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بررسی و تحلیل خودکشی در متون حماسی بر اساس نظریههای قربانی
ایوب

اميدی

دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1400/10/21 :
تاریخ پذیرش1401/4/14 :

چکيده
در باورهای پیشینیان خودکشی ،جنبۀ مذهبی داشته و با اهداف مختلفی انجام میشده
است .افراد باور داشتند با پیشکش کردن جان خود به خدایان ،خدمت میکنند و مرگشان
باعث بهرهمندی و رفاه جامعه میشود یا با معشوق و ولینعمت خود در جهان پس از مرگ،
پیوند مییابند و به بهشت میروند .به همین دلیل با اعتماد قلبی و اشتیاق به استقبال
مرگ میرفتند .این پژوهش میکوشد به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شیوههای
خودکشی در متون حماسی (تا قرن هفتم) بپردازد .نتایجِ نشان میدهد :خودکُشی ،عملی
خودخواسته و یکی از مصادیق قربانی انسان است و مصادیق آن در شاهنامه و گرشاسپنامه
ش زَهر
نسبت به سایر متون حماسی برجستهتر است .خودکشی در متون حماسی به پنج رو ِ
خوردن ،خون ریختن (بریدن سَر و دریدن پهلو) ،پایین انداختن خود از بارو (دژ)،
خودسوزی ،و امتناع از خوردن و آشامیدن (گرسنگی) انجام میشود و از این میان،
خودکشی به شیوۀ خون ریختن نسبت به سایر شیوههای آن نمود بیشتری دارد و به نظر
میرسد این امر ،ریشه در اندیشۀ تأثیر خون در حاصلخیزی و باروری طبیعت دارد .در
مورد بسامد و تفاوت مقاصد خودکشی در شاهنامه و گرشاسپنامه نیز میتوان گفت :موارد
خودکشی در شاهنامه بسامد بیشتری نسبت به گرشاسپنامه دارد؛ اما اهداف آن در
گرشاسپنامه نسبت به شاهنامه متنوعتر است؛ خودکشی در شاهنامه اغلب به منظور
سوگواری فرزند و نزدیکان و دفع تهمت انجام میشود در حالیکه این عمل در گرشاسپ-
نامه اغلب با هدف باروری و فراوانی طبیعت ،رضایت بتان ،پیشبینی حوادث آینده و جلبِ
رضایت خداوند انجام میگیرد.
کليد واژگان :متون حماسی ،خودکشی ،مذهب ،قربانی ،نظریههای آیین قربانی.
ayoobomidi@yahii.com
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مقدمه
دین مبین اسالم و آیات و روایات گوناگون ،خودکشی را تحریم و به کسانی که به این
عمل میپردازند ،وعدۀ آتش جهنم داده است (سورۀ نساء .)30-29/خودکشی ،دارای عواقب و
پیآمدهای سخت فردی و اجتماعی است؛ کسانی که خودکشی میکنند اگرچه با این عمل،
ممکن است از رنج و مشکالت دنیا آزاد شوند؛ امّا بنا بر آیات قرآن و اعتقادات دینی به
عذابهای سخت و دردناک گرفتار میگردند و سرانجام دردناکی دارند.
عالوه بر آنچه گفته شد با توجه به متونکهن ،خودکشی و انتحار در دنیای اساطیری و
برخی آیینها با اهداف و مقاصد دیگری ازجمله :پیشکش جسم به خدایان به منظور قرب
الهی ،رسیدن به آرامش و سعادت اُخروی ،پیوستن و خدمت به مخدومان در جهان پس از
مرگ ،خدمت به جامعه و همنوعان ،باروری طبیعت ،رهایی از رنجهای جسمانی و دنیوی
انجام میشود .شاله1دربارۀ انگیزۀ خودکشی در برخی از مذاهب هندو میگوید :در کیش
جاین 2،تولّد را بدبختی و انتحار را مزیّتی با برکت میانگاشتند .و پیروانش هنگامی که
ن سیویک سالگی میرسیدند با گرسنگی عمدی به زندگی خود خاتمه
فرزندانشان به س ِ
میدادند ( . )110 :1346در کیش جاین ،یگانه حیاتی که پیرو آن اختیار از بین بُردن آن را
دارد ،حیات خود اوست .در شریعت جاینی ،انتحار به منزلۀ بزرگترین پیروزی روح بر ارادۀ
کور حفظ حیات است (همان.)112 :
فریزر 3نیز دربارۀ خودکشی چنین میگوید« :تعصب و نادانی یا عشق محض به
انگشتنما شدن ،انسانها را واداشته است که مرگ میان شعلههای آتش را به جان بپذیرند،
راهبان بودایی در چین که آتش غیرت دینیشان را این اعتقاد شعلهور میکند که ثمرۀ
مرگشان ،عاید جامعه خواهد شد ،گاهی با این روش ،در صدد نیل به نیروانا برمیآیند .در
عین حال ،ستایشی که در حال حیات نثارشان میشود و دورنمای افتخار و پرستشی که
پس از مرگ انتظارشان را میکِشَد ،انگیزهای دیگر برای خودکشی میشود» (.)305 :1387
مصطفوی میگوید :برخی«چون به اصل تناسخ معتقد بودند ،باور داشتند که اگر شخص
تیرهبخت و ناسعادتمند از این جهان درگذرد و قربانی شود یا خودکُشی کند در زندگی
بعدی ،خوشبخت ،آزاد و شریف متولّد خواهد شد» (« .)179-178 :1369از آنجا که انسان
نخستین از راه نهاد و فطرت خود عمل میکرد برای هر دو گروه از خدایان ،آیین نیایش و
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قربانی انجام میداد .او برای نیروهای ویرانگر از روی ترس ،قربانی میکرد تا خشم آنان را
به مهر دگرگون کند .همچنین برای نیروهای آبادگرِ طبیعت از روی خوشایندی قربانی می-
نمود» (اکبریمفاخر .)28 :1389 ،بهگونهای که حتا برای جلب رضایت این نیروها ،دست به
انتحار و پیشکش حیات خود میکرد .در واقع اقدام به خودکشی ،ریشه در جهل و آیین-
های انحرافی دارد .از دیدگاهِ اساطیری این عمل ،نوعی قربانی نفس بهمنظور جلب رضایت
خدایان ،باروری طبیعت و ...است.
با توجه به این مقدمه و پیوند خودکشی با آیین قربانی انسان ،نویسنده بر آنست به
بررسی شیوههای خودکشی در متون حماسی (شاهنامه ،گرشاسپنامه ،کوشنامه ،بهمننامه،
بانوگشسپنامه ،برزونامه ،فرامرزنامه ،شبرنگنامه) بپردازد و مصادیق آن را بر اساس
نظریه های آیین قربانی تحلیل کند .شایان ذکر است که به منظور تأیید مصادیق خودکشی
در متون حماسی به شواهد آن در متون تاریخی نیز اشاره میشود.
نویسندگان در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ دادن به این
پرسشها هستند :آیا خودکشی را میتوان نوعی قربانی دانست؟ خودکشی در متون حماسی
به چه شیوه انجام میشود؟ کدامیک از شیوههای خودکشی برجستگی بیشتری دارد و افراد
با چه اهدافی خودکشی میکنند؟ شایان ذکر است که اهمیّت پژوهش حاضر در این است
که نخستین پژوهشی است که به طور ویژه به بررسی و تحلیل خودکشی در متون حماسی
بر اساس نظریههای قربانی میپردازد.
پيشينة تحقيق :با بررسیهای انجام شده مشخص شد اغلب پژوهشهایی که در
زمینۀ خودکشی انجام شده است مربوط به رشتۀ جامعهشناسی است و کمتر به بررسی این
