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  چكيده
ي ها از طريق عناصـر ميـانجي        شناسي ساختاري، اسطوره    بر اساس ديدگاه اسطوره   

متقابـل برقـرار    هـاي     كه ميان جفت   از ميان بردارد     ي را د تضاد كوش  كند، مي   ه مي كه ارائ 
د كوشـ    است و مي    پيوسته در رفت و آمد     ،عناصر ميانجي مزبور در مسير اين تقابل      . است

                   از طريق مبارزه و يا آميختگي با يك سو يا هر دو سوي تقابل، راه وحدتي بيابد تا تـضاد 
فـي نظريـة سـاختاري      در اين نوشته بـه معرّ     . تر كند   رنگ  كم كم  موجود را خنثي يا دست    

وار داسـتان جمـشيد،       روس در تحليل اسطوره خواهيم پرداخت و با تحليل نمونه         است  لوي
بـر ايـن اسـاس،      . هاي ايراني نشان خواهيم داد      ميزان كاربرد نظريه را در بررسي اسطوره      

اي است كه براي بيان كوشش ذهن هندوايراني در رفـع تقابـل مـرگ و                  جم اسطوره /يمه
يعني تعارض ميان   ؛  رگشت در دو سوي تقابل    زندگي شكل گرفته است و پس از رفت و ب         

نـد تنـاقض    توا  يابي به زندگاني جاويدان، اگرچـه نمـي         اصل ميرايي انسان و آرزوي دست     
از هر دو مفهـوم مـرگ و          آميخته يمتمامي از ميان بردارد، در نهايت به تجس       موجود را ب  

  . ايم ناميده» مرگ زنده«شود كه آن را  زندگي بدل مي
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مهمقد   
هاي پيش از ميالد نيز عقب        شناسي را تا سده     هاي اسطوره   قدمت پيدايش ديدگاه  

شناسـانه و يـا        فلـسفي، زبـان    ةگـران اسـطور     كـرد پـژوهش    بسته به اين كه روي    . اند  برده
كردهاي  اند يا با روي      تعريف كرده   اي ويژه   گونهشناسانه باشد، هر كدام اسطوره را به          روان

چـون دومزيـل و پديدارشناسـانه نظيـر           چون مالينوفسكي، تطبيقي هم     كاركردگرايانه هم 
ها   يكي از اين ديدگاه]1[.اي موضوع و كاركرد اسطوره را دريابند اند از زاويه الياده، كوشيده
، نظرية تحليل سـاختاري اسـطوره       هاي پس از خود نيز تأثيري ژرف نهاده         كه بر پژوهش  

حسن شايان توجه اين نظريـه      . شناسند   مي 1استروس  است كه در جهان آن را با نام لوي        
كوشد فارغ از تفسيرهاي ذوقي و بعضاً بدون پشتوانة اسـتوار، اسـطوره را         آن است كه مي   
مي هاي ساختاري درون خود اسطوره بشناسد و با تطبيق و مقايسة تمـا              از طريق ويژگي  

ناپذير بيابد تا در نهايـت         نامتغير و تقليل   يهاي سطحي، عوامل    روايات آن، از خالل تفاوت    
  ). 24: 1385استروس،  لوي(به كشف قانون ساختاري اسطورة مورد نظر نايل شود 

هدف نهايي تحليل ساختاري اسطوره، كشف و بيان ساختار ذهـن آدمـي اسـت،               
هـاي   انه براي بيان انديشهدر حقيقت روشي فرافكن ها    استروس، اسطوره   زيرا به گمان لوي   

گيـرد    هاي هستي و رسيدن به نوعي نظـم شـكل مـي             كه براي توجيه پديده   ست   ا  آدمي
)Levi-Strauss, 1978: 12-13 .(  

 اسـتوار   2هاي دوگانه   ر انساني را بر تقابل    ساختارگرايان اساس منطق حاكم بر تفكّ     
ـ           زيرا ي  ،)147: 1383اسكولز،  (كنند    مي ر كـي از كاركردهـاي اساسـي ذهـن انـسان، تفكّ

اسـت  » هـا   نظـامي از نـشانه    «چـون زبـان       جا كه فرهنگ نيـز هـم        دوبخشي است و از آن    
)Deliege, 2004: 36( انسان براي تفهيم و تفاهم مقاصد خويش، مفاهيم مثبت و منفي ،

نهد كه ميـان       مي  بنياني  »روابط«كند و رفتار خود را بر اساس          ديگر متمايز مي    را از يك  
اي   بـر همـين اسـاس، بـراي بيـان مفـاهيم دوگانـه              )82: 1358ليچ،  (. ها برقرار است    آن
هـا بميـان      ، پـاي اسـطوره    . . .وچون طبيعت و فرهنگ، مرگ و زندگي، زمين و آسمان             هم
ـ هـاي متقابـل ارا      اي براي برقراري رابطه ميان ايـن جفـت          كوشد واسطه   آيد كه مي    مي . ه دهـد  ئ

ند كه از طريق رفت و برگـشت در دو سـوي تقابـل يـا                ك  را ايفا مي   3قش ميانجياني ها ن   اسطوره
ود را   موجـ  كوشـد تـضاد     كردارهاي نبردجويانه و يا آميختگي با يك يا هر دو جفت متقابل، مي            

اسـتروس ايـن مفهـوم را در          لوي). 153: 1373استروس،    لوي(ند  تر ك   رنگ  كم كم  رفع يا دست  
  

1 . C. Levi-Strauss 
2 . Binary Oppositions 
3 . Mediators 
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او در اين مقاله    . ل شرح داده است   صورت مفص ه   ب 1»ن اسديوال داستا«مقالة مشهور خود    

دهـد كـه چگونـه بـه مـدد كردارهـاي              پردازد و نشان مي     به تضادهاي عمدة داستان مي    
     گيـرد تـا       در داستان صـورت مـي      2هايي  سازي  ال، وارونه اسديوال در نقش يك ميانجي فع

توانـد جلـوي      ا بـاز هـم نمـي      هـ   سـازي    موجود از ميان برود؛ هرچند كه اين وارونـه         تضاد
ق ميان دو تقابـل     صورتي معلّ ه  د و در نهايت اسديوال ب     رنگ داستان را بگير     رفت پي  پيش

  ). Levi-Strauss, 1963: 159-61( ]2[ماند داستان باقي مي
 هـاي    هـاي ايرانـي نيـز بـر دوسـويگي و تقابـل              كه بنيـان اسـطوره     ه به اين  با توج

تـوان بـراي تحليـل     شناسـي سـاختاري مـي    ريـة اسـطوره  ناپذير استوار است، از نظ  آشتي
هـا را     هاي ايراني بخوبي بهره گرفت و بسياري نقاط تيـره و مـبهم ايـن اسـطوره                  اسطوره

از طريق تحليل ساختاري اسطوره همه چيز را از همان اصـل آغـازين نبـرد                . آشكار كرد 
. . . افيـايي و  هـاي جغر    كيهاني دو بن نيكي و بدي گرفتـه تـا اشـخاص، مفـاهيم، مكـان               

