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 چکیده 

 

می  تخت بر زمانی به ترتیب پادشاه سلسله یک و برخوردارند روایی نظم یک از اگرچه ایران ملی حماسه ي داستان هاي 

 بهدره مندد   عمدومی  بنیدان  و واحدد  نظم از یک نمی رسد نظر به می افتد، اتفاقاتی هریک، پادشاهی دوران در و نشینند

 به که می شود دیده جزءنگر تحلیل هایی معموالً ایران، اسطوره شناسان و شاهنامه پژوهان آثار در دیگر عبارت به .باشند

 ایدن  کندد. در  لحاظ را ملی حماسه ي دیگر بخشهاي که این بدون می پردازد، این مجموعه از داستانی تفسیر و توضیح

اسدطوره اي   کلدی  نظدم  یدک  از و نیسدت  پراکندده  داستان هداي  ایران، ملی حماسه ي که شده است داده پژوهش، نشان

 اسطوره شناس ژرژ دومزیل، سه کنشی اندیشه ي پایه ي می گردد. بر باز آریایی دوران به آن قدمت که می کند پیروي

 اسدتوار  راسدتی  قدانون  بنیدان  بر که کیهان اهورایی که می شود داده نشان هندواروپایی، اقوام اساطیر مورد در فرانسوي،

 هدزاره ي  کده  نخسدت  هزاره ي در یعنی دارد کارکردي اهورایی، وجه هاي نظام و می کند پیروي کنشی نظمی از است،

 در و می روندد  میان از کنش سه است، اهریمنی هزاره ي که دوم هزاره ي می گیرند. در شکل کنش سه است، اهورایی

 .می گیرد صورت کنشی تقابل اساس بر نور و تاریکی نیروهاي نبرد است، نیرو دو آمیختگی که دوران سوم هزاره ي

 

 سه کنشی.  بنیانحماسه ملی، ، شاهنامه، اساطیرواژگان کلیدي: 
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Abstract: 

 

Although, stories in national epic of Iran, contain a narrative system and in these stories,kingdom 

dynasties chronologically throne with some events, it seems, these events don’t follow a general 

regulation or discipline. In the other world, in the literary works of shahnama researchers and 

mythologists usually detail analysis are seen. These detail analysis explain and interpret 

Shahnama stories without regarding other aspects of Shahnameh. This research tries to show 

that; National epic of Iran (Shahnameh) there is no a complex of outspread stories, rather it 

follows a general mythical principle which traced back to Aryan dynasty. Based on Georges 

Dumezil theory (Triplex action or trifunctional hypotheses) in Indo-European epics, 

KeyhanAhoorayi (Cosmos) is based on honesty regulation, follows a reaction principle and it has 

a functional aspect. It means; in the first millenary which is called Ahoorayi millenary, triplex 

actions are shaped. In the second millenary which is divine millenary three actions were 

destroyed, finally in the third millenary which is amalgamation of two powers, the battle between 

light and darkness was happened, based on triplex actions. 

 

Keyword: Shahnama, Myths, National epic, certainly triplex 
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 مقدمه  

 ایرانی و اسطوره شناس شاهنامه شناس اساتید توسط ارزشمندي پژوهش هاي اگرچه ایران ملی حماسه ي مطالعه ي در

اسدطوره   الگوي یک بررسی به که است پژوهش ها حاکم این بر جزء نگر نگاهی عمدتاً اما گرفته است، صورت غیرایرانی و

یدک الگدوي   « بنیان اساطیري حماسه ملی ایدران » می پردازد. بهمن سر کاراتی در مقاله ي  حماسی شخصیت یک یا اي

 تفسیر را ایران ملی حماسه ي داستان کل بنی و طول عمر محدود جهان،کلی را طرح می کند که بر بنیان اندیشه ي دو 

داسدتان   یک مجموعده  ایران، ملی حماسه ي می دهد نشان که است این به سرکاراتی دکتر کار ارزش واقع در .نماید می

 ایدران  اسداطیر  دیگدر  سدوي  ( از71:1378-112سدرکاراتی،   )میکندد.  پیدروي  کلی نظم یک از بلکه نیست پراکنده هاي

می  شناخته هند و اروپایی یا آریایی نام تحت و ایرلند پراکنده اند تا هند از امروز که مللی اساطیر از است زیرمجموعه اي

 این همه ي که نشان داده است اقوام این اسطوره هاي تطبیقی مطالعه ي با اسطوره شناس فرانسوي، دومزیل، شوند. ژرژ

 دومزیدل،  مطالعدات  پایده ي  بازمی گردد. بدر  آریایی کهن قوم اعتقادات به که می کنند پیروي الگوي مشترکی از اساطیر

 بدر  را ایدزدان  و جهدان  کیهانی نظم هم که بوده اند قائل کارکرد یا کنش سه وجود به طبقاتی، نگاه یک در آریایی، اقوام

 تمدام  بدر  طبقداتی  نگداه  این دیگر به عبارت را. انسانها جهان و اجتماعی نظم هم و دانستند می استوار طبقات این بنیان

 .(1380ستاري،داشته است ) سیطره آریایی اقوام اندیشه ي و زندگی زوایاي

 از: عبارتند کنش سه این

 (جهان قاعده مند و اسرارآمیز حال عین در اداره) موبدي و شهریاري کنش -1

 نیست.( رزمی منحصراً که قدرت اساساً و جسمانی نیروي )عملکرد جنگاوري -2

 طدول  و تندرستی و آبادانی و خرمی قبیل از آن گوناگون تأثیرات و عواقب و نتایج با باروري )باروري و اقتصاد -3

 (.9-8)همان: نفوس( (  جمعیت )ازدیاد و کامرانی و زیبایی و آرامش و آسایش و عمر

 سدرکاراتی  کده بهمدن   اسدطوره هداي   بنیدان  دو بر عالوه ایران ملی حماسه ي که شد خواهد داده نشان پژوهش این در

 .است استوار نیز کنشی سه اندیشه ي بنیان بر بازنموده است،

 

 ایران: ملی حماسه ي اساطیري بنیان -1

 سه به که است حماسه، سه هزار سال جهان عمر طول که آمده است«ایران ملی حماسه ي اساطیري بنیان »در مقاله ي