اندیشه در ادبیات فارسی پرداخته شده است .برای نمونه به برخی از پژوهشهایی که در
زمینه انجام شدهاست ،میپردازیم.
سهیال یوسفی آبگرم ( )1390در رسالۀ کارشناسی ارشد با عنوان«بررسی ساختار مرگ
شخصیّتها در دورههای اسطورهای و حماسی شاهنامه فردوسی» به فرجام کار
شخصیّتهای انسانی موجود در دو بخش اسطورهای و حماسی ،شاهنامه فردوسی پرداخته
است و علل موثّر در سرنوشت و مرگ شخصیّتها را بررسی و دستهبندی کرده است.
همچنین به بررسی مولّفههایی مانند آیینهای پس از مرگ پرداخته است.
سولیدو و جورجیانا ( )1385در مقالۀ «دورکیم ،خودکشی و مذهب» به مقایسۀ تأثیر
آموزههای دینی مسیحیّت بر فرقههای مختلف آن پرداختهاند و معتقدند :مذهب بر نرخ
خودکشی تأثیر می گذارد .به این صورت که گـرایش بـه خودکـشی در میـان مـذاهب
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کاتولیک و پروتستانهای انجیلی پایین و در میان مذاهب پروتستانهای بنیادی باال است.
مسعود نذریدوست و مهدی بهنوش ( )1389نیز در مقالۀ «خودکشی در آثار صادق هدایت و
گیدو موپسان» با بررسی یازده اثر از این دو نویسنده ،به بررسی دیدگاه شخصیتها و راویان
درباره خودکشی پرداختهاند .عطاهلل کوپال ( .)1391در مقالۀ «مرگ خود خواسته تراژیک در
تراژدی سوفوکل و شاهنامه» به مقایسۀ مرگِ آژاکس ،سردار یونانی و بهرام پسر گودرز و
مشابهت این داستانها میپردازد .شکراهلل تتری و مرتضی عبداللهی ( )1395نیز «در مقالۀ
«بررسی پدیدۀ خودکشی در شاهنامه» انواع خودکشی را در شاهنامه بررسی کردهاند .شایان
ذکر است که نویسنده ،کُشته شدن بهرام در شاهنامه را بدون بررسی و دلیل منطقی نوعی
خودکشی می داند؛ درحالی که مرگ بهرام در شاهنامه با هدف یافتن تازیانه در میدان جنگ
به منظور رستن از ننگ و حفظ نام بوده است و ارتباطی با جنبۀ آیینی خودکشی ندارد.
هاله رفیع در مقالۀ «بررسی پدیده خودکشی در اگزیستانسیالیسم با نگرش ویژه به
گوشهنشینان آلتونا اثر ژان پل ساتر» از دید سارتر ،جبر و تقدیر را منکر میشود و
خودکشی را حق مسلم فرد و یکی از آزادیهای فردی میداند که کسی توانایی سلب آن را
ندارد .اعظم استاجی ( )1399در مقالۀ «معرفی شیوههای تحلیل یادداشتهای خودکشی و
بررسی موردی چندنمونه یادداشت کوتاه فارسی» به تحلیل چند یادداشت کوتاه
خودکشیکنندگان و ساختار این یادداشتها و علل خودکشی پرداخته است .با توجه به
اینکه مقالهای به طور ویژه به بررسی و تحلیل خودکشی در متون حماسی بر اساس
نظریههای قربانی نپرداخته است ،انجام این پژوهش ضرورت دارد .شایان ذکر است که در
هیچ پژوهشی به جنبههای آیینی و اسطورهای خودکشی و ارتباط آن با آیین قربانی (انسان)
و اندیشۀ آنیمیسم پرداخته نشده و نویسنده در این پژوهش به بررسی خودکشی و پیوند آن
با آیین قربانی پرداخته است.
 -1نظریههای قرباني
-1-1نظریة بالگرداني و دفع شر
فریزر مقصودِ قربانی را بالگردانی میداند و میگوید :درگذشته جنبههای گوناگونی برای
انتقال شر وجود داشته است و انسان ها همیشه در تالش بودند تا با انجام برخی کارها مانند:
قربانی کردن ،خون ریختن ،دعانویسی و بستن آن بر بازو ،دعا ،نیایش و امثال اینها ،شر و
بال را دفع کنند ( .)597-593 :1387به عقیدۀ وی« :غالباً انتقال شر به اشیاء مادی گامی است
به سوی انداختن آن به دوش انسان زندۀ دیگر است که این عمل را رد کردن شر میگویند؛
به عنوان مثال ،انسان عصر اساطیر گاه بیماری خود را در سنگی پنهان میکرد تا هرکس به
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آن دست بزند دچار بیماری شود (همان .)596 :درواقع مفهوم قربانی بالگردان در تصور
معتقدانش این است که با مرگ حیوان و پیشکش مادیات ،حیات و آسایش قربانیکننده
تضمین میشود و از بال و آسیب رهایی مییابد.
-2-1نظریة رستاخيز یا حيات مجدد فریزر (توتمي و تناسخ)
فریزر معتقد است :قربانی در مواردی جای خود را به آیینهای جبران و کفاره میدهد.
ن روح ،موجب پیدایشِ رسمِ بچه ُکشی ،به خصوص
به عقیدۀ وی « اعتقاد به تناسخ یا باززاد ِ
ن نخستین فرزند شده است .در بعضی موارد به نظر میرسد که مرگِ فرزند ،قطع ًا
کُشت ِ
جایگزینی برای مرگ پدر باشد و او با قربانی کردن اوال ِد خود از امکان زندگی بیشتری
برخوردار میشده است؛ اما در مواردی نیز ظاهراً فرزند را نهچندان به جای پدر؛ بلکه از
ب جوهرِ روحی پدر یا نیروی حیاتیاش به او
اینرو میکُشتند که فکر میکردهاند با جذ ِ
ال در هند معتقدند :انسان در واقع به صورت پسر خود از نَو ،زاده میشود.
صدمه میزند؛ مث ً
در ویدای آفریقای غربی نیز معتقدند :نخستزاده ،در واقع پدر فرمانرواست که به دنیا
بازگشته است و طبع ًا پدر (پادشاه کنونی) نمیتوانست سلطنت را به سلف خود
(نخستزادهای که معتقدند پدر پادشاه است و تولّد دوباره یافته است) تقدیم کند و ناچار
بود پدر را به جهانِ مردگان که ناهنگام از آن گریخته بازگرداند» ( .)331: 1387این نظریه بر
این عقیده استوار است که انسان یا حیوان پس از مرگ در کالبد جدیدی حیات مییابد و
دوباره زندگی را از سر میگیرد به همین دلیل ،بشر ابتدایی ،گونههای خاصی از حیوانات را
مقدّس می دانست و اعتقاد داشت که هرگاه ،حیوانِ توتمی او ضعیف میشود ،بایستی برای
جلوگیری از این مصیبت و احیاء آنگونه ،قربانی شود تا همچنان نیرومند و سالم بماند.
-3-1بویس و نظریة کمال کيهاني
مریبویس1نظریۀ جلب رضایت و نیرومندی ایزدان را مطرح میکند که بسیار به نظریۀ
بالگردانی نزدیک است« :هندو -ایرانیان باستان ،جهان اطراف خود را آکنده از خدایان و
ت خود را صرف دلجویی و ستایش این
نیروهای آسمانی میدانستند؛ از اینرو تمام هم ِ
خدایان میکردند .قربانیهای آنان عموماً به دو منظور صورت میگرفت :نخست جلب
رضایت و عنایت ایزدان و دیگر نیرومند کردن هر چه بیشتر ایزدان برای آنکه بتوانند اُمور
عالم را به شکل بهتری نظام بخشند؛ از اینروست که این عمل ،نوعی قرارداد و پیمان
ل کیهانی
محسوب میشود» ( .)147 :1374وی یکی از اهداف انجام قربانی را حفظ کما ِ