اي كه ما در اين مقاله براي بررسي  نمونه. ها را آشكار كرد   توان تحليل و راز معناي آن       مي
: اين انتخاب به دو دليل صورت گرفته است. ايم، اسطورة جمشيد است ساختاري برگزيده 

كه برآنيم كه اسطورة جمشيد به تمامي عرصة ظهـور همـان انديـشة اساسـي           نخست آن 
هايش در پي     استروس نيز در بسياري از پژوهش       ن مرگ و زندگي است كه لوي      تقابل ميا 

هـايي دارد كـه بـه اسـتثناي           كه اسطورة جمشيد ويژگي     و دوم آن   ]3[اثبات آن بوده است   
تر و بـا      هاي تقابل مورد نظر را آشكار       ها ويژگي   نبرد كيهاني دو بن، در ميان ساير اسطوره       

اي مناسب براي نشان دادن     تواند نمونه    و از اين رو مي     گذارد  نمايش مي  ب تر   بيش يجزئيات
  .  ايراني باشدهاي اسطورهاستروس در تحليل ساختاري  چگونگي كاربرد روش لوي

  بحث و بررسي
كنـد، لـزوم بررسـي تمـامي روايـات       استروس همواره بر آن تأكيد مـي  چه لوي   آن

 زيـرا معنـاي     ،)146: 1373،  ان؛ همـ  93: 1385اسـتروس،     لوي(اسطورة مورد نظر است     
در ايـن ميـان اگـر       . آيد  نهايي به كمك چينش صحيح همة روايات موجود فرا چنگ مي          

 تنهـا از آن روسـت كـه در مـسير انتقـال يـك                ،تفاوتي در جزئيات روايات مشاهده شود     
هاي   ها، ساختارهاي اجتماعي و روش      اي به جامعة ديگر، زبان      اي از جامعه     اسطوره 3زمينة
كند و همين امـر       فاوت وجود دارد كه برقراري رابطه با اسطوره را دشوار مي           مت يزندگاني

  
1. The Story of Asdiwal 
2 . Inversions 
3 . Schemata 
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   ]4[انجامـد    اسـطوره در جامعـة فرهنگـي جديـد مـي           1هـاي   به پيچيدگي و تغيير پيرفـت     

)Levi-Strauss, 1963: 184 .( دربارة جمشيد نيز اوضاع به همين منوال است و با نگاهي
توان دريافت كه اگرچه ايـن        Ĥساني مي  منابع ايراني ب   در منابع هندي و   به وقايع منسوب به او      

   ،)425: 1389صـفا،   ( در حقيقـت اصـلي واحـد داشـته اسـت             ،داستان در هر دو سـرزمين     
هايي   گذاري  پارچة هندوايراني، به دو شاخة مختلف و با ارزش         اما پس از جدايي اقوام يك     

ناچار بايد وقـايع دوران      ب بنابراين براي سهولت پژوهش   . تنسبتاً متفاوت تقسيم شده اس    
ـ       3 و انتهـايي 2ت ابتـدايي ي ايرانـي و هنـدي تقـسيم كنـيم و وضـعي     او را به دو بخش كلّ

)Levi-Strauss, 1963: 164 (بررسـي  ،داستان او را با در نظر گرفتن رابطة پنهان آن دو 
كردارهـاي  ت و هاي سـرزمين روايـات، در شخـصي    تاين دوگانگي فارغ از محدودي  . كنيم

هاي دوگانه را  خود جمشيد نيز موجود است و او نيز خود در طول زندگانيش وقايعي با ارزش
تجربه كرده است؛ در هنـد پادشـاه سـرزمين مردگـان اسـت و در ايـران سـاكن ورجمكـرد كـه              

  چنين در شاخة ايراني روايـت، جمـشيد در يـك دوره از زنـدگاني                هم. ]5[مرگ است   سرزميني بي 
و در دورانـي ديگـر بـه        ) 201: 1389،  دينكرد هفتم ( و مطيع اهورامزداست     خود پادشاهي جاويد  

و ) 34، زامياد يشت، بند     اوستا(گريزد    ه از او مي   شود، با خواري فرّ     ي كه مرتكب مي   »دروغ«جزاي  
يعني ؛)400-6: 1368سن،  كريستن(شود  ه به دو نيم ميطبق بسياري روايات در نهايت با ار 

كار نيز هست و در  شود گناه اري دوگانه، در عين حال كه ستوده ميگذ جمشيد در يك ارزش
ه چنان كه در ادامـه نـشان خـواهيم داد، ايـن        البتّ. عين ارتكاب گناه، زندگاني جاويدان دارد     

 ناچـار   ،ا براي نيل به وحدت مـورد نظـر         منطقي خواهد رسيد، ام    يتتفاوت در نهايت به وحد    
  . بايد از مسير تباين عبور كند

  ناميرايي: ت ابتداييضعيو
            اصلي موجـود در     اين مقاله در پي اثبات آن است كه در داستان جمشيد، دو حد 

با ايـن ديـدگاه،     . ت دارد  يعني مفهوم ميرايي و مفهوم ناميرايي حاكمي       ؛ذهن منطقي بشر  
. كاركرد منطقي داستان جمشيد توضيح و توجيه چگونگي ميراشدن نـسل آدمـي اسـت              

  هـا    تر بـدان    شود كه در ادامه بيش       در هر دو شاخة منابع موجود يافت مي        ،عاگواه اين مد
ه، نخست بايد به بررسي اوضـاع ابتـدايي روزگـار           براي اثبات اين فرضي   . خواهيم پرداخت 

ــي    ــع م ــه دارد و در واق ــدگي غلب ــصر زن ــه در آن عن ــردازيم ك ــشيد بپ ــوان آن را  جم   ت
  . نام نهاد» عصر ناميرايي«

  
1 . Sequences 
2 . The Initial State 
3 . The Final State 
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ف و سلـسله نـسب او و كردارهـاي نيكـويش در هـر دو شـاخة         نام جمشيد، اوصا  

خورد    مي سان است و اگر تفاوتي اندك هم در اين ميان بچشم            هندي و ايراني يك     روايت
  جـم ايرانـي    / يعنـي همـان يمـة هنـدي و يـم           ؛جمـشيد . پوشي اسـت    Ĥساني قابل چشم  ب
وف شده است   به معني درخشان و آراسته موص     » شيد«كه به صفت    ) 99: 1385هينلز،  (
؛ 99: 1362؛ خـوارزمي،    31-32: 1367 پيوست؛ حمـزة اصـفهاني،       968: 1379،  اوستا(

؛ ابـن بلخـي،     117: 1352؛ طبـري،    25: 1318،  التـواريخ   مجمـل ؛  6: 1987مسكويه،    ابن
؛ نيبـرگ،   101: 1385هينلـز،   (، شاهي خورشـيدديدار و نيكوصـورت اسـت          )29: 1363
كه تصاويري نيز كـه در هنـد بـه او منـسوب             ) 222: 1388؛ رستگار فسايي،    87: 1383

