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 چکيده

ه شدنجام میدر باورهای پیشینیان خودکشی، جنبۀ مذهبی داشته و با اهداف مختلفی ا     

شان کنند و مرگ، خدمت مید به خدایانکش کردن جان خواست. افراد باور داشتند با پیش

رگ، پس از م نعمت خود در جهانشود یا با معشوق و ولیمندی و رفاه جامعه میباعث بهره

تقبال ق به اسروند. به همین دلیل با اعتماد قلبی و اشتیایابند و به بهشت میپیوند می

ی هاحلیلی به بررسی شیوهت-کوشد به روش توصیفیاین پژوهش می رفتند.مرگ می

 ی، عملیخودُکشدهد: بپردازد. نتایجِ نشان میخودکشی در متون حماسی )تا قرن هفتم( 

 مهناشاسپگرو  شاهنامهمصادیق آن در خودخواسته و یکی از مصادیق قربانی انسان است و 
ر ِش زَهتر است. خودکشی در متون حماسی به پنج رونسبت به سایر متون حماسی برجسته

دژ(، )ریدن سَر و دریدن پهلو(، پایین انداختن خود از بارو خوردن، خون ریختن )ب

یان، شود و از این مخودسوزی، و امتناع از خوردن و آشامیدن )گرسنگی( انجام می

ر تری دارد و به نظهای آن نمود بیشخودکشی به شیوۀ خون ریختن نسبت به سایر شیوه

 ارد. دردخیزی و باروری طبیعت رسد این امر، ریشه در اندیشۀ تأثیر خون در حاصلمی

ارد فت: موتوان گنامه نیز میمورد بسامد و تفاوت مقاصد خودکشی در شاهنامه و گرشاسپ

ما اهداف آن در ادارد؛  نامهگرشاسپتری نسبت به بسامد بیش شاهنامهخودکشی در 

 ظوراغلب به من شاهنامهتر است؛ خودکشی در متنوع شاهنامهنسبت به  نامهگرشاسپ

-گرشاسپ که این عمل درشود در حالیسوگواری فرزند و نزدیکان و دفع تهمت انجام می

جلبِ  ینده وبینی حوادث آاغلب با هدف باروری و فراوانی طبیعت، رضایت بتان، پیش نامه

 گیرد.رضایت خداوند انجام می

 های آیین قربانی.: متون حماسی، خودکشی، مذهب، قربانی، نظریهواژگان کليد
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 مقدمه

ین نی که به ادین مبین اسالم و آیات و روایات گوناگون، خودکشی را تحریم و به کسا     

و  دارای عواقب خودکشی، (.30-29/سورۀ نساء)پردازند، وعدۀ آتش جهنم داده است عمل می

 ،ملع چه با اینکنند اگرکسانی که خودکشی می ؛مدهای سخت فردی و اجتماعی استآپی

ینی به ددات اعتقا ر آیات قرآن وامّا بنا ب ؛رنج و مشکالت دنیا آزاد شوند از ممکن است

 سرانجام دردناکی دارند.گردند و های سخت و دردناک گرفتار میعذاب

و  ودکشی و انتحار در دنیای اساطیریکهن، خچه گفته شد با توجه به متونر آنعالوه ب     

منظور قرب  کش جسم به خدایان بهجمله: پیشازها با اهداف و مقاصد دیگری برخی آیین

الهی، رسیدن به آرامش و سعادت اُخروی، پیوستن و خدمت به مخدومان در جهان پس از 

های جسمانی و دنیوی نوعان، باروری طبیعت، رهایی از رنجمرگ، خدمت به جامعه و هم

گوید: در کیشمیخودکشی در برخی از مذاهب هندو  دربارۀ انگیزۀ 1شود. شالهانجام می

انگاشتند. و پیروانش هنگامی کهبرکت می ختی و انتحار را مزیّتی باتولّد را بدب ،2جاین

گرسنگی عمدی به زندگی خود خاتمه  رسیدند باسالگی می ویکفرزندانشان به سِن سی

را . در کیش جاین، یگانه حیاتی که پیرو آن اختیار از بین بُردن آن (110: 1346)دادند می

ترین پیروزی روح بر ارادۀ دارد، حیات خود اوست. در شریعت جاینی، انتحار به منزلۀ بزرگ

 . (112)همان: کور حفظ حیات است 

تعصب و نادانی یا عشق محض به »گوید: نیز دربارۀ خودکشی چنین می 3فریزر      

جان بپذیرند،  ا بههای آتش رها را واداشته است که مرگ میان شعلهنما شدن، انسانانگشت

 کند که ثمرۀور میشان را این اعتقاد شعلهراهبان بودایی در چین که آتش غیرت دینی

آیند. در مرگشان، عاید جامعه خواهد شد، گاهی با این روش، در صدد نیل به نیروانا برمی

شود و دورنمای افتخار و پرستشی که حال، ستایشی که در حال حیات نثارشان می عین

 (.305: 1387)« شودای دیگر برای خودکشی میکِشَد، انگیزهس از مرگ انتظارشان را میپ

اصل تناسخ معتقد بودند، باور داشتند که اگر شخص  چون به»گوید: برخیمصطفوی می

کند در زندگی  انی شود یا خودُکشیبخت و ناسعادتمند از این جهان درگذرد و قربتیره

جا که انسان از آن» (.178-179: 1369)« شد ریف متولّد خواهدبخت، آزاد و ششبعدی، خو

 کرد برای هر دو گروه از خدایان، آیین نیایش ونخستین از راه نهاد و فطرت خود عمل می
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 کرد تا خشم آنان راگر از روی ترس، قربانی میداد. او برای نیروهای ویرانقربانی انجام می

-نیروهای آبادگرِ طبیعت از روی خوشایندی قربانی می چنین برایبه مهر دگرگون کند. هم

ای جلب رضایت این نیروها، دست به بر ای که حتاگونهبه (.28: 1389مفاخر، )اکبری« نمود

-در واقع اقدام به خودکشی، ریشه در جهل و آیینکرد. کش حیات خود میانتحار و پیش

منظور جلب رضایت وعی قربانی نفس بههای انحرافی دارد. از دیدگاهِ اساطیری این عمل، ن

 خدایان، باروری طبیعت و... است.

 به تآنسر ا آیین قربانی انسان، نویسنده بتوجه به این مقدمه و پیوند خودکشی ببا 

ه، نامهمننامه، بنامه، کوششاهنامه، گرشاسپهای خودکشی در متون حماسی )بررسی شیوه

اس ا بر اسرنامه( بپردازد و مصادیق آن ه، شبرنگفرامرزنام ،نامه، برزونامهبانوگشسپ

کشی ق خودهای آیین قربانی تحلیل کند. شایان ذکر است که به منظور تأیید مصادینظریه

 شود.در متون حماسی به شواهد آن در متون تاریخی نیز اشاره می
 اینحلیلی به دنبال پاسخ دادن به ت-نویسندگان در این مقاله به روش توصیفی      

 حماسیی در متون ی قربانی دانست؟ خودکشتوان نوع: آیا خودکشی را میها هستندپرسش

تری دارد و افراد دکشی برجستگی بیشهای خویک از شیوهمکدا شود؟به چه شیوه انجام می

ن است که اهمیّت پژوهش حاضر در ای کنند؟ شایان ذکر استبا چه اهدافی خودکشی می

ماسی حطور ویژه به بررسی و تحلیل خودکشی در متون  است که بهکه نخستین پژوهشی 

 پردازد.های قربانی میبر اساس نظریه

هایی که در ژوهشه مشخص شد اغلب پهای انجام شدبا بررسی :پيشينة تحقيق      

ین تر به بررسی اشناسی است و کمزمینۀ خودکشی انجام شده است مربوط به رشتۀ جامعه

در  هایی کهدبیات فارسی پرداخته شده است. برای نمونه به برخی از پژوهشاندیشه در ا

 پردازیم.است، میزمینه انجام شده
 مرگ ساختار یبررس»در رسالۀ کارشناسی ارشد با عنوان (1390)گرم آب یوسفی سهیال    