. Mary Boyce
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می داند؛ زردشتیان معتقد بودند که اهورامزدا و ایزدان به صورت دسته جمعی در مراسم
قربانی شرکت میکنند و سبب میشوند تا جریان مداوم نیروی آسمانی حافظِ حیات انسانی
باشد (البته مقصود وی از قربانی ،قربانیهای گیاهی و حیوانی است) (همان).
-4-1نظریة آنيميسم (جاندارپنداری) از تایلور
به نظر تایلور ،دین طی چند مرحله ،تکامل یافته است .این مراحل عبارتند از :نخست
جاندارانگاری (آنیمیسم)؛ دوم چند خداپرستی و سوّم تکخداپرستی (کتاک.)652 :1386 ،
الزمۀ اعتقاد به آنیمیسم و جاندارانگاری ،وجود نیروهای برتر و متعالی است که بر سرنوشتِ
بشر ،نظارت دارد و این نیروهای روحانی را باید از طریق التماس ،توسّل و هدیه دادن
خشنود و ترغیب کرد؛ لذا فلسفۀ قربانی در ادیان از همین اصل نشأت میگیرد (بختیاری و
حسامی .)43 :1387،آوازۀ تایلور بیشتر به سبب نظریۀ جاندارپنداری است .به نظر او مرحلۀ
اولیۀ دین ،اعتقاد به روح یا جوهری غیرمادی در موجودات بود که مردمان ابتدایی آن را به
صورت روحِ در نظر میگرفتند .او بر این باور بود که اعتقاد به ارواحی که نهفقط در وجود
انسانها بلکه در همۀ ساختارهای طبیعی و اشیاء خانه دارند و اعتقاد به استقالل روح
انسانی که در خواب و مرگ از او جدا میشود و نیز معتقدات دینی و آداب و رسوم پیوسته
با آن ها ،نشأت گرفته از همین تفکر است ،تفکری که در نهایت به آنیمیسم یا در دیدگاه
تایلور به همان شکل نخستین دین ختم شد ( .)carter, 2003: p. 12در واقع تایلور خاستگاه
و هدف قربانی را هدیه و پیشکشی برای ارواح درگذشتگان و نیروهای برتر میدانند تا
خشم آنها را دفع و خشنودیشان را جلب کند.
-5-1نظریة قرباني برای اتحاد و وحدت قبيله با روح توتمي از دورکيم
از دیدگاه دورکیم ،انجام دورهای مناسک قربانی در زمانهای خاص ،گامی برای ارتباط
با امر قدسی قلمداد میشد که سببُ تجدید حیات روح توتمی و افراد قبیله میشود و در
گروه ،روح اتحاد و وحدت عمل را پدید میآورد (دورکیم .)326 :1383 ،همۀ آن رشته
تشریفاتی که پیش از شروع به خوردن گوشتِ جانور توتمی (قربانی) انجام شدهاند ،هدفش
این بود که تمامیِ افرادِ حاضر در تشریفات را از لحاظ روحی ،تقدیس و برای عمل بعدی
آماده کند .این دوره ،دورهای اساساً دینی است که بدونِ تغییرِ حالتِ روحی ،نمیتوان از آن
عبور کرد (همان .)467-468 :وی میگوید :قربانی به صورتی که در قالب کاملش میبینیم از
دو عنصرِ اساسی تشکیل میشود؛ یک عمل همذات شدن و یک عمل در نذر و نیاز .مومن با
فروبلعیدن یک عنصرِ ماورایی با خدای خودش همذات میشود و در عین حال ،نذری هم به
این خدا اهدا میکند (همان.)472-473 :
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یافتههای پژوهش
 -2خودکُشي
خودکُشی ،عملی عمدی است که باعث مرگ فرد میشود .در باورهای پیشینیان این امر،
جنبۀ مذهبی داشته و با اهداف مختلفی انجام میشده است .افراد باور داشتند با پیشکش
کردن جان خود به خدایان خدمت میکنند و مرگشان باعث بهرهمندی و رفاه جامعه
میشود یا با معشوق و ولینعمت خود در جهان پس از مرگ ،پیوند مییابند و به بهشت
میروند .به همین دلیل با اعتماد قلبی و اشتیاق به استقبال مرگ میرفتند .خودکشی در
ش زَهر خوردن ،خون ریختن (بریدن سَر و دریدن پهلو) ،پایین
متون حماسی به پنج رو ِ
انداختن خود از بارو (دژ) خودسوزی ،و امتناع از خوردن و آشامیدن (گرسنگی) انجام
میشود که به بررسی این موارد میپردازیم .شایان ذکر است در این بخش ،مواردی که
افراد ،اقدام به خودکُشی میکنند و با ممانعت نزدیکان بینتیجه میماند نیز در ذیل
خودکشی بررسی شده است.
-1-2خودکشي به شيوة خوردن زهر ( در مرگ همسر)
تنها مصداق خودکُشی در مرگ همسر که به شیوۀ نوشیدن زهر در متون حماسی یافت
شد ،خودکُشی شیرین در مرگ خسرو است .شیرویه پس از قتل پدر (خسرو) از نامادری
خود (شیرین) تقاضای ازدواج میکند؛ اما شیرین با مطرح کردن چند شرط تقاضای او را
میپذیرد و قبل از مراسم ازدواج از او میخواهد برای وداع از دخمه خسرو دیدن کند و پس
از ورود به دخمه با خوردن زهر خودکشی میکند.
نگــــهبان در دخمــــه را بــــاز کــــرد
بشــد چهــر بــر چهــر خســرو نهــاد
هــم انــدر زمــان زهــر هلهــل بخــورد
نشســــته بَــــرِ شــــاه پوشــــیدهروی
بـــه دیـــوار پشـــتش نهـــاد و بمُـــرد

زن پارســـــا مویـــــه آغـــــاز کـــــرد
گذشـــته ســـخنهـــا بَـــرو یـــاد کـــرد
ز شــــیرین روانــــش بــــرآورد گَــــرد
بــه تــن بــر ،یکــی جامــه کــافور بــوی
بمُــــرد و ز گیتــــی ســــتایش ببــــرد
(فردوسی)372-373 :8/1386 ،

در خسروشیرین ،این داستان اینگونه آمده است.
چـــو مهـــد شـــاه در گنبـــد نهادنـــد
میــان دربســت شــیرین پــیش موبــد
در گنبـــد بـــه روی خلـــق دربســـت
جگرگــــاه ملــــک را مُهــــر برداشــــت

بزرگــــــان روی در روی ایســــــتادند
بـــه فرّاشـــی درون آمـــد بـــه گنبـــد
سـوی مهــد ملــک شـد دشــنه در دســت
ببوســید آن دهــن کــو بــر جگ ـر داشــت
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بِــدان آیــین کــه دیــد آن زخــم را ریــش
بــه خــون گــرم شســت آن خوابگــه را
پــس آورد آنگهــی شــه را در آغــوش
بــــه نیــــروی بلنــــد آواز برداشــــت
که جان بـا جـان و تـن بـا تـن بپیوسـت

همــانجــا دشــنهای زد بــر تــن خــویش
جراحـــت تـــازه کـــرد انـــدام شـــه را
لــبش بــر لــب نهــاد و دوش بــر دوش
چنــان کــان قــوم از آوازش خبــر داشــت
تـــن از دوریّ و جـــان از داوری رَســـت
(نظامی)293 :1384 ،