 كه هايي ها و نقش    نام و صفات جمشيد و پيكره     . ]6[كند  ها را تأييد مي     است، همين ويژگي  
، جمـشيد   اوسـتا  در   ]7[.كند  بدو منسوب است، همگي شباهت او را با ايزد مهر تداعي مي           

در ) 180: 2536/1356پورداود، ) (ويوسونت ودايي(پاداشي است كه به پدرش ويونگهان 
ازاي افشردن هوم اعطا شده است و ويوسونت خـود در هنـد عـالوه بـر ايـن كـه نـامش            

، مقـامي شـبه خـدايي دارد و         )225: 1375بهـار،   ( است   در پيوند محتمالً با درخشيدن    
سـن،    ؛ كريـستن  30-31: 1381ايـونس،   (نمايندة خورشيدِ برخاسـته در آسـمان اسـت          

جاست كه اورمزد نخست دين خود را بر او عرضـه        شيد تا آن  مقام واالي جم  ). 16: 1368
  ). 10، بند 31، در صد در بندهش؛ 224: 1375بهار، (كرده و او نپذيرفته است 

ت جمـشيد در عظمـت و       گر وجه مثبت شخصي    ها و اوصاف، بيان     تمام اين ويژگي  
ـ  لـب جاها كه بگذريم، بـه نقطـة          ا از اين   ام ،صال با مفاهيم جاودانه است    اتّ ه ديگـري    توج

دهد و آن رابطة جمشيد با زنـدگاني          رسيم كه محور اصلي اين پژوهش را تشكيل مي          مي
در هر دو شـاخة هنـدي و ايرانـي داسـتان جمـشيد،              . جاويدان و مبارزة او با مرگ است      

ه البتّ.  آشكارا محسوس است   ]8[»همه تن مرگ  «تالش متوالي او براي پيروزي بر اهريمنِ        
 جالـب  ي منحصر به فرد و تا حـد    ،ي كه در هر يك از دو شاخه وجود دارد         جزئيات روايات 

توج       سان است و  ا كاركرد و ساختار اصلي هر دو يك   ه، هر يك متفاوت از ديگري است، ام
لـين انـسان    يمـة ودايـي او    . پـردازد   هر دو در حقيقت به بيان اصل مبارزه بـا مـرگ مـي             

  گزينـد، بـدان اميـد كـه بـر آن غلبـه كنـد                 يناميرايي است كه خود آزادانه مرگ را برمـ        
جمشيد ). 99: 1385هينلز،  (و به مردمان راه جاودانان را نشان دهد         ) 191: 1388زنر،  (

نيز پادشاهي ناميراست كه در دوران سلطنتش صدها سـال از سـرما و گرمـا و پيـري و                    
 هـر دو    در دوران شهرياري جم، پدر و پـسر       . مرگ و رشك ديوآفريده خبري نبوده است      

هـا و گياهـان       مرگي حتّا در جانوران و آب       نمودند و اين بي     ساله مي   چون جواني پانزده    هم
؛ يـشت   5 و   4، بنـد    9يسناي  (ها را نيز نكاستني ساخته بود         نيز نفوذ كرده بود و خوراك     
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؛ 24-27، بنـد  26، پرسـش  مينـوي خـرد  ؛ 5، بنـد   2؛ ونديداد، فرگرد    33 و   32، بند   19

بلخـي،    ؛ ابـن  283: 1352؛ بيرونـي،    18: 1342؛ يعقوبي،   56-1/44/58: 1386فردوسي،  
مرگي، به ايمنـي       بدون اشاره به بي    7: 1328 و ثعالبي،    118: 1352؛ طبري،   33: 1363

گونـه كـه از    سراي يمه نيـز ـ آن   انجمن). اند موجودات از درد و بيماري و رنج اشاره كرده
اي داراي درخشندگي خورشيد است كـه          خانه -پيداست  ) 8سباپدوه، بخش    (مهابهارات

جا نه بسيار سرد و نه بسيار گرم است و           آن. ساكنانش به هرچه آرزو كنند خواهند رسيد      
جـا    در آن . خوردگي، نه گرسـنگي و تـشنگي       توان ديد، نه ناتواني سال      در آن نه اندوه مي    

خش و همه   ب  تهاي لذّ   شود و همه گونه خواسته      يندي يافت نمي  آ  هيچ خستگي و ناخوش   
  ). 293: 1368سن،  كريستن(فراواني هست پذير ب هاي دل گونه خوردني

جمشيد پادشاه هر هفت كشور بود و بر تمامي ديوان و جادوان چيـره شـده بـود                  
مرگيـي كـه بـه گـواه متـون پهلـوي در روز خـرداد از مـاه                     بي). 30-32، بند   19يشت  (

 ادامه يافت كه به دليل افزايش شـمار         چنان  ، آن )91: 1347بهار،  (فروردين رخ داده بود     
داران را از دست داد و نيازمند آن شـد           زندگان و قطع فرايند مرگ، زمين گنجايش جان       

ا باز هـم ايـن نيـاز    ها را در خود بگنجاند، ام تر از آفريده كه گسترش يابد تا تعدادي بيش   
ابر گـسترة پيـشين      سه نوبت به سه بر     گونه شد كه در نهايت، زمين طي        تجديد شد و آن   

  ). 8-20، بند 2ونديداد، فرگرد (خود رسيد 
بنابراين وضعيت ابتدايي دوران جمشيد تحت غلبة عنصر زنـدگي اسـت و در آن               

  مـي و   يدار و دا   هـا پـاي      از انسان و جانور و آب و گياه و ساير خوردني           همة آفريدگان اعم
گري جمشيد در      مبني بر ميانجي   اي كه در ابتداي مقاله      هبر پاية فرضي  . نكاستني هستند 

 ت ابتـدايي  ميانة تقابل دوگانة زندگي ـ مرگ طرح كرديم، سوية زندگي اين تقابل وضعي
   :دهد  اين مفهوم را بهتر نشان مي،نمودار زير. دهد دوران او را تشكيل مي

  
  
  
  
  

    گـذاريم تـا در ادامـه پـس از            چنان خالي مي    ت را هم  جاي نقطة مقابل اين وضعي
  .  از نقطة عطفي كه در داستان موجود است، آن را در موضع خود تكميل كنيمگذر

 مرگشيدجمزندگي

ناميرايي:وضعيت ابتدايي
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  نقطة عطف

در روايات دوران ابتدايي زندگاني جمشيد، در هر دو شاخه، جمشيد شاهي داراي 
تر اسـت،     روايي او، سوية زندگي پررنگ     هاي مثبت است و در دوران و عرصة فرمان          ارزش

برانگيز جمشيد در اسطوره تا جـايي ادامـه      رهاي تحسين ا تمام اين اوصاف نيك و كردا      ام
گذاري و سرنوشت او را به كلي مقلوب          يابد كه ناگهان به نقطة عطفي برسد كه ارزش          مي
تر است و  رنگ اين نقطة عطف در شاخة هندي كم). Levi-Strauss, 1963: 184(كند  مي