 به فرجام کار «فردوسی شاهنامه حماسی و ایاسطوره هایدوره در هاشخصیّت

داخته شاهنامه فردوسی پرای و حماسی، های انسانی موجود در دو بخش اسطورهشخصیّت

. کرده است بندیدستهرا بررسی و  هاشخصیّت علل موثّر در سرنوشت و مرگاست و 

 ست.پرداخته ا های پس از مرگهایی مانند آیینبررسی موّلفه چنین بههم
به مقایسۀ تأثیر « شی و مذهبدورکیم، خودک»در مقالۀ  (1385)سولیدو و جورجیانا 

 مذهب بر نرخاند و معتقدند: های مختلف آن پرداختههای دینی مسیحیّت بر فرقهآموزه

گذارد. به این صورت که گـرایش بـه خودکـشی در میـان مـذاهب خودکشی تأثیر می



 108  1401بهار و تابستان ، 33پياپي هجدهم، شماره اول، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

. استهای بنیادی باال های انجیلی پایین و در میان مذاهب پروتستانکاتولیک و پروتستان

خودکشی در آثار صادق هدایت و »نیز در مقالۀ  (1389) دوست و مهدی بهنوشمسعود نذری

ها و راویان یازده اثر از این دو نویسنده، به بررسی دیدگاه شخصیت بررسیبا  «گیدو موپسان

مرگ خود خواسته تراژیک در »در مقالۀ  (.1391)عطاهلل کوپال  اند.پرداختهدرباره خودکشی 

و  آژاکس، سردار یونانی و بهرام پسر گودرز به مقایسۀ مرگِ «ی سوفوکل و شاهنامهتراژد

در مقالۀ »نیز  (1395)شکراهلل تتری و مرتضی عبداللهی  پردازد.ها میمشابهت این داستان

اند. شایان انواع خودکشی را در شاهنامه بررسی کرده« بررسی پدیدۀ خودکشی در شاهنامه»

ُکشته شدن بهرام در شاهنامه را بدون بررسی و دلیل منطقی نوعی ه، ذکر است که نویسند

داند؛ درحالی که مرگ بهرام در شاهنامه با هدف یافتن تازیانه در میدان جنگ خودکشی می

 به منظور رستن از ننگ و حفظ نام بوده است و ارتباطی با جنبۀ آیینی خودکشی ندارد.

 ش ویژه بهکشی در اگزیستانسیالیسم با نگربررسی پدیده خود»هاله رفیع در مقالۀ 

شود و از دید سارتر، جبر و تقدیر را منکر می« نشینان آلتونا اثر ژان پل ساترگوشه

داند که کسی توانایی سلب آن را های فردی میخودکشی را حق مسلم فرد و یکی از آزادی

های خودکشی و دداشتهای تحلیل یامعرفی شیوه»در مقالۀ  (1399). اعظم استاجی ندارد

به تحلیل چند یادداشت کوتاه « بررسی موردی چندنمونه یادداشت کوتاه فارسی

با توجه به ها و علل خودکشی پرداخته است. کنندگان و ساختار این یادداشتخودکشی

دکشی در متون حماسی بر اساس بررسی و تحلیل خوطور ویژه به ای به که مقالهاین

نپرداخته است، انجام این پژوهش ضرورت دارد. شایان ذکر است که در های قربانی نظریه

ای خودکشی و ارتباط آن با آیین قربانی )انسان( های آیینی و اسطورههیچ پژوهشی به جنبه

و اندیشۀ آنیمیسم پرداخته نشده و نویسنده در این پژوهش به بررسی خودکشی و پیوند آن 

 است. با آیین قربانی پرداخته

 های قربانينظریه -1

 اني و دفع شرنظریة بالگرد-1-1

برای های گوناگونی گذشته جنبهگوید: درداند و میفریزر مقصودِ قربانی را بالگردانی می     

ها همیشه در تالش بودند تا با انجام برخی کارها مانند: انتقال شر وجود داشته است و انسان

ها، شر و بستن آن بر بازو، دعا، نیایش و امثال اینقربانی کردن، خون ریختن، دعانویسی و 

است گامی  غالباً انتقال شر به اشیاء مادی»به عقیدۀ وی: (. 593-597: 1387)بال را دفع کنند 

گویند؛ میبه سوی انداختن آن به دوش انسان زندۀ دیگر است که این عمل را رد کردن شر 

کرد تا هرکس به اری خود را در سنگی پنهان میبه عنوان مثال، انسان عصر اساطیر گاه بیم
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. درواقع مفهوم قربانی بالگردان در تصور (596)همان: آن دست بزند دچار بیماری شود 

کننده کش مادیات، حیات و آسایش قربانیمعتقدانش این است که با مرگ حیوان و پیش

 یابد.شود و از بال و آسیب رهایی میتضمین می

 يز یا حيات مجدد فریزر )توتمي و تناسخ(نظریة رستاخ-2-1

 د.دهفاره میکهای جبران و فریزر معتقد است: قربانی در مواردی جای خود را به آیین     

خصوص  شی، بهکُ اعتقاد به تناسخ یا باززادِن روح، موجب پیدایشِ رسمِ بچه»به عقیدۀ وی 

ًا د، قطعرسد که مرگِ فرزنیکُشتِن نخستین فرزند شده است. در بعضی موارد به نظر م

تری یشبگزینی برای مرگ پدر باشد و او با قربانی کردن اوالِد خود از امکان زندگی جای

که از لبپدر؛  چندان به جایشده است؛ اما در مواردی نیز ظاهراً فرزند را نهبرخوردار می

او  اش بهاتینیروی حیاند با جذِب جوهرِ روحی پدر یا کردهُکشتند که فکر میرو میاین

ود. شده میو، زازند؛ مثاًل در هند معتقدند: انسان در واقع به صورت پسر خود از نَصدمه می

نیا درواست که به زاده، در واقع پدر فرماندر ویدای آفریقای غربی نیز معتقدند: نخست

د توانست سلطنت را به سلف خوبازگشته است و طبعًا پدر )پادشاه کنونی( نمی

ناچار  وم کند ای که معتقدند پدر پادشاه است و تولّد دوباره یافته است( تقدیزاده)نخست

. این نظریه بر (331: 1387)« بود پدر را به جهانِ مردگان که ناهنگام از آن گریخته بازگرداند

د و یابیماین عقیده استوار است که انسان یا حیوان پس از مرگ در کالبد جدیدی حیات 

ا وانات راز حی های خاصیگیرد به همین دلیل، بشر ابتدایی، گونهاره زندگی را از سر میدوب

رای یستی بشود، بادانست و اعتقاد داشت که هرگاه، حیوانِ توتمی او ضعیف میمقدّس می

 ماند.بچنان نیرومند و سالم گونه، قربانی شود تا همجلوگیری از این مصیبت و احیاء آن

 کيهاني ظریة کمالبویس و ن-3-1

کند که بسیار به نظریۀ نظریۀ جلب رضایت و نیرومندی ایزدان را مطرح می 1بویسمری    

ایرانیان باستان، جهان اطراف خود را آکنده از خدایان و  -هندو»بالگردانی نزدیک است: 

 جویی و ستایش اینرو تمام همِت خود را صرف دلدانستند؛ از ایننیروهای آسمانی می

گرفت: نخست جلب های آنان عموماً به دو منظور صورت میکردند. قربانیخدایان می

که بتوانند اُمور تر ایزدان برای آنرضایت و عنایت ایزدان و دیگر نیرومند کردن هر چه بیش

روست که این عمل، نوعی قرارداد و پیمان عالم را به شکل بهتری نظام بخشند؛ از این

وی یکی از اهداف انجام قربانی را حفظ کماِل کیهانی  (.147: 1374)« شودمحسوب می
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داند؛ زردشتیان معتقد بودند که اهورامزدا و ایزدان به صورت دسته جمعی در مراسم می

شوند تا جریان مداوم نیروی آسمانی حافظِ حیات انسانی کنند و سبب میقربانی شرکت می

 )همان(.های گیاهی و حیوانی است( یباشد )البته مقصود وی از قربانی، قربان

 دارپنداری( از تایلورنظریة آنيميسم )جان-4-1

ست تند از: نخبه نظر تایلور، دین طی چند مرحله، تکامل یافته است. این مراحل عبار     

(. 652: 1386، )کتاک خداپرستیدارانگاری )آنیمیسم(؛ دوم چند خداپرستی و سوّم تکجان

 ر سرنوشتِبدارانگاری، وجود نیروهای برتر و متعالی است که آنیمیسم و جانالزمۀ اعتقاد به 