بنا به روایت فردوسی ،شیرین چهره بر چهرۀ خسرو مینهد؛ سپس با نوشیدن زهر،
خودکُشی می کند؛ امّا با توجه به گفتۀ نظامی ،شیرین هنگام خودکُشی ،دشنه را در پهلوی
خود فرومیکند؛ زیرا شیرویه پهلوی خسرو را دریده بود .در این داستان خودکشی با هدف
اتحاد با معشوق و ملحق شدن به او در جهان مینوی صورت گرفته است .با توجه به نظریه-
های قربانی ،این نوع خودکشی با نظریۀ جلب رضایت ارواح و خدایان از بویس تایلور
مناسبت دارد .عالوه بر این با توجه به باور کهن پرستش مردگان و تأثیر آنان در زندگی
بازماندگان ،این مصادیق با نظریههای بالگردانی فریزر ،آنیمیسم تایلور و اتحاد با روح توتمی
از دو رکیم نیز قابل بررسی و تحلیل است؛ زیرا در ادواری مردگان به عنوان توتم و نیرویی
برتر ،مورد پرستش قرار میگرفتند .شایان ذکر است که خودکشی شیرین در مرگ خسرو به
رسم خودسوزی زنان همراه پیکر همسران در آیین هندو شباهت دارد و به نظر میرسد این
امر ،گونهای از همان اندیشه است.
-2-2خودکشي به شيوة ریختن خون
در متــون حماســی ایــن نــوع خودکشــی بــه دو شــیوۀ بریــدن ســر و دریــدن شــکم
انجام مـیشـود و بـه نظـر مـیرسـد مـواردی از خودکشـیهـایی کـه بـا ایـن روش انجـام
میشود با بـاروری طبیعـت پیونـد دارد .از باورهـای کهنـی کـه در بسـیاری از فرهنـگهـا
دیده میشود ،باور بـه رویـش و بـاروری برخـی گـلهـا و نباتـات از خـون قهرمانـان اسـت
کــه نمونــۀ برجســتۀ آن در اســاطیر ایرانــی ،روییــدن گــل سیاووشــان از خــون ســیاوش
اســـت .روییـــدن شـــقایق از خـــون آدونـــیس1در اســـاطیر یونـــان (اســـمیت،)11 :1384 ،
روییــدن بنفشــه از مقبــرۀ آتــیس(2گریمــال ،)26 :1391 ،روییــدن اَنــار از خــون دیــونیزوس3
(یــاحقی )106 :1394 ،و ...بیــانگر ارتبــاط بــاور بــه اندیشــۀ تــأثیر خــون در حاصــلخیزی و
رویش حیات نباتی است.
1

. Adinis
. Atis
3 . Dionysus
2
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-1-2-2خودکشي به شيوة بریدن سَر
-1-1-2-2بریدن سر خود به منظور باروری درخت
پرستش و تقدّسِ مظاهر طبیعت در فرهنگهای مختلف رواج داشته است و افراد با
شیوههای گوناگون به این اجسام ،پیشکشهای خونی تقدیم میکردند .یکی از این موارد،
خودکشی و تقدیم جان خود بهمنظور باروری درخت است .در گرشاسپنامه ،گرشاسپ و
همراهانش به شهری خرم میرسند که برخی از ساکنانش ،جانشان را برای درخت (که هفت
نوع میوه میداد) داخل معبد ،قربانی میکردند.
درختــی گشــن رســته در پــیش تخــت
هــر آن بــرگ کــز وی شــدی آشــکار
ز شــهر آنکــه بیمــار بــودی و سســت
بَــرو چــون مَــه نــو یکــی داس بــود
کسی کـو شـدی پـیش آن بُـت ،شـمن
بــــن داس در نــــوک شــــاخی دراز
فکنــدیش در حلــق چــون خــم شســت
ســـرش را چـــو گـــویی برانـــداختی
همانگـاه بـودی بـه یـک زخـم سـخت

کــه دادی بَــر از هفــتســان آن درخــت
بُـــدی چهـــر آن بُـــت بَـــرو بَـــر نگـــار
چـو خـوردی از آن میـوه گَشـتی درســت
کـــه تیـــزیش ماننـــد المـــاس بـــود
فــــدا کــــردی از بهــــر او خویشــــتن
ببســــتی زی خــــود کشــــیدی فــــراز
بــه یــک رَه رهــا کــردی آنگــه ز دســت
چنــــین خویشــــتن را فــــدا ســــاختی
تــنش بــر زمــین و ســرش بــر درخــت
(اسدیطوسی)192 :1317 ،

گردیزی همین حکایت را در تاریخ خود ذکر میکند« :اهل این ملّت را جاییست که آب
گنگ آنجا جمع شود و آنجا درختی عظیم است و پهن باز شده و زیر درخت ،چیزی
نصب کرده که آن را ترسول گویند ،ا ز 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
و این شاخ ها دراز و سطبر و تیز کرده و پاکیزه زدوده ،و چون آتش همی درفشد .و مردی از
گذارۀ آب ،نزدیک درخت نشسته و کتاب همیخواند و رود گنگ را همی گوید که :یا بزرگ!
و یا راه بهشت! تو آن جویی که از میان بهشت بیرون همی آیی! و مردمان را بدو همی راه
نمایی؟ خنک آن را که برین درخت همیشود و خویشتن را بر تن عمود زند ،و کسان آنجا
باشند و آن همی شنوند ،یکی بر آن درخت شود و خویشتن را بر آن زند و بر آن تیزی آن
پارهپاره شود و اندران آب افتد .و کسانی که آنجا باشند بر وی دعا همیکنند و گویند :به
بهشت رفت» ( .)641 :1363در کتابِ عجایبالمخلوقات ،نمونههایی از این رسم ،دیده می-
شود« .و در زنگبار ،قبهای کردهاند رزین ،در آن بتی با طوقها زرّین ،پیش آن بت ،درختی
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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
بر سر آن درخت ،عالقه ای آهنین چون هاللی ،زنگی ،حلق خویش بر آن نهد و آویخته شود
پیش این صورت تا سرش از یک سو افتد و تنش از دیگر سو و هندوان ازین جنس دعاوی
کنند پیش بتان و باشد کی خود را بر آتش افکنند تا بسوزند( »...طوسی.)223 :1382 ،
اکبری مفاخر در مورد وجود چنین قربانیهایی معتقد است« :وجود قربانیهای خونین و
وحشتناک انسانی ،بیتأثیر از کیشهای اهریمنپرستی و ترس از نیروهای ویرانگر طبیعت
نیست .این رفتارها بیانگر چارهاندیشی انسان برای رهایی از خشم اهریمن و خدایان شر و
فرونشاندن خشم آنهاست» (اکبریمفاخر.)31 :1389 ،
باتوجه به گفتۀ اسدی ،خاد ِم بت ،سر خود را درون هالل داسی که سَر شاخی نصب شده
بود ،قرار میداد و ناگهان شاخۀ درخت را رها میکردند و گردنش قطع میشد .به نظر
می رسد در ابیات باال ،سرسبزی و سودبخشی درخت (شفابخشی) که با زندگی مردم و
نیازهایشان در ارتباط بود؛ سبب شده آن را مقدّس شمرده و نماد باروری بدانند و احیان ًا
خدایی برای آن تصور کنند و با تقدیم قربانیهای انسانی یا خودکُشی ،رضایت آن خدا (خیر
یا شر) را جلب کنند .بنا بر اندیشۀ آنیمیسم ،برخی مظاهر و اشیاء موجود در طبیعت
مقدّس و ذیروح تلقی میشدند و مورد پرستش قرار میگرفتند؛ قربانی کردن خود برای
درخت در این داستان با نظریههای جلب خشنودی خدایان و ارواح از بویس و تایلور و
بالگردانی ف ریزر و باور به آنیمیسم تایلور هماهنگ است و شاید نوعی پیشکش جسم به
الهۀ باروری و رسیدن به بهشت باشد .به نظر میرسد ،بازماندۀ تعدیل یافتۀ قربانی برای
درخت در فرهنگعامۀ ایالم و لرستان دیده میشود .در چند دهۀ اخیر مردم بومی ،هنگام
قطع درخت ،مرغ یا خروسی را برای بالگردانی از خود ،قربانی میکردند و این باور ریشه در
اندیشۀ جاندارانگاری درختان دارد.
-2-1-2-2بریدن سَر به منظور اتّحاد با معشوق
نمونهای از اقدام به خودکُشی که با دخالت نزدیکان بینتیجه میماند در بانوگشسپنامه
دیده میشود .شیده پس از درماندگی از عشق بانوگشسب ،تصمیم میگیرد خود را بُکُشد؛
اما افراسیاب و دیگران مانع میشوند.
ز چشــمم دو صــد چشــمه خــون شــد روان
وز آن پـــس بـــه ســـوی پـــدر کـــرد رو
ســـر خـــود بـــه نخچیـــر ببُـــرم کنـــون
بگفـــت ایـــن و خنجـــر کشـــید از شـــتاب