شود كه يمه به اصـرار      واقعه مي  به اين    دود مح يدر هند اشارات  . تر  در شاخة ايراني پررنگ   
گاه ورونه و ميتره مرتكب گناه پيوند با خواهر خـويش            ناك از پيش    خواهرش يمي و شرم   

پـيش از  ). 10، سـرود    10؛ مانداالي   502-6: 1385،  گزيدة سرودهاي ريگ ودا   (شود    مي
 نهايت  تواند او را قانع كند و در        كوشد از پيشنهاد يمي سر باز زند، نمي         آن هرچه يمه مي   

وگوهـاي يمـه و       ، در خالل گفت   10در سرود دهم از مانداالي      . دهد  به خواستة او تن مي    
ران در شـرح آن     خوريم كه مفـس     يمي مبني بر اصرار بر ارتكاب اين عمل، به بندي برمي          

است و يمي اميدوار اسـت عقوبـت        » كوتاهي عمر «اند كه جزاي چنين عملي        حدس زده 
ـ    اين گناه از يمه دور بمان      1385ا، گزيـدة سـرودهاي ريـگ ود      (ه او باشـد     د و تنها متوج :

جا كه يمي در پي متقاعـد كـردن بـرادر     ه در چند بند پيش از آن، آن    البتّ).  پاورقي 504
و ايـن مـا را در       ) 503،  همـان (شـود     بر زمين خوانده مي   » تنها موجود فاني  «است، يمه   

. افكنـد  وده يا نه، به ترديـد مـي      پذيرش اين كه آيا عامل ميرايي جمشيد چنين خطايي ب         
چه بسا در روايت هندي اساساً نتـوان بـراي ورود جمـشيد بـه راه يـم و كـشف جهـان                       

وجو كرد، بلكه ايـن رونـدِ    ه جستتي اوليمردگان ـ كه در ادامه توضيح خواهيم داد ـ علّ  
   ]9[.درآميختگي مفهوم زندگي با مرگ، خود به صورت طبيعي در اسطوره طي شده باشد

اما منطق متأخرتر روايت ايراني براي انتقال جمشيد از عـالم زنـدگاني بـه عـالم                 
 منحـصر بـه     يه در هر منبعي نيز دليل     كرده كه البتّ    وجو مي   ص جست  مشخّ يمرگ، عامل 

در شاخة ايراني، تعريف و تمجيدهاي جمشيد آشكارا به يك          . اند  فرد براي آن حدس زده    
  : شود نقطه ختم مي

ــيش از آن ــه ا پ ــد  ك ــه دروغ بياالي ــان ب ــه او ده ــيش از آن ك ــد، پ  .و دروغ بگوي
  )33زامياديشت، بند (

ام  سن   كريستن(ت اين دروغ و شرح دقيق آن سخني بميان نيامده است            ا از ماهي
عالوه بر اين، بـراي تغييـر سرنوشـت         ). 350: 1368نيز به اين موضوع اشاره كرده است،        

 32 از يـسناي     8از جملـه در بنـد       . ده اسـت  جمشيد داليلي ديگر نيز در منابع ذكـر شـ         
ست، عبارتي وجود دارد كه بر مبنـاي آن برخـي گنـاه             اوستاترين سرود     ها كه كهن   گات
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پس از آن در منابع پهلوي و اسالمي، جمشيد بـه           ]10[.اند  خواري دانسته   جمشيد را گوشت  

   كنــد عــاي خــدايي و آفــرينش كائنــات مــيشــود و اد فريــب اهــريمن دچــار غــرور مــي
-1/44/68: 1386؛ فردوسي،   6، بند   31، در   صد در بندهش  ؛  43: 1367،  روايت پهلوي (

ــ مجمــل؛ 33: 1363؛ ابــن بلخــي، 8: 1328؛ ثعــالبي، 61 ؛ انجــوي 39: 1318، واريخالتّ
 ).  به كبر و فساد جمشيد اشاره كرده است7: 1987؛ ابن مسكويه 180: 1363شيرازي، 

    گناه جمشيد چه بوده است، منـابع ايرانـي در   تدر هر حال، فارغ از اين كه ماهي 
كه جمشيد دچار لغزشي شده و همين لغزش باعث تنزل مرتبـة اعـالي پادشـاهي او          اين

ـ           حاصـل آن  . نظرنـد   ديگر هـم     با يك  ،شده است  ي كـه كـاركرد و سرنوشـت جمـشيد بكلّ
ن دادسـتا (كـشاند     شود و در نهايت مطابق برخي منابع، او را به مـرگ مـي               ديگرگون مي 

  ): 141: 1367، روايت پهلويبه نقل از 19-20، بند 37، پرسش ديني
  
  
  
  
  

ص و در شـاخة هنـدي       ت، مـشخّ  نقطة عطف كه در شاخة ايراني رواي      پس از اين    
موهوم و مسكوت است، سرگذشـت جمـشيد از مرحلـة نـاميرايي در زنـدگاني جاويـد و                   

ا چنان كه  ام،دهد ن ميشود كه در آن، سوية مرگ نيز خودي نشا        محض وارد دوراني مي   
 ديگـر در جهـان      يخواهيم ديد، اين مواجهة جمشيد با مرگ از جنس ميرايي هر انـسان            

كنـد و نـشان        منحصر به فرد دارد كه او را از ديگران متمايز مي           يهاي  نيست، بلكه ويژگي  
 در ايـن داسـتان      دهد كه پديدة زندگاني و مرگ در نقش دو مفهوم سـاختاري مهـم               مي

ميـرد، بلكـه عامـل مـرگ او           جمشيد در هند به يك دليـل طبيعـي نمـي          . شود  ظاهر مي 
در ايران نيز حتّا در روايتـي كـه در   . كشف راه مردگان است   ) چنان كه خواهيم گفت     آن(

بلكـه بـه    . شود، مرگ او شـكلي معمـولي نـدارد          ها جمشيد آشكارا با مرگ مواجه مي        آن
  . شود ه به دو نيم ميربا ا» از ميان«آيد،  داليلي كه در ادامه مي

ت انتهاييوضعي  
 هر دو روايت ايراني و هندي دربارة سرنوشت زندگاني          هاي  چه در متن    بررسي آن 

ت در توضـيح وضـعي    . كنـد   جمشيد آمده است، حدس ما را در اين مقالـه اسـتوارتر مـي             
اي ابتدايي به اين فرض اشاره كرديم كه داستان جمشيد بيان چگونگي مبارزة اسطوره بر           

  ميراييناميرايي
) وضعيت انتهايي( )وضعيت ابتدايي(

لغزش:عامل
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وران جمشيد چنان كـه اشـاره شـد،         ت ابتدايي د  وضعي.  تقابل زندگاني و مرگ است     حلّ