ادن دیه دهبشر، نظارت دارد و این نیروهای روحانی را باید از طریق التماس، توسّل و 

اری و بختی)گیرد خشنود و ترغیب کرد؛ لذا فلسفۀ قربانی در ادیان از همین اصل نشأت می

حلۀ دارپنداری است. به نظر او مرتر به سبب نظریۀ جانلور بیشآوازۀ تای(. 43: 1387حسامی،

ه بآن را  تداییاولیۀ دین، اعتقاد به روح یا جوهری غیرمادی در موجودات بود که مردمان اب

د ط در وجوفقنه گرفتند. او بر این باور بود که اعتقاد به ارواحی کهصورت روحِ در نظر می

ل روح رند و اعتقاد به استقالهای طبیعی و اشیاء خانه داکه در همۀ ساختارها بلانسان

وسته سوم پیرشود و نیز معتقدات دینی و آداب و انسانی که در خواب و مرگ از او جدا می

یدگاه ا در دها، نشأت گرفته از همین تفکر است، تفکری که در نهایت به آنیمیسم یبا آن

گاه استخدر واقع تایلور (. carter, 2003: p. 12)تایلور به همان شکل نخستین دین ختم شد 

تا  دانندکشی برای ارواح درگذشتگان و نیروهای برتر میو هدف قربانی را هدیه و پیش

 ها را دفع و خشنودیشان را جلب کند.خشم آن

 نظریة قرباني برای اتحاد و وحدت قبيله با روح توتمي از دورکيم -5-1

اط ی برای ارتبهای خاص، گامای مناسک قربانی در زماندوره از دیدگاه دورکیم، انجام     

در  وشود یشد که سببُ تجدید حیات روح توتمی و افراد قبیله مبا امر قدسی قلمداد می

ه همۀ آن رشت (.326: 1383)دورکیم، آورد گروه، روح اتحاد و وحدت عمل را پدید می

هدفش  اند،توتمی )قربانی( انجام شده تشریفاتی که پیش از شروع به خوردن گوشتِ جانور

بعدی  ی عملاین بود که تمامیِ افرادِ حاضر در تشریفات را از لحاظ روحی، تقدیس و برا

ز آن اتوان یحی، نمای اساساً دینی است که بدونِ تغییرِ حالتِ روآماده کند. این دوره، دوره

بینیم از ی که در قالب کاملش میه صورتگوید: قربانی بوی می .(467-468)همان: عبور کرد 

ا ب. مومن ذات شدن و یک عمل در نذر و نیازشود؛ یک عمل همدو عنصرِ اساسی تشکیل می

ه بذری هم شود و در عین حال، نذات میفروبلعیدن یک عنصرِ ماورایی با خدای خودش هم

 (.472-473)همان: کند این خدا اهدا می
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 های پژوهشیافته

 خودکُشي -2

، نیان این امر. در باورهای پیشیشودملی عمدی است که باعث مرگ فرد میخودُکشی، ع    

کش یشد با پشده است. افراد باور داشتنجنبۀ مذهبی داشته و با اهداف مختلفی انجام می

معه مندی و رفاه جاکنند و مرگشان باعث بهرهکردن جان خود به خدایان خدمت می

 ه بهشتیابند و بنعمت خود در جهان پس از مرگ، پیوند میشود یا با معشوق و ولیمی

خودکشی در  رفتند.روند. به همین دلیل با اعتماد قلبی و اشتیاق به استقبال مرگ میمی

ین ، پایمتون حماسی به پنج روِش َزهر خوردن، خون ریختن )بریدن سَر و دریدن پهلو(

ام ( انجخوردن و آشامیدن )گرسنگی انداختن خود از بارو )دژ( خودسوزی، و امتناع از

 ردی کهپردازیم. شایان ذکر است در این بخش، مواشود که به بررسی این موارد میمی

یل یز در ذماند ننتیجه میکنند و با ممانعت نزدیکان بیافراد، اقدام به خودکُشی می

 خودکشی بررسی شده است. 

 خودکشي به شيوة خوردن زهر ) در مرگ همسر(-1-2

سی یافت تنها مصداق خودُکشی در مرگ همسر که به شیوۀ نوشیدن زهر در متون حما     

ادری شد، خودکُشی شیرین در مرگ خسرو است. شیرویه پس از قتل پدر )خسرو( از نام

ا رای او کند؛ اما شیرین با مطرح کردن چند شرط تقاضخود )شیرین( تقاضای ازدواج می

د و پس یدن کنخواهد برای وداع از دخمه خسرو دواج از او میپذیرد و قبل از مراسم ازدمی

 کند. از ورود به دخمه با خوردن زهر خودکشی می
 بان در دخمــــه را بــــاز کــــردنگــــه

ــاد ــرو نه ــر خس ــر چه ــر ب ــد چه  بش

ــورد ــل بخ ــر هله ــان زه ــدر زم ــم ان  ه

ــــرِ شــــاه پوشــــیده  روینشســــته بَ

ـــرد ـــاد و بمُ ـــوار پشـــتش نه ـــه دی  ب

 

ـــــ  ـــــاز ک ـــــه آغ ـــــا موی  ردزن پارس

ـــاد کـــردگذشـــته ســـخن ـــرو ی  هـــا بَ

ــــرد ــــرآورد گَ ــــش ب ــــیرین روان  ز ش

ــوی ــافور ب ــه ک ــی جام ــر، یک ــن ب ــه ت  ب

ــــرد ــــی ســــتایش بب ــــرد و ز گیت  بمُ
 (372-373: 1386/8)فردوسی،         

 گونه آمده است.در خسروشیرین، این داستان این  
ـــد ـــد نهادن ـــاه در گنب ـــد ش ـــو مه  چ

 میــان دربســت شــیرین پــیش موبــد

 ی خلـــق دربســـتدر گنبـــد بـــه رو

ــــک را مُهــــر برداشــــت  جگرگــــاه مل

 بزرگــــــان روی در روی ایســــــتادند 

ـــد ـــه گنب ـــد ب ـــی درون آم ـــه فرّاش  ب

 دشــنه در دســت سـوی مهــد ملــک شـد

ــر جگــر داشــت  ببوســید آن دهــن کــو ب
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 بِــدان آیــین کــه دیــد آن زخــم را ریــش

ــرم شســت آن خواب ــون گ ــه خ ــه راب  گ

 گهــی شــه را در آغــوشپــس آورد آن

ــــت ــــد آواز برداش ــــروی بلن ــــه نی  ب

 که جان بـا جـان و تـن بـا تـن بپیوسـت

 

ــر تــن خــویشجــا دشــنههمــان  ای زد ب

ـــه را ـــدام ش ـــرد ان ـــازه ک ـــت ت  جراح

ــر دوش ــاد و دوش ب ــب نه ــر ل ــبش ب  ل

 چنــان کــان قــوم از آوازش خبــر داشــت

ـــت ـــان از داوری رَس ـــن از دوریّ و ج  ت

 (293: 1384)نظامی،                       

یدن زهر، نهد؛ سپس با نوشی، شیرین چهره بر چهرۀ خسرو میبنا به روایت فردوس      

پهلوی  را در کند؛ امّا با توجه به گفتۀ نظامی، شیرین هنگام خودکُشی، دشنهخودکُشی می

ا هدف دکشی بکند؛ زیرا شیرویه  پهلوی خسرو را دریده بود. در این داستان خوخود فرومی

-ظریهبه ن مینوی صورت گرفته است. با توجه اتحاد با معشوق و ملحق شدن به او در جهان

 ایلورتهای قربانی، این نوع خودکشی با نظریۀ جلب رضایت ارواح و خدایان از بویس 

ندگی زان در عالوه بر این با توجه به باور کهن پرستش مردگان و تأثیر آن مناسبت دارد.