شــــدم از غــــم عاشــــقی نــــاتوان
کـــزین ننـــگ مـــرگ آمـــدم آرزوی
بریــزم بــر ایــن عشــق بــر خــاک خــون
ســـر و دســـت افراســـیاب
گـــرفتش َ

بررسي و تحليل خودکشي در متون حماسي بر اساس نظریههای قرباني
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چــه ســود ُر بُــری از تَ ـنِ خــویش سَ ـر
بســــازم ،کُــــنَم گــــرم بــــازار تــــو
(بانوگشسپنامه)96-97 :1382 ،

بنا بر گفتۀ مصطفوی ( )179-178 :1369بهنظر میرسد در این داستان ،اقدام به
خودکشی از این اندیشه نشأت گرفته باشد که فرد با انتحار از غم و اندوه دنیوی رها شود و
در جهان دیگر آرامش مییابد .در واقع قربانی جسم مادی ،پیشکشی به خدایان برای
آرامش و تعالی روحی است و از این منظر با نظریۀ جلب رضایت خدایان از بویس و تایلور
همخوا نی دارد .عالوه بر این ،شاید فرد با هدف تقدیم جان خود به روان معشوق و بالگردانی
از او به این عمل اقدام میکند که از این منظر با نظریۀ بالگردانی از فریزر قابل تحلیل است.
-3-1-2-2بریدن سَر در سوگ فرزند
از دیگر مواردی که اقدام به خودکشی بینتیجه میماند در داستان نبردِ رستم و سهراب
دیده می شود .رستم پس از کُشتن سهراب و آگاهی از اینکه سهراب فرزند اوست ،تصمیم
به خودکُشی میگیرد؛ اما بزرگان مانع میشوند و او را از این عمل بازمیدارند.
یکی دشـنه بگرفـت رسـتم بـه دسـت
بزرگــــان بِــــدوی انــــدر آویختنــــد

ســر خــویش پَســت
کــه از تــن بِبُــرَد َ
ز مژگـــان همـــی خـــون فروریختنـــد
(فردوسی)190 :2/1386 ،

در این داستان ،اقدام رستم به خودکُشی ،میتواند با هدف پیوستن او به فرزندش و
اتحاد با او در جهان اُخروی باشد .در واقع قربانی جسم مادی ،پیشکشی به خدایان برای
آرامش و تعالی روحی است و از این منظر با نظریۀ جلب رضایت خدایان از بویس و تایلور
قابل بررسی است.
در ماجرای سیاوش و سودابه ،سودابه پساز آنکه به سیاوش ،تهمت میزند ،نزد کاووس،
ادعا میکند که به دلیل هتکحرمتِ سیاوش ،نوزادی را که در شکم داشته سقط شده است
و از شاه میخواهد :انتقام فرزندشان را از سیاوش بگیرد وگرنه خود را هالک میکند.
بنالیــــد ســــودابه و داد خواســــت
ز فرزنــــد کُشــــتن بپیچــــد دلــــم

ز شــــاه جهانــــدار فریــــاد خواســــت
زمـــان تـــا زمـــان سَـــر ز تَـــن بگســـلم
(فردوسی)230 :2/1386 ،

هر چند در این داستان ،ادعای سودابه نیرنگی بیش نبوده است؛ امّا گفتۀ او ریشه در
سنّتی دارد که پیش از وی مرسوم بوده است و نمونۀ آن ،اقدام رستم به خودکشی پس از
مرگ سهراب است.
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 -2-2-2خودکشي به شيوة دریدنِ شکم
-1-2-2-2دریدنِ شکم در سوگ فرزند و نزدیکان (و انداختن خود از دژ)
از دیگر موارد خودکُشی در مرگ عزیزان در داستان کشته شدن فرود دیده میشود.
طوس و ایرانیان به جانب قصر فرود رهسپار میشوند و برای مقابله با او سوارانی از ایران به
فرود حملهور میشوند و فرود ریو و زرسپ را میکشد و اسب طوس و گیو را نیز با تیر
هالک میکند؛ سپس ایرانیان خشمگین میشوند و به نبرد میپردازند تا اینکه فرود با
ضربۀ بیژن زخمی میشود و به یاری خدمتکاران وارد دژ میشود .وی هنگام مرگ از
کنیزان می خواهد ،خودکُشی کنند و کنیزان خود را از باالی دژ بر زمین میاندازند و مادرش
(جریره) نیز خزانه را به آتش کشیده و شکم خود و اسبان را میدَرَد.
دل هــر کــه بــر مــن بســوزد همــی
همـــه پـــاک بـــر بـــاره بایـــد شـــدن
کـــه تـــا بهـــر بیـــژن نمانـــد یکـــی
ســــر دژ شــــدند
پرســــتندگان بــــر َ
جریــــره یکــــی آتشــــی برفروخــــت
یکی تیغ بگرفـت از آن پـس بـه دسـت
شکمشــــان بِدرّیــــد و ببریــــد پَــــی
بیامــــد بــــه بــــالین فــــرّخ فــــرود
دو رخ را بـــــه روی پســـــر برنهـــــاد

ز جــــانم رخــــش برفــــروزد همــــی
تـــن خویشـــتن بـــر زمـــین بـــر زدن
نمــــانم مــــن ایــــدر مگــــر انــــدکی
همـــه خویشـــتن بـــر زمـــین برزدنـــد
همــه گــنجهــا را بــه آتــش بســوخت
در خانــــۀ تــــازی اســــبان ببســــت
همــی ریخــت از روی او خــون و خــوی
بَـــرِ جامـــۀ او یکـــی دشـــنه بـــود
شـــکم بردریـــد از بـــرش جـــان بِـــداد
(فردوسی)56-57 : 3/1386 ،

پیشینیان ،معتقد بودند ارواح درگذشتگان در زندگی و سرنوشت آنها موثر است و به
همین دلیل سعی در جلب رضایت آنها داشتند .بهنظر میرسد در این داستان ،خودکُشی
جریره به منظور جلب رضایت شاه (فرزند) و پیوستن و اتحاد با روان او انجام شده است و
خودکشی کنیزکان و پریدن آنها از دژ و دریدن شکم اسبان نیز ریشه در این باور دارد که
در جهان پس از مرگ به شاه خدمت کنند .نمونۀ این چنین خودکشیهایی در تاریخ
جهانگشا دیده میشود که پس از مرگ چنگیز ،کنیزکان و اسبان زیادی را با وی دفن می-
کنند (جوینی ،1389 ،ج .)367 :1با توجه به اینکه این قربانیها با هدف جلب رضایت و خدمت
به شاه در جهان پس از مرگ انجام میشد و اغلب میان خاندان شاهی مرسوم بود ،میتوان
آن را بر اساس نظریۀ آنیمیسم و اتحاد با روح توتمی و جلب رضایت ارواح و خدایان از
بویس تحلیل کرد؛ زیرا به اعتقاد گذشتگان و کیشهای نیاپرستی ،شادی روان درگذشتگان
و رضایت آنها از بازماندگان بسیار اهمیّت داشت.
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در بهمننامه نیز ،هنگامی که زال از سرنوشت ناگوار خاندان و پسرانش سخن میگوید،
اهل منزل گریه و ناله سر میدهند و برخی خود را میکُشند.
ز پــــرده دویدنــــد بیــــرون زنــــان
یکـــی بـــر زد از چشـــمۀ نـــوش دود
یکــی زلــف مُشــکین بــه خنجــر بریــد
یکـــی زیـــرِ گلنـــار ســـیمین ســـتون
ز بــس بــر دهــن بــرزده دســت خــویش
یکــی خویشــتن بــر زمــین زد درشــت