ة ما صحيح باشد، حال نوبـت آن  اگر فرضي. كرد تمامي زندگاني و جاويداني را تداعي مي   ب
 يعنـي مـرگ     ؛ط بـا او، سـوية ديگـر تقابـل مـورد نظـر             واست كه در نيمة دوم وقايع مرب      

شان خواهيم داد كه سرنوشت جمشيد چگونه با مـرگ پيونـد   در ادامه ن  . تر باشد   برجسته
) رفـع تقابـل   (مه و گـواهي بـراي زنـدگاني جاويـد او            فاقاً همين پيوند، مقد   خورد و اتّ    مي
  . شود مي

 موهـوم كـه   يگنـاه بـا  شـايد   پس از لغزشي كه جمشيد در ايران مرتكب شـد و       
اين وقـايع را در     .  شد   تازه گريبان يمه را در هند گرفت، سرنوشت زندگي او وارد مسيري          

كنيم و در نهايت وحـدت معنـايي ايـن دو را نـشان                دو روايت هندي و ايراني بررسي مي      
  . خواهيم داد

  سرنوشت يمه در روايت هندي
رواي دوزخ است و حتّا گاهي خـود نيـز بـراي             ر، يمه فرمان  در منابع هندي متأخّ   

كمـي  . شـود  ر بالينـشان حاضـر مـي   هايي كه زمان مرگشان فرا رسيده ب   ستاندن جان آن  
ت جمشيد  تر از آن در آيين هندو و در اساطير بودايي نيز، سيماي مرگ در شخصي                كهن

 133: 1381ايونس، (گيرد  برجسته است و حتّا او خود نقش كيفر گناهان را بر عهده مي
مـه و   جـا همـان ي      گرديم، در آن    تر عصر برهمني بازمي     ا وقتي به اساطير كهن     ام ،)262و  

كنيم كه نخـستين زن و مـرد جهـان و بـه نـاگزير،                 زادش يمي را مشاهده مي     خواهر هم 
ـ         نخستين جفت عالم بوده    پـس از پيـدايش     . د يافتـه اسـت    اند و نسل انسان از ايشان تولّ

يابد كه پـيش از او        آيد و راهي را مي      وجوي قلمروهاي نهان برمي     ها، يمه در جست     انسان
بــر اســاس بررســي .  آن هــدايت مردگــان بــه بهــشت اســتناشــناخته بــوده و كــاركرد

» راه نياكـان  «و  » راه يـم  «گران در اساطير هند، پس از كـشف ايـن راه كـه بـه                  پژوهش
 از مرگ بـه مقـام       پسشود و خود نيز       مشهور است، يمه به نخستين انسان ميرا بدل مي        

  ). 52 ،همان(» يابد شهرياري مردگان دست مي
پـس از آن نقـش   . رود ي است كه به ديار مردگـان مـي   بنابراين يمه نخستين كس   

يمه در پادشاهي سرزمين مردگان آن است كـه روان درگذشـتگان را بـه بهـشت ابـدي                   
يمـه در نقـش داور      . كند و هركه بدان وارد شود، زندگاني جاويدان خواهد يافـت            هدايت  

سـومه جاويـدان   اي  نيكوكاراني را كه به او نزديك شوند، بـا نوشـانيدن جرعـه          «مردگان،  
 در نيايشي خطاب به سومه به اين مسأله اشاره شده           ريگ ودا در  ). 53 ،همان(» سازد  مي

  : مـرگ خوانـده شـده اسـت          جهـاني جاويـد و بـي       بـه طـور مكـرّر     و عالم پس از مـرگ،       
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مرگي و فناناپذير جاي ده، جايي كه نور عرش برقرار  ، مرا در آن جهان بي)سومه(اي پونامه «

پادشـاه  ) ويوسـونت (وسـون     در آن كشوري كه پسر وي     . درخشد  ايي جاويد مي  است، و روشن  
  ).220-21: 1385، ودا گزيدة سرودهاي ريگ(» كند، مرا زندگي جاويد بخش زندگي مي

  بهشت يمه، ورجمكرد
بهشت يمه قلمرويي سرشـار از      . اندازد  وصف بهشت يمه ما را به ياد ورجمكرد مي        

). همـان (چون خورشيد درخشان است   ساخته شده و هم نور شادماني است كه از زر ناب      
رغ           هـايي هميـشه نكاسـتني اسـت كـه بـه لطـف                ورجمكرد نيـز سـرزميني فـراخ بـا مـ

اسـت  » خودروشـن «از درون   » آفريده  هاي هستي   روشني«و  » هاي خودآفريده   روشنايي«
مه و  ي). 137: 1390،  بندهش؛  225: 1375؛ بهار،   38-40 و   34، بند   2ونديداد، فرگرد   (

طـول  . هـا زنـدگاني جاويـدان جريـان دارد          جمهر دو پادشاه اين دو سرزمينند كه در آن        
زندگاني در بهشت يمه دو هزار سال است كه هر روز آن معادل دويست سال در جهـان                  

طـول  ). ”The SokaGakkai dictionary of Buddism, “Yama Heawen(بيرون اسـت  
نش يك سال است و در هر چهل سال يك جفـت            هر روز در ورجمكرد نيز به نظر ساكنا       

كه هر  ) 41، بند   2ونديداد، فرگرد   (د  نشو  د مي داران متولّ  انسان و يك جفت از ديگر جان      
و حتّا بر اسـاس زنـد       ) 18، بند   61، پرسش   مينوي خرد (كنند    صد سال عمر مي    يك سي 

  ). 219: 1375بهار، (هستند » از ميان نارفتني«مرگ و  ونديداد، بي
اي است كه با آن به بررسي ديدگاه ايراني  مهديگر مقد هت اين دو مكان با يكشبا

كـه   يـك از منـابع ايرانـي دربـارة ايـن            در هـيچ  . شويم  دربارة پايان روزگار جم هدايت مي     
ساكنان ورجمكرد پس از پايان زمستان طوالني از ور بيرون آمده باشـند، سـخني گفتـه              

شـود كـه     كنند، بيـان مـي      ه وقايع پايان جهان اشاره مي      تنها در متوني كه ب     ]11[.شود  نمي
در هـزارة هوشـيدر كـه زمـين از آفريـده خـالي        ]12[ساكنان ور پس از زمستان ملكـوس   

، مينـوي خـرد   (دهنـد     آيند و به زندگاني بر روي زمين ادامه مي          ماند، از ور بيرون مي      مي
ايـن امـر مـا را       . )637: 1383؛ عفيفـي،    142: 1390،  بندهش؛  27-31، بند   26پرسش  

، »ديـار مردگـان   «كند كه از خود بپرسيم آيا ورجمكرد همـان بهـشت يمـه،                وسوسه مي 
  شود؟  مرگ مي نيست كه هركه توسط يمه بدان راه يابد، جاويدان و بي

  سرنوشت جم در روايات ايراني
هـايي متفـاوت      زنـد، سرنوشـت     منابع ايراني پس از خطايي كه از جمشيد سر مي         