وتمی ا روح تبتحاد ام تایلور و های بالگردانی فریزر، آنیمیسبازماندگان، این مصادیق با نظریه

 نیرویی وتم وتاز دورکیم نیز قابل بررسی و تحلیل است؛ زیرا در ادواری مردگان به عنوان 

ه بخسرو  گرفتند. شایان ذکر است که خودکشی شیرین در مرگبرتر، مورد پرستش قرار می

این  رسدنظر می سران در آیین هندو شباهت دارد و بهراه پیکر همرسم خودسوزی زنان هم

 ای از همان اندیشه است.امر، گونه

 خودکشي به شيوة ریختن خون-2-2

ــدن شــکم       ــدن ســر و دری ــه دو شــیوۀ بری ــوع خودکشــی ب ــن ن ــون حماســی ای در مت

هـایی کـه بـا ایـن روش انجـام رسـد مـواردی از خودکشـیشـود و بـه نظـر مـیانجام مـی

 هـارهـای کهنـی کـه در بسـیاری از فرهنـگاز باو .شود با بـاروری طبیعـت پیونـد داردمی

هـا و نباتـات از خـون قهرمانـان اسـت شود، باور بـه رویـش و بـاروری برخـی گـلدیده می

ــل سیاووشــان از خــون ســیاوش  ــدن گ ــی، رویی ــۀ برجســتۀ آن در اســاطیر ایران ــه نمون ک

ـــیس ـــان  1اســـت. روییـــدن شـــقایق از خـــون آدون (، 11: 1384)اســـمیت، در اســـاطیر یون

ــدن بن ــیسرویی ــرۀ آت ــال،  2فشــه از مقب ــار از (،26: 1391)گریم ــدن اَن ــونیزوس خــون رویی  3دی

ــأثیر خــون در حاصــلو... بیــان (106: 1394یــاحقی، ) ــه اندیشــۀ ت ــاور ب خیزی و گر ارتبــاط ب

 رویش حیات نباتی است.

 
1 . Adinis 
2 . Atis 
3 . Dionysus 
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 خودکشي به شيوة بریدن سَر -1-2-2

 بریدن سر خود به منظور باروری درخت-1-1-2-2

د با های مختلف رواج داشته است و افرا مظاهر طبیعت در فرهنگپرستش و تقدّسِ

د، ین موارکردند. یکی از اهای خونی تقدیم میهای گوناگون به این اجسام، پیشکششیوه

پ و نامه، گرشاسمنظور باروری درخت است. در گرشاسپخودکشی و تقدیم جان خود به

 که هفت)کنانش، جانشان را برای درخت رسند که برخی از ساراهانش به شهری خرم میهم

 کردند.داد( داخل معبد، قربانی مینوع میوه می
 درختــی گشــن رســته در پــیش تخــت

ــکار ــدی آش ــز وی ش ــرگ ک ــر آن ب  ه

ــهر آن ــودی و سســتز ش ــار ب ــه بیم  ک

 بَــرو چــون مَــه نــو یکــی داس بــود  

 کسی کـو شـدی پـیش آن بُـت، شـمن  

 بــــن داس در نــــوک شــــاخی دراز  

 حلــق چــون خــم شســتفکنــدیش در 

ـــداختی ـــویی بران ـــو گ ـــرش را چ  س

 گـاه بـودی بـه یـک زخـم سـخت      همان

 

ــت  ــر از هف ــه دادی بَ ــتک ــان آن درخ  س

ـــار ـــر نگ ـــرو بَ ـــت بَ ـــر آن بُ ـــدی چه  بُ

 چـو خـوردی از آن میـوه گَشـتی درســت

 کـــه تیـــزیش ماننـــد المـــاس بـــود

ــــتن ــــر او خویش ــــردی از به ــــدا ک  ف

 ببســــتی زی خــــود کشــــیدی فــــراز

ــه یــک رَه رهــا  گــه ز دســتکــردی آن ب

 چنــــین خویشــــتن را فــــدا ســــاختی

ــت ــر درخ ــرش ب ــین و س ــر زم ــنش ب  ت
 (192: 1317طوسی، )اسدی              

اهل این ملّت را جاییست که آب »کند: گردیزی همین حکایت را در تاریخ خود ذکر می    

زی جا درختی عظیم است و پهن باز شده و زیر درخت، چیجا جمع شود و آنگنگ آن

نصب کرده که آن را ترسول گویند، از آهن باشد چون عمودی اندر میان فرود برده، و از زیر 

آب چند ده رش باال مانده و سطبری. و چون چوبی هر چه سطبرتر و سر او سه شاخه کرده 

ها دراز و سطبر و تیز کرده و پاکیزه زدوده، و چون آتش همی درفشد. و مردی از و این شاخ

خواند و رود گنگ را همی گوید که: یا بزرگ! نزدیک درخت نشسته و کتاب همی گذارۀ آب،

آیی! و مردمان را بدو همی راه  جویی که از میان بهشت بیرون همی و یا راه بهشت! تو آن

جا شود و خویشتن را بر تن عمود زند، و کسان آننمایی؟ خنک آن را که برین درخت همی

ی بر آن درخت شود و خویشتن را بر آن زند و بر آن تیزی آن شنوند، یک باشند و آن همی

کنند و گویند: به جا باشند بر وی دعا همیپاره شود و اندران آب افتد. و کسانی که آنپاره

-هایی از این رسم، دیده می، نمونهالمخلوقاتعجایب. در کتابِ (641: 1363)« بهشت رفت

ها زرّین، پیش آن بت، درختی رزین، در آن بتی با طوقاند ای کردهو در زنگبار، قبه»شود. 
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هفت میوه بر آن. انگور و انجیر و نارنج و سیب و ترنج و بِه و انار. هر سال دو بار، بار آورد و 

ای آهنین چون هاللی، زنگی، حلق خویش بر آن نهد و آویخته شود بر سر آن درخت، عالقه

تنش از دیگر سو و هندوان ازین جنس دعاوی  سو افتد وپیش این صورت تا سرش از یک 

 (.223: 1382)طوسی، « کنند پیش بتان و باشد کی خود را بر آتش افکنند تا بسوزند...

 های خونین ونیوجود قربا»هایی معتقد است: چنین قربانی مفاخر در مورد وجود اکبری     

گر طبیعت ز نیروهای ویراناس پرستی و ترهای اهریمنتأثیر از کیشناک انسانی، بیوحشت

ن شر و هریمن و خدایاااندیشی انسان برای رهایی از خشم گر چارهنیست. این رفتارها بیان

 (.31: 1389مفاخر، )اکبری« هاستفرونشاندن خشم آن

 اخی نصب شدهن هالل داسی که سَر شبه گفتۀ اسدی، خادِم بت، سر خود را درو باتوجه    

نظر  به شد.کردند و گردنش قطع مید و ناگهان شاخۀ درخت را رها میدابود، قرار می

و  رسد در ابیات باال، سرسبزی و سودبخشی درخت )شفابخشی( که با زندگی مردممی

 احیاناً  نند ونیازهایشان در ارتباط بود؛ سبب شده آن را مقدّس شمرده و نماد باروری بدا

)خیر  یت آن خداهای انسانی یا خودکُشی، رضاقربانیتصور کنند و با تقدیم  خدایی برای آن

عت ر طبییا شر( را جلب کنند. بنا بر اندیشۀ آنیمیسم، برخی مظاهر و اشیاء موجود د

ود برای خگرفتند؛ قربانی کردن شدند و مورد پرستش قرار میروح تلقی میمقدّس و ذی

 وایلور رواح از بویس و تهای جلب خشنودی خدایان و ادرخت در این داستان با نظریه

ه بکش جسم بالگردانی فریزر و باور به آنیمیسم تایلور هماهنگ است و شاید نوعی پیش

ی برای قربان رسد، بازماندۀ تعدیل یافتۀالهۀ باروری و رسیدن به بهشت باشد. به نظر می

گام ، هنومیشود. در چند دهۀ اخیر مردم بعامۀ ایالم و لرستان دیده میدرخت در فرهنگ

ر ریشه د باور کردند و اینقطع درخت، مرغ یا خروسی را برای بالگردانی از خود، قربانی می

 دارانگاری درختان دارد.اندیشۀ جان

 بریدن سَر به منظور اتّحاد با معشوق -2-1-2-2

 امهنر بانوگشسپدماند نتیجه میای از اقدام به خودُکشی که با دخالت نزدیکان بینمونه    

د؛ بُُکش گیرد خود راشود. شیده پس از درماندگی از عشق بانوگشسب، تصمیم میدیده می

 شوند.اما افراسیاب و دیگران مانع می
 ز چشــمم دو صــد چشــمه خــون شــد روان

ـــرد رو ـــدر ک ـــوی پ ـــه س ـــس ب  وز آن پ

ـــون ـــرم کن ـــر ببُ ـــه نخچی ـــود ب ـــر خ  س

 بگفـــت ایـــن و خنجـــر کشـــید از شـــتاب

 شــــدم از غــــم عاشــــقی نــــاتوان 

ـــدم آرزوی ـــرگ آم ـــگ م ـــزین نن  ک

 بریــزم بــر ایــن عشــق بــر خــاک خــون

ـــیاب ـــت افراس ر و دس ـــَ ـــرفتش س  گ
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ــت ای پ ــت و گف ــردش از دس ــرون ک ــرب  س