همـــه دســـت بـــر ســـینه و بـــر زنـــان
شــخود
یکــی اللــه رخ را بــه فنــدوق َ
یکــــی پیــــرهن پرنیــــان بردریــــد
چکــان از ســرِ نــوک مژگــانش خــون
ز بــس خــاک تیــره فشــانده ز پــیش
یکــی خویشــتن پــیش دســتان بکُشــت
(ابیالخیر)295 :1370 ،

همانطورکه گفته شد ،چنین خودکُشیهایی به منظور اتحاد با روان متوفی انجام شده است.
-2-2-2-2دریدنِ شکم به منظور رضایت بُت و پيشبيني آینده
در گرشاسپنامه ،داستان مَردی هندو آمده است که بر دروازۀ شهر در میان انبوه مردم،
خود را برای بتی قربانی میسازد:
دگـــر جـــای ،خـــارا یکـــی کـــوه دیـــد
بـــــه دروازۀ شـــــهر ،بـــــر راه بـــــر
بَـــرو مـــردم شـــهر پـــاک انجمـــن
بِــدان انبُــه انــدر ،یکــی مَــردِ مســت
نشســــتی گهــــی ،گــــاه برخواســــتی
پس از ناگه آن تیغ کِـش بُـد بـه مُشـت
بَـــد و نیـــک هـــر آشـــکار و نهفـــت
ســـراینده تـــا گـــاه شـــب همچنـــین

بَـــر کـــوه شـــهری پُـــر انبـــوه دیـــد
نشـــانده بتـــی دیـــده بـــر گـــاه بـــر
زده حلقـــه انبـــوه و چنـــدی شـــمن
بــه ســنگی بَــر از دور تیغــی بــه دســت
بــر آن بــت بــه مِهــر آفــرین خواســتی
بِــزَد بــر شــکم ،بُــرد بیــرون ز پُشــت
در آن ســال بُــد خواســت ،یکســر بگفــت
همــی بــود ازو خــون روان بــر زمــین
(اسدیطوسی)193-194: 1317 ،

ابیات فوق نشان میدهد ،دریدن شکم و قربانی خود برای بُت به منظور رضایت بُت و
پیشبینی حوادث و رخدادهای آینده انجام گرفته است که این مصداق با نظریۀ جلب
خشنودی خدایان از بویس و تایلور هماهنگ است؛ عالوه بر این با توجه به نظریۀ آنیمیسم و
جانمندانگاری تایلور قابل بررسی است.
-3-2خودکشي به شيوة خودسوزی
یکی از شیوه های خودکشی که در باور معتقدان به آن با هدف تزکیه و پاک شدن فرد از
ناپاکیها انجام میشود ،خودسوزی است که به منظور رسیدن به بهشت و برخورداری از
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نعمتها در جهان پس از مرگ ،انجام میشود .ایونس1دربارۀ باور به جهان پس از مرگ در
سنّتِ کهنِ هندو چنین میگوید« :یمه نخستین کاشفی بود که قلمروهای نهان را شناخت و
راهی را که به راه نیاکان مشهور شد ،کشف کرد .راه نیاکان راهی بود که مردگان را به
بهشت هدایت میکرد و یمه بعد از کشف راه نیاکان ،نخستین انسانی بود که مُرد و بعد از
مرگ به شهریاری مردگان دست یافت .در آغاز ،همۀ مردگان ،همانند یمه ،راه نیاکان را
پیاده طی میکردند و وقتی با گذشت زمان راه نیاکان (مانس و پیتری) در قلمرو اَگنی قرار
گرفت ،گفته شد که مردگان پس از برگزاری مراسم مُردهسوزی ،نیک و بدشان از یکدیگر
مجزا میشود و آنچه خاکستر و بر خاک میماند ،همه بد و ناکامل و آنچه در آتش
میسوزد و با آتش باال میرود چون پوست و بقیۀ اعضاء ،همه پاک و بیعیب است .آنچه از
مُرده با آتش پالوده میشد ،رخشان چون خدایان به تَن مُرده بازمیگشت و بدینسان مُرده
شادمان و بالزنان یا که با گردونهای به دیار یمه راه یافت و مورد خوشآمد نیاکان قرار
میگرفت .پس زندگی بعد از مرگ در قلمروی دلپسند ،سپری میشد و از هر نظر بیعیب
ش مراسم مُردهسوزی به
بود» (« .)53 :1373فرزانگان عارف پس از مُردن و پالوده شدن با آت ِ
هیأت شعله درمی آمدند و از این طریق به دیار خدایان و آذرخش راه مییافتند و این
مرتبهای بود ،جاودانی ،سعادتآمیز و بیزوال» (همان.)60:
صاحب مروجالذهب نیز دربارۀ رسم خودسوزی در میان هندوان چنین میگوید:
«هندوان به خالف اقوام دیگر ،خویشتن را به انواع عذاب ،شکنجه کنند و یقین دارند که
نعیم جهان دیگر جز به وسیلۀ شکنجههایی که در این جهان به خود میکنند ،دست
نخواهد داد» (مسعودی ،1382 ،ج .)205 :1با توجه به پیوستگی فرهنگی هندو-ایرانیان ،دنبالۀ
چنین باورهایی را نیز میتوان در اساطیر و فرهنگ ایرانی یافت.
-1-3-2خودسوزی در سوگ فرزند
خودسوزی در سوگ درگذشته در فرهنگ هندو جایگاه ویژهای دارد .با توجه به
بررسیهای انجام شده به نظر میرسد در باور معتقدان ،این نوع خودکشی ،تقدّس بیشتری
نسبت به سایر شیوههای خودکشی دارد؛ زیرا با سوزاندن جسم مادی که محل نفس و
آالیشهای نفسانی است ،روان فرد ،تزکیه میشود و به همراه دود حاصل از سوختنِ جسم
به عالم معنوی و قلمرو روحانی راه مییابد« .برخی از جسدسوزیهای آیینی مبتنی بر این

. Ivens
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باور است که آتش را به عنوان ناقل یا قاصد دنیای زندگان به دنیای مردگان پذیرفتهاند»
(شوالیه و گربران ،1384 ،ج.)65 :1

نمونۀ اقدام به خودسوزی در سوگ فرزند در داستان گو و طلخند دیده میشود .پس از
کُشته شدن طلخند ،مادرش جامه را چاک میزند و تصمیم میگیرد ،خود را در آتش
بسوزاند؛ اما گَو وی را از این کار بازمیدارد.
بـــه ایـــوان او شـــد ،دمـــان مـــادرش
همـــه جامـــه بدریـــد و رخ را بِکَنـــد
همـــه کـــاخ و تـــاج بزرگـــی بســـوخت
کــه ســوزد تَــن خــویش بــ یینِ هنــد

بــه خــون انــدرون غرقــه گشــته بــرش
بـــه گنجـــور و گـــنج آتـــش اندرفکنـــد
وُ زآن پـــس ،بلنـــد آتشـــی برفروخـــت
از آن ســـوگ پیـــدا کنـــد دیـــن هنـــد
(فردوسی)354-355 :7/1386 ،