 پایان با و می شود آغاز کیومرث از اهورامزدا است، مطلق کام به که نخست هزاره ي می شود. تقسیم ساله هزار دوره ي

 ضحاك دژپادشاهی با حماسه جهان در است، اهریمن کام مطلق به که دوم می پذیرد. هزاره ي پایان جمشید، پادشاهی

 شکست با و است تاریکی و نور بن دو و شر و خیر نیروي دو آمیزش و گمیزش که دوران سوم می شود. هزاره ي نمودار

 سده  میدان  تقسیم جهان و فریدون پادشاهی با حماسه جهان در می پذیرد، پایان اهورامزدا مطلق کام به و کامل اهریمن

 جسدمانی  عدرو   و کیخسدرو  دسدت  است( به اهریمن از نمودي خود )که افراسیاب شدن کشته با و شود می آغاز او پسر

 شدر،  نماد توران، و است نور بهشت و اهورایی سرزمین نماد خیر، ایران سوم، هزاره ي این درمی پذیرد.  پایان کیخسرو،
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 می شود نمادین توران و ایران دامن دراز هاي جنگ صورت به تاریکی و نور تاریکی است. نبرد دوزخ و اهریمنی سرزمین

 اهورامزدا. مطلق کام به کیهان بازگشت و اهریمن کامل شکست از است نمادي افراسیاب مرگ و

 

 اهورامزدا: مطلق کام -2

 محسدوب  پادشداه  او نخسدتین  شداهنامه،  مندرجات طبق بر اگرچه و است انسان نخستین کیومرث، نخست، هزاره ي در

 پادشاه می گیرد. سه شکل انسانی جامعه ي است که هوشنگ دوران از و می دهند تشکیل جانوران را او امت اما شود می

 .و جمشید تهمورث هوشنگ، از عبارتند جامعه این نخستین

 ایدن  است آمده para.dāta صفت با است شده ذکري هوشنگ از فروردین پشت( که استثناي اوستا )به از جایی هر در

که بده معندی داد و   dāta  و  است مقدم و پیش معنی به که paraاز است مرکب است شده پیشداد فارسی در که صفت

 .(179/ 1: 1377یعنی کسی که در پیش قانون گذار و دادگري نمود یا اول واضع قانون )پورداود،باشد، مجموعاً  قانون می

 بندد  در مناسدبت  بده  اسدت و  معلدوم  آن معندی  که دیوبند اولی کرده اند، ذکر تهمورث براي از صفت دو تواریخ کتب در

 شدده،  ضدبط  هدم  دیگر اشکال به که کلمهدیباوند. این  یا ریباوند است. دومی شده متصف صفتی چنین به دیوها نمودن

 .(142/ 2)همان: می باشد سالح دارنده ي مسلح یا تمام آن معنی و شود نوشته زیناوند فارسی در باید

 .زیبا دومی و خوب رمه ي و گله دارنده ي اولی است مشهور صفت دو به اوستا در جمشید

 او از پدیش  پادشداه  صدفات دو  با وقتی مخصوصاً و است سومی کنش صفت یک توضیحی هیچ به نیاز بدون صفت اولین

 می گیرد، قرار دو آن ادامه ي در و می شود تهمورث( مقایسه )صفت مسلح تمام و هوشنگ( قانونگذار)صفت اولین یعنی

 زیبایی که می نویسد جنگجو سرنوشت کتاب در ژرژدومزیل است، که زیبایی دیگر صفت مورد در است، اما معنادار بسیار

هنددي   اندیشدمند  هند. هیچ اجتماعی طبقه ي سومین برآیند نه است هند و اروپایی یا سوم هند و ایرانی کارکرد حاصل

 ودایدی  دوره ي نیدز در  و هنددواروپایی  روزگدار  در امدا  باشد کشاورزان و دامپروران طبقه ویژگی زیبایی، که اندیشید نمی

 هوسدرانی  و زیبایی چون دیگري باروري، ویژگی هاي و فراوانی با همراه سوم، کارکرد بودند( زیبایی سروران ، )آشوین ها

 نیز فرایا و فرایر ایزدان مورد در اسکاندیناوي روایات در هوسرانی می گرفت. زیبایی و دربر آن ها خود نتایج و شرایط با را

 در نیز و می شود دیده

 پد   : 113) ،سرنوشت جنگجو 1383 )دومزیل،.است مشهود امر این نیز پاندوه افسانه ي و آفرودیت، معروف افسانه ي

 .است ارتباط در سوم کنش با واضح و مستقیم طور به جمشید صفت دو هر

 و جنگداوري  کدنش شدهریاري،   سه نمایانگر ترتیب به حماسه، نخست هزاره ي پادشاه سه صفات که می بینیم جا این تا

 اند. باروري
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 مشاهده می شود: نیز پادشاه سه این دعاهاي همچنین در را نظم این

 از 24 فقدره ي  و رام یشدت  از 7 یشت(، فقره ي یشت )گوش درواسپ از 3 فقره ي یشت، آبان از 21 فقره ي یشتها، در

 فدیده  می باشند ارت و وایو گوش، که ناهید، مذکور یشت هاي ایزدان به هرا کوه باالي در پیشدادي هوشنگ یشت ارت

 تقاضدا  درواسپ از پیشدادي هوشنگ یشت، درواسپ 4 است. در فقره ي توجه جالب بسیار او درخواست اما کند می نیاز

 میلشان برخالف دیوها همه ي که نشود گریزان دیوان بیم از و نیفتد هراس به که ظفر یابد مازندران دیوهاي به که دارد

 .بدوند تاریکی در بیم از و کنند فرار او برابر در افتاده هراس به

 

 جادوگري به بیشتر اتفاق می افتد نیست. آنچه میان در دومی کنش نوع از جنگی از سخن اصالً است آشکار که همانطور

 در بدیم  از و بگریزندد  او مقابدل  از تدا  بیفتدد  دل دیوها در ترس که است خواستار تنها هوشنگ .جنگ به تا دارد شباهت