ــــو ــــار ت ــــارۀ ک ــــا چ ــــز ت ــــو تی  مش

 

ر ــنِ خــویش ســَ ــری از تَ  چــه ســود ُر بُ

ــــو ــــازار ت ــــرم ب ــــنَم گ  بســــازم، کُ
 (96-97: 1382نامه، )بانوگشسپ       

استان، اقدام به رسد در این دنظر میبه (178-179: 1369)گفتۀ مصطفوی  بر بنا     

 وها شود رنیوی خودکشی از این اندیشه نشأت گرفته باشد که فرد با انتحار از غم و اندوه د

 کشی به خدایان براییابد. در واقع قربانی جسم مادی، پیشدر جهان دیگر آرامش می

ایلور س و تضایت خدایان از بویآرامش و تعالی روحی است و از این منظر با نظریۀ جلب ر

نی بالگردا خوانی دارد. عالوه بر این، شاید فرد با هدف تقدیم جان خود به روان معشوق وهم

 ل است.بل تحلییزر قاکند که از این منظر با نظریۀ بالگردانی از فراز او به این عمل اقدام می

 سوگ فرزند بریدن سَر در-3-1-2-2

هراب سستم و رماند در داستان نبردِ نتیجه میم به خودکشی بیاز دیگر مواردی که اقدا

م ت، تصمیکه سهراب فرزند اوسشود. رستم پس از ُکشتن سهراب و آگاهی از ایندیده می

 ارند.دشوند و او را از این عمل بازمیگیرد؛ اما بزرگان مانع میبه خودکُشی می
 یکی دشـنه بگرفـت رسـتم بـه دسـت

ــــدوی انــــدر  آویختنــــد بزرگــــان بِ
 

ــت  ــویش پَس ر خ ــَ ــرَد س ــن بِبُ ــه از ت  ک

ـــد  ز مژگـــان همـــی خـــون فروریختن
 (190: 1386/2)فردوسی،                

 و فرزندش ند با هدف پیوستن او بهتوا، اقدام رستم به خودکُشی، میاین داستان در

 برای انکشی به خدایسم مادی، پیشاتحاد با او در جهان اُخروی باشد. در واقع قربانی ج

ایلور س و تآرامش و تعالی روحی است و از این منظر با نظریۀ جلب رضایت خدایان از بوی

 قابل بررسی است.

وس، زد کاوزند، نکه به سیاوش، تهمت میاز آناجرای سیاوش و سودابه، سودابه پسدر م

ت اس شده حرمتِ سیاوش، نوزادی را که در شکم داشته سقطکند که به دلیل هتکادعا می

 ند.کک میخواهد: انتقام فرزندشان را از سیاوش بگیرد وگرنه خود را هالو از شاه می
ــــت ــــودابه و داد خواس ــــد س   بنالی

ــــم ــــد کُشــــتن بپیچــــد دل  ز فرزن
 

ــــت  ــــاد خواس ــــدار فری ــــاه جهان   ز ش

ر ز تَـــن بگســـلم  زمـــان تـــا زمـــان ســـَ
 (230: 1386/2)فردوسی،                 

 ه درو ریشنبوده است؛ امّا گفتۀ اعای سودابه نیرنگی بیش هر چند در این داستان، اد

از  شی پسسنّتی دارد که پیش از وی مرسوم بوده است و نمونۀ آن، اقدام رستم به خودک

 مرگ سهراب است. 
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 خودکشي به شيوة دریدنِ شکم  -2-2-2

 دریدنِ شکم در سوگ فرزند و نزدیکان )و انداختن خود از دژ(-1-2-2-2

شود. گر موارد خودُکشی در مرگ عزیزان در داستان کشته شدن فرود دیده میاز دی     

شوند و برای مقابله با او سوارانی از ایران به سپار میطوس و ایرانیان به جانب قصر فرود ره

کشد و اسب طوس و گیو را نیز با تیر شوند و فرود ریو و زرسپ را میور میفرود حمله

که فرود با پردازند تا اینشوند و به نبرد میگین مینیان خشمکند؛ سپس ایراهالک می

شود. وی هنگام مرگ از کاران وارد دژ میشود و به یاری خدمتضربۀ بیژن زخمی می

اندازند و مادرش خواهد، خودُکشی کنند و کنیزان خود را از باالی دژ بر زمین میکنیزان می

 دََرد.شکم خود و اسبان را می)جریره( نیز خزانه را به آتش کشیده و 
 دل هــر کــه بــر مــن بســوزد همــی

ـــد شـــدن ـــاره بای ـــر ب ـــاک ب  همـــه پ

ـــی ـــد یک ـــژن نمان ـــر بی ـــا به ـــه ت  ک

ر دژ شــــدند ــــر ســــَ  پرســــتندگان ب

 جریــــره یکــــی آتشــــی برفروخــــت

 یکی تیغ بگرفـت از آن پـس بـه دسـت

ــــی ــــد پَ ــــد و ببری  شکمشــــان بِدرّی

ــــرود ــــرّخ ف ــــالین ف ــــه ب ــــد ب  بیام

ـــــه روی پســـــر بر  نهـــــاددو رخ را ب

 

 ز جــــانم رخــــش برفــــروزد همــــی 

ـــر زدن ـــین ب ـــر زم ـــن خویشـــتن ب  ت

 نمــــانم مــــن ایــــدر مگــــر انــــدکی

 همـــه خویشـــتن بـــر زمـــین برزدنـــد

ــنج ــه گ ــوختهم ــش بس ــه آت ــا را ب  ه

ــــبان ببســــت ــــازی اس ــــۀ ت  در خان

 همــی ریخــت از روی او خــون و خــوی

 بَـــرِ جامـــۀ او یکـــی دشـــنه بـــود

 شـــکم بردریـــد از بـــرش جـــان بِـــداد
 (56-57:  1386/3ی، )فردوس           

 ر است و بهها موثپیشینیان، معتقد بودند ارواح درگذشتگان در زندگی و سرنوشت آن     

خودکُشی  رسد در این داستان،نظر میها داشتند. بههمین دلیل سعی در جلب رضایت آن

است و  دهش امتن و اتحاد با روان او انجمنظور جلب رضایت شاه )فرزند( و پیوس جریره به

 رد کهر دااوبها از دژ و دریدن شکم اسبان نیز ریشه در این خودکشی کنیزکان و پریدن آن

خهایی در تاریکنند. نمونۀ این چنین خودکشی در جهان پس از مرگ به شاه خدمت

-می یادی را با وی دفنشود که پس از مرگ چنگیز، کنیزکان و اسبان زگشا دیده میجهان

ضایت و خدمت ها با هدف جلب رکه این قربانیبا توجه به این(. 367: 1، ج1389)جوینی، کنند 

وان تد، میشد و اغلب میان خاندان شاهی مرسوم بوبه شاه در جهان پس از مرگ انجام می

از  دایانخآن را بر اساس نظریۀ آنیمیسم و اتحاد با روح توتمی و جلب رضایت ارواح و 

ان رگذشتگدهای نیاپرستی، شادی روان اد گذشتگان و کیشبویس تحلیل کرد؛ زیرا به اعتق

 ها از بازماندگان بسیار اهمیّت داشت.و رضایت آن
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 گوید،خن میسنیز، هنگامی که زال از سرنوشت ناگوار خاندان و پسرانش  نامهبهمندر     

 کُشند.دهند و برخی خود را میاهل منزل گریه و ناله سر می
 زنــــانز پــــرده دویدنــــد بیــــرون 

ـــوش دود ـــمۀ ن ـــر زد از چش ـــی ب  یک

ــد ــر بری ــه خنج ــکین ب ــف مُش ــی زل  یک

ـــتون ـــیمین س ـــار س ـــرِ گلن ـــی زی  یک

ــر دهــن بــرزده دســت خــویش  ز بــس ب

ــت ــین زد درش ــر زم ــتن ب ــی خویش  یک

 