به نظر میرسد این رسم ،گونهای از همان رسم خودسوزی زنان در مرگ همسران است
و تنها مختص خودکُشی زنان در مرگ همسران نیست؛ بلکه ممکن است در سوگ فرزندان
نیز این عمل انجام شود.
2
دیویس1در مورد خودسوزی و رسم ساتی میگوید« :اعتقاد هندیان بر آن بود که مردان،
خدایان روی زمینند و اگر زنی خود را به همراه جس ِد همسرش بسوزاند ،هر دو در بهشت به
زندگی خود ادامه خواهند داد» .)1981: p. 99( .فردوسی نیز در شاهنامه هدف از خودسوزی
را چنین بیان میکند:
هــر آن کــس کــه او آتشــی برفروخــت
یکــــی آتشــــی دانــــد انــــدر هــــوا
کـــه دانـــای هنـــدوش خوانَـــد اثیـــر
چنــین گفــت آتــش بــه آتــش رســید

شــد انــدر میــان خویشــتن را بســوخت
بـــــه فرمـــــان یـــــزدان فرمـــــانروا
ســــخنهــــای نغــــز آوَرَد دلپــــذیر
گنــــاهش ز کــــردار شــــد ناپدیــــد
(فردوسی)193 :8/1386 ،

شایان ذکر است که هر زنی در جامعۀ هندو ،تصمیم به ساتی میگرفت ،آزاد بود و مورد
اقبال نزدیکان قرار میگرفت .ابیات شاهنامه نشان میدهد که هدف اصلی از ساتی ،تزکیه و
کفارۀ گناهان بوده (که همانا در اَمان ماندن از عذاب اُخروی و بالگردانی در جهان دیگر
است) که نتیجۀ آن آرامش همراه با جاودانگی با همسر در جهان پس از مرگ و رسیدن به
بهشت بود .تصمیم به خودسوزی توسط مادر تلخند نیز از همین نوع است و با نظریۀ
بالگردانی فریزر و جلب رضایت خدایان و ارواح از بویس و تایلور قابل تحلیل است.
. Davis
. Suttee
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-2-3-2خودسوزی در سوگ نزدیکان و فرماندهان
از دیگر موار ِد خودکشی ،خودسوزی افراد و لشکریان هنگام درگذشت نزدیکان یا کشته
شدن فرماندهان در جنگ است .در گرشاسپنامه ،اسدی حکایت مردی را بیان میکند که
بر دروازۀ شهر در میان انبوه مردم ،خود را برای بتی قربانی میسازد و پس از سوزاندن
جسدش در آتش ،مَردی از شدت محبت خود را به همراه او در آتش میافکند.
همــــی تیزتیــــز آتشــــی ســــاختند
بیامــــد یکــــی مَــــرد از آن انجمــــن
بســـی پنـــد دادنـــد و نشـــنید پنـــد
بــس از بــیم آن خواســت کــارَد گریــز
فشــاندند روغــن بــر او تــا بــه جــای
چــو انگِشــت گشــت آتــش و رفــت دود
بَـــرِ گَنـــگ و حـــجگاهشـــان تاخنـــد
چنـــین آمـــد آیـــینشـــان از نخســـت
بــه یــزدان بــه دیــن و دل افــروختن

بـــر آن کُشـــته در آتـــش انداختنـــد
کــه ســوزد ز مِهــرَش همــی خویشــتن
چــو پروانــه تــن را بــه آتــش فکنــد
زدنــدش بــه نــوک ســنانهــای تیــز
ســر تــا بــه پــای
ســبکتــر برفروخــت َ
ببردنـــــد خاکســـــتر هـــــر دو زود
بــــدآن آب گَنــــگ انــــدر انداختنــــد
بُــد آیــین و کیشــی بــیانــدام و سســت
رســـد مَـــرد نَـــز خویشـــتن ســـوختن
(اسدیطوسی)193-194 :1317 ،

در این داستان ،خودسوزی مَرد هندو ،هم راه جسد آن فردی که خود را برای بُت قربانی
می کند با هدف اتحاد با روح او و رسیدن به بهشت انجام شده و به نظر میرسد ،رسم ساتی
(خودسوزی زن همراه پیکر هم سر) ریشه در این سنت کهن دارد .در بیت آخر ،اسدی نیز
علت خودسوزی را از دید معتقدان آن ،پیوستن به خداوند میداند و با محکوم کردن این
باور ،تنها راه رسیدن به خداوند را اخالص و دینورزی عنوان میکند .عالوه بر این بهنظر
میرسد ریختن خاکستر فرد در رود گَنگ بهمنظور جلب رضایت الهۀ رود و باروری بیشتر
آن باشد .از این دیدگاه این داستان با نظریههای جلب رضایت خدایان از بویس و تایلور
انطباق دارد.
در گرشاسبنامه نیز در ماجرای سرپیچی پسرِ شاه کابل از پرداخت خراج به اثرط و
جنگ میان زابل و کابل (در جنگ نوشیار و انبارسی) ،شاه کابل ،پیکر انبارسی (پسر عَم و
سپاهساالرش) را در میدان جنگ مییابد و پس از آتش زدن جسدش ،برخی از سپاهیان
کابل ،خود را همراه جسد فرمانده در آتش میافکنند.
همـــانگـــه شـــه کابـــل انـــدر رســـید
زدش زآتـــــش دَرد بـــــر مغـــــز دود
تــــن کُشــــته انبارســــی بازجســــت

همه دشـت و کُـه کُشـته و خسـته دیـد
که شـب گَشـت و هنگـام کوشـش نبـود
بَــرو رخ بــه خــون دو دیــده بشســت

بررسي و تحليل خودکشي در متون حماسي بر اساس نظریههای قرباني
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مر آن کُشـته را تـن بـه آتـش بسـوخت
بســی کــس بــه آتــش فکندنــد تــن
همــه شــب بدنــد از بــرش مویــهگــر
(اسدیطوسی)239 :1317 ،

یکی از آداب و رسوم کهن ،خودکشی و قربانی افراد هنگام مرگ شاه و بزرگان است.
صاحب کتاب مروجالذهب در مورد خودکُشی مردم در عزاداری شاه چنین میگوید« :وقتی
یکی از شاهان[هندوان] ایشان بمیرد یا خویش را بکُشد ،گروهی از مردم در عزای وی
خویشتن را بسوزانند و اینان را بالتجری گویند؛ یعنی کسی که به مُرده وفادار است و با
مرگ او بمیرد و به زندگی او زنده باشد» (مسعودی ،1382 ،ج.)206 :1
رسم خودکشی در مرگ شاهان یا بزرگان ،دنبالۀ همان رسمِ دفن نزدیکان شاهان ،همراه
با پیکر آنهاست و چنین مواردی معموالً به منظور خدمت به شاه در جهان پس از مرگ و
اتحاد و پیوستن به او صورت میگیرد .در این داستان نیز خودسوزی سربازان همراه با جسد
فرمانده با هدف اتحاد با او و خدمت به روانش انجامش شده است .با توجه به ابیات
فردوسی ،اسدی طوسی و گفتۀ دیویس ،هدف اصلی از خودسوزی ،تزکیه و کفارۀ گناهان،
رسیدن به خداوند و اتحاد با درگذشته و در نهایت ،آرامش و جاودانگی همراه عزیزان در
جهان پس از مرگ بوده است و با نظریههای جلب رضایت خدایان و ارواح از بویس و تایلور،
آنیمیسم تایلور و اتحاد با روح توتمی از دورکیم هماهنگ است.
-3-3-2خودسوزی بهمنظور رضایت بُت (گذاشتن تشتِ آتش بر سَر و تقدیم
چشمان به بُت)
در داستان دیگری در گرشاسپنامه ،گرشاسپ میبیند که برخی افراد خود را برای بتی
(که دو دست سیمین و زرّین داشت و از دهانش آب جاری بود) قربانی میکنند.
بـــه شـــهری دگـــر دیـــد بتخانـــهای
بــــدو دَر بُتــــی از خمــــاهنش تَــــن
کـــف دســـتهـــا برنهـــاده بـــه بَـــر
بــه پــیش انــدرش حوضــی از زرّ نــاب
کــــرا بــــودی از دَرد بیمــــار تَــــن
ســه رَه بُــردی از پــیش آن بُــت نمــاز
بـــت ار دادی آن دســـت کـــز زر بُـــوَد
ور آن دســت دادی کــه بــودی ز ســیم
هــر آن کــز پــی مُــزد از آن هنــدوان