از او و فرو رفتنش بـه زيـر زمـين            فَرّ   تر به گسسته شدن     منابع كهن . اند  مردهبراي او برش  
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و منابع پهلوي   ) 18، بند   39، فصل   دادستان دينيك ؛  34زامياديشت، بند   (اند    اشاره كرده 

بـا   ضحاك اند كه به دست سپيتور برادر جمشيد يا گونه رقم زده و اسالمي مرگ او را اين   
ه به دو نيم شده است     ار، دهد كه ساختار معنايي اين دو        تر نشان مي    هاي بيش   ا بررسي ام

  . سرنوشت در حقيقت يكي است
ه از او گسست  آمده است كه بر اثر دروغ جمشيد، فرّاوستادر : الف ـ گسستن فرّ 

دربـارة  ). 34-38زامياديـشت، بنـد   ( ميترا، فريدون و گرشاسب شد بهرةو در سه مرحله   
 :Bartholomae, 1979(، سخنان بسياري گفتـه شـده اسـت    ه چيست فرّيتاين كه ماه

 314-21: 2536/1356 به بعد؛ پورداود، 191: 1369؛ مختاري، Baily, 1971: 75؛ 430
اي كه در اين مجـال شـايان ذكـر            ، اما نكته  ) در اين زمينه   1390و پژوهش اخير قائمي،     

دليل خطاهايي كه مرتكـب     ه به جز جمشيد از پادشاهاني ديگر نيز به          كه اين فرّ   است آن 
يكي از اين پادشاهان كاووس است كـه پـس از فريـب ابلـيس و                .  گسسته است  ،اند  شده

ــرّ    ــمان، ف ــه آس ــروج ب ــيع ــي    ه از او م ــاقي م ــشيمان ب ــام و پ ــزد و او ناك ــد  گري   مان
 فَـرّ   توان اسـتنباط كـرد كـه        از بررسي منابع چنين مي    ). 2/410/400: 1386فردوسي،  (

  يي كه در متون براي آن ذكر شده است، اين توانايي را نيز دارد كه به ها تعالوه بر خاصي
توان از همĤيندي اين دو       عا را دست كم مي    اين مد . صاحب خود زندگاني جاودان ببخشد    

آمده اسـت   ) 28 و   27، بند   7پرسش  (مينوي خرد   در  . فرض كرد ) ه و ناميرايي  فرّ(مقوله  
   ]13[انـد  ه مرتكب گنـاه شـوند، نـاميرا بـوده       كه جمشيد و كاووس و فريدون پيش از آن ك         

  شـاهان را سـوية زنـدگاني حقيقـي آنـان            فَـرّ    بنابراين شايد بتـوان   ). 436: 1389صفا،  (
از  فَرّ   دانست و چنين حدس زد كه وقتي      ) شود  كه به تمثيل، زندگاني جاويد دانسته مي      (

 مـرگ پررنـگ     جمشيد گسسته است، سوية زندگي از او رخت بربسته و بنـابراين جنبـة             
كند و آن ايـن كـه در          تر مي   اي ديگر به اثبات نزديك      حدس ما را نكته   . نموده شده است  

سروده شده اسـت، نيـرو و توفيـق جمـشيد را در              فَرّ   زامياديشت كه در واقع در ستايش     
  : دانند مي فَرّ مرگ كردن جهان به لطف غلبه بر ديوان و بي

رمه   كه ديرزماني از آنِ جمشيدِ خوب     . . . تاييمس  فر كياني نيرومند مزداآفريده را مي     «
چيره . . . كشور شهرياري كرد و بر ديوان و مردمان و جادوان و پريان و چنان كه به هفت. بود
  ) 30-31زامياديشت، بند (  . ». . . به شهرياري او خوردني و آشاميدني نكاستني. شد

در  فَـرّ    يد منوط به حـضور    العادة جمش   بخش و خارق    هاي زندگاني   بنابراين ويژگي 
شود و بـه واسـطة    درون او بوده است و از همين روست كه پس از گناهي كه مرتكب مي    

مانـد، بلكـه از       گريزد، نه تنها از بخشيدن زندگي جاويد به مردمان بـازمي            از او مي   فَرّ   آن،
  . رود شود و به ناگزير به زير زمين فرو مي ناميرايي خود نيز ناتوان مي
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در بسياري از منـابع پهلـوي و در تمـامي منـابع تـاريخي دورة                : شدگي  يمدون-ب

اسالمي، سرنوشت جمشيد چنين گزارش شده كه به دسـت بـرادرش سـپيتور و يـا بـه                   
: 1390،  بنـدهش ؛  61: 1367،  روايـت پهلـوي   (ه به دو نيم شده است       با ار  ضحاك   دست
؛ اسدي توسي،   185-86: 1386؛ فردوسي،   8: 1328؛ ثعالبي،   28: 1381؛ دينوري،   149

؛ 34: 1363؛ ابـن بلخـي،      740-189/41: 1377الخير،    شان بن ابي   ؛ ايران 43/22: 1354
: آمده است) 59: 1373 (االمم تجارب؛ در 26: 1375االرب،   ية؛ نها 40: 1318،  التواريخ  مجمل

 )90: 1380(؛ بلعمـي    »پـاره گردانيـد     روده و امعاي او بيرون آورد و باقي جـسدش را پـاره            «
قطعـاً بـراي ذهـن      ). جمشيد را از سر تا پا به دو نيم كرده است           ضحاك   معتقد است كه  

شايد بتوان بـه    . شود   نامتعارف پرسش ايجاد مي    يوجوگر دربارة چراييِ چنين مرگِ      جست
كمك فقه مزدايي به اين دغدغه پاسخ داد كه بر اساس آن، به قيـاس از عـالم اكبـر، در                     

سان نيز نيمة فرودين بخـش اهريمنـي و نيمـة فـرازين، بخـش                يعني بدن ان   ؛عالم اصغر 
سپيتيور در داستان در نقش     /اكبنابراين ضح ). 123-25: 1390،  بندهش(اهورايي است   

بـا  . كند شود كه نيمة الوهي وجود جمشيد را از نيمة اهريمنيش جدا مي    عاملي ظاهر مي  
هـريمن همـه آلـودگي و مـرگ         كه كام اورمزد همه نيكي و زندگي، و كـام ا           ه به اين  توج

 ديگر از جدايي سوية زندگي وجـود جمـشيد از           يتواند تصوير نمادين    است، اين واقعه مي   
 . سوية مرگ آن باشد

هايي كه در شاخة روايات ايراني براي جمشيد تـصوير            در نتيجه، چنين سرنوشت   
محـض  ت اين پادشاه آرمـاني از زنـدگاني         شود كه شخصيت و ماهي      شده است، باعث مي   

رتر اسـت و بـه      در اين باره شكل ايراني روايات، متأخّ      . فاصله بگيرد و با مرگ ارتباط يابد      
ـ  ، بسيار را به خـود پذيرفتـه اسـت         يها و تغييرات    همين دليل نيز افزودگي    ا بـا تحليـل      ام

توان ورود جمشيد به عرصة مـرگ   شناختي همين تغييرات ـ چنان كه گفتيم ـ مي  نشانه
 ماجرايي آمده است مبني بـر       روايت پهلوي در فصل سي و يكم      . ه كرد را بروشني مشاهد  

شـود و از      گاه اورمزد بـه خطـاي خـويش معتـرف مـي            اين كه جم پس از مرگ در پيش       
پـذيرد و او را از دوزخ بـه           پس از آن، اورمزد توبـة جـم را مـي          . طلبد  پروردگار پوزش مي  

). 31، در   صـددربندهش :  نـك  ؛ نيـز  43: 1367،  روايت پهلوي (كند    همستكان منتقل مي  
اسـت كـه كـساني كـه ميـزان          ) زنـدگي (و بهـشت    ) مرگ(همستكان جايي ميانة دوزخ     

 به صـورت    اوستااين نام در    . برند  سر مي و ناپسندشان برابر است، در آن ب      كردارهاي نيكو   
همـين  ). 643: 1383عفيفـي،  (اسـت  » گاه آميخته  جاي« آمده كه به معني      1»ميسوانه«

  
1 . Misvana 
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ويـزي مناسـب    آ  د كاركرد يمه در سرزمين مردگان در هنـد، دسـت          وري مجد نكته و يادآ  

ت ابتـدايي اسـطورة   وضـعي . براي كشف نهايي قانون سـاختاري اسـطورة جمـشيد اسـت         
ت انتهايي ا حال پس از گذر از وضعيگر زندگاني و جاوداني بود، ام جم به تمامي بيان/يمه

اي از ايـن دو   جم به آميختـه  /، وجود يمه  شود  كه اسطوره در آن با پديدة مرگ مواجه مي        
ـ           /اگـر نگـوييم يمـه     . شـود   مفهوم بـدل مـي     ق اسـت   جـم در ميانـة مـرگ و زنـدگي معلّ

توان گفت كه او در بطن سرزمين مـرگ بـه نـاميرايي رسـيده        كم مي  ، دست )همستكان(
  . است

  
  
  
  
  
  
  
  

ـ  ،ت ابتـدايي و انتهـايي خـود   جمشيد در هر دو موقعي ا تقابـل مـرگ ـ     پيوسـته ب
شود سوية زندگي را برجسته و پيروز كنـد و            ق مي ل موفّ در حالت او  . زندگي مواجه است  

در نهايـت حاصـل آن اسـت كـه تقابـل            . شـود   ور مي   در حالت دوم در سوية مرگ غوطه      
از طريـق آشـتي و آميختگـي از ميـان     ) ه به شـكلي انتزاعـي  البتّ(دوگانة مرگ ـ زندگي  

  د كـه مـا آن را       رسـ   جـم بـه وحـدتي مـي       /م در وجود يمه    دو مفهو  شود و هر    برداشته مي 
تـوان ميـانجي مـوفقي در منطـق ذهـن             بنابراين جمشيد را مي   . ايم  ناميده» مرگ زنده «

دربـارة ايـن دريافـت بايـد در واپـسين      . هندوايراني براي رفع تقابل زندگي ـ مرگ يافت 
 . خن بگوييمبخش تحليل ساختاري خود ـ يعني بررسي معناي اسطوره ـ س

  گيري نتيجه
 اسطوره نمايان شد 1ركه به كمك تحليل ساختاري اسطوره كاركرد مؤثّ        پس از آن  

اگـر  . رسد  و توانستيم پيام اسطوره را كشف كنيم، نوبت به كشف راز معنايي اسطوره مي             
     اي از طريـق      ت انجـام و اليـة آشـكار روايـت اسـطوره           مراحل پيشين بدرستي و با موفقي

توان به كـشف محتـواي پنهـان          ها نمايان شده باشد، پس از آن مي         ق پيرفت بررسي دقي 
  

1 . Operational Function 

نقطة عطف

 وضعيت انتهايي

 زندگي مرگ

 هاتركيب تقابل:حاصل
 »مرگ زنده«

 وضعيت ابتدايي
 زندگي             مرگ
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در سطرهاي پيشين نشان داديم كـه  ). Levi-Strauss, 1963: 165(اسطوره اميدوار بود 

تـوان بـه      از طريق بررسي ساختاري داستان جمشيد كه در متون گوناگون بيان شده مي            
در . مـرگ و زنـدگي در داسـتان اسـت         يك اصل تكرارپذير رسيد و آن برجستگي مقولة         

واقع اساس اين داستان، توضيح تقابل ميان ميرايـي انـسان و تـالش بـراي چيرگـي بـر                    
ذهن بشر نيازمند مفهوم جاودانگي و توجيه مرگ فيزيكـي انـسان در     . نيروي مرگ است  

آل ذهني پردازندگان اسطورة جمشيد، جاودانگي و        جهان هستي است و از همين رو ايده       
كه واقعيت جهان محسوس بر خالف ايـن ايـده عمـل     مرگي آدمي بوده است؛ حال آن  بي
آلِ، آن اسـت      ت به ايده  دهندة واقعي   كننده و پيوند     و عامل توجيه    حلّ  بنابراين راه . كند  مي

ت كهن اين   گر موجودي  هاي جمشيد بميان آيد كه بيان       اي با ويژگي    اي اسطوره   كه واسطه 
در داسـتان جمـشيد، تقـدير نخـست     .  از ميان رفتن آن باشد  جاودانگي و شرح چگونگي   

        تـي ثانويـه ايـن موهبـت از او          ا به واسطة علّ   بشر بر ناميرايي و حيات ابدي نهاده شده، ام
تـر    در شاخة هندي روايات زندگاني جمشيد، اين علـت ثانويـه انتزاعـي            . شود  ستانده مي 

مرگـي   ا جاويداني و بـي د، امنك  نمي يعني اين روايات، اصل ميرايي انسان را كتمان   ؛است
ـ   حقيقي را پس از مرگ ظاهري جسم مي        د كـه يمـه   ورز د و بـر ايـن امـر تأكيـد مـي     دان

در هر دو صورت، اسطورة جـم       . نماي روان درگذشتگان به سوي حيات جاويدان است        راه
  .  ذهن هندوايراني براي رفع اين تقابل ناگزير استكوششحاصل 

  ها نوشت  پي
؛ )1381(؛ واحددوسـت  )1389(سـگال   : شناسـي نـك     هـاي اسـطوره     ها و نظريه    ة مكتب  دربار .1

 . 21-47: 1384 و رضايي، 15-73: 1387پور،  اسماعيل
گونـه    استروس خود فرجام اسديوال و تبديل شدن او به سنگي بر فـراز قلـة كـوه را ايـن                      لوي .2

ا حقيقت آن است كه      ام ،شته است كند كه ناكام به ذات تغييرناپذير زميني خود باز گ           تفسير مي 
كند  اسديوال با اين سرانجام از آميختگي خود با هر دو مفهوم متقابل زمين و آسمان حكايت مي

 . آيد درمي) نمرده-مرده(اي ميانة اين دو به شكل سنگ  و از همين روست كه دقيقاً در نقطه
، در ديگر مقالة مـشهور   و پختهخامو سراسر كتاب  » داستان اسديوال «استروس عالوه بر       لوي .3

نيز كه پيش از آن منتشر كرده بود، به تفصيل به تقابل مرگ             » بررسي ساختاري اسطوره  «خود  
اسـتروس    لـوي : بـراي مطالعـة ترجمـة فارسـي مقالـه رك          . و زندگي در اسطوره پرداخته اسـت      

)1373 .( 
را » هـا   زمينـه «و  » هـا   رفتپي« متمايز   استروس براي دو جنبة ساختماني اسطوره دو حد          لوي .4

 نظم متـوالي  نشان دهندةهاي اسطوره  پيرفت). levi-Strauss, 1963: 161(كند  في ميمعرّ
هاي اسطوره سـطوح     دهند و زمينه    ماية آشكار اسطوره را تشكيل مي      و استواري هستند كه درون    
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افقـي داسـتان را     ها خـط سـير        بنابراين پيرفت . كنند  ها را فراهم مي     دهي پيرفت   مختلف سازمان 

هـاي متـوالي و       هاي اسـطوره از تقابـل       زمينه. ها محور عمودي داستان هستند      سازند و زمينه    مي
ها صورت    هايي است كه براي رفع اين تقابل        شكوشگر   شوند و اسطوره بيان     دي تشكيل مي  متعد
 . گيرد مي

فـاق را  شود و همـه ايـن اتّ      اي نمي    در هيچ منبعي به بيرون آمدن جمشيد و ساكنانش از ور اشاره            .5
، بنـد  26، پرسـش  مينوي خرد: نك(دهند  تنها به پايان هزارة هوشيدر و زمستان ملكوس نسبت مي        

فرگرد دوم ونديداد نيز كه به تمامي و به تفصيل ماجراي پادشـاهي جمـشيد و گـسترش                  ). 31-27
كنـد، در پايـانِ       ن مي سرزمين آريايي و زمستان سخت و در نهايت چگونگي ساختن ورجمكرد را بيا            

بنابراين شايد بتوان حدس زد كه در آن دسته         . رساند  كند و سخن را به پايان مي        شرح ور سكوت مي   
چنـان    ل به ساخت ور توسط جمشيد هستند، به صورت پوشيده او را نيـز هـم               ئاز روايات كهن كه قا    

 و در زمينة كاركرد اين انديـشه        در اين باره  . انگارند  چنان زنده مي    پادشاه آن سرزمين و در نتيجه هم      
 . تر سخن خواهيم گفت اي داستان جمشيد در ادامه بيش در ساختار اسطوره

رنگ، سيمايي سبزفام و ردايـي سـرخ          اند، چشماني مسي     يمه در نقوشي كه از او ترسيم كرده        .6
 ). 133: 1381ايونس، (در موزة ويكتوريا و آلبرت يكي از اين تصاوير موجود است . بر تن دارد

بهار با استناد به صفات جمشيد      ). 226-27: 1375بهار،  : ( دربارة شباهت جمشيد با مهر نك      .7
كند، شباهت ور جمشيد در زير زمين با كاخ مهر بـر فـراز البـرز،                  ط مي وكه او را با خورشيد مرب     

يد در واقع   كند كه جمش    ر مي شان با گاو چنين تصو      روايي هر دو و در نهايت رابطه       كارمرد فرمان 
كه به  » يمه«اين شباهت زنر را نيز بر آن داشته كه با توجه به نام              . تجسم زميني ايزد مهر است    

زاد ميتـرا بدانـد    ، جمشيد را در حقيقت هـم  )181: 2536/1356پورداود،  (است  » همزاد«معني  
 ). 196-98: 1388زنر، (
ايـم كـه در آن        رد ونديداد برگرفته   اين اصطالح را كه از اوصاف اهريمن است، از نخستين فرگ           .8

تن اهريمن از جنس مـرگ      . شود  هاي اورمزد اشاره مي     رساني اهريمن به آفريده     به چگونگي آفت  
بـه ايـن خـصلت      . هـاي اهورامزداسـت     يعني پيوسته در پي نابودي آفريده     » زداركامه«است و او    

 ). 165-1/51/66، شاهنامه( نيز اشاره شده است شاهنامه ضحاك اهريمن در داستان
  » خويــدوده«هــاي ايرانــي بــه مفهــوم   عــالوه بــر آن، ايــن كــردار يمــه و يمــي در اســطوره .9
 . اي براي بخشودگي گناه جم است فاقاً وسيلهشود كه اتّ بدل مي) ازدواج مقدس مزدايي(

و نيبـرگ   ) 297: 1368(سـن     ، كريـستن  )1961: 486 (شناسـان، بارتولومـه      در ميان ايـران    .10
و ) 230: 1375(اند و در ايـران نيـز پـورداود، بهـار              اين بند را چنين ترجمه كرده     ) 88 :1383(

ــار  ــضلي و آموزگ ــستن(تف ــن،  كري ــاورقي298: 1368س ــسنديده )  پ ــه را پ ــين ترجم ــد هم . ان
گران در اين باره كه آيا اين ترجمه صحيح است يا پيشنهاد ديگري كه گناه جمـشيد را                    پژوهش

دي دانـسته اسـت، نظريـات متعـد       » عاي خـدايي  اد«خواري، بلكه      گوشت در بند مزبور نه ترويج    
 ). 85-88: 1388اكبري مفاخر، : (ها نك تر از كم و كيف اين ديدگاه براي آگاهي بيش. دارند
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بـه عنـوان مثـال      . گران را به خود جلب كرده اسـت          اين نكته پيش از اين نيز توجه پژوهش        .11
 ). 105: 1385هينلز، : (نك
وسـيلة  ن نخستين هزارة پاياني آفـرينش ب      ساله است كه در پايا       هفت يديو ملكوس جادوگر   .12

انجامـد و بـر اثـر آن تمـام            كند كه چهار زمستان بـه طـول مـي           جادو باران و سرمايي ايجاد مي     
آيند و نسلـشان در زمـين         گاه مردمان و چارپايان از ورجمكرد بيرون مي         آن. ميرند  آفريدگان مي 
 ).  تعليقات77: 1385، مينوي خرد: (تر نك براي آگاهي بيش. ابدي افزايش مي

 مينوي خـرد   اين كه فريدون در اصل جاودانه بوده و بر اثر ارتكاب گناه ميرا شده باشد، جز                  .13
كند، شايد منظور آن عمـل        لي از وست نقل مي    گونه كه تفضّ    آن. در هيچ متن ديگر نيامده است     

سه فرزند خود تقسيم كرد و سهواً باعث شد كه تخـم كينـه در               فريدون است كه كشور را ميان       
   ).تعليقات92: 1385، خرد مينوي: تر نك براي آگاهي بيش(ميان آنان پراكنده شود 
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