 همـــه دســـت بـــر ســـینه و بـــر زنـــان 

خود  یکــی اللــه رخ را بــه فنــدوق شــَ

ــــد  ــــان بردری ــــرهن پرنی ــــی پی  یک

 چکــان از ســرِ نــوک مژگــانش خــون

 ک تیــره فشــانده ز پــیشز بــس خــا

ــتان بکُشــت ــیش دس  یکــی خویشــتن پ
                          (295: 1370الخیر، )ابی                  

 ست. ا جام شدهر اتحاد با روان متوفی انهایی به منظوشد، چنین خودکُشی که گفتهطورهمان

 بيني آیندهدریدنِ شکم به منظور رضایت بُت و پيش-2-2-2-2

دم، ان انبوه مر، داستان مَردی هندو آمده است که بر دروازۀ شهر در مینامهگرشاسپدر     

 سازد:خود را برای بتی قربانی می
 دگـــر جـــای، خـــارا یکـــی کـــوه دیـــد  

ـــــر    ـــــر راه ب ـــــهر، ب ـــــه دروازۀ ش  ب

 بَـــرو مـــردم شـــهر پـــاک انجمـــن  

 بِــدان انبُــه انــدر، یکــی مَــردِ مســت   

 نشســــتی گهــــی، گــــاه برخواســــتی   

 پس از ناگه آن تیغ کِـش بُـد بـه مُشـت

ـــت      ـــر  آشـــکار و نهف ـــک ه ـــد و نی  بَ

ـــب هم ـــاه ش ـــا گ ـــراینده ت ـــین  س  چن

 

ـــد  ـــوه دی ـــر انب ـــهری پُ ـــوه ش ـــر ک  بَ

ـــر ـــاه ب ـــر گ ـــده ب ـــی دی ـــانده بت  نش

ـــدی شـــمن  ـــه انبـــوه و چن  زده حلق

ــه دســت ــی ب ــر از دور تیغ ــه ســنگی بَ  ب

ــتی ــرین خواس ــر آف ــه مِه ــت ب ــر آن ب  ب

ــرد ــکم، بُ ــر ش ــزَد ب ــت بِ ــرون ز پُش  بی

 در آن ســال بُــد خواســت، یکســر بگفــت

ــون روان بــر زمــین ــی بــود ازو خ  هم
                           (193-194: 1317طوسی، )اسدی      

ضایت بُت و ردهد، دریدن شکم و قربانی خود برای بُت به منظور ابیات فوق نشان می     

 که این مصداق با نظریۀ جلب است رفتهگ دادهای آینده انجامی حوادث و رخبینپیش

 ونیمیسم ریۀ آخشنودی خدایان از بویس و تایلور هماهنگ است؛ عالوه بر این با توجه به نظ

 مندانگاری تایلور قابل بررسی است.جان

  خودکشي به شيوة خودسوزی-3-2
فرد از های خودکشی که در باور معتقدان به آن با هدف تزکیه و پاک شدن یکی از شیوه

شود، خودسوزی است که به منظور رسیدن به بهشت و برخورداری از ها انجام میناپاکی
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دربارۀ باور به جهان پس از مرگ در  1ایونسشود. ها در جهان پس از مرگ، انجام مینعمت

یمه نخستین کاشفی بود که قلمروهای نهان را شناخت و »گوید: سنّتِ کهنِ هندو چنین می

به راه نیاکان مشهور شد، کشف کرد. راه نیاکان راهی بود که مردگان را به راهی را که 

کرد و یمه بعد از کشف راه نیاکان، نخستین انسانی بود که مُرد و بعد از بهشت هدایت می

مرگ به شهریاری مردگان دست یافت. در آغاز، همۀ مردگان، همانند یمه، راه نیاکان را 

ا گذشت زمان راه نیاکان )مانس و پیتری( در قلمرو اَگنی قرار کردند و وقتی بپیاده طی می

دیگر سوزی، نیک و بدشان از یکگرفت، گفته شد که مردگان پس از برگزاری مراسم مُرده

چه در آتش ماند، همه بد و ناکامل و آنچه خاکستر و بر خاک میشود و آنمجزا می

چه از عیب است. آنۀ اعضاء، همه پاک و بیرود چون پوست و بقیسوزد و با آتش باال میمی

سان مُرده گشت و بدینشد، رخشان چون خدایان به تَن مُرده بازمیمُرده با آتش پالوده می

آمد نیاکان قرار و مورد خوش راه یافتای به دیار یمه گردونهزنان یا که با شادمان و بال

 عیبشد و از هر نظر بیسپری می پسند،گرفت. پس زندگی بعد از مرگ در قلمروی دلمی

سوزی به فرزانگان عارف پس از مُردن و پالوده شدن با آتِش مراسم مُرده» (.53: 1373)« بود

یافتند و این آمدند و از این طریق به دیار خدایان و آذرخش راه میهیأت شعله درمی

 (.60)همان:« زوالآمیز و بیای بود، جاودانی، سعادتمرتبه

وید: گخودسوزی در میان هندوان چنین می الذهب نیز دربارۀ رسمصاحب مروج      

ند که تن را به انواع عذاب، شکنجه کنند و یقین دارخالف اقوام دیگر، خویشهندوان به »

 ستدکنند، خود می هایی که در این جهان بهنعیم جهان دیگر جز به وسیلۀ شکنجه

بالۀ ایرانیان، دن-با توجه به پیوستگی فرهنگی هندو (.205: 1، ج1382)مسعودی، « نخواهد داد

 توان در اساطیر و فرهنگ ایرانی یافت.چنین باورهایی را نیز می

 خودسوزی در سوگ فرزند-1-3-2

ای دارد. با توجه به گاه ویژهخودسوزی در سوگ درگذشته در فرهنگ هندو جای

تری عتقدان، این نوع خودکشی، تقدّس بیشرسد در باور مهای انجام شده به نظر میبررسی

 های خودکشی دارد؛ زیرا با سوزاندن جسم مادی که محل نفس ونسبت به سایر شیوه

راه دود حاصل از سوختنِ جسم شود و به همهای نفسانی است، روان فرد، تزکیه میآالیش

ینی مبتنی بر این های آیبرخی از جسدسوزی»یابد. به عالم معنوی و قلمرو روحانی راه می

 
1 . Ivens 
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« اندباور است که آتش را به عنوان ناقل یا قاصد دنیای زندگان به دنیای مردگان پذیرفته
 (.65: 1، ج1384)شوالیه و گربران، 

 د. پس ازشونمونۀ اقدام به خودسوزی در سوگ فرزند در داستان گو و طلخند دیده می   

تش آگیرد، خود را در تصمیم میزند و کُشته شدن طلخند، مادرش جامه را چاک می

 دارد.بسوزاند؛ اما گَو وی را از این کار بازمی
ـــادرش ـــان م ـــد، دم ـــوان او ش ـــه ای  ب

ـــد ـــد و رخ را بِکَن ـــه بدری ـــه جام  هم

 همـــه کـــاخ و تـــاج بزرگـــی بســـوخت

ــد ــ یینِ هن ــویش ب ــن خ ــوزد تَ ــه س  ک

 

ــرش  ــته ب ــه گش ــدرون غرق ــون ان ــه خ  ب

 بـــه گنجـــور و گـــنج آتـــش اندرفکنـــد

ـــس، ب ـــد آتشـــی برفروخـــتوُ زآن پ  لن

 از آن ســـوگ پیـــدا کنـــد دیـــن هنـــد
 (354-355: 1386/7)فردوسی،           

سران است ای از همان رسم خودسوزی زنان در مرگ همرسد این رسم، گونهبه نظر می    

 سران نیست؛ بلکه ممکن است در سوگ فرزندانو تنها مختص خودکُشی زنان در مرگ هم

 نیز این عمل انجام شود.
اعتقاد هندیان بر آن بود که مردان، »گوید: می 2در مورد خودسوزی و رسم ساتی1دیویس    

سرش بسوزاند، هر دو در بهشت به راه جسِد همخدایان روی زمینند و اگر زنی خود را به هم

فردوسی نیز در شاهنامه هدف از خودسوزی  .(p. 99 :1981)«. زندگی خود ادامه خواهند داد

 کند:یان میرا چنین ب
ــت ــی برفروخ ــه او آتش ــس ک ــر آن ک  ه

ــــوا ــــدر ه ــــد ان ــــی دان ــــی آتش  یک

ـــر ـــد اثی ـــدوش خوانَ ـــای هن ـــه دان  ک

ــید ــش رس ــه آت ــش ب ــت آت ــین گف  چن

 

ــتن را بســوخت   ــان خویش ــدر می ــد ان  ش

ـــــانروا ـــــزدان فرم ـــــان ی ـــــه فرم  ب

ــــخن  ــــذیرس ــــز آوَرَد دلپ ــــای نغ  ه

ــــد ــــد ناپدی ــــردار ش ــــاهش ز ک  گن
 (193: 1386/8)فردوسی،                  

رد بود و مو گرفت، آزادشایان ذکر است که هر زنی در جامعۀ هندو، تصمیم به ساتی می    

کیه و اتی، تزسدهد که هدف اصلی از گرفت. ابیات شاهنامه نشان میاقبال نزدیکان قرار می

ر هان دیگدر ج کفارۀ گناهان بوده )که همانا در اَمان ماندن از عذاب اُخروی و بالگردانی

ن به سر در جهان پس از مرگ و رسیدراه با جاودانگی با همت( که نتیجۀ آن آرامش هماس

ظریۀ همین نوع است و با ناز بهشت بود. تصمیم به خودسوزی توسط مادر تلخند نیز 

 .ل استبالگردانی فریزر و جلب رضایت خدایان و ارواح از بویس و تایلور قابل تحلی

 
1 . Davis 
2 . Suttee 
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 و فرماندهان خودسوزی در سوگ نزدیکان-2-3-2

شته کن یا از دیگر موارِد خودکشی، خودسوزی افراد و لشکریان هنگام درگذشت نزدیکا 

ند که ک، اسدی حکایت مردی را بیان مینامهگرشاسپشدن فرماندهان در جنگ است. در 

اندن ز سوزاسازد و پس بر دروازۀ شهر در میان انبوه مردم، خود را برای بتی قربانی می

 افکند.راه او در آتش میهم تش، مَردی از شدت محبت خود را بهجسدش در آ
ــــاختند   ــــز آتشــــی س ــــی تیزتی  هم

ــــرد از آن انجمــــن   بیامــــد یکــــی مَ

ـــد  ـــنید پن ـــد و نش ـــد دادن ـــی پن  بس

ــز ــارَد گری ــت ک ــیم آن خواس ــس از ب  ب

ــای ــه ج ــا ب ــر او ت ــن ب ــاندند روغ  فش

 چــو انگِشــت گشــت آتــش و رفــت دود

ـــگ و حـــج ـــرِ گَن ـــدبَ  گاهشـــان تاخن

 شـــان از نخســـت نـــین آمـــد آیـــینچ

ــن و دل افــروختن ــزدان بــه دی ــه ی  ب

  

ـــد  ـــش انداختن ـــته در آت ـــر آن کُش  ب

ــتن ــی خویش ــرَش هم ــوزد ز مِه ــه س  ک

 چــو پروانــه تــن را بــه آتــش فکنــد 

ــنان ــوک س ــه ن ــدش ب ــای تیــززدن  ه

ــایســبک ــه پ ــا ب ر ت ــَ ــر برفروخــت س  ت

 ببردنـــــد خاکســـــتر هـــــر دو زود

 بــــدآن آب گَنــــگ انــــدر انداختنــــد

ــی ــد آی ــیبُ ــدام و سســت ن و کیشــی ب  ان

ـــز خویشـــتن ســـوختن ـــرد نَ  رســـد مَ
                      (193-194: 1317طوسی، )اسدی      

انی بُت قرب راه جسد آن فردی که خود را برایدر این داستان، خودسوزی َمرد هندو، هم   

ساتی  د، رسمرسکند با هدف اتحاد با روح او و رسیدن به بهشت انجام شده و به نظر میمی

سر( ریشه در این سنت کهن دارد. در بیت آخر، اسدی نیز راه پیکر هم)خودسوزی زن هم

ین اکردن  داند و با محکومعلت خودسوزی را از دید معتقدان آن، پیوستن به خداوند می

ر نظن بهبر ای کند. عالوهورزی عنوان میباور، تنها راه رسیدن به خداوند را اخالص و دین

تر وری بیشمنظور جلب رضایت الهۀ رود و باررسد ریختن خاکستر فرد در رود گَنگ بهمی

ایلور یس و تهای جلب رضایت خدایان از بوآن باشد. از این دیدگاه این داستان با نظریه

 انطباق دارد.

به اثرط و  نیز در ماجرای سرپیچی پسرِ شاه کابل از پرداخت خراج نامهگرشاسبدر      

 ر عَم وی )پسگ میان زابل و کابل )در جنگ نوشیار و انبارسی(، شاه کابل، پیکر انبارسجن

هیان یابد و پس از آتش زدن جسدش، برخی از سپاساالرش( را در میدان جنگ میسپاه

 افکنند.راه جسد فرمانده در آتش میکابل، خود را هم
 گـــه شـــه کابـــل انـــدر رســـیدهمـــان

ـــــز دود ـــــر مغ ـــــش دَرد ب  زدش زآت

ــــت   ــــی بازجس ــــته انبارس ــــن کُش  ت

 همه دشـت و کُـه کُشـته و خسـته دیـد 

 که شـب گَشـت و هنگـام کوشـش نبـود

 بَــرو رخ بــه خــون دو دیــده بشســت
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ـــت    ـــران برفروخ ـــا زعف ـــود ب ـــی ع  یک

ـــن ـــر انجم ـــته ب ـــر آن کُش ـــم از به  ه

ــته ــا کُش ــر کج ــپه ه ــر  س ــد دگ ــان بُ  ش

 

 مر آن کُشـته را تـن بـه آتـش بسـوخت

 تــنبســی کــس بــه آتــش فکندنــد 

ــه ــرش موی ــد از ب ــب بدن ــه ش ــرهم  گ
     (239: 1317طوسی، )اسدی              

رگان است. یکی از آداب و رسوم کهن، خودکشی و قربانی افراد هنگام مرگ شاه و بز     

وقتی » گوید:الذهب در مورد خودکُشی مردم در عزاداری شاه چنین میصاحب کتاب مروج

ی زای ومیرد یا خویش را بکُشد، گروهی از مردم در عیکی از شاهان]هندوان[ ایشان ب

 ست و بادار اخویشتن را بسوزانند و اینان را بالتجری گویند؛ یعنی کسی که به مُرده وفا

 (. 206: 1، ج1382)مسعودی، « مرگ او بمیرد و به زندگی او زنده باشد

راه ان، همیکان شاهرسم خودکشی در مرگ شاهان یا بزرگان، دنبالۀ همان رسمِ دفن نزد   

و  س از مرگمنظور خدمت به شاه در جهان پهاست و چنین مواردی معموالً به با پیکر آن

راه با جسد مهگیرد. در این داستان نیز خودسوزی سربازان اتحاد و پیوستن به او صورت می

ت ابیا فرمانده با هدف اتحاد با او و خدمت به روانش انجامش شده است. با توجه به

 اهان،فردوسی، اسدی طوسی و گفتۀ دیویس، هدف اصلی از خودسوزی، تزکیه و کفارۀ گن

ان در راه عزیزرسیدن به خداوند و اتحاد با درگذشته و در نهایت، آرامش و جاودانگی هم

ایلور، یس و تهای جلب رضایت خدایان و ارواح از بوجهان پس از مرگ بوده است و با نظریه

 اتحاد با روح توتمی از دورکیم هماهنگ است. آنیمیسم تایلور و

آتش بر سَر و تقدیم منظور رضایت بُت )گذاشتن تشتِ خودسوزی به-3-3-2

 چشمان به بُت(

 را برای بتی بیند که برخی افراد خودنامه، گرشاسپ میدر داستان دیگری در گرشاسپ     

 کنند.( قربانی می)که دو دست سیمین و زرّین داشت و از دهانش آب جاری بود
ـــه ـــد بتخان ـــر دی ـــهری دگ ـــه ش  ایب

ــــن ــــدو دَر بُتــــی از خمــــاهنش تَ  ب

ـــت ـــف دس ـــرک ـــه بَ ـــاده ب ـــا برنه  ه

ــاب ــی از زرّ ن ــدرش حوض ــیش ان ــه پ  ب

ــــن ــــار تَ ــــودی از دَرد بیم ــــرا ب  ک

ــاز ــت نم ــیش آن بُ ــردی از پ ــه رَه بُ  س

ـــوَد  بـــت ار دادی آن دســـت کـــز زر بُ

ــودی ز ســیم ــه ب  ور آن دســت دادی ک

ــ ــی مُ ــز پ ــر آن ک ــدوانه  زد از آن هن

ـــه  ـــه فرزان ـــر چ ـــر، ورا ه ـــمن مَ  ایش

ــــرهن ــــر پی ــــاج از گه ــــدش ت  ز بُس

 یکـــی دســـتش از ســـیم و دیگـــر ز زرّ

ـــــو  آب ـــــانش در آن ح  روان از ده

 بشســــتی بــــدان آب دَر خویشــــتن

 ازســـوی دســـت او دســـت بُـــردی فـــر

ــــرد زود ــــردی آن مَ ــــدان دَرد دَر مُ  ب

ـــیم ـــرس و ب ـــاری و ت ـــتی ز بیم  برس

ـــت روان ـــیش آن بُ ـــردی از پ ـــدا ک  ف
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ــان ز زرّ ــت رخش ــی طش ــش یک ــر آت  پُ

 زدی پـــیش او زانــــوان بـــر زمــــین

ـــداختی ـــده بگ ـــاش دو دی ـــین ت  چن

 

ـــره رز خی ـــَ ـــه س ـــادی ب ـــری برنه  س

ــرین ــر آف ــه مِه ــدی از دل ب ــی خوان  هم

ــــاختی ــــار برت ــــه رخس ــــان ب  ز مژگ
    (195: 1317طوسی، )اسدی             

ایت بُت و شمان به آن، اهداء برای رضدهد، خودسوزی و تقدیم چابیات فوق نشان می    

ایان از خشنودی خدگرفته است که این مصداق با نظریۀ جلب کسب پاداش اُخروی انجام 

 بویس و تایلور، بالگردانی فریزر و نظریۀ آنیمیسم تایلور انطباق دارد.

 به منظور پيوستن به روان متوفيخودکشي به روش گرسنگي -2-4

و ملحق  رادیدن و آشامیدن به منظور مرگ اخودکشی، امتناع از خورهای از دیگر روش     

ا روان بتباط شدن به متوفی است. در شاهنامه، پس از مرگ رستم، رودابه برای پیوستن و ار

 کند.او از خوردن و آشامیدن خودداری می
 چنـــین گفـــت رودابـــه روزی بـــه زال

 فـــروزهمانـــا کـــه تـــا هســـت گیتـــی

ـــ ـــت زال: ای زنِ ک ـــدو گف ـــرَدبِ  م خِ

ـــورد  ـــوگند خ ـــه، س ـــفت روداب  برآش

ـــــــل ـــــــوِ پی ـــــــم روانِ گَ  تَنروان

 

ـــال  ـــتن بن ـــوگِ تهم ـــه از داغ و س  ک

ــره ــن تی ــدهازی ــس ندی ــر ک ــت روزت  س

 غـــــم ناچریـــــدن بـــــدین بگـــــذرد

ــنَم خــواب و خــورد ــد تَ ــز نیاب ــه هرگ  ک

 مگـــــر بازبینـــــد بـــــر آن انجمـــــن
 (464: 1386/5)فردوسی،                  

لخند طکه گو، مادر را از خودسوزی در سوگ طلخند، پس از ایندر داستان گو و     

و  گرسنگی گرید تا سرانجام باکند؛ مادر پیوسته شب و روز در سوگ فرزند میمنصرف می

 دهد.نشینی به زندگی خود پایان میگوشه
 همیشه همـی ریخـت خـونین سرشـک

ـــدین ـــانب ـــاچران و چم ـــد ن ـــه بُ  گون

 

 بـــر آن درد شـــطرنج بـــودش بزشـــک 

 نـــین تـــا ســـرآمد بـــرو بـــر زمـــانچ
 (360-361: 7)همان ج                  

ویشتن را به خو بعضی »گوید: ای هندو با عنوان آنشیان چنین میگردیزی دربارۀ فرقه    

رد و گرسنگی و تشنگی بکشند و ایشان را آنشیان گویند. کس باشد که بیست روز بمی

تن، خن گفتن بازمانند پس از نشستن، پس از سبعضی تا سی روز مقاومت کنند. اول از رف

 (. 640: 1363)گردیزی، « پس حس ایشان باطل شود و چون چوبی خشک گردند

های رایج در بین داریها با ریاضت و روزهشایان ذکر است، تفاوت این نوع خودکشی    

هدف اصلی طور که آشکار است، عرفا، افراط در امتناع از خوردن و آشامیدن است و همان

ها تزکیه روح و سرکوب نفسانیات برای تقویت اُمور روحانی و تقرّب الهی است و داریروزه



  123  ایوب اميدی |  های قربانياساس نظریهبررسي و تحليل خودکشي در متون حماسي بر 

 

 

شود و تالشی برای این نوع از خودکشی نیز با هدف قرب الهی و پاالیش وجود انجام می

رسیدن به بهشت و جلب رضایت خداوند و اتحاد با متوفی است و با نظریۀ جلب رضایت 

ویس و تایلور مطابقت دارد. عالوه بر این، موارد خودکشی و تناسخ با نظریۀ خدایان از ب

کنند با نابودی جسم رستاخیز و حیات مجدد از فریزر سازگار است؛ زیرا معتقدان، تصور می

 پذیرتری خواهند داشت. شوند و زندگی دلخود، دوباره در کالبدی نو برانگیخته می

 گيرینتيجه

-رشاسپگ، شاهنامهش، خودکشی در آثار حماسی )تا قرن هفتم( چون: در این پژوه      

د که بررسی ش نامهشبرنگو  فرامرزنامه، برزونامه، نامهبانوگشسپ، نامهبهمن، نامهکوش، نامه

ه و ناممننامه و تنها دو شاهد از بهاز این میان، اغلب شواهد از شاهنامه و گرشاسپ

ای از و گونه های پیشینیان این باور، جنبۀ مذهبی داشتهدر باورنامه یافت شد. بانوگشسپ

ایت کش زندگی خود در جهت جلب رضشود؛ زیرا فرد با پیشقربانی انسانی محسوب می

ر متون د ارد.دخدایان، اتحاد با درگذشتگان، باروری طبیعت و کمال کیهانی و... گام برمی

ایین پلو(، ن )بریدن سَر و دریدن پهحماسی این عمل به پنج روِش زَهر خوردن، خون ریخت

-جام میی( انانداختن خود از بارو )دژ(، خودسوزی، و امتناع از خوردن و آشامیدن )گرسنگ

مود های آن نشود و از این میان، حودکشی به شیوۀ خون ریختن نسبت به سایر شیوه

خیزی و اصلیشۀ تأثیر خون در حرسد این امر، ریشه در اندتری دارد و به نظر میبیش

نامه شاسپباروری طبیعت دارد. در مورد بسامد و تفاوت مقاصد خودکشی در شاهنامه و گر

ارد؛ نامه دتری نسبت به گرشاسپتوان گفت: موارد خودکشی در شاهنامه بسامد بیشنیز می

غلب ااهنامه تر است. خودکشی در شنامه نسبت به شاهنامه متنوعاما اهداف آن در گرشاسپ

در  شود؛ اما موارد خودکشییکان و دفع تهمت انجام میواری فرزند و نزدنظور سوگبه م

ینده وادث آبینی حنامه اغلب با هدف باروری و فراوانی طبیعت، رضایت بتان، پیشگرشاسپ

وان تیز میهای قربانی ندر تحلیل مصادیق خودکشی با نظریه و جلبِ رضایت خداوند است.

نیمیسم آریزر، ضایت خدایان و ارواح از بویس و تایلور، بالگردانی فهای جلب رگفت: نظریه

حدت حاد و واتهای پذیرتر از  نظریهتایلور در تحلیل موارد خودکشی کارآمدتر و انعطاف

 دورکیم، کمال کیهانی بویس و حیات مجدد فریزر است.قبیله با روح توتمی 
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