شـــمن مَـــر ،ورا هـــر چـــه فرزانـــهای
ز بُســــدش تــــاج از گهــــر پیــــرهن
یکـــی دســـتش از ســـیم و دیگـــر ز زرّ
روان از دهـــــانش در آن حـــــو آب
بشســــتی بــــدان آب دَر خویشــــتن
ســـوی دســـت او دســـت بُـــردی فـــراز
بــــدان دَرد دَر مُــــردی آن مَــــرد زود
برســـتی ز بیمـــاری و تـــرس و بـــیم
فـــدا کـــردی از پـــیش آن بُـــت روان
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پُــر آتــش یکــی طشــت رخشــان ز زرّ
زدی پـــیش او زانــــوان بـــر زمــــین
چنـــین تـــاش دو دیـــده بگـــداختی

ســـر
ز خیـــرهســـری برنهـــادی بـــه َ
همــی خوانــدی از دل بــه مِهــر آفــرین
ز مژگــــان بــــه رخســــار برتــــاختی
(اسدیطوسی)195 :1317 ،

ابیات فوق نشان میدهد ،خودسوزی و تقدیم چشمان به آن ،اهداء برای رضایت بُت و
کسب پاداش اُخروی انجام گرفته است که این مصداق با نظریۀ جلب خشنودی خدایان از
بویس و تایلور ،بالگردانی فریزر و نظریۀ آنیمیسم تایلور انطباق دارد.
-4-2خودکشي به روش گرسنگي به منظور پيوستن به روان متوفي
از دیگر روشهای خودکشی ،امتناع از خوردن و آشامیدن به منظور مرگ ارادی و ملحق
شدن به متوفی است .در شاهنامه ،پس از مرگ رستم ،رودابه برای پیوستن و ارتباط با روان
او از خوردن و آشامیدن خودداری میکند.
چنـــین گفـــت رودابـــه روزی بـــه زال
همانـــا کـــه تـــا هســـت گیتـــیفـــروز
بِـــدو گفـــت زال :ای زنِ کـــم خِـــرَد
برآشـــفت رودابـــه ،ســـوگند خـــورد
روانـــــــم روانِ گَـــــــوِ پیـــــــلتَن

کـــه از داغ و ســـوگِ تهمـــتن بنـــال
ازیــن تیــرهتــر کــس ندیــدهســت روز
غـــــم ناچریـــــدن بـــــدین بگـــــذرد
کــه هرگــز نیابــد تَــنَم خــواب و خــورد
مگـــــر بازبینـــــد بـــــر آن انجمـــــن
(فردوسی)464 :5/1386 ،

در داستان گو و طلخند ،پس از اینکه گو ،مادر را از خودسوزی در سوگ طلخند
منصرف میکند؛ مادر پیوسته شب و روز در سوگ فرزند میگرید تا سرانجام با گرسنگی و
گوشهنشینی به زندگی خود پایان میدهد.
همیشه همـی ریخـت خـونین سرشـک
بـــدینگونـــه بُـــد نـــاچران و چمـــان

بـــر آن درد شـــطرنج بـــودش بزشـــک
چنـــین تـــا ســـرآمد بـــرو بـــر زمـــان
(همان ج)360-361 :7

گردیزی دربارۀ فرقهای هندو با عنوان آنشیان چنین میگوید« :و بعضی خویشتن را به
گرسنگی و تشنگی بکشند و ایشان را آنشیان گویند .کس باشد که بیست روز بمیرد و
بعضی تا سی روز مقاومت کنند .اول از رفتن بازمانند پس از نشستن ،پس از سخن گفتن،
پس حس ایشان باطل شود و چون چوبی خشک گردند» (گردیزی.)640 :1363 ،
شایان ذکر است ،تفاوت این نوع خودکشیها با ریاضت و روزهداریهای رایج در بین
عرفا ،افراط در امتناع از خوردن و آشامیدن است و همانطور که آشکار است ،هدف اصلی
روزهداریها تزکیه روح و س رکوب نفسانیات برای تقویت اُمور روحانی و تقرّب الهی است و
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این نوع از خودکشی نیز با هدف قرب الهی و پاالیش وجود انجام میشود و تالشی برای
رسیدن به بهشت و جلب رضایت خداوند و اتحاد با متوفی است و با نظریۀ جلب رضایت
خدایان از بویس و تایلور مطابقت دارد .عالوه بر این ،موارد خودکشی و تناسخ با نظریۀ
رستاخیز و حیات مجدد از فریزر سازگار است؛ زیرا معتقدان ،تصور میکنند با نابودی جسم
خود ،دوباره در کالبدی نو برانگیخته میشوند و زندگی دلپذیرتری خواهند داشت.
نتيجهگيری

در این پژوهش ،خودکشی در آثار حماسی (تا قرن هفتم) چون :شاهنامه ،گرشاسپ-
نامه ،کوشنامه ،بهمننامه ،بانوگشسپنامه ،برزونامه ،فرامرزنامه و شبرنگنامه بررسی شد که
از این میان ،اغلب شواهد از شاهنامه و گرشاسپنامه و تنها دو شاهد از بهمننامه و
بانوگشسپنامه یافت شد .در باورهای پیشینیان این باور ،جنبۀ مذهبی داشته و گونهای از
قربانی انسانی محسوب میشود؛ زیرا فرد با پیشکش زندگی خود در جهت جلب رضایت
خدایان ،اتحاد با درگذشتگان ،باروری طبیعت و کمال کیهانی و ...گام برمیدارد .در متون
ش زَهر خوردن ،خون ریختن (بریدن سَر و دریدن پهلو) ،پایین
حماسی این عمل به پنج رو ِ
ا نداختن خود از بارو (دژ) ،خودسوزی ،و امتناع از خوردن و آشامیدن (گرسنگی) انجام می-
شود و از این میان ،حودکشی به شیوۀ خون ریختن نسبت به سایر شیوههای آن نمود
بیشتری دارد و به نظر میرسد این امر ،ریشه در اندیشۀ تأثیر خون در حاصلخیزی و
باروری طبیعت دارد .در مورد بسامد و تفاوت مقاصد خودکشی در شاهنامه و گرشاسپنامه
نیز میتوان گفت :موارد خودکشی در شاهنامه بسامد بیشتری نسبت به گرشاسپنامه دارد؛
اما اهداف آن در گرشاسپنامه نسبت به شاهنامه متنوعتر است .خودکشی در شاهنامه اغلب
به منظور سوگواری فرزند و نزدیکان و دفع تهمت انجام میشود؛ اما موارد خودکشی در
گرشاسپنامه اغلب با هدف باروری و فراوانی طبیعت ،رضایت بتان ،پیشبینی حوادث آینده
و جلبِ رضایت خداوند است .در تحلیل مصادیق خودکشی با نظریههای قربانی نیز میتوان
گفت :نظریههای جلب رضایت خدایان و ارواح از بویس و تایلور ،بالگردانی فریزر ،آنیمیسم
تایلور در تحلیل موارد خودکشی کارآمدتر و انعطافپذیرتر از نظریههای اتحاد و وحدت
قبیله با روح توتمی دورکیم ،کمال کیهانی بویس و حیات مجدد فریزر است.
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