 از را دشمن ترس، با و کند جادو میخواهد بلکه رزمی نیروي متقاضینه  و است جسمی قدرت خواهان نه .بدوند تاریکی

 سدالح  نده  آن ابدزار  و اولدی  کنش است جنگی شک بدون نامید جنگ بتوان اگر را تاریکی بتاراند. این دل به خود مقابل

 .است جادوگري که جنگی

 

 جادوان همه ي به و مردمان، دیوها همه ي به که می خواهد )وایو( هوا فرشته از یشت رام 13 تا 11 فقرات در تهمورث

 یابد. ظفر پري ها و

این کامیابی را به مدن ده اي نیدک   » ، براي اردویسور ناهید قربانی می کند و می خواهد  25و  24جمشید در آبان یشت 

بده همده ي   اي تواناترین اي اردویسور ناهید که من همه ي ممالک بزرگترین شهریار گردم بده همده ي  دیوهدا و مدردم     

جادوان و پري ها به همه کاوي ها و کرپان هاي ستمکار دست یابم که من دیو ها را از هر دو از ثروت و سود، از هدر دو از  

 «.فراوانی و گله، از هر دو از خشنودي و افتخار بی بهره سازم

همده   شدهریار  که بزرگترین آنند خواهان سه هر ایران اساطیر نخستین پادشاه سه عنوان به جمشید و تهمورث هوشنگ،

 کدامالً  کده  شدیوهاي  بده  می خواهدد  ، کنش نخست پادشاه عنوان به هوشنگ شد ذکر که همانگونه اما گردند ممالک ي

 پادشاه عنوان به تهمورث .کنند فرار تاریکی به و بگریزند او از مقابل تا بیندازد ترس دیوها دل در است جادوگري یادآور

 میخواهد سوم، کنش پادشاه عنوان به جمشید و است ایشان بر پیروزي و فتح و دیوها چیرگی بر خواهان تنها دوم کنش

 .سازد بی بهره افتخار و خشنودي و گله و فراوانی و سود و ثروت از ایشان را

 

 تهمورث که است آن این و است شده اشاره آن به نیز شاهنامه در که است منسوب تهمورث به هم داستانی یشت ها در

و زامیداد یشدت،    13-11همی راند )رام یشدت، فقدرات    زمین کرانه ي دو به سال سی و درآورد اسبی پیکر به را اهریمن

 (29-28فقرات 
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 است: چنین داستان خالصه ي

مدی   گیتی گرد بار سه روز هر شده سوار او پشت بر نهاده زین برو داشت، بند در سال سی مدت در را اهریمن تهمورث» 

برمدی   گدردش  از کده  وقتدی  می پیمود را البرز نشیب و فراز و کوه و دریا او با و می کوفت پوالدین گرز سرش بر و گشت

 از را خدوراك  و بیخواب اسب واقعه ي تهمورث زن .نداشت خوراکی و آشام گران، گرز زخم جز نموده بند در را او گشت

 بازپرسید. شوهرش

 کده  گفدت  چنین من به. شدم جویا او از کار راز بودم شگفت در اهریمن این کار از نیز خود گفت: من پاسخ در تهمورث

 شدوم،  خرم و شاد یافته خورش بیشتر من. سرزند گناه بیشتر مردمان از که روزي آن هر است، مردم گناه از من خوراك

 خدود  رهایی براي از اینکه تا بود بند در سالها اهریمن .آیم گرفتار گرسنگی رنج در من کنند بدي کمتر که روزي آن هر

 در بدود،  ندیده کسی جهان در که تحفه هایی داد، ابریشم و انگبین بخشیدن وعده ي تهمورث زن به و اندیشید چاره اي

 هدراس  را او مدن  سدیر  سرعت از کجا در البرز نشیب و فراز در تاز و تاخت هنگام در که بپرسد شوهرش از او که صورتی

 او که هنگامی :گفت جواب در نمود. تهمورث درخواست شوهرش از را قضیه اهریمن دستور به بنا تهمورث زن .فراگیرد

 بدرم. زن  در بده  جدان  گزندد،  از تدا  میکدوبم  سرش به پیاپی گرز و فراگیرد بیم مرا نهد نشیب سوي سر تندي به البرز از

 ، بده عدادت   بندا  بامدداد  در دیگدر  دریافت. روز ابریشم و عسل و بازگفت اهریمن به بود شنیده از شوهرش آنچه تهمورث

 نهداد  نشدیب  بده  روي آنجدا  و از برآمد البرز فراز بر تا همی تاخت گیتی گرد برآمده پیکر اسب اهریمن پشت بر تهمورث

 زد، نهیدب  مرکدب  بدر  و بدرآورد  خدروش  و گرز نواخت تهمورث چند هر کرد آغاز خیرگی و نمود سرکشی اهریمن آنگاه

)پدور داوود،  «. نهداد  گریدز  بده  روي و بدرد  فدرو  را او درکشیده دم و زمین بیفگند به زین از را او اهریمن نبخشید، سودي

1377 :2 /3-142) 

 

 بر جان تهمورث، و سؤال می کند تهمورث ترس از اهریمن که است این برمی آید داستان این از که مهمی بسیار نکته ي

 می شود محسوب گناه پهلوان، یک براي که جایی است تا دومی کنش ضعف بزرگترین هراس و می نهد. ترس هراس سر

 و اسدت  کدنش  یدک  با متناسب یک هر که می شود مرتکب بزه سه که ایندره می دهد شرح دومزیل دارد. ژرژ عقوبت و

 کده  است این آن عقوبت و است ترس ایندره، دومی کنش گناه .می پردازد کنش همان با تاوانی متناسب نیز بزه هر براي

 (111-106، سرنوشت جنگجو: 1383)دومزیل، .می رود میان از ایندره جسمانی نیروي

 

 بدا  کده  او چیرگی و بیان قدرت از جداي که است او دومی کنش نقش نشانگر وضوح به تهمورث مورد در مذکور داستان

 در کده  اسدت  باستان پهلوانان نمادین سالح )گرزداشتنش  دست به گرز و است شده بیان اهریمن از گرفتن سواري نماد

 اهریمن اوست، بودن زیناوند صفت مطابق که می شود( دیده و سوشیان  افراسیاب کیخسرو، رستم، سام، فریدون، دست

 و می کندد  تقویت را اهریمن سو یک از گناه این که چرا می پرسد، هراسش از او، ضعف براي یافتن می شناسد، را او که

 بده  را او و شدود  تهمورث چیره بر می تواند اهریمن که است لحظه این در می نماید. پ  ضعیف را پهلوان دیگر سوياز 
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 بده  او تعلدق  و جمشدید  درمورد .بودن تهمورث دومی کنش از است دیگري ظریف نشان داستان، بفرستد. این مرگ کام

 یکدی  .می دانند کنشی سه شخصیتی دلیل، دو به را جمشید که چرا دهیم بیشتري توضیحات که الزم است سوم کنش

 دوم .کدرد  آفریدگان سرآمد کنش سه از یکی در را او که گرفت فردي تعلق به بار هر و شد جدا او از فره بار سه که این

سده   شخصیت براي کافی دالیل دو، این که داد خواهیم نشان ادامه در ما .کرد ایجاد را طبقات اجتماعی جمشید که این

 دهیم: ارائه می را سوم کنش به جمشید تعلق بر مبنی دیگري دالیل آن از پیش اما نیستند جمشید کنشی

 

 بدود  آن جمشدید  از زمدانی  مددت  فرّ» می شود:  وصف چنین جمشید دوره ، 38 تا 31 فقرات یشت زامیاد در -1

 بود. جم مسلط کرپانها و کاوي  ها و و پري ها جادوان و مردمان و دیوها به داشت سلطنت کشور هفت روي در که کسی

 وي حکومدت  مددت  در بداشدت  دور آندان  از را جدالل  و جاه و خوشی رمه و و گله و فراوانی بربود سود و ثروت دیوها از

 آفریده ي دیو. این رشک و مرگ و پیري نه و داشت وجود گرما و سرما نه نمی شد فاسد و آشامیدنی پوسیده و خوردنی

 «مشغول داشت.. دروغ به را خود خیال و نمود آغاز دروغگویی او که وقتی به تا بود چنین

 .است سومی کنش است جمشید دوره به منسوب آنچه تمام که می بینیم

 است: دوم وندیداد فرگرد از بخشی است روشنگر و مفید بسیار جمشید شخصیت فهم در که دیگري نکته ي -2

 کده  مدن  !!! جدز  پرهیزگار  اي مادي، جهان دادار اي بخش، افزونی مینوي اي هرمزد، اي که پرسید هرمزد از زردشت» 

 کده  بده  را زردشدت  و هرمزد دین این تو گاه، آن و هرمزدي؛ که تو کردي همپرسگی مردمان کدام با نخست زردشت ام،

 نمودي؟ فراز

 

 از او بدا  بدار  نخسدت  زردشتی،که  تو جز . به]نمودم فراز[ خوش رمه نیکوي جم به پرهیزگار !  زردشت گفت: اي هرمزد

 .را زردشت و هرمزد این دین نمودم فراز بدو آنگاه .هرمزدم که من کردم همپرسگی مردمان

 

 .را دیدن  بدردن  و بپدذیر آمدوزش   من از !  ویونگهان پسر نیکو، جم اي که گفتم بدو هرمزدم که من زردشت!  اي آن گاه

 .را دین بردن و آموزش نه آموزاننده ام دهنده ام نه که زردشت اي گفت پاسخ من به نیکو جم آنگاه

 

 جهدان  آن آنگداه  را، بردن دین و آموختن نپذیري من از جم!  اي اگر که گفتم به او زردشت!  اي هرمزدم که من آن گاه

 .بپذیر ] جهانیان[نگهداري  براي مرا آن جهان ساالري و پاسداري آنگاه بباالن؛ مرا جهان آن آن گاه کن؛ فراخ مرا

 

 تو از من بباالنم، را تو این جهان من کنم، فراخ را تو جهان این من که گفت پاسخ من به زردشت!  اي نیکو، جم آن گاه

 نده  و باد گرم آن نه باد، سرد آن نه من شاهی آن  ]که در جهانیان؛[ نگهداري  براي را جهان ساالري و پاسداري بپذیرم

 (217 -216: 1378)بهار، «. باشد مرگ نه و بیماري
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 توصدیه  جمشید به اول ابتدا کنش در و شده اند جدا هم از سوم و اول کنش صراحت و وضوح به وندیداد، بخش این در

 این به متعلق که او و می شود پیشنهاد او به کنش سوم سپ  .نمی پذیرد نیست، کنش این نماینده ي که او و می شود

 جم که است آمده وندیداد دوم فرگرد ادامه ي در که چنان باشد پاسبان جهان و پشتیبان که می شود پذیرا است کنش

 .بیفزود زمین بر سوم سه

 بده  متعلق جمشید .اول نیست کنش به متعلق می شود: جمشید برداشت نکته دو شد گفته که گونه همان بخش این از

 .است سوم کنش

 

 ورجمکرد بحث می کند را مطرح آن شهریار سرنوشت کتاب در ژرژدومزیل و است بسیار اهمیت حائز که دیگري نکته ي

، زردشت سواالت متعددي از اهورامزدا می پرسد کده از آن جملده    ورجمکرد توصیف از پ  دوم فرگرد وندیداد در .است

 "اي آفریدگار جهان مادي، اي مقدس! دین مزدایی را به وري که ییمه ساخت، که برد؟  ".42است. 

 

اي آفریددگار جهدان مدادي، اي     ". 43 "این پرنده کرشدیپتر بدود، اي زردشدت سدپنتمان.     "گفت : و اهورامزدا  -1

دومزیدل   "اوروتت نره، اي زرتشت، و نیز تو که زرتشدت هسدتی.   "و اهورامزدا گفت:  "مقدس! کیست سرور و داور ایشان؟

 آن مهتدر  همچنان ابد تا جم( =) حصار سازندهی آن قهرمان اصالحاتش، و زرتشت از پیش که است می نویسد: طبیعی

 ورجمکرد مهتر عنوان به زرتشت ( حضور13شهریار: ،سرنوشت 1383)دومزیل،.می ماند بود، آورده هم گرد که جامعه اي

 پیروزمندترین است فریدون که چنان است مذکور بهترین عنوان به نامش جا همه وي که چرا بر ندارد در خاصی نکته ي

 جانشین و ورجمکرد مهتر عنوان زرتشت به سوم پسر حضور اما .زرتشت از بعد است دلیرترین گرشاسب و زرتشت از بعد

و اروتدت   Isat.vastraپسدر دارد: ایسدت واسدتر    سده   زرتشدت  کده  میددانیم  .اسدت  توجده  جالدب  بسدیار  جمشدید 

 ارتشتاران مهتر و واستریوشان مهتر ، اثورنان مهتر ترتیب به کهHvara   cithra  -و خورشید چهر   Urvatat.naraنر

 خدود  میتواندد  ورجمکرد مهتر عنوان به جم جاي به واستریوشان( )مهتر نر اوروتت جایگزینی میان این از حال میباشند

 .است بوده واستریوشان مهتر جم اینکه بر باشد دلیلی

 توأمان و دوگانه، دوقلو معناي به ییمه یا جم نام می شود پرداخته آن به اینجا در که اهمیتی حائز بسیار نکته -2

 ایدن  آن و اسدت  شده ذکر ثابتی شکل جمشید به مرگ شیوه ي فارسی تا اوستایی متون از می دانیم که است. همانطور

 کده  بدودن  دوقلدو  دریدابیم  اینکده  براي است نشانه بهترین نحوه ي مرگ، شد. این نیم دو به اره با وسط از جم که است

 مدرگ  مسداوي  بخدش،  دو ایدن  شدن جدا که است دوقلو شخصیتی جمشید یعنی ذات اوست ، است جمشید نام معناي

 .اوست

 هندي اساطیر در که معرفی می شود ذات یک با دوم کنش بدانیم که است روشنگر نکته این مفهوم این بهتر درك براي

 و همکدار  دیگدر  مدادي  اشخاص یا روحانی ذوات با این ذات .است آن نماد شهریور ایرانی، امشاسپندان میان در و ایندره

 ذات دو بدا  اول کدنش  .اسدت  زوال پدذیر  و موقتی دیگران با نیز او همکاري و او نیست کنار در زوجی اما می شود همراه

 اردیبهشت و ایرانی بهمن اساطیر در و هستند دو آن نماد  ورونه – میتره هندي، اساطیر در که می شود روحانی معرفی
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 کامالً ولی نمی باشند هم متناقض وقت اگرچه هیچ و هستند همدیگر مکمل ، ذات دو این می کنند. اما ایفا را نقش این

 شخصدیتی  میتدره  و اسدت  جدادوگر  و مجدازات کنندده   ترسناك، ، سختگیر،آسمانی ایزدي ورونه مثالً دارند تفاوت هم با

 شدخ   دو ایدن  اگرچده  کده  است. می بیندیم  دوستداشتنی بسیار و قابل اعتماد ، زمین به مردم، نزدیک حامی ، مهربان

 ذات دو نیدز  را اسدت. کدنش سدوم    تشدخی   قابدل  و متمایز کامالً آنها شخصیت اما می شوند ذکر هم با موارد دربیشتر

 ، ایراندی  اسداطیر  در و هسدتند  دو آن ناستیه نمداد  دو یا آشوین دوقلوهاي هند، اساطیر در که می کنند معرفی روحانی

 دو آن شخصدیت  در جداکننددهاي  بارز ویژگی هیچ اما هستند دو ذات ظاهر در اگرچه شخصیت دو این .مرداد و خرداد

 آن دو نام حتی که هند اساطیر در مخصوصاً کرد معرفی همکار متمایز شخصیت دو را دو شخصیت این بتوان که نیست

 هستند نشدنی جدا ذات دو دو ذات، این می شوند طرح ناستیه دو یا آشوین دوقلوهاي عنوان با و ندارد هم با تفاوتی نیز

 بدا  کده  آشوین دوقلوهاي مانند دوقلوست یک او همین معناست به نیز ییمه نام .می آیند هم با جا همه استثنا بدون که

 نامیده جمگ فارسی در که اوست همزاد و همراه نیز خواهري .می میرد دادن دوگانگی، دست از یعنی وسط از شدن اره

 بدانو  ایدزد  چنانکده  اسدت  مشدهود  هنددوایرانی  اسداطیر  در نیدز  سوم کنش زو  کنار در مؤنث ذات یک همراهی.میشود

 جمدگ  بدا  او همزادي از جم نام می بینیم. پ  معناي مرداد و خرداد سوم، کنش روحانی ذوات کنار در ما را اسفندارمذ

 نخسدتینی  زو  هنددوایرانی  روایدات  طبق بر که اوست با همراه شخصیت مؤنث جمگ و است دوگانه او ذات بلکه نیست

 بحث نمود مطرح ، آن سقم یا صحت احتمال رعایت با می توان که دیگري بحث .می باشد آن دو از بشر نسل که هستند

 فقدره یشدت   زامیاد یشت ها، در بار یک فقط گناه این .می شود او مرگ و فرّه رفتن دست از به منجر است که جم گناه

 از شاهنامه در سپ  و شده است تبدیل غرور به فارسی و پهلوي متون در بعدها دروغ این که است شده ذکر دروغ ، 34

 :مینویسد باره این در دومزیل .است شده یاد خدایی ادعاي به آن

 جهانی نظم تغییر به میتوان آیا :باشد چنین اندیشید آن به ییمه بنابرآن و شده یاد 19 یشت در آن از که دروغی شاید "

 به را ایزدي فرّ و داشت دور نظر از را خداوند حال عین در و باشد استوار آن با سازگاري بنیان بر که اندیشید راستیاي و

 غرور :باشد ناراستی و غرور شاید ییمه بزه ماوراءطبیعی، یا روانشناختی دیدگاه بنابر رو، این از پنداشت؟ خود آن از باطل

 (78 :شهریار ،سرنوشت1383دومزیل،(  "خداوند. و مردمان دیدهی در دروغ و روانش نهان گاه در

 شده مبتال آن به که جمشید است غروري واقع در که باشد بوده اول کنش به سوم کنش از انتقال ادعاي جم دروغ شاید

 .است شده خلط خدایی ادعاي با بودن کنش اول پادشاه است شده سپرده فراموشی به کنشی سه تفکر که بعدها و

 مقایسده ي  به مقنع باشد. حال و کافی است سوم کنش به متعلق جمشید بپذیریم که این براي فوق دالیل می کنم فکر

 ساختار رومیان" .است مفیدي نکات خود روشنگر که می پردازیم روم نخستین پادشاه چهار و ایران نخستین پادشاه سه

 بده  خددا،  سه را، کنش سه که آن جاي تاریخ، به آن در که بردند کار به تاریخشان کهن ترین بازسازي براي را کنش سه

 از پد   یکی شاهان این و می کنند مجسم زمانی، توالی با ترتیب و به بخشند،شاهان، تجسم متقارن و همزمان گونه اي

 از عبارتند ترتیب به اختیارات، این .باشدمی  کنش سه با مطابق که می بخشند قانونی اختیاراتی روم جامعه ي به دیگري
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 پادشاه، دومین (Numa)نوما  و است آن جادویی ساحت مظهر روم پادشاه نخستین (Romulus) که رومولوس اقتدار

 تولدوس  بدا  کده  اسدت  نیدروي جنگداوري   سدپ   هستند( اول کنش نمایندهی هم با دو این )که قضاییش ساحت مظهر

 آنکوس دستاورد که است فراوانی و آبادانی و سرانجام شود می اهدا روم جامعه ي به (Tullus Hostilius)هوستیلوس 

: 1380)لدوي اسدتروس،   "می شدود.  کامل نظام این استقرار از پ  روم جامعه ي .است (Ancus Martius)مارسیوس 

50) 

 و اسدت  اهدورایی  که هدزاره ي  نخست هزاره ي در است. یعنی ساختار این شبیه بسیار نیز ایران اساطیري تاریخ ساختار

 است هوشنگ ابتدا در .می شود تکمیل سه کنش پادشاه، سه پیاپی سلطنت با می گیرد، شکل راستی پایه ي بر کیهان

 و دوم کدنش  نماینده ي و دیوبند و است مسلح تمام که تهمورث اول، سپ  کنش نماینده ي و است قانونگذار اولین که

به  با واقع در و است سوم کنش نماد که می رسد پادشاهی به خوب رمه ي و گله دارنده ي زیبا و جمشید دو، آن از پ 

 جمشدید  ایدن  می گیدرد. درواقدع   شکل اجتماعی طبقات و می شود کامل ایران اجتماعی نظام جمشید رسیدن سلطنت

 تهمورث و هوشنگ از پ  جمشید رسیدنسلطنت  به با بلکه می کند ایجاد را کنشی( )سه چهارگانه طبقات که نیست

 .می رسد خویش اهورایی کمال به است ایزدان جهان نموداري از که انسانی جهان و می شوند کامل طبقات این

 پایان از پ  حماسه درجهان کنش سه هر موقت تباهی معناي به می تواند نیز جمشید از کنشی سه فره هاي جداشدن

 .اهریمنی باشد هزاره ي آغاز و اهورایی هزاره ي پایان یعنی جمشید دوران

 

 اهریمن: مطلق کام -1

 فقدره ي  ،9 یسناي 8 فقره ي در ضحاك از که توصیفی .می شود آغاز ضحاك پادشاهی سیاه دوره ي دوران، این از پ 

اسدت   صورت این به آمده است یشت-زامیاد 37 فقره ي و رام یشت 24 فقره ي گوش یشت، 14 فقره ي آبان یشت، 34

 دروغ جهان. این فریفتار خبیث و زورمند بسیار دروغ دیو حیله، هزار داراي ، چشم شش سر، سه ، پوزه سه اژي دهاك"

 "نظم کیهانی( Aša  : راستی ) جهان فناي براي از بیافرید مادي ضد جهان بر اهریمن که را زورمند بسیار

 فنداي  براي( 3 مادي، برضد جهان شده آفریده (2 زورمند، بسیار دروغ( 1: از عبارتند ضحاك شخصیت مهم ویژگی هاي

 .ویرانگدر  و معکدوس  صدورت  بده  البتده  اول مربوط اندد  و سوم دوم، هاي کنش با ترتیب به ویژگی سه راستی. این جهان

 شاهنامه، مندرجات طبق بر .می کند جلوه اجتماعی طبقات صورت برهم ریختن به حماسه جهان در تباهی این جلوهی

 چرم شیر با را ضحاك فریدون که زمانی چنانکه می ریزد هم به را اجتماعی طبقاتی نظام دوره ي حکومتش، در ضحاك

 است: دارد این مردم براي که پیغامی و توصیه تنها و اولین ، می کند آسوده او شر از را ایران و می بندد

 اوي آیین ناخوب بیفگنداوي                         زرین تخت بر از نشست

 هوش بسیار نامداران اي خروش                       که بر در به کردن بفرمود

 وننگ نام ک  جویید باره زین نه                       جنگ ساز با باشید که نباید

 هنر دو هر جویند روي یک به ور                         پیشه با که نباید سپاهی
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 کار است پدید ک  هر گرزدار                                   سزاوار یکی و کارورز یکی

 زمین گردد پرآشوب این                            سراسر کار آن جوید آن کار این چو

 بود باك او کردار ز را بود                           جهان ناپاك که آن است اندر بند به

 شوید خود ورزش سوي رامش بوید                                   به خرم و مانید دیر شما

 ( 183 / : 1389)فردوسی، 

 

 به رسیدن از پ  که فریدون است برخوردار چنان آن اهمیتی از ملی حماسه ي در اجتماعی طبقات بردن میان از نماد

 به را خود اجتماعی اصالح اولین است، اهریمنی ضحاك سلطنت سال هزار نتیجه ي که بازاري آشفته چنان در حکومت

 جمشدید،  و تهمدورث  ، هوشنگ پادشاهی با اول، هزاره در که آن از که پ  گرفت نتیجه میتوان می دهد؛ اختصاص آن

 دوم هزاره ي در می شود، اهورامزدا مطلق کام به جهان و می گردد برقرار کیهان اهورایی و نظم میشود کامل کنش سه

 نظدم  کشدیده مدی شدود،    ویراندی  به کنش سه هر است، جهان بر تاریکی سلطه ي و است ضحاك حکومت که هزاره ي

 .می گردد اهریمن مطلق کام به جهان و رود می میان از اهورایی

 

 آمیختگی: دوران  -1

 بداز  اهدورایی  بده نظدم   را جهدان  و می کندد  برقرار را طبقاتی نظم .می شود آغاز فریدون برتخت نشینی با سوم هزاره ي

جلدوه   فریدون پسران میان زمین صورت تقسیم به حماسه جهان در که است آمیختگی دوره ي هزاره، این گرداند. اما می

 نماینده ي تور، و سلم سرزمین هاي و می شود کیهانی نماینده ي نظم اهورایی، کیهان نماد عنوان به شود. ایران، می گر

 خدوردن  هدم  بده  در ضدحاك  دوران در کده  بی نظمدی  آن که است توجه بسیار جالب .اهریمنی بی نظمی و مر  و هر 

 مدی  کشدته  منوچهر دست به ایر  کین به تور و سلم که شاهدیم. زمانی نیز تور و سلم لشکر دیدیم، در اجتماعی طبقات

 دارند که: می اذعان چنین آورده، پناه ایران شاه به آنها سپاهیان شوند،

 سراي و کشت خداوند چارپاي                 گروهی بر خداوند گروهی

 آمدیم خواه کینه آرزو بر آمدیم               نه رزمگاه بدین سپاهی

 (152/  1)همان : 

 

 .نمی کند کیهانی پیروي نظم از و است بی نظمی و مر  و هر  دچار انیران، سرزمین هاي که دارد آن از نشان این
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 بلکه فرزند، به از پدر سلطنت انتقال با نه که می نشینند تخت بر ایران در پادشاه سه سوم، هزاره ي داستان يادامه  در

 بدا  ندوذر،  از پ  شاهنامه، طبق که طهماسب است پسر زاب یا زو ایشان اولین .می رسند حکومت به انتخابی صورت به

 را گستهم و طوس که زمین ایران بزرگان .می شود برگزیده به سلطنت نوذر، فرزندان گستهم، و طوس بودن زنده وجود

 عقیددهی  )به است ایزدي فرّهی داراي و منوچهر نسل از که را زو نمی یابند، پادشاهی درخور تا  و ایزدي فرّه ي داراي

 فرّه ي من

 .اسدت  رساننده یاريمی باشد به معناي     uzavaودر اوستا:   uzaw: پهلوي در که می کنند. زو انتخاب سومی( کنش

 رخداد ، دارند نظر اتفاق آن مورد در ) اختالف اندکی با اگرچه( متون همه ي که زو پادشاهی دوره ي واقعه ي مهمترین

 بدر  آمدد،  افراسدیاب  بدار  دیگدر  بدود،  درگذشته منوچهر چون"آمده است: بندهش است. در ایران در خشکسالی و قحطی

 بداران  و بسدپوخت  را افراسدیاب  ، آمد تهماسپان تازاب ، بازداشت ایرانشهر از را باران  کرد، ویرانی و آشوب ب  ایرانشهر

 (139 :1380)فرنبغ دادگی،  "نوبارانی خوانند. را آن که آورد

واسطه  به ایران دهبد. پ  منوچهر خاندان از طهماسپ پسر زو به آمد دیگر زمانه ي در "است:  آمده هفتم دینکرد در و 

 ) اعجاز (= باورجکاري خردسالی(؛ (= نابرنایی اندر مردان مبلغ و بلوغ و برنایی به آمدند زادگان همه ي فرّه، و وخش ي

 زیدانگر  جدادوي  اوژد و ایرانشدهر  از گریزاندن و راندن و انیران اوژدن به و رفت فراز ؛ را باران ابر ایران، شهرهاي بر گشاد

 کدرد  آبدادان  و بباالنیدد  و را تدور  افراسدیاب  افکند هراس به بود؛ هم تبار دیوزادگان آن که پدر را ایرانشهر خشکاننده ي

 ( 208 : 1378 )بهار، "را. روستاها و رودها ب  ایرانشهر اندر افزودن بود او از را و ایرانشهر

 افراسدیاب  که ویرانی ها وترمیم قنات ها و نهرها ایجاد از عبارتست است منسوب زو به آنچه نیز اسالمی دورهی متون در

/ 1: 1386بسداتین. )صددیقیان،    ایجداد  و ریحان و انواع درخت کاشتن و لذیذ و جدید اطعمه ي انواع آوردن و کردهاست

292-293) 

 هندوز  متدون  ایدن  در است کده  خشکسالی دیو اپوش، با او جنگ و تیشتر ایزد یادآور شد نقل دینکرد و بندهش از آنچه

 شده خشکسالی موجب و است بازداشته از ایران را باران که است افراسیاب این .است شده حفظ داستان اساطیري اصالت

 نیز اسالمی دوره ي متون در بازمی گرداند. اما ایران به را باران و غلبه می کند خشکاننده زیانگر جادوي این بر زو و است

 زو دادگستري و عدل با می شود دانسته توران و ایران میان حد از بیش خونریزي و جنگ ظلم و نتیجه ي قحطسالی که

 نیدز  اسدت  زو منسدوب  به متون این در آنچه می شود. تمام آبادان دوباره ایران که اوست بخشندگی با و می رود از میان

 ایدران  از را باران و می آورد یورش به ایران تاریکی سرزمین یا انیران که گفت میتوان پ  .است سومی کنش اصالحات

بدازمی   ایدران  به را باران او و برمی گزینند شاهی به است کنش سومی فرّه ي داراي که را زو پاسخ در ایرانیان بازمیدارد،

 زو انتخداب  با که است سومی کنش جنگ یک خشکسالی( )ایجاد اهریمنی حربه ي نیروهاي اولین دیگر بیان به .گرداند

 زو)بدا  که فقدط  است ویرانگر خشکسالی همین زمان، آن در زو انتخاب مبناي اصل، در گویا و می شود پادشاهی، دفع به

 .برمی آید آن رفع عهدهی از تیشترگونه( شخصیتی
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 گرشاسب: از مرگ پ  که می شود انتخاب شرایطی تحت که است کیقباد ایران، بزرگان منتخب پادشاه دومین

 

 پشنگ دالور از افراسیاب سنگ                 به کردار به بیامد پیامی

 گاه به برنشیند کسی تا ممان              سپاه برکش و جیحون بگذار که

 آب رود تا سپیجاب دشت ز   افراسیاب               ساخت لشکري یکی

 روان هندي تیغ از بارد همی                روان سپهر شد زمین گفتی که

 (330/  1: 1389)فردوسی ،     

 

 .کنند ویران را ایران تا آمده اند سپاه با که خشکسالی ایجاد با نه بار این پ 

 

 این می رود. جالب استقبال افراسیاب به می نشیند، شاهی تخت به و می شود آورده کوه البرز از رستم توسط که کیقباد

 رستم که است جنگی نخستین انیران، یورش به دومین ایران پاسخ و است رستم ظهور با همراه کیقباد شاهی که جاست

 خود که افراسیاب ، تورانیان سنگین شکست و جنگ این از پ  .دارد به همراه را سوار سام گرز و می شود حاضر آن در

 می کند: توصیف چنین را اوضاع او، نصیحت ضمن و می رود پدر نزد نیست، پایبند و مرزي حد و قانون هیچ به

 گشاد دراندر نو یکی کینه به                 نهاد سر بر تا  و آمد قباد 

 نام نهادست رستم دستانش که     سام         پشت از آمد پدید سواري

 ... دم به بسوزد را جهان گفتی که   دژم                 نهنگ سان به بیامد

 .... ندید شگفتی این جهان اندر ک    بردرید              هم به ما لشکر همه

 ... سنگ پشّه یک به ندارم گفتی که خدنگ              زین ز برگرفتم چنان

 ... ابر به سر اندرون، خاك به پایش دو    هژبر              نباشد هرگز زور بدان

 .... نیست پاي را تو سپاه او با که نیست          راي جستنت آشتی از جز

 ( 349/ 1:  همان)

 آرزوي بداز  اگدر  کده  گویدد  می پدر به. اند شده کشته ایرانی یالن دست به که توران نامی پهلوانان شمردن از پ  سپ ،

 :بود خواهی مواجه چنین سپاهی با کنی جنگ

 زور به نتابد او با رزم گه   هور              تابنده که رستم دست یک به

 شکن هرگز ندیدست چشمش که       زن                    رزم قارن دگر روي به

 سپاه آن ببرد آمل به آمد که   کاله                    زرین کشواد چو سدیگر

 خداي زاول و شاهست ساالر که  خداي                    کاول مهراب چو چهارم

 (351/  1: همان)

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

14 
 

 

. گدذارد  مدی  ظهدور  منصده  بده  پا ایران مانند بی پهلوان جهان رستم و گیرد می شکل ایران سپاه کیقباد حضور با اینگونه

 شدر  از ایدران  است، زنده کیقباد که مادامی و شود می کیقباد با صلح خواستار و کشد می تجاوز از دست ناگزیر به پشنگ

 .باشد می آسوده تورانیان، هجوم

 

 .شود می دفع کیقباد آمدن با است دومی کنش واقع در و نظامی هجوم که اهریمنی نیروهاي هجوم دومین پ 

 

 جهدان،  پایدانی  بخدش  نجدات  همان شود، می برگزیده فردي هاي شایستگی با که وراثت صرف به نه که پادشاهی سومین

 .بخشد می پایان توران و ایران هاي جنگ به و کشد می را افراسیاب پدر، خون انتقام به که است سیاوشان کیخسرو

 سدوي  از دوم و سدوم  هداي  کدنش  بدا  مطدابق  یدورش  دو فریدون، اصالحات از پ  سوم، ي هزاره در که دیدیم جا این تا

 داسدتان  اما. شد اصالح کنش دو این فرهمند، پادشاه دو انتخاب با و گرفت صورت زمین ایران به توران اهریمنی سرزمین

. اسدت  اهدورامزدا  مطلق کام و اهورایی نظم و راستی قانون به جهان بازگرداندن اول کنش اصالح. است متفاوت اول کنش

 پادشداه  دو همچدون  کیخسدرو  کده  است خاطر همین به. اهریمن کامل نابودي و شکست با مگر یابد نمی تحقق مهم این

 :کند می وصف را او سروش که همانگونه بلکه نیست افراسیاب حمالت دافع پیشین،

 زبر و زیر تور کشور کند     پدر                 کین به ببندد را میان

 افراسیاب کین از سر آب              نخارد آرد جوش به قلزم دریاي به

 بود کین جوشن در ساله بود             همه زین بر جنگ در روز و شب 

 (413/  2:  همان)

 

 جدادوي  بدر  غلبده  براي .نیست دومی کنش و جسمانی و رزمی صرفاً نیروي یک افراسیاب، کشتن براي الزم نیروي البته

نمدی   کیخسدرو  جدز  کد   هیچ دیگر؛  است. به بیان بهره مند آن از کیخسرو که است الزم اولی کنش نیرویی افراسیاب،

 ایزد دلیل این به تنها و تنها و بمیرد باید می افتد، فرو از آسمان کاوس که بفرستد. زمانی مرگ کام به را افراسیاب تواند

 کیخسدرو  کده  هدم  نبدردي  در .ببرد بین از را تورانی افراسیاب و شود متولد او از نسل باید کیخسرو که میدارد نگاه را او

 یا شیده با شخصاً

 مدی آورد  دلیل چنین نبرد، این در کیخسرو شخ  شرکت از پهلوانان مخالفت مقابل در می کند، افراسیاب پسر پشنگ

 :که
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 مرد به هامون به ندارد را پدر      نبرد           روز شیده کین بدانید

 خوي بد از و تاري و کژّي ز      جادوي         از کرده پدر سلیحش

 کارگر شما سلیح نباشد  سر          پوالد و خود و جوشن آن بر

 باد تیزي و شیر نژاد               گرازیدن دارد باد از اسپش همان

 پر پاي او جