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Abstract
All the mythological themes and worldviews of the primitive tribes and religious concepts
of different nations, which represent the general examples of human behavior, should be
called archetypes. These mythological themes are repeated and common in different societies.
In the myth of Jamshid, which is quoted in the Shahnameh and some other works of Muslim
writers, like the myths around the world, one can see the role of the archetypes, and based on
these archetypes, one can analyze the desired myth. The present study has been conducted
with the archetypal criticism approach and the descriptive-analytical method based on the
library data. The purpose of this study is to investigate some of the most important archetypes
in the Jamshid myth quoted in the Shahnameh and to compare them with the most important
historical works of Muslim writers who have quoted the Jamshid myth. The study results
indicate that the role of archetypes such as the archetype of good and evil battle (the archetype
of heroic and anti-heroic battle), the archetype of utopia, the archetype of flight, the archetype
of the New Year celebration, the archetype of longevity, the archetype of sin as a result of
being deceived by demonic forces, the archetype of shadow, the archetype of the mask, the
archetype of punishment, and so on, are observed in the Shahnameh and other mentioned
works. Thus, the myth of Jamshid can be analyzed based on these archetypes.
Introduction
Today, myths have been studied from different perspectives, including historical,
philosophical, mystical, functional, psychological, anthropological, sociological, artistically,
etc., and each of them has different analyses and interpretations. One of the major
methodologies is to analyze myths using archetypes, which is also called archetypal criticism.
Archetypal criticism explores the nature of the characteristics of myths, archetypes, and their
role. Critics of this method look for exemplary forms and archetypes in mythological works
and talk about their relationship to the depths of human nature. The collective subconscious
encompasses contents and behaviors that are more or less the same everywhere among all
human beings. In other words, it is common to all human beings and, therefore, creates a
common psychological realm that is superhuman and exists in all of us.
The contents of the collective unconscious are called archetypes. If we want to deal with
the concept of the collective unconscious, we must know that we are dealing with ancient
patterns, or rather eternal, that is, universal images that have existed since time immemorial.
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Accordingly, the contents of the collective unconscious are formed by archetypes. These
archetypes are deposited in the collective subconscious of human beings based on ancient
experiences and manifest themselves in the form of dreams, myths, and works of art. In the
definition of an archetype, it can be said that it includes a pattern, a model, a person, a letter,
an example that looks, patterns, models people, professions, and other examples of perfect
imitations, or at least very similar to them. The analysis and adaptation of the archetypes that
make up the structure of myths will enable researchers to solve the mysteries of prehistoric
man and analyze their beliefs. This study examines the myth of Jamshid, one of the most
famous Iranian myths narrated in the Shahnameh and some other historical works of Muslim
writers and analyzes some of the most important archetypes in this myth.
Material & Methods
Since the present research is a library study in which the library data constitute the main
materials for investigation. The research method is descriptive-analytical with an archetypal
criticism approach.
Discussions of Results and Conclusions
The results of this study indicate that the narration of the Shahnameh and the narrations of
the other Muslim writers concerning the myth of Jamshid are very close to each other and
there are slight differences in these narrations. In the myth of Jamshid, like many other Iranian
myths, the archetype of the battle between good and evil is symbolized in the form of the
battle between a hero and an anti-hero. In this myth, Jamshid can be mentioned as a hero who
is captured by carnality in the end or by being deceived by demons who are a symbol of the
negative part of the archetype of the shadow, he deviates from the right path and commits the
sin of heresy. This sin of Jamshid carries a heavy punishment, and that is the loss of all
possessions, wandering, and tragic death.
Archetypes of sin and punishment are among the most important archetypes found in this
myth. In this myth, the archetype of utopia can also be seen. In various sources, the period of
Jamshid’s reign is mentioned as a golden period, which is the manifestation of the archetype
of the utopia in Persian myths. The flight archetype is another important archetype that has
been quoted in the myth of Jamshid and various sources. The narration of this archetype is the
manifestation of ancient human desires to fly in the skies. Another important archetype in this
myth is the archetype of the New Year celebration. The archetype of the New Year
celebration is one of the most important archetypes that has continued to live in the cultural
geography of Iran until today in the form of the Nowruz celebration. Another important
archetype quoted in this myth is the archetype of the longevity of some mythical kings. This
archetype is also reproducible and can be seen in many myths. In general, by examining the
archetypes in the myth of Jamshid and applying them in different narrations, an acceptable
analysis of this myth can be achieved.
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تحلیل اسطورﮤ جمشید نقلشده در شاهنامه و تاریخهای اسالمی با رویکرد نقد کهنالگویی
سید مهدی حبیبی *  -شکوهالسادات اعرابی هاشمی ** -سهیال ترابی فارسانی

***

چکیده
دای مختلد

تمامی مضامین اسطوره ای و جهانبینی اقوام ابتداایی و مفدا یم مده ی ملد

را کد نشداند نداﮤ

نمون ای عام سلوک آدمی اس  ،بایا کهنالگو نامیا .ایدن مضدامین اسدطورهای در جوامد مختلد

تکرارشدوناه و

مشترک انا .در اسطورﮤ جمشیا ک در شا نام و برخی دیگر از آثار نویسناگان مسلمان نقل شاه اس

نیز ،مچدون

اسطوره ای سراسر جهان ،نقشآفرینی کهن الگو ا را مشا اه میکنیم .براساس ایدن کهدن الگو دا مدیتدوان اسدطورﮤ
مانظر را تحلیل کرد.
پژو ش حاضر با رویکرد نقا کهن الگویی و ب روش توصیفیتحلیلی و براساس داده ای کتابخان ای تاوین شاه
اس  .اف از این پژو ش ،بررسی و تحلیل برخی از مهمترین کهن الگو ای موجود در اسطورﮤ جمشیا ،نقدلشداه
در شا نام و تط یق آن با مهمترین آثار تاریخی نویسناگان مسلمان اس
ب دس آماه حکای

ک اسطورﮤ جمشیا را نقل کرده اندا .نتدایج

از آن دارد ک در شا نام و دیگر آثار ذکرشاه ،نقشآفرینی کهنالگو ایی مچون :کهدنالگدوی

ن رد خیر و شر (کهنالگوی ن رد قهرمان و ضا قهرمان) ،کهنالگوی آرمانشهر ،کهنالگوی پرواز ،کهنالگدوی جشدن
سال نو ،کهنالگوی عمر طوالنی ،کهنالگوی گناه در اثدر فریدبخدوردن از نیرو دای ا ریمندی ،کهدنالگدوی سدای ،
کهن الگوی نقاب ،کهن الگوی مجازات و ...مشا اه میشدود .براسداس ایدن کهدن الگو دا ،تحلیدل اسدطورﮤ جمشدیا
امکانپهیر میشود.
واژههای کلیدی :اسطوره ،کهنالگو ،جمشیا ،شا نام  ،تاریخ ای اسالمی.
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امددروزه اسددطوره ددا از منظر ددای مختلد

مقدمه

مچددون

واژﮤ «اسطوره» از زبدان عربدی وارد زبدان فارسدی

تاریخی ،فلسفی ،عرفدانی ،کارکردگرایاند  ،روانشناسدان ،

شاه اس  .در قرآن کریم این واژه ند بدار بد صدورت

مردم شناسان  ،جامع شناسان  ،نری و ...بررسی میشدونا

(قلدم15 ،؛

و رکاام تحلیل ا و تفسیر ای متفداوتی از اسدطوره دا

احقددداف17 ،؛ مومندددون83 ،؛ نمدددل68 ،؛ فرقدددان5 ،؛

ارائ میکننا .در تحلیل اسطوره ا ،یکدی از شدیوه دای

جم  ،اساطیراالولین ،بد کدار رفتد اسد

مطففد دین13 ،؛ انعدددام25 ،؛ انفدددال31 ،؛ نحدددل.)24 ،

اصلی ،تحلیل آنها با استفاده از کهنالگو اسد

مترجمان ،اساطیر را افسدان دای دروغدین و سدخنان

آن نقا کهنالگویی نیز مدیگویندا .نقدا کهدنالگدویی،
ما ی

بیپای و اساس ترجم کردهانا.

کد بد

ویژگی اسطوره ا و کهنالگو ا و نقدش آنهدا را

مان گون کد ذکدر شدا ،در زبدان پارسدی ،واژﮤ

بررسی میکنا .منتقاان ایدن شدیوه ،در جسد وجدوی

برگرفت از زبان عربدی؛ امدا

صورت ای مثالی و کهنالگو ا در آثار اسطورهایانا و

از اصددل یونددانی

بشری سخن مدیگویندا

«اسطوره» وامواژهای اس

ایددن واژه خددود وامواژهای اسدد

یسددتوریا ) (historiaب د معنددای استفسددار ،تحقی دق،
اطالع ،شدر و تداریخ (بهدار .)343 :1391 ،در زبدان
انگلیسی ،می

) (mythبرابر واژﮤ اسدطوره اسد

کد

از رابﻂﮥ آنها با اعماق سرش
(امامی.)202 :1385 ،

ناخودآگدداه جمعددی ،محتویددات و رفتار ددایی را
دربرمیگیرد ک کموبدیش در مد جدا در بدین تمدام

با واژﮤ میتوس ) (mythosبد معندای «شدر  ،خ در و

انسان ا مثل مانا؛ ب ع ارت دیگر ،در تمام انسان دا

قصد » در زبددان یوندانی و مددوت ) (mouthبد معندی

مشترک اس

رواندی مشدترکی را

«د ان ،بیان و روای » در زبان انگلیسی از یک ریشد

میسازد ک ما یتی فوق انسانی دارد و در مﮥ ما نیدز

اس

و بنابراین ،سداح

وجود دارد .محتویات ناخودآگداه جمعدی ،کهدنالگدو

(روتون.)51 :1378 ،
در گهر زمان ،نگرش بد اسدطوره دا شدامل سد

نامیاه میشونا .اگدر مدیخدوا یم مفهدوم ناخودآگداه

دربرگیرنداﮤ گهشدتگانی

جمعدی را بررسدی کن دیم ،بایدا بدداانیم بددا الگو ددایی

ک اسطوره ا را از رویدااد ای مسدلم تداریخی

باستانی یا ب ع ارت بهتر ،ازلی سروکار داریدم؛ یعندی

میدانست و ب رخااد آنها اعتقداد داشدت اندا؛ دیداگاه

ایماژ ایی جهانی ک از زمان دای بسدیار دور وجدود

دیاگاه اس  :دیاگاه نخس
اس

دوم ،ب دوره ای مربوط اسد

کد اعتقداد و بداور بد

داشدت انددا (یوند 10 :1397 ،و .)11بدر ایددن اسدداس،

و اسطوره ا را سخنان بیپای و

محتویات ناخودآگاه جمعدی را کهدن الگو دا تشدکیل

اساس و بیفایاه میشمردنا؛ دیاگاه سوم ،دیداگا ی

می د نا .این کهن الگو ا براساس تجربیات باستانی در

را

ناخوداگاه جمعی انسان ا رسوب کرده اندا و خدود را

اسدطوره دا پدژو ش

در قالب خدواب دا و اسداطیر و آثدار ندری نمایدان

کننا .در این دیداگاه ،اسدطوره دا سدخنان بدیپاید و

) (archetypeیدا

اسطوره ا فرو ریخ
اس

ک امروزه پژو شگران با گرایش ای مختل

بر آن داشت اس

تا در سداح

می کننا .در تعریفدی از آرکدی تاید

بیاساس و بیفایاه نیستنا و اسطوره ا نیز کدارکردی

کهنالگو میتوان گف

دارنا؛ برای مثال ،چ بسیار راز دای تداریخی کد بدا

یک حرف و یک نمون اسد

بررسی اسطوره ا فاش شاه و چ بسیار آثار ندری و

الگو ا ،افراد ،حرف ا و نمون ای دیگر ،تقلیا کامدل

ادبی ک با الهام از اسطوره ا خلق شاهانا.

آن ستنا یا دس

آن شامل یک الگو ،یدک فدرد،

کم ش ا

کد بد نظدر مدیرسدا
بسدیاری بد آن دارندا.
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اگددر آنهددا را فقددﻂ

پژو ش ،از چشم پژو شگران دور ماناه و تا ب حدال

دربددارﮤ که دنالگو ددا بای دا گف د

پای داه ددایی ذ ن دی بدداانیم ،اشددت اه بزرگ دی مرتکددب

ب آنها توج نشاه اس  .دربارﮤ تحلیل کهنالگو دایی

شاه ایم .اسطوره ا و افسان ای قومی نخستین دربارﮤ

ک پیش از این بررسی شاهانا نیز تدالش مدیکندیم از

کهنالگو اییانا ک ب روش خاصی تعایل شداهاندا.

زوایای دیگر ،این کهنالگو ا را واکاوی کنیم.

آنها دیگر محتویات ناخودآگداه نیسدتنا و بد اشدکال

جم آوری داده ا ب روش کتابخاند ای اسد

خودآگاه ت ایل شاهانا ک ب طور معمول ،سن

آنهدا

و در

رونا پژو ش ،میکوشیم بیشتر بدر منداب اصدلی تکید

را ب دیگران میآموزد (یون  .)11 :1397 ،با راهیدابی

کنیم .مهمترین آثدار نویسدناگان مسدلمان کد در ایدن

کهن الگو ا ب خودآگاه ،نقشآفرینی آنها را در زناگی

پددژو ش اسددتفاده کددردهای دم ،ع ددارتانددا از :شددا نام

روزمره شا ایم و اثر ا و تکرار آن را در طول تداریخ

فردوسی ،تداریخ ط دری ،فارسدنام ابدنبلخدی ،تداریخ

بشر مشا اه میکنیم .تحلیل و تط یق کهن الگو دا کد

گردیزی یا زین االخ ار ،تداریخ بلعمدی ،تداریخ گزیداه،

ساختار اسطوره ا را تشکلیل داده انا ،پژو شدگران را

مجملالتواریخ و القصص ،تاریخ ثعدال ی ،تداریخ کامدل

قادر خوا ا کرد راز ای انسان پیشاتاریخ را حل کننا

ابناثیر ،اخ ارالطوال و آثارال اقید  .ایدن پدژو ش برپدایﮥ

و باور ا و اعتقادات آنها را تحلیل کننا.

مناب دورﮤ اسالمی شکل گرفت اس ؛ اما از دیگر منداب

پرسش اساسی ک در ایدن پدژو ش بد آن پاسدخ

پهلوی ،مینوی

مچون ری ودا ،اوستا ،دینکرد ،روای

داده میشود ،با توج ب تکرارپدهیربودن کهدن الگو دا

خرد و بنا ش در حکم مکمل استفاده کردهایم.

در اسددطوره ددای سراسددر جهددان طددر شدداه اس د .

ﭘیشینﮥ ﭘژوهش

کد در

دربارﮤ کهنالگو ا کتاب دا و مقالد دای بسدیاری

پژو ش حاضر جواب ب ایدن پرسدش اسد

اسطورﮤ جمشیا ،نقدلشداه در شدا نام و مهدمتدرین

نوشت شاه اس  .کتاب انسان و سم ل ایش ()1393

متون تاریخی نویسناگان مسلمان ،چ کهدن الگو دای

(Gustav Jung

تکرارشددوناهای درخددور مشددا اه اسدد

و چگوندد

از مهمترین آثار کارل گوستاو یوند
 )Carlاس د

ک د در آن ناخودآگدداه جمع دی و نقددش

میتوان با استفاده از این مضدامین ،اسدطورﮤ موضدوع

نماد ا و کهنالگو ا در روان انسان بررسدی شداه اسد .

بحث را تحلیل کرد .پژو ش حاضر بدا رویکدرد نقدا

در این کتاب ،یون

و مکارانش برای بررسدی و تحلیدل

کهن الگدویی و بد روشدی توصدیفیتحلیلدی ،تدالش

روان انسان ،بد ویدژه بخدش ناخودآگداه جمعدی روان ،از

میکنا ب این پرسش پاسخ د ا.

ای اسطورهای و افسان ا یاری میگیرنا.

روای

این پژو ش ،اسطورﮤ جمشیا را بررسی مدیکندا.

کتاب ناخودآگاه جمعی و کهن الگو ا ( ،)1397اثر

یکی از اسطوره ای ایرانی معروف کد در شدا نام و

دیگر یون  ،ازجمل مهمترین آثاری اس

ک دربدارﮤ

برخ دی دیگددر از آثددار تدداریخی نویسددناگان مسددلمان

کهن الگو ا نگاشت شاه اس  .این اثر با بررسی نقدش

بعضددی از مهددمتددرین

ناخودآگاه جمعی و کهن الگو ایی مچون انیما ،مادر،

کهن الگو ای موجود در این اسطوره ازجمل ن رد خیر

تولا ،کودک ،شخصدی

حیلد گدر و ...روان آدمدی را

و شر ،قهرمان و ضا قهرمان ،آرمان شهر ،پرواز ،جشن

واکاوی میکنا .شیوهای ک یون

روایدد

شدداه اسدد ؛ سدد

در آثار خدود بدرای

سال نو ،گنداه ،سدای  ،نقداب ،مجدازات و ...را تحلیدل

شددناخ

میکنا .برخی از کهدنالگو دای تحلیدلشداه در ایدن

اسددطوره ددا و افسددان ددا ،بدد کددار بددرده ،بددرای

بخددش ناخودآگدداه روان ،یعن دی اسددتفاده از
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اسطورهشناسان بسیار مفیا فایاه قرار گرفت اس  .این

دیگددر پددژو ش ددایی اسددتفاده شددود کدد در زمینﮥ

شیوه در اسطوره شناسی ،اساس تحلیدل کهدن الگدویی

کهن الگو ا انجام میشونا .نااشتن پیشینﮥ پدژو ش و

قرار گرفت اس .

داشتن مقامﮥ مختصر ،باون تعرید

کتاب قهرمدان زارچهدره ندوشتﮥ جدوزف کم دل
( ،)1385( )Joseph Campbellکتاب دیگری اس
در شناخ

اسطوره ا ،ب ویژه شدناخ

ک

کهدنالگدویی

مفدا یم کلیدای

اسددطوره و کهددنالگددو در بخددش ددای مقدداماتی ،از
ضع

ای مهم مقالﮥ نقا اساطیری شخصی

جمشدیا

از منظر اوستا و شا نام اس .

اسطوره دا ،نقدش پررنگدی دارد .جدوزف کم دل بدا

از آنجددا کدد اسددطورﮤ جمشددیا از اسددطوره ددای

بررسی اسطوره ا ب این نتیج رسیا ک داسدتان دای

معروف ایرانی اس  ،پژوو ش دای بسدیاری دربدارﮤ

قهرمانان اسدطوره ای در سراسدر جهدان از یدک الگدو

این اسطوره انجام پهیرفت اس

ک در ادام  ،ب برخی

پیروی میکننا .این اثدر از مهدمتدرین پدژو ش دایی

از مهمترین آنها اشاره می کنیم .کتاب ندوروز جمشدیا

ک د در نقددا که دنالگددویی ،ب د وی دژه بررس دی

در

اس د

نوشتﮥ جواد برومنا سعیا ( )1377پژو شی اسد

کهن الگوی قهرمدان ،نقدش چشدمگیری دارد .مشدکل

باب پیاایی نوروز و ارت اط آن بدا اسدطورﮤ جمشدیا.

کد اسدطوره دا

جشن سال نو ایرانی ،یعندی ندوروز را بایدا در حکدم

میش ب یک شکل ساخت نمیشونا ک بتوان تمامی

یکدی از کهدنالگو ددای اساسدی موجددود در اسددطورﮤ

نظریﮥ کم ل را بایا در ایدن دانسد

جمشیا بررسی کرد .در این کتداب از منداب فراواندی،

آنها را در قالب الگویی واحا تحلیل کرد.
کتدداب اسددطوره ،روی دا ،راز نددوشتﮥ میرچددا الی داده

ب ویژه مناب اسالمی ،استفاده شاه اس

و بیشتر ،تکی

( ،)1382( )Mircea Eliadeاز آثدددار مهدددم در زمینﮥ

بر ارجاع ای مختل

اسطورهشناسدی اسد  .الیداده در نظرید دایی کد در

در مقایس با ارجاع ا ،حجم بسیار کمتری از کتاب را

آثارش طر و بررسی کرده ،ب نظری ای کهنالگویی

ب خود اختصاص داده اس .

یون د

نی دز ن دیمنگددا ی داشددت اس د  .او در جایگدداه

اسطورهشناس ،تاریخ حقیقی و قاسی و سرنمون ا را
کش د

کددرده و ب د الگو ددای نمون د ای در رگون د

آفددرینش اشدداره کددرده اس د  .مقددالﮥ نقددا اسدداطیری
شخصی

اس ؛ اما تحلیل دای نویسدناه،

مقالﮥ «جمشدیا در منشدور اسداطیر» ،ندوشتﮥ فدر
لطی

نژاد ( )1388پژو شی اس

در تحدول اسدطورﮤ

جمشیا از دوران ودایی و گا انی و اوستایی جایا تا
دوران اسالمی و شا نامﮥ فردوسی .با توج بد اینکد

جمشیا از منظدر اوسدتا و شدا نام ندوشتﮥ

این پژو ش اسطورﮤ جمشیا را در طول دوران ودایی

محمددداجعفر ید داحقی و فدددرزاد قدددائمی ( )1386از

تددا دوران اسددالمی بررسددی کددرده اسدد  ،بددرای

کد اسدطورﮤ جمشدیا را از

پژو ش ای مختل

در زمینﮥ اسطورﮤ جمشیا یاریگر

منظر کهن الگویی بررسی کدرده اسد  .ایدن پدژو ش

خوبی اس  .ضع

اصلی این پدژو ش در کدم رند

برخی از کهن الگو ای موجود در اسطورﮤ جمشدیا را

بودن استفاده از مناب و تکی بیش از حا بر کتاب ای

مچون زوج الهی ،شاه موبا ،شهر آرمانی ،گناه ازلدی

پژو شی اس  .مقالد بد عناصدر اسدطورﮤ جمشدیا،

پژو ش ای مهمی اسد

براساس منطق مکالمﮥ اساطیر ،نوشتﮥ محما بهنامفدر و

و ...واکاوی کرده اس .
شیوه ای کد نویسدناگان از آن بدرای تحلیدل ایدن
کهنالگو ا استفاده کدردهاندا ،ایدن قابلید

را دارد در

علدیاک در رضادوسد

( )1390نگداه دارد .اثدری کد

براساس نظری ای منطق مکدالمﮥ میخائیدل بداختین و
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منطددق مکددالمﮥ اسدداطیری لددوی اسددتروس ،اسددطورﮤ
جمشیا را بررسی کرده اس .
این امر امکانپهیر اس

مقالﮥ «دگردیسی دای اسدطورﮤ جمشدیا در گدهار از
دوران ندداواروپایی ب د دوران اسددالمی» ،نددوشتﮥ سدداناز

ک عناصدر سداختاری کد در

محجلددددین و مجت ددددی دورودی ( )1398کدددد در آن

این پژو ش بد آنهدا اشداره شداه اسد  ،مچدون گنداه

نویسددناگان بددا اشدداره بد پیشینﮥ ندداواروپایی اسددطورﮤ

جمشیا را از منظر کهدنالگدویی نیدز واکداوی کدرد .ایدن

جمشیا و گهار این اسطوره از دوران اوستایی و پهلدوی

پددژو ش بددا اسددتفاده از تحلی دل ددای سدداختاری ،منددابعی

و دوران اسالمی ،این اسطوره را بررسی کردهاندا .توجد

مچون اوستا و متون پهلوی و متون نویسناگان مسدلمان

ب اسطورﮤ جمشیا در گدهر از دوران دای مختلد  ،بدا

را با نظری ای نوین در دم آمیختد اسد و از اسدطورﮤ

استفاده از مناب متفاوت ،برای دیگدر پدژو ش دا دیدای

اصدلی ایدن

کلی از این اسطوره ایجداد کدرده اسد ؛ مچندین بدرای

جمشیا طرحی نو ارائ کرده اسد  .ضدعی
پژو ش را بایا در نقش کمرن

استفاده از مناب مختل  ،در زمینﮥ این اسطوره ،را نمدای

شا نام دانس .

مقالﮥ «بررسی سرانجام جمشیا ،پادشداه اسداطیری
در ماخه گوناگون» نوشتﮥ محماجعفر د قدی و ز درا
دشددت ان ( )1392پژو شددی اسدد
جمشیا و رواید

در سددرانجام کددار

دای مختلد

در ایدن زمیند  .ایدن

پژو ش با توج کردن ب روای

دربدارﮤ

ای مختلد

سرانجام کار جمشیا ،الگو ای کهن گنداه و مجدازات

خوبی اس  .با توج ب گستردگی موضوع این پژو ش،
ب بسیاری از م حث ای مهم ک در روای

ای مختلد

از اسطورﮤ جمشدیا مشدا اه مدیشدونا ،کوچدکتدرین
اشارهای نشاه اس .
اسطورﮤ جمشید

را نی دز کدد در سددرانجام اسددطورﮤ جمشددیا مشددا اه

اسطورﮤ جمشیا از اسطوره ای مشترک میدان اقدوام

میشونا ،بررسی کدرده اسد  .ایدن مقالد از معداود

آریایی ساکنشاه در ایران و اقوام آریایی ساکنشاه در

ک بدا اسدتفاده از منداب مختلد ،

نا اس  .در ایران ،جمشیا در قالب پادشا ی پدر فدره

دربارﮤ سدرانجام کدار جمشدیا کنکداش کدرده اسد .

ظا ر می شود و در نا ،در قالب خاای دنیای مردگان.

اصلی این پژو ش در ارجاع اس  .در برخدی

نام جمشیا از دو پاره تشکیل شاه اس « :شیا» )(shid

از ارجدداع ددا بدد جددای اسددتفاده از مندداب اصددلی ،از

بدد شددکل «خشدد

» ) (xshaetaاوسددتایی بدد معنددی

کتاب ای پژو شی استفاده شاه اس .

درخشان و «جم» ) (jamیا «یم» ) (yamب معنی مدزاد

پژو ش ایی اس
ضع

در مقالﮥ «بررسی وجوه اشتراک و افتراق جمشدیا

و توامان (پورداود .)96 :1384 ،این نام در اوسدتایی بد

و یمدد در شددا نام و اوسددتا» نددوشتﮥ ز ددره سددرما

شکل «ییم » ) (yimaث

( ،)1394نویسناه با تط یق اسطورﮤ جمشیا نقدلشداه

) .256ب طور کلی ،دربارﮤ نام جمشیا ،طر دو نظرید

در اوستا و شدا نام  ،ایدن اسدطوره را بررسدی کدرده

ممکن اس  :یکی اینک نام جمشیا بد معندای مدزاد

اس  .این پژو ش با موشدکافی اسدطورﮤ جمشدیا در

نور و خورشیا باشا .این نام را ب آن عل

ب جمشدیا

اوسددتا و شددا نام  ،بددرای دیگددر پددژو ش ددا در زمینﮥ

دادنددا ک د ب د گددوا ی ایشددان از او نددور سدداط بددود

ایدن

ک چدون او

اسطورﮤ جمشیا یداریگر مناسد ی اسد  .ضدع

شاه اس

(reichelt, 1911:

(اصفهانی .)33 :1346 ،نظر دیگر این اس

پژو ش در اسدتفادهنکدردن از منداب پهلدوی و منداب

خوا ری دوقلو ب نام یمی یا جمک داش  ،ب این ندام

اسالمی ،غیر از شا نام  ،در حکم مکمل اس .

خواناه شاه اس  .مانااالی د م ،سرود د م رید ودا،
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این دوران ،دورانی اس

ب داستان یمد و خدوا رش یمدی ( )Yamiاختصداص
دارد .این اسطوره ،روای

کنناﮤ درخواس

یمی از یم ،

م نددیبددر برقددراری ارت دداط جنسددی میددان آن دو ،اسد
پهلوی ،اسطوره ای نقل شاه ک در آن جدم

با خوا ر خود ،جمک ،ارت اط جنسی برقرار کرده اسد
(روای

جمشیا ،مردمان ب دور از مر و بیماری و بالیا زناگی
می کردنا .این دوران طالیی دستاورد ای چشمگیری بد
مراه داش  ،از ابااع ا و اختراع ا گرفتد تدا تحدوالت

(ری ودا339 :1372 ،تا.)344
در روای

ک در زیر سدایﮥ فر مندای

پهلوی .)7 :1367 ،بنا ش نیدز بد ایدن ارت داط

اجتماعی .فر منای جمشیا کد در شدا نام نیدز بد آن
اشاره شاه اس  ،با گناه بزرگی ک مرتکب مدی شدود ،از
او گسست می شود و با روی گردانی بزرگدان از جمشدیا،
قرار می گیرد .ضدحاک از وضدعی

اشارهای میکنا :از جم و جمک ک او را خدوا ر (بدود)،

او در جایگاه ضع

جفتی مرد و زن زاده شا (فرن غدادگی.)149 :1369 ،

پیشآماه استفاده می کنا و خود را پادشداه مدی خواندا و

در ریدد ودا« ،یمدد » ( )Yamaفرمددانروای کشددور

جمشیا نیز با برجایگهاشتن تاجوتخ  ،مج ور ب فدرار

اروا مردگان و فرزنا «ویوسوت» ( (Vivasvatمعرفی

از صدا سدال آوارگدی ،ضدحاک

می شود .درنهای  ،پ

(ریدد ودا .)194 :1372 ،در گاثا ددای

جمشدیا را در کندار دریددای چدین مددیکشدا (شددا نام ،

زردشد  ،قددایمیتددرین بخددش اوسددتا ،نددام پددار جددم

ک شدا نام و

شدداه اسدد

«ویو ون » ( )Vivahvantیا مان ویونگهان ث
اس

شاه

(اوستا .)25/1 :1385 ،در بیشدتر منداب اسدالمی،

جمشیا برادر تهمورث و فرزنا ویونگهان دانست شداه
اس د

(ط ددری117/1 :1383 ،؛ ابددنبلخددی10 :1385 ،؛

41/1 :1366تا .)52این روایتی مشاب اس

دیگددر نویسددناگان مسددلمان ،از اسددطورﮤ جمشددیا ارائد
کرده انا .در بخش ای پیش رو ،با تط یق این روای

او

بررسددی تعدداادی از کهددنالگو ددای موجددود در ایددن
ا ،این اسطوره را تحلیل میکنیم.

روای

ابددناثیددر67/1 :1383 ،؛ اصددفهانی)10 :1346 ،؛ امددا در
تعاادی از منداب  ،مچدون شدا نام و تداریخ گزیداه،
جمشیا فرزنا تهمورث معرفی شاه اسد

(فردوسدی،

کهن الگوی نبرد قهرمان و ضد قهرمان ،کهن الگووی
نبرد خیر و شر

41/1 :1366؛ مستوفی قزوینی.)80 :1381 ،
براساس مدتن شدا نام  ،پد

در تمام اسطوره دای ایراندی ،ا ریمندان و دیو دا

از مدر

تهمدورث،

تااعی کننداﮤ کهدن الگدوی ضدا قهرمدان و نمدادی از

را در دسد

گرفد  .در

نیرو ای شرورنا .در اسطوره ای پیشاادی نیز ،ن درد

مناب مختل  ،چ در شا نام فردوسی و دیگر متدون

خیر و شر در ن رد قهرمانان با این ضا قهرمانان ،یعنی

نویسناگان مسلمان و چ در اوستا و مناب پهلدوی ،از

ا ریمنان و دیو ا ،نمادین شداه اسد « .ن درد خیدر و

فرزناش جمشدیا حکومد

دوران فرمانروایی جمشیا با نام «عصری طالیدی» یداد
شاه اس

شدددر» و «تقابدددل ظلمددد

و روشدددنایی» ،ازجملددد

(اوستا137/1 :1385 ،و 347و 450و 473تا

کهن الگو ای بسیار مرسوم و مشترک در ادبیات جهان

474و490؛ اوسدددتا.666/2 :1385 ،؛ دینکدددرد فدددتم،

اس

قهرمان و ضا قهرمدان» تمثیدل

201 :1389؛ فرن غدادگی137 :1369 ،؛ میندوی خدرد،

یافت اس

ک با نماد «جن

(طا ری170 :1392 ،و.)171

43 :1354؛ فردوسدددی44/1 :1366 ،؛ ط دددری:1383 ،

در اسطوره ای ایرانی ،جمشدیا را بایدا در حکدم

118/1؛ ابنبلخدی33 :1385 ،؛ ابدناثیدر69/1 :1383 ،؛

قهرمانی فر منا شناخ

ک با برتری بر دیوان ،بدرای

گردیزی32 :1363 ،و.)33

اقوام زیر فرمان خود دورانی طالیی رقم زد؛ اما اسدیر
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بد گنداه

پهیرفتنیترین این نظری ا را فردوسی ارائ کرده اس :

یا وسوس ای ا ریمنان شدا و دسد

نف

داد و درنهاید ،

تدددددو مدددددر دیدددددو را مدددددردم بدددددا شدددددناس

ضحاک او را از میان برداشد  .در شدا نام  ،بد ن درد

کسددددددی کددددددو ندددددداارد ز یددددددزدان سدددددد اس

جمشیا با دیو ا و ا ریمنان ب صورت مستقیم اشداره

از ره مردمدددددددی

آلود و فر مندای خدود را از دسد

نشاه اس  .تنها در بی
کار ای سخ

ایی ،سداختن بنا دا و انجدام

شاه اس
آماه اس

ک دیو ا ب فرمان جم بودنا و بد دسدتور

او ،ب کار ای عمرانی دس
73و .)74این روای

مدی زنندا (قمدی:1361 ،

ا از برتری جمشیا بر دیو دا در

این دوران حکای

دارد.

دیو ا و ا ریمنان سدخن بد میدان آمداه اسد ؛ مانندا
جمشیا ب جن

و از آنهدا بسدیار

شیاطین و جن رف

و زبونشان کرد تا مسخر او شانا و ب اطاعد

یافد

دیوان جن

یزدان پرستی ب دین ای مزدیسن باز می گش

کد در

مقابل ادیان دیویسن قرار می گرفتنا .در اسدطوره دای
از ن رد خیر و شر اس  ،ب واق نمادی از ن رد ایراندی
و انیراندددی نیدددز اسد د  .در میدددان اقدددوام مختلد د
ندداواروپایی ،دیو ددا در حکددم خدداایان شددناخت
دیو ا کارکردی وارون یافتندا .چدون زردشد

دیدن

و بد اطاعتشدان درآورد

دیویسددنی مقابلد کددرد .او خدداای بددزر

و یگاند را

بدا

ا ورامزدا نامیا و دیو دا را خدوار داشد

و از مسدنا

سلطن

نشس

آنها را از مردمان کوتاه کرد و

آنها را از آبادنی ا بیدرون کدرد (گردیدزی.)32 :1363 ،
جمشیا با دیوان جنگیا و آنها را خوار و زبدون کدرد و
دیوان رام او شانا (ابناثیر .)68/1 :1383 ،ابلی
برک

ن ودنددا .در ایددران پددیش از اسددالم،

و از افدراد آنهدا

(ثعال ی .)14 :1368 ،چون بر تخ
کرد و دس

یددزدانپرسدد

ا ،دیو ا را بایا مردمانی دانس

مزدیسددنی را در ایددران گسددترش داد ،بددا آیددین ددای

کدرد و بدر آنهدا تاخد

تا بر آنها دسد

بنا بر این بی

ک

می شانا .تنها در میان آریا ای سداکنشداه در ایدران،

درآمانا (ط ری .)118/1 :1383 ،جمشیا بدا ا ریمندان
کش

(فردوسی296/3 :1371 ،و.)297

ایران ،ن رد قهرمان و ضا قهرمان مان طور ک نمادی

در دیگر مناب ب صورت مستقیم ،از ن رد جمشیا بدا

سرکش جن

ز دیدددددددوان شدددددددمر ،مشدددددددمرش ز آدمدددددددی

توسﻂ دیو ا و ب فرمان جمشیا ذکدر

(فردوسی .)43/1 :1366 ،در تاریخ قم نیدز

بکش

دددددددر آن کدددددددو گهشددددددد

لعدین

خاایی پایین کشیا و با نام نیرو ای شر معرفدی کدرد
(کزازی.)211/1 :1392 ،
داستان جمشیا ب پیش از ظهور زردش
اس ؛ اما روای

ای مختل

مربدوط

در اوسدتا ،از جمشدیا و

را از مردم زایل کدرد و نزدیدک بدود دنیدا ندابود

دیگر شا ان پیشاادی ،از م ارزﮤ دائدم آنهدا بدا دیو دا

جم ب امر خااونا و را نمدایی او بد قصدا

حکای

از برتدری

و پیدروان او را دی شدا و ایدن غائلد را

وشن

شود؛ پ
مندزل ابلدی

دارد؛ بدرای مثدال ،در زامیادیشد

و تهمورث و جمشیا بر دیو ا سخن ب میان

برطرف کرد (بیروندی .)330 :1386 ،جمشدیا دویسد

آماه اس  .در این روای  ،جمشیا با چیدرهشدان بدر

وپنجاه سال ب تابیر کار دیوان و شیاطین مشدوول بدود

دیو ا آنها را از دارایی ،سود ،فراوانی ،رم  ،خشدنودی

تا مگان را مسخر خویش کرد و قهر کرد و ایشدان را

و سرافرازی بیبهره کرد (اوستا489/1 :1385 ،و.)490

ب کار ای سخ

گماش

بنابراین طر دو نظری در این بداره ممکدن اسد :

(ابنبلخی.)31 :1385 ،
دای

یکی اینک اسطوره ای م دارزﮤ قهرماندان پیشداادی بدا

کدد اصددلیتددرین و

دیو ا ،بعا ا با ظهور دین جایدا زردشدتی ،سداخت و

دربارﮤ ذات وجدودی دیو دا ،بررسدی نظرید
مختلفددی امکددانپددهیر اسدد

 /94نشری علمی پژو ش ای تاریخی ،سال پنجاه و ششم ،دوره جایا ،سال دوازد م ،شماره دوم (پیاپی  ،)46تابستان 1399

ای دیندی اضداف شدا؛ دیگدر

کهن الگوی شهر پردیسدی یکدی از کهدن الگو دای

پرداخت شا و ب روای

آنک شا ان پیشاادی مچون جمشیا ،پدیش از ظهدور

دای بشدری اسد

کد در

اسداطیر و ادیددان و متددون ادبدی اقددوام مختلد

بشددر،

زردش

ا وراپرس

بودنا و با دیو ا و دیوپرسد

دا

مشترک در تمدام فر ند

م ارزه می کردنا .ب طور کلی ،دیو ا را می تدوان بد دو

جلوه دایی نزدیدک بد

دست دیو ای مینوی و دیو ای انسان گونﮥ جهان مدادی

پردیسی تصدویری خیدالی ،برگرفتد از خداطرﮤ ازلدی

تقسددیم کددرد .دیو ددای مینددوی در برابددر ایددزدان قددرار

انسددان از بهشد

کد مهددمتددرین مضددمون آن،

می گیرنا و مردمدان بدرای م دارزه بدا آنهدا از خواندان

آرزوی تحقق جهانی با وضد بهتدر و آرمدانی اسد

نیایش ای دینی استفاده می کننا .دستﮥ دیگدر ،دیو دای
انسان گونﮥ جهان مادی انا ک در برابر شا ان و قهرمانان
انسانی قرار میگیرنا (اک ری مفاخر.)34 :1391 ،
با توج ب کار ایی ک دیو ا ب دستور جمشیا برای
او انجام دادنا ،مچدون سداختن سداختمان (فردوسدی،
 ،)43/1 :1366چنین برمدی آیدا کد در ایدن رواید

دا

دیو ای انسانگونﮥ جهان مادی مانظرنا .این مسد ل بدر
وجود مردمانی با باورمندای دای متضداد بدا باورمندای
شا ان پیشاادی ،مچون جمشدیا ،داللد

دارد .بندا بدر

آنچ ذکر شا ،برتری جمشدیا بدر دیو دا و ا ریمندان از
پیروزی نیرو ای خیر بر نیرو ای شر ،پیروزی روشدنایی
بر تداریکی و پیدروزی تفکدرات ا دورایی بدر تفکدرات
دیویسددنی حکای د

دارد .برتددری جمشددیا ،در جایگدداه

کهن الگوی قهرمان ،بر دیو ا ،در حکم کهن الگدوی ضدا
قهرمان ،در زیر سایﮥ فره ایدزدی دوراندی را بدرای اقدوام
آریایی زیر فرمان جمشیا رقم زد کد بایدا از آن بدا ندام
دوران طالیی یا آرمانشهری یاد کرد.

(پر ام .)151 :1388 ،شعر پش

دریدا شهریسد  ،از

سهراب س هری و بسیاری دیگر از آثار ادبی و ندری
دربارﮤ شهر آرمانی ،در حکم نمون ای از آرمدانشدهر،
در تفکرات این نویسناگان و نرمناان مطدر اسد .
این مطلب ،نشاند ناﮤ حیات این بنمایﮥ کهنالگدویی
تا ب امروز اس .
امروزه ،باستانشناسان در جایجای دنیا ب دن ال ایدن
آرمانشهر ا ،ب حفاری در اعماق زمین و بررسی اعمداق
دریا ا و اقیانوس ا مشوول انا .سرآما این شهر ا ،شدهر
) (Atlantisاسد  .افالطدون در آثدار

گمشاﮤ آتالنتدی

خود ،تیمائوس ) (Timaiosو کریتیاس ) ،(kritiasب ایدن
شهر بسیار متمان اشداره کدرده اسد

(افالطدون:1398 ،

1833/3و 1834و 1933تا.)1942
از لحاظ تاریخ تمانی ،دوران فرمدانروایی جمشدیا
عصری طالیی بود .دورﮤ جایای از تمان ک بدا آغداز
عصر آ ن ،رفاه تازه ای را در زناگی انسان پایاار کرده
بود (قائمی .)195 :1392 ،در متون اسالمی ک اسدطورﮤ
جمشیا را بررسی کرده انا ،ب تکاملی اشاره شاه اسد

کهنالگوی آرمانشهر
چندددددین سدددددال سیصدددددا مدددددی رفدددد
نایانددددددددا مددددددددر

اسد

دم دارد .کهدن الگدوی شدهر

کدددددار

انددددددددار آن روزگددددددددار

ز رنددددددددج و ز باشددددددددان ن ددددددددود آگهددددددددی
میدددددان بسدددددت دیدددددوان بددددد سدددددان ر دددددی

ک د در دوران فرمددانروایی جمشددیا در شددیوﮤ زیسددتن
مردمان ایجاد شا و درنتیج  ،باعث به دود سدط رفداه
مردمان شا .پیشرف
ساخ

ایی مچون اسدتفاده از فلز دا و

ابزار جن  ،بافتن و دوختن ل اس ،ساخ وساز

بدددد د فرمددددددانش مددددددردم نهدددددداده دو گددددددوش

ساختمان ا با کاربرد ای متنوع ،اسدتخراج جدوا رات،

ا پددددددر آواز نددددددوش

ساخ

در

(فردوسی.)44/1 :1366 ،

پزشکی ،ساخ

ز رامددددددش جهددددددان ب

دارو ا ،تولیا مواد خوشبوکننداه ،پیشدرف

کشتی و تحول بزرگی ک جمشدیا در
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سازمان اجتماعی جامع ایجاد کدرد (فردوسدی:1366 ،

بدداران بهنگددام بددر آنهددا مددیباریددا و از غددالت و

41/1تا43؛ ط ری117/1 :1383 ،و118؛ ابناثیدر:1383 ،

ا

68/1؛ ثعال ی14 :1368 ،و15؛ مستوفی قزویندی:1381 ،

میوه ای نیکو برخوردار می شانا و از ارزانی قیم
و ایمنددی راه ددا و سددالم

امددوال و احشددام خشددنود

80و81؛ ابددنبلخددی30 :1385 ،تددا32؛ بلعمددی:1353 ،

بودنا .از آف

 .)130/1این تحوالت ازجمل مهم ترین اموری بود کد

و باآما یا دیگر بیماری ا درامان بودندا و بد دور از

در این دوران ،سط زناگی مردمدان را ارتقدا بخشدیا.

گرانی ،بلیات ،کوچیان ا ،فتن ا ،جن

ا ،کمیابی دا،

حاصل این اقاامات ،آرمدان شدهری بدود کد در متدون

زلزل ا ،صاعق ا و دیگدر زیدان دا و تیدرهبختدی دا

مختل

ب آن اشاره شاه اس .

در ادام  ،نمون ایی از توصدی
مختلد

ب سالم
دای نویسدناگان

را از جددامعﮥ دوران جمشددیا مددیآوریددم .در

با نام دورانی طالیی یاد کرده انا ک با بی مرگی مردمان

و حسا بر کنار شانا و مردم از پد

سیصاوشدانزده

سال ک از پادشا ی او گهشت بود ،سیصا سال ب سدر
کردنا ک از ایدن سدختی دا بد دور بودندا (ط دری،
 .)118/1 :1383ب د تمددامی ششصاوشددانزده سددال از
ملددک او ،جهددان مچددون عروسددی آراسددت و م د
ددای آسددمانی و زمینددی از جهددان برخواسددت و

یچک

در آن سیصا سال از یچ رنجدی و دردی و

بیماری خ ر نااش

و جهانیدان مد ایمدن و سداکن

بودنا در خیر و نعم

(ابنبلخی.)33 :1385 ،

در روز ششم ،خردادروز از ماه فروردین ،ب مردم
نوش

و آنها را آگاه کرد ک با آنها ب شدیوه ای رفتدار

کرده اس

و پداداش

کد خداا آن را پسدنایاه اسد

خاایی این بود ک خاا مردم او را از گرمدی ،سدردی،
بیماری ،پیری و رشک نگهااری کدرد .مدردم سیصدا
سال پ

میزیستنا (ثعال ی15 :1368 ،و.)16

تعااد بسیاری از نویسناگان مسلمان از این دوران

پادشا ی جمشیا مردم از گرما ،سرما ،بیمداری ،پیدری

آفد

ا و از سرمای سخ

و گرمای سدوزان

از آن سیصاوشانزده سال نخس

بزیستنا و

در درازای ایددن زمددان ،ددیچیددک از آن آزار ددا کدد

مراه بوده اس ؛ اما برخدی نویسدناگان مسدلمان بد
موضوع عمر طوالنی و بی مرگی مردمان تردیا کدرده-
انا و آن را پهیرفتنی نمی دانندا :زیدادی عمدر و دفد
مر

ک عقل آن

از مردم و ماننا اینها ،از اموری اس

را نمی پهیرد (یعقوبی .)193/1 :1382 ،گویا باور دای
دینی ب این نویسناگان اجازه نمی داد روای
این دس

دایی از

را ب هیرنا.

باور ب آرمان شهر دوران جمشیا ،در اوستا و متون
پهلوی نیز مشا اه می شود .در یسدن دا ،یشد

دا و

فرگرد دوم ونایااد ب این دوران طالیی اشداره شداه
اس  .براساس متن این بخدش دای اوسدتا ،در دوران
پادشا ی جمشیا ن سرما بود و ن گرما ،ن گرسدنگی
بود و ن تشنگی ،ن پیری بود و ن بیماری ،ند مدر
بود و ن رشک .دیوآفریدا و پدار و پسدر ریدک بد
چشم دیگری ،نوجوانی پانزدهسال مدی نمدود (اوسدتا،
 137/1 :1385و  347و  450و 473تدددددا 474و 490؛

برشمرده بود ،ب مردم نرسیا (ابناثیدر.)69/1 :1383 ،

اوستا .)666 :1385 ،در متون پهلوی نیز ،مچون آثار

گرمدا

نویسناگان مسلمان ،از دوران فرمانروایی جمشدیا در

را از مردمان برگیرد .خداای

حکم دوره ای آرمانی یاد شاه اس  :جدم فدرا کدرد،

عزوجل بد خداطر نیکوسدیرتی جمشدیا ،دعدای او را

آفدرینش را

جمشیا دس

ب دعا برد و از خااونا خواس

و سرما و بیماری و مر
مستجاب کرد و این آف

ا را از زناگی مردمدان دور

کرد (گردیزی32 :1363 ،و.)33

ب االنیا و رشدا داد جهدان را و بیاراسد

بیمر  ،بیپیری ،بیت ا ی ،باون فرسودگی ،فدرا و
پددر از درخشددناگی (دینکددرد فددتم .)201 :1389 ،از
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جمشیا این سود ا بود ک ششصا سدال بدرای تمدام

ددوا حمددل کردنددا (بیرونددی .)327 :1386 ،جمشددیا

آفریاگان اورمزد بی مرگی فرا م آورد و آنها را از درد

دستور داد چرخی از آبگین برای او بسازنا و شیاطین

و پیری و آف

م را کرد (مینوی خرد.)43 :1354 ،

را در آن جای داد و بر آن نشس

و در دوا از شدهر

خویش از دن اونا تا بابل ب یدک روز رفد
کهنالگوی ﭘرواز

(ط دری،

 .)118/1 :1383جمشیا آسیاسنگی انار گردن دیدوی

بددددد فدددددر کیدددددانی یکدددددی تخددددد

سددددداخ

افکنا و بر او نشس

و او را انار وا ب رد (گردیدزی،

چددد د مایددد د بددددداو گدددددو ر اندددددار نشددددداخ

 .)32 :1363جمشیا فرمان داد اراب از عداج و چدوب

کدددددد چددددددون خواسددددددتی دیددددددو برداشددددددتی

ساج بسازنا و گستردنی دی دا بدر آن بیفکنندا .بدر آن

ز ددددددددامون بددددددد گددددددددردون برافراشددددددددتی

سوار شا و ب ا ریمنان فرمان داد کد آن را بد دوش

چددددددو خورشدددددددیا تابدددددددان میدددددددان دددددددوا
نشسدددددددددت بدددددددددر او شددددددددداه فرمدددددددددانروا
(فردوسی.)44/1 :1366 ،

کشنا و میان آسمان و زمین برنا تا او را از دماونا در
وا یک روزه ب بابل رساننا (ثعال ی.)15 :1368 ،
در روای

ای بیانشاه ،ایدن دیو دا و شدیاطین و

کهنالگدوی پدرواز یکدی از کهدنالگو دای اسدطورﮤ

ا ریمنان انا ک جمشیا را بر دوش ب آسمان می برنا.

ک در شا نام نقل شداه اسد  .پدرواز در

بسیاری ب اسطورﮤ تهمدورث و

جمشیا اس

این روای

اشا

آسمان ا ،از دیرباز یکی از آرزو دای بشدر بدود .مدین

بارهکردن ا ریمن توسﻂ تهمورث دارد .تهمورث نیدز

آرزو ا بدود کد درنهاید  ،بشدر را بد پدرواز بدر فدراز

با برتری بر ا ریمن بر او سوار شا و بد مدات سدی

آسمان ا قادر کرد .ایدن آرزوی بشدر ،در اسدطوره دا و

سال دور دنیا سفر کرد (اوستا .)449/1 :1385 ،روایتی

خدددود را در قالدددب پدددرواز

بارهکردن و سدواریگدرفتن از ا دریمن

رواید د

دددای مختلد د

شخصی

دای اسدطوره ای مچدون جمشدیا و پدااورو

کشتیران و کیکاووس در اسطوره دای ایراندی ،اتن در
اسطوره ای میانرودان ،ووئدی در رواید
نمرود در روای

توسﻂ تهمورث ،دربارﮤ کیومرث نیز نقل شداه اسد
(بیرونی.)140 :1386 ،

دای چیندی،

دربارﮤ پرواز دیو ا در آسمان ،بایدا بد داسدتان ن درد

ای سامی و ایکاروس در اسطوره دای

رستم و اکواندیو ،نقلشاه در شدا نام  ،اشداره کدرد .در

(پدروان95 :1398 ،تدا .)114ایدن

این اسطوره ،اکواندیو رسدتم را کد در خدواب بدود ،از

دا از کهدنبدودن الگدوی پدرواز در

زمین بلنا کدرد و بد آسدمان دا بدرد (فردوسدی:1371 ،

یونان بدروز داده اسد
اسطوره ا و رواید

مشاب روای

باورمنای انسان ای باستانی نشان دارنا.
مسلمان ک در رواید

 .)292/3ب طور کلی بایا گفد

کهدن الگدوی پدرواز در

دای دیگدر نویسدناگان و

چنا اسطورﮤ ایرانی ب شکل ای مختل

خود را نمایدان

تاریخنگاران اسطورﮤ جمشیا را نقل کردهاندا ،داسدتان

کرده اس

ا از آن حکای

دارد ک پدرواز

پرواز او بیدان شداه اسد  .جمشدیا فرمدود بدرای او

تا چ حا ذ ن ایرانیان باستان را ب خود مشدوول کدرده

دیدوان را بدا زنجیدر

شدا نام و دیگدر منداب اسدالمی،

گردون ای شیش ای بسازنا؛ پد
باان بس

و بدر آن سدوار شدا و بد آسدمان برآمدا

(ابن اثیر .)68/1 :1383 ،جمشیا بدرای خدود گردوند
ساخ

و بر آن سوار شا و جدن و شدیاطین او را در

و این روای

بود .براساس رواید
مردمان پ

از مشا اﮤ اعجاب جمشیا ،یعندی پدرواز در

آسمان ،آن روز را جشن گرفتندا و آن جشدن در حکدم
الگویی کهن تا امروز ب حیات خود ادام داده اس .

تحلیل اسطورﮤ جمشیا نقلشاه در شا نام و تاریخ ای اسالمی با رویکرد نقا کهنالگویی /سهیال ترابی فارسانی و مکاران 97/

فارسنام جشن نوروز را با تخد نشدینی جمشدیا

جشن سال نو در حکم الگویی کهن
بدددددد جمشددددددیا بددددددر گددددددو ر افششددددددانانا

در ارت دداط مددیدانددا (ابددنبلخددی32 :1385 ،و .)33در

مددددددددددر آن روز را روز نددددددددددو خوانانددددددددددا

تاریخ بلعمی ،نویسدناه جشدنگدرفتن ایدن روز را از

سدددددددر سدددددددال ندددددددو رمدددددددز فدددددددوردین

زمانی می دانا ک جمشدیا بدرای رفد و رجدوع کدار

بددددددر آسددددددوده از رنددددددج تددددددن ،دل ز کددددددین

و دادگدری فرمدود (بلعمدی،

بزرگددددددددان بدددددددد شددددددددادی بیاراسددددددددتنا
مدددددددی و جدددددددام و رامشدددددددگران خواسدددددددتنا
چندددددددین جشدددددددن فدددددددر از آن روزگدددددددار
بدددد د مددددددا مانددددددا از آن خسددددددروان یادگددددددار
(فردوسی.)44/1 :1366 ،

در جوامد مختلد

بشددری ،گرامیااشد

روز ا الگویی کهن و تکرارشوناه اس

برخددی از

ک از دیربداز در

میان جوام انسانی مشا اه می شاه اس  .جشن سال نو
را نیز بایا در حکم الگویی کهن و تکرارشوناه شدناخ
ک در فر ن

ای مختل

بشری ب شکل ای متفداوت،

خود را بروز می د ا؛ برای مثال در یونان باستان ،آتنی دا
در ماه کاتوم ایون ) ،(Hecatombaionمصادف با تیرماه
ک نخستین ماه سال نزد آنها بود ،عیا کرونیدا )،(Cronia

برابر با عیدا سداتورنالیا ) (Saturnaliaدر روم را برگدزار
می کردنا (دوراند  .)222/2 :1337 ،یهودیدان نیدز آغداز
سال را عیا میگیرنا و در این روز در بوق ا و شدا دا
می دمنا (بیروندی .)427 :1386 ،امدروزه نیدز آغداز سدال
میالدی در نقاط مختل
گرامیااشدد
نخس

جهان جشن گرفت میشود.

رمددزدروز از مدداه فددروردین ،روز

ماه فروردین ،در باورمنای ایرانیان باستان بد

دوران پادشا ی جمشیا تعلق داش  .این باوری اس
ک عالوهبر شا نام  ،در آثار دیگر نویسناگان مسلمان
نیددز مددنعک

شدداه اسدد  .بسددیاری از نویسددناگان

مردمان ب مظالم بنشس

 .)131/1 :1353اخ ارالطوال نیدز پاید گدهاری جشدن
نوروز را متعلق ب دوران پادشا ی جمشدیا مدی داندا
(دینددوری .)26 :1381 ،آثارال اقی د نیددز بددا آوردن س د
روای

تجایا دین در این روز بد فرمدان جمشدیا و

پرواز جمشیا در آسمان و تخد نشدینی جمشدیا در
این روز ،جشنگدرفتن ایدن روز را مربدوط بد دوران
پادشا ی جمشیا میدانا (بیرونی.)327 :1386 ،
بر کسی پوشیاه نیس
فر ن

ک جشن نوروز با تاریخ و

چنا زار سدالﮥ ایدران پیوندا خدورده اسد .

امروزه نیز جشنگرفتن نوروز در حکم سنتی باسدتانی
ک با نماد ا و کهن الگو ای نوزایی و رستاخیز ارت اط
نزدیکی دارد ،از مهمترین رسدوم فر ند

ایراندی بد

شمار می آیا .ایدن امدر از حیدات ایدن کهدن الگدو در
جورافیای فر نگی ایدران حکاید

دارد .آیدین جشدن

نوروز ،عالوهبر ایران ،در دیگر کشور ای حوزﮤ تمان
ایرانددی ازجمل د آسددیای مرکددزی ،قفقدداز ،کشددور ای
مجوار ایران در غرب و شدرق مثدل عدراق ،ترکید ،
افوانسددتان ،کشددور ای حددوزﮤ جنددوبی خلددیجفددارس،
پاکستان و حتی مناطق دیگر ازجمل بالکان و ش قاره
نیز جشن گرفت میشود (سازمنا.)55 :1393 ،
الگوی کهن عمر طوالنی شاهان و شخصوی

هوای

اسطورهای

مسلمان ،جشنگرفتن روز رمزد از مداه فدروردین بدا

ازو بدددددیش بدددددر تخددددد

نام نوروز را در اثر شگفتی مردم از پرواز جمشدیا در

بددددداان رندددددج بدددددردن چددددد آمددددداش سدددددود

آسددمان مددیداننددا (فردوسددی44/1 :1366 ،؛ ط ددری،

گهشددددددددت بددددددددرو سددددددددالیان فتصددددددددا

118/1 :1383؛ ابناثیر68/1 :1383 ،؛ گردیزی:1363 ،

پایددددددا آوریدددددداه مدددددد نیددددددک و بددددددا

32و33؛ ثعال ی.)15 :1368 ،

شدددددا ی کددددد بدددددود

(فردوسی.)52/1 :1366 ،
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عمر طوالنی پادشا ان را ن ایا طول عمر یدک انسدان
دانس

چنداین

عمر طوالنی در حکم الگویی کهن ،در اسطوره دای

ک ب صورت نمادین در طول عمدر یدا

بین النهرین نیز مشا اه می شود .در لو ب دسد آمداه از

بیددان شدداه اسدد  .برخددی

بین النهرین ک ب آن نامنامﮥ پادشا ان گفتد مدی شدود ،از

نویسدناگان ،مچدون یعقدوبی ،در آثدار خدود بد عمدر

ک چناین زار سال یا چندا

شخصی

و بایا آن را دوره ای طوالنی از حکوم

نشاه اس

(فردوسی.)65/1 :1366 ،

دانس

پادشددا ی یددک شخصددی

شا انی نام برده شاه اس

کردهاندا ).(Jacobsen, 1973: 71-89

طوالنی شا انی مچدون جمشدیا اشداره کدردهاندا؛ امدا

صا سال حکوم

طوالنیبودن عمر و دف مر را از مسائلی داست اندا کد

در اسطوره ای ایرانی نیز غیدر از جمشدیا و جاوداندانی
مچون گرشاس  ،بایا ب عمر طوالنی شخصدی

عقل آن را نمیپهیرد (یعقوبی.)193/1 :1382 ،
دربارﮤ فتصا سال پادشا ی جمشیا ،ذکرشداه در
شا نام  ،بایدا دانسد

ایدن دوران طدوالنی در واقد

بیانکنناﮤ دوران پادشدا ی چنداین شخصدی
مشاب یم  ،جم یا جمشیا اس

مچون ضحاک و فریداون اشداره کدرد .ضدحاک دزار
سال (فردوسدی )55/1 :1366 ،و فریداون پانصدا سدال
(فردوسی )89/1 :1366 ،حکوم

کردنا.

ک در دوران طدوالنی

در دیگدر منداب نویسدناگان مسدلمان دربدارﮤ مدات

دای مربدوط بد

شاه اس  :پادشا ی جدم

ت ایل تاریخ ب اسدطوره ،در رواید
پادشا ی یک شخصی

بدا ندام

دایی

نمادین شاه اس .

فتصاوشددانزده سددال و چهددار مدداه و بیس د

در طول تاریخ ،استفاده از نام ا یا لقب دای مشدترک
تازگی نداارد و در تداریخ بسدیاری از ملد

پادشا ی جمشیا چنین روای

دا ازجملد

روز بددود

(ط ری)119/1 :1383 ،؛ مات ملدک او فتصاوشدانزده
سددال بددود (ابددنبلخددی)30 :1385 ،؛ روزگددار پادشددا ی

تاریخ ایرانزمین ،شا انی مشا اه میشونا ک از نام ا یدا

جمشیا فتصاوشانزده سدال و چهدار مداه بدوده اسد

لقب ای پاران خود استفاده کرده انا؛ برای مثدال شدا ان

(ابناثیر)69/1 :1383 ،؛ پادشا ی جمشدیا فتصدا سدال

اشکانی از نام پای گهار سلسل خود ،یعنی اشک ،اسدتفاده

بددود (مسددتوفی قزوینددی .)81 :1381 ،فارسددنام مددات

می کردنا و با داشتن این نام بر خود می بالیاندا (رج دی،
 .)121 :1383سک

حکوم

جمشیا را فتصاوشانزده سال ذکر کرده اس

ای اشکانی شا ای بر این ادعاس .

(ابنبلخی .)10 :1385 ،در کتداب سدنی ملدوکاالرض و

بسیاری از پادشا ان اشکانی نام سردودمان خود ،ارشدک

االن یددا یددا مددان تدداریخ پیددام ران و شددا ان نیددز مددات

را در سک ا آوردهانا (نصراهللزاده.)139 :1395 ،
در این میان ممکن اس
حهف شاه باشنا و روای
شخصی

شخصی

ای اسطوره ای

(اصفهانی .)10 :1346 ،تاریخ یعقوبی در ذکدر پادشدا ان

ای اسطوره ای گدرد یدک

پارس ،پادشا ی جمشاد (جمشیا) را فتصا سدال ذکدر

شکل گرفت باشنا .حدهف شخصدی

اسطورهای را در رواید

پادشا ی جمشیا فتصاوشانزده سال ث د

شداه اسد

دای

کرده اس

(یعقوبی.)193/1 :1382 ،

دای نقدلشداه دربدارﮤ پدار

فریدداون ب د وضددو مشددا اه مددیکنددیم .در روای د

کهن الگوی گناه در اثر فریو خووردن از نیروهوای

نقلشاه دربارﮤ نسدب فریداون در بندا ش ،چنداین

اهریمنی و نقش کهنالگوی سایه

اثفیدان ندام

ز گیتددددددی سددددددر شدددددداه یددددددزدانشددددددناس

داشت انا (فرن غدادگی)149 :1369 ،؛ امدا در شدا نام

ز یدددددددزدان ب یچیدددددددا و شدددددددا ناسددددددد اس

تنها نام یک شخصی  ،یعنی آبتین ،برجایمانداه و در

گرانمایگددددددددددان را ز لشددددددددددکر بخوانددددددددددا

نسل از اجااد فریاون م پش درپشد

این اثر ،نام اجااد فریاون و آبتین تدا تهمدورث ذکدر

چددد د مایددد د سدددددخن پدددددیش ایشدددددان براندددددا
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چنددددددین گفدددددد

بددددددا سددددددالخورده مهددددددان

کدددددد جددددددز خویشددددددتن را ندددددداانم جهددددددان
نددددددر در جهددددددان از مددددددن آمددددددا پایددددددا
چدددددو مدددددن ندددددامور تخددددد

شدددددا ی نایدددددا

جهددددددان را بدددددد خددددددوبی مددددددن آراسددددددتم
چنددددددانسدددددد

گیتددددددی کجددددددا خواسددددددتم

خدددددور و خدددددواب و آرامتدددددان از مدددددن اسددددد
مدددددان پوشدددددش و کامتدددددان از مدددددن اسددددد
(فردوسی44/1 :1366 ،و.)45

ای دیندی

کهن الگوی گناه را در اسطوره ا و روای

می د نا« .شیطان در وی راه یاف
را بر آن داش

کی نی

با خاای عزوجل بگردانیدا و

جمل مردمان و دیوان را جم گدرد آورد و ایشدان را
گف

ک این مات سیصا سدال باشدا

معلوم شماس

دا از شدما برداشدت ام و ایدن بد

تا رنج و درد و آف

حول و قوت و کنش من اس
(ابنبلخی .)33 :1385 ،پ
بایانا ،پیش ابلی

چون «دیوان رنج خویش

بنالیانا .او ،ابلدی  ،خویشدتن را

تمامی جوام مشا اه می کندیم؛ بدرای مثدال گنداه آدم و
حوا(ع) ک در قرآن کریم (ط 120 ،و )121بد آن اشداره

ب او نشان داد و او را گف

شاه اس  ،یکی از روای

و خویشتن را ب صورت فرشدت
مدرا از آسدمان فرسدتادنا

سوی تو و گوینا کار زمین راس

زمین اس  .در اسطوره ای یونانی نیز بدرای نموند بایدا

آسمان آی و کار آسمان راس

ب گناه پرومت ) (prometheusدر ربودن آتش و سد ردن

(گردیزی .)33 :1363 ،ابلی

آن ب انسان ا و ا ان

ب قارت زئوس ،خاای خداایان،

از این راه اشاره کرد (اشمی .)141 :1384 ،

کرد و جمشیا را فریف

یاد شاه اس

ک در اثدر فریدبخدوردن از نیرو دای

ا ریمن ،دس

ب گناه آلودنا .گنداه را بایدا در حکدم

کدردی .اکندون بد
کن ک با خلل اسد »

خدود را فرشدت معرفدی

و جمشیا گفد  :مدن خداا

آسمان و زمینم (بلعمی46 :1372 ،و.)47
در این روای  ،ابلی

در اسطوره ای ایرانی از مشی و مشیان  ،جمشدیا،
ضحاک ،کاووس و حتی فریاون در حکم گنا کارانی

و من دادار و پرودگار

شماام بایا کی مرا پرستیا و مع ود خویش مرا دانیدا»

ناص جمشیا ساخ

دای دیندی معدروف در ایدن

و دول

برگشت او

برای پهیرفتد شدان از جاندب

جمشیا و فریبدادن او ،از کهدن الگدوی نقداب اسدتفاده
کرد و خود را در ظا ر فرشت ای نمایان کدرد .در رواید
فردوسی ،نامی از ا ریمن یا ابلدی

یدا شدیطان بد میدان

کد بخشدی از

نیاماه اس  .درشا نام  ،این بخش تاریک وجودی خدود

کهن الگوی سای را نمایان می کنا .سای دو وج دارد:

جمشدیا یدا مدان کهدنالگدوی سدای در وجدود خدود

الگویی کهدن و تکرارشدوناه شدناخ
وج منفی و وج مث

 .انسان با گنا ان خدود باعدث

جمشیا اس

ک باعث گناه جمشیا شاه اس .

می شود وج خ یث سای بر وج ندیکش چیدره شدود

منابعی مچون تاریخ ط دری ،تداریخ ثعدال ی ،تداریخ

(کشاورزی .)151 :1392 ،سای بخدش دروندی و الیﮥ

کامل ابناثیر ،مجملالتواریخ و القصص و تداریخ گزیداه،

و منفی دارد

ب ماننا شا نام  ،ب نقدش ا ریمندان و شدیاطین در گنداه

(شمیسا .)228 :1383 ،بخشدی از کهدنالگدوی سدای ،

جمشیا اشاره ای نکرده انا :جمشیا دلش سدخ

شدا و

کهدنالگو دای گنداه نخسدتین و شدیطان و دشددمن را

موددرور و خودپسددنا و متک ددر شددا و ب د زورگددویی و

پنهان شخصی

ماس

ک دو جن مث

شامل میشود (الناین.)291 :1382 ،
در برخددی روای د

ددا از اسددطورﮤ جمشددیا ،ایددن

طویانگری و بیاادگری روی آورد و گف

من پروردگار

بزر شدما سدتم .از بنداگی خااوندا روی برتافد

و

دعوی خاایی کدرد (ثعدال ی .)17 :1368 ،جدم از

شیطان ا و دیو ا و موجود دای ا ریمندی اندا کد در

آن

حکم دشمنان آدمدی بدا وسوسد  ،جمشدیا را فریدب

روی نادانی و گردن کشدی ،بخشدایش خداا بدر خدود را
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پایمال کرد و ناس اسی کرد و مردمان و پریان و دیدوان را

بدددددد ارهش سراسددددددر بدددددد دو نددددددیم کددددددرد

گرد آورد و ایشان را آگاه کدرد کد سدرور و سرپرسد

جهددددددان را از او پدددددداک پددددددر بددددددیم کددددددرد

ایشان اوس

(فردوسی.)52/1 :1366 ،

(ابناثیر.)69/1 :1383 ،
را فدرا م

در دین ا و اسطوره ا و باورمنای دای مختلد ،

و بد نیدروی

گنا ان مجازاتی را در پدی خوا ندا داشد  .شدخص

خویش بیمداری و پیدری و مدر را از آنهدا دفد کدرده

گنا کار گاه در ایدن دنیدا و گداه در دنیدای دیگدر بد

اس د  .او احسددان خدداای عزوجددل را انکددار کددرد و در

مجازات گنا ان خود خوا ا رسیا .گنداه و مجدازات

خاا کرد و جدن و اند

جم کفران نعم

آورد و خ ر داد ک ساالر و مالک آنهاسد

گمرا ی فرو رف
نااش

و از حاضدران کد

جدواب

جرئد

و مقام او از رونق و جلوه بیفتاد (ط دری:1383 ،

یا عهاب گنا کار یکی از بنمای دای مشدترک اسد
کد

مددواره در شددکلگیددری روای د

ددای دینددی و

 .)118/1جمشیا در آخر کار پادشدا ی ناسد اس شدا و

اسطوره ا نقش کلیای داشت اسد  .در رواید

بر خاای تعالی عاصی شا (مجملالتدواریخ و القصدص،

دینی ،مجازات آدم و حوا(ع) و رانداهشدان آن دو از

 .)39 :1318جمشیا در آخر کار دعدوی خداایی کدرد و
بر شکل خود تمثال ا ساخ

و بعا ا فرسدتاد و فرمدود

بهش

کهنالگوس

تا آن را ب رستنا (مستوفی قزوینی.)81 :1381 ،

ای شناخت شاه در زمیند ایدن

(ط 115 ،تا.)124

در اسطوره ا نیز گنا کار بایا ب سزای عمل خود

عالوهبر شا نام و آثدار نویسدناگان مسدلمان کد
اسطورﮤ جمشا را ذکر کردهانا ،در گاثا دای زردشد
نیز از جم در مقام گنا کدار یداد شداه اسد

یکی از روای

دای

برسا؛ برای مثال پرومت بد جدرم ربدودن شدعل ای از
آتش خورشیا و س ردن آن ب انسدان دا و ا اند

بد

(اوسدتا،

قارت زئوس ،خاای خداایان یوندان ،بایدا مجدازات

 .)25/1 :1385متن پهلوی مینوی خدرد نیدز بد نقدش

می شا .زئوس ب مجازات گناه انجامشداه ،پرومتد را

ا ریمن در گنا کارشان جمشیا اشاره ایی مدی کندا:

در کو ی ب زنجیر کشیا ک در آنجا عقدابی در روز

اورمزد ،جمشدیا و فریداون و کداووس را بدیمدر
آفریا و ا رمن چندان آنهدا را توییدر داد کد معدروف
اس

(مینوی خرد .)23 :1354 ،در روای

اسطوره ای نقل شاه اس
عل

پهلوی نیدز

ک در آن روان جمشدیا بد

گنا ی ک مرتکب شا ،در عهاب اس  .در ایدن

اسطوره ،گنداه جمشدیا ادعدای آفریننداگی و خلقد
جهان ذکر شاه اس  .در ایدن رواید

نیدز بد نقدش

ا ریمن و دیو ا در گناه جمشدیا اشداره شداه اسد :
زمانیک الزم بود داناتر باشا ،ن ود و ب راه ا دریمن و
دیو ا ایستاد (روای

پهلوی.)42 :1367 ،

مجازات گناه در حکم الگویی کهن
چدددددو ضدددددحاکش آورد ناگددددد بددددد چنددددد
یکایدددددددک نددددددداادش سدددددددخن را درنددددددد

جگر پرومت را مدی دریدا (اشدمی  .)141 :1384 ،در
اسطوره ای ایرنی نیز این کهنالگو بار اوبار ا تکدرار
شاه اس ؛ برای مثال روای

بنا ش از داستان مشدی

و مشیان تکرار دیگری از این کهن الگوسد  :مشدی و
مشیان پ

از دروغدی کد گفتندا «دروندا» شدانا و

روانشان تا تن پسین محکوم ب ماندان در دوز شدا
(فرن غدادگی.)81 :1369 ،
درواقدد در روایدد

ددای دینددی و روایدد

ددای

اسدددطورهای ،بیدددان مجدددازات گنا کددداران بدددرای
ع رتآموزی خوانناگان و شنوناگان اس  .گنا ی ک
جمشیا مرتکب شا ،یعنی ادعدای خداایی ،در حکدم
باع

و دروغی بزر

در میان بسیاری از ملد

و گمراهکنناه شناخت می شود.
دا و دیدن دا و مده ب دا،
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اس  .ایدن موضدوع در جدامعﮥ

خود را پایمال و ناس اسی کرد و در ژرفای گمرا ی فدرو

مجازات باع

ایرانی پیش از اسالم نیز صادق بود؛ برای مثال بایا بد

رف  .جایگاه او در دیا مردمان فرو ریخ

و فرشدتگانی

مجازات بداع گدهرانی مچدون مدانی و مدزدک در

ک خاا ایشدان را بد یداری او گماشدت بدود ،از گدرد او

دورﮤ حکوم

مر

ساسانی اشاره کرد.

پراکناه شانا .ضحاک از این کار آگاه شا و رو ب سوی

مجازات گناه بایا بازدارناه و ع رتآموز باشا .بدر
این اساس مجازات جمشدیا نیدز کد ادعدای خداایی
کرده و باعتی بزر

پایا آورده و مرتدا شداه بدود،

بایا بسیار پیشگیران می بود .متن پهلوی میندوی خدرد
گندداه بدداع گددهاری را در زمددرﮤ گددرانتددرین و
سنگین ترین گنا ان آورده اس

(مینوی خدرد:1354 ،

بیوراسب بدر او

جم آورد .جم از او گریخ ؛ ولی س

چیره شا و دل و روده او را بیدرون کشدیا و او را بدا اره
دو نیم کرد (ابناثیر.)69/1 :1383 ،
ابلی

و جمشدیا خلدق را بد

جمشیا را فریفد

خویشتن خوانا .باان کفری ک او آورد ،نعم
زوال آما؛ پ

ضحاک مملکد

او را گرفد

بدر او
و جدم

 .)52جمشیا ک شا ی فر منا بدود ،بدرای مجدازات

فرار کرد تا از پ

شان ابتداا بایدا فر مندای ،یعندی تاییدا و حماید

اره دددزار دناانددد پددداره کدددرد (گردیدددزی:1363 ،

ایددزدی ،خددود را از دسد
کشیاه می شدا؛ سد

مددیداد و از تخد

پددایین

بدرای او مجدازاتی سدهمگین،

مچون دو نیمشان با اره ،اجرا شا.

صا سال ضحاک او را یاف

و بد

.)33جمشیا دعوی خاایی کرد .چنای نگهشد
آتشش بی فروغ شا و حشدمتش فدرو ریخد

کد
و فدره
و

ایزدی از او باز گرفتد شدا .ضدحاک بدر او تاخد

در آثددار دیگددر نویسددناگان مسددلمان ،مچددون

جمشددیا بگریخ د ؛ امددا سددرانجام ضددحاک در کنددار

ضدحاک ،در

و پای او را

شا نام  ،نیز کشت شان جمشیا ب دس

ساحلی جمشیا را ب دس

آورد و دس

واق مجازاتی بود ک او در ق ال انجام گناه بایدا آن را

با اره بریا و گفت انا او را در برابر درنداگان افکناندا

خداا کدرد ،مقدام او از

و دنداان دریاندا و خردندا (ثعدال ی،

می پهیرف  .جم کفران نعمد

تا او را با چن

رونق و جلوه بیفتاد و فرشدتگانی کد خداا بد تدابیر

 .)17 :1368کشتن جمشیا چنان بود ک اره بر سرش

امورش گماشت بود ،از او دوری گرفتندا و بیوراسدب

نهاد و تا پا ب دو ندیم کدرد (بلعمدی .)47 :1372 ،بد

ک ضحاک نام گرف  ،این را فهمیا و سوی جم آمدا

فرمان ضحاک ،جمشیا را با استخوان ما ی کد مانندا

و بیوراسب

از آن سددوزانانا

ک او را در م شکنا؛ اما جمشیا گریخ
بر او دس

یاف

و امعا او را درآورد و ب ریا و او را

اره بددود ،ب د دو نددیم کردنددا و پ د

(مجملالتواریخ و القصص.)40 :1318 ،

اره کرد (ط ری118/1 :1383 ،و.)119

مان گوند کد مشدا اه شدا ،یکدی از وظدای

شددیطان در جمشددیا راه یافد  ،مردمددان و دیددوان را

اسطورﮤ جمشیا ع رتآموزی بود .جمشیا نمدادی از

مدن دادار و پروردگدار شدما

ناس اسی از پروردگدار ،از

جم کرد و ایشان را گف

ستم ،بایا مرا ب رستیا .مگان از او گریزان شانا؛ پد
ضحاک بر او خروج کرد و جمشیا گریخ
جمشیا را نزدیک دریای صین گرف

و ضدحاک

و با اره ب دو ندیم

کرد (ابنبلخی33 :1385 ،و .)34جم بخشدایش خداا بدر

شخصیتی اس

ک ب عل

اوج عزت ب خاک مهل
کهن اس
مختل

افتاد و ایدن خدود ،الگدویی

و مان طور ک اشاره شا ،در روای
دینی و روای

دای

ای اسدطوره ای و داسدتان دا،

بار اوبار ا تکرار شاه اس .
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الگوی کهن عمر طوالنی برخی از شا ان اسدطورهای

نتیجه
از آن

یکی دیگر از کهنالگو ای مهم نقلشاه در این اسدطوره

ددای دیگددر

و در بسدیاری از

نتایج ب دس آماه از این پدژو ش حکاید
دارنددا کدد روایدد

شددا نام و روایدد

نویسناگان مسلمان دربارﮤ اسطورﮤ جمشیا بسدیار بد

اس  .این کهن الگو نیز تکرارپهیر اس

اسطوره ا آن را مشا اه می کنیم .ب طور کلی با بررسدی

دا ،اخدتالف دای

کهن الگو ای موجود در اسطورﮤ جمشدیا و تط یدق آنهدا

اناکی دیاه می شود .در اسطورﮤ جمشیا نیز ،مچدون

در روای

ای مختل  ،ب تحلیل درخور پهیرش از ایدن

بسیاری دیگر از اسطوره ای ایرانی ،کهنالگدوی ن درد

اسطوره دس

م نزدیک اس

و در این رواید

مییابیم.

خیر و شر در قالب ن رد قهرمان و ضا قهرمان نمادین
کتابنامه

شاه اس .
در این اسطوره ،از جمشیا بایا در حکم قهرمدانی

الف .کتاب

نددام بددرد ک د در پایددان ،اسددیر نفسددانیات شددا یددا بددا

 .1قرآن کریم

فریبخوردن از ا ریمنان ک نمدادی از بخدش منفدی

 .2ابن اثیر ،عزالاین ،)1383( ،تاریخ کامل ،ترجم

کهن الگوی سدای اندا ،از راه صدحی منحدرف شدا و
مرتکب گناه باع

شا .این گنداه جمشدیا مجدازات

سنگینی را در پی داشد

و آن از دسد

دادن تمدامی

داشدددت دددا و سدددرگردانی و مرگدددی فجدددی بدددود.

سیا حسین روحانی ،ج ،1تهران :اساطیر.
 .3ابن بلخدی ،)1385( ،فارسدنام  ،تصدحی گدای
لیسترانج و رینولا آلن نیکلسون ،تهران :اساطیر.

 .4اشددمی  ،ژوئددل ،)1384( ،فر ندد

اسدداطیری

کهدددنالگو دددای گنددداه و مجدددازت از مهدددمتدددرین

یونان و رم ،ترجم شهال برادران خسروشا ی ،تهران:

کهن الگو ایی انا ک در این اسطوره مشا اه می کندیم.

روزبهان.

در این اسطوره مچنین کهدنالگدوی آرمدانشدهر بد
چشم میآیا.
در مندداب مختل د

 .5اصددفهانی ،حمددزه ،)1346( ،تدداریخ پیددام ران و
شا ان؛ سنی ملوک االرض و االن یدا  ،ترجمد جعفدر

از دورﮤ پادشددا ی جمشددیا در

حکم دورانی طالیی یاد شاه اسد

کد تجلدیبخدش

کهن الگوی آرمان شهر در اسطوره دای ایراندی اسد .
کهن الگوی پرواز از دیگر کهن الگو ای مهم اس
در اسطورﮤ جمشدیا و در منداب مختلد

کد

نقدل شداه

اس  .نقل این کهن الگو ب واق نمودیافتگی آرزو ای
بشددر باسددتانی در زمینﮥ پددرواز در آسددمان اسدد .
کهن الگوی جشن سال نو از دیگدر کهدن الگدوی دای
مهم موجود در این اسطوره اس  .کهن الگدوی جشدن
سال نو از کهن الگو ای باا می

اسد

کد در قالدب

جشن نوروز ،تا ب امروز در جورافیای فر نگی ایدران
ب حیات خود ادام داده اس .

شعار ،تهران :بنیاد فر ن

ایران.

 .6امامی ،نصراهلل ،)1385( ،م انی و روش ای نقا
ادبی ،تهران :جامی.
 .7اوسدتا ،)1385( ،ترجمد جلیددل دوسد خددواه،
ج1و ،2تهران :مرواریا.
 .8بلعمددی ،محمددا ،)1353( ،تدداریخ بلعمددی ،بدد
تصحی محماتقی بهار ،ج ،1تهران :تابش.

 .9بهددار ،مهددرداد ،)1391( ،پژو شددی در اسدداطیر
ایران ،تهران :آگ .
 .10بیرونی ،محمدابناحمدا ابوریحدان،)1386( ،
آثار ال اقی  ،ترجم اک ر داناسرش  ،تهران :امیرک یر.
 .11پورداود ،ابرا یم ،)1384( ،گاتها ،تهران :اساطیر.
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 .12ثعددال ی ،ع دداالملک ،)1368( ،تدداریخ ثعددال ی،
ترجم محما فضائلی ،تهران :نقره.

ج ،1تهددران :سددازمان مطالع د و تدداوین کتددب علددوم
انسانی دانشگاه ا (سم ).

 .13دوران  ،ویلیام جیمز [ویل] ،)1337( ،تداریخ

 .27گردیدددزی ،ابوسدددعیا ع ددداالحی،)1363( ،

تمان ،ترجم امیرحسین آریانپور و فدت اهلل مجت دائی

زیناالخ ار؛ تاریخ گردیزی ،تصحی ع االحی ح ی ی،

و وشن

پیر نظر ،ج ،2تهران :اق ال.

تهران :بنیاد فر ن

ایران.

 .14دینکددرد فددتم ،)1389( ،ترجم د محمدداتقی

 .28الناین ،ویلیدام رابدرت ،)1382( ،نظرید دا و

راشددا محصددل ،تهددران :پژو شددکاه علددوم انسددانی و

نظام ای روان شناسدی ،ترجمد یحیدی سدیامحمای،

مطالعات فر نگی.

تهران :ویرایش.

 .15دینوری ،ابوحنیف احما ،)1381( ،اخ ارالطوال،
ترجم محمود مهاوی داموانی ،تهران :نی.

 .16رج ی ،پرویز ،)1385( ،تداریخ ایدران در دوره
سلوکیان و اشکانیان ،تهران :پیامنور.
 .17روایددد پهلدددوی ،)1367( ،ترجمددد مهشدددیا
میرفخرایی ،تهران ،مؤسس مطالعات و تحقیقات فر نگی.
 .18روتون ،کن

نولز ،)1378( ،اسدطوره ،ترجمد

ابوالقاسم اسماعیلپور ،تهران :مرکز.
 .19ریدد ودا ،)1372( ،بدد تحقیددق و ترجمدد
سیامحمارضا نائینی ،تهران :نقره.
 .20شمیسا ،سیروس ،)1383( ،انواع ادبی ،تهدران:
میترا.
 .21ط ری ،محمابنجریر ،)1383( ،تاریخ ط دری،
مترجم ابوالقاسم پایناه ،ج ،1تهران :اساطیر.
 .22فردوسددی ،ابوالقاسددم ،)1366( ،شددا نام  ،ب د
کوشددش جددالل خددالقی مطلددق ،ج ،1نیویددورک:
.Bibliotheca Persica

 ،)1371( ،-------------- .23شددا نام  ،بدد
کوشش جالل خالقی مطلق ،ج ،3کالیفرنیا و نیویورک:
بنیاد میراث ایران.
 .24فرن ددغ دادگددی ،)1369( ،بنددا ش ،ترجمدد
مهرداد بهار ،تهران :توس.
 .25قمددی ،حسددن ،)1361( ،تدداریخ قددم ،ترجم د

 .29مجمددل التددواریخ و القصددص ،)1318( ،بدد
تصحی ملکالشعرا بهار ،تهران :کالل خاور.
 .30مستوفی قزویندی ،حمدااهللبدنابدیبکراحمدا،
( ،)1381تاریخ گزیاه ،ب ا تمام ع االحسدین ندوایی،
تهران :امیرک یر.
 .31مینوی خرد ،)1354( ،ترجم احمدا تفضدلی،
تهران :بنیاد فر ن

ایران.

 .32یعقددوبی ،احمددا ،)1382( ،تدداریخ یعقددوبی،
ترجمدد محمدداابرا یم آیتددی ،ج ،1تهددران :علمددی و
فر نگی.

 .33یون  ،کدارل گوسدتاو ،)1397( ،نداخودآگداه
جمعی و کهنکهدن االگو دا ،ترجمد فرنداز گنجدی و
محماباقر اسمعیلپور ،تهران :جامی.
ب .مقاله
 .34اک دددری مفددداخر ،آرش« ،)1391( ،بنیاد دددای
اسدداطیری و حماسددی داسددتان دیددوان مازندداران در
شددا نام » ،پژو شددنام ادب حماسددی ،س ،8ش،14
ص33تا.64
 .35پروان ،حمیاه و محمود رضایی دش

ارژند ،

(« ،)1398بررسی تحلیلی تط یقی اسطور ه دای پدرواز
(کددیکدداووس ،نمددرود ،ووئددی ،ایکدداروس ،اتن »،
پژو شنام ادب حماسی ،س ،15ش ،1ص93تا.118

حسنبنعلیبنحسنبنع االملک قمی ،تهران :توس.

 .36پر ددام ،مهددای و فددرزاد قددائمی،)1388( ،

 .26کزازی ،میرجاللالاین ،)1392( ،نام باسدتان،

«کهنالگوی شدهر پردیسدی و اندواع نمود دای آن در
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فر ن

ایرانی و ادبیات کهن فارسی» ،مطالعدات نقدا

ادبی (پژو ش ادبی) ،ش ،17ص151تا.170
 .37سازمنا ،بهاره« ،)1393( ،بازنمایی ای دویتی
و آیینی نوروز در کشدور ای حدوزه تمدانی ایدران»،

فصلنام مطالعل

ملی ،س ،15ش ،3ص55تا.80

 .38طا ری ،محمدا و حمیدا آقاجدانی،)1392( ،
«ت یین کهنالگوی سفر قهرمان براساس آرای یوند
کم ل در ف

و

خوان رستم» ،فصلنام ادبیات عرفدانی

و اسطورهشناختی ،س ،9ش ،32ص169تا.198
 .39قائمی ،فرزاد« ،)1392( ،بررسدی کهدنالگدوی
انسدان نخسدتین و نمود دای آن در بخدش پیشداادی
شا نام فردوسی بر م نای اسدطورهشناسدی تحلیلدی»،
فصددلنام ادبیددات عرفددانی و اسددطورهشددناختی ،س،9
ش ،31ص169تا.209
 .40کشددداورزی ،وفدددادار و مرضدددی فیروزپدددور،
(« ،)1392بررسی کهدن الگدوی سدای در اشدعار بلندا
الحیاری» ،فصلنلم لسان م ین (پژو ش ادب عربی)،
س ،4ش ،11ص147تا.160
 .41نصددراهللزاده ،سددیروس و اشددکان گرشاس د ی،
(« ،)1395القاب و عناوین پادشا ان اشکانی بدر روی

سدک » ،دو فصددلنام علمددیپژو شددی تدداریخنگددری و
تددداریخنگددداری دانشدددگاه الز دددرا ،س ،26ش،18
ص137تا.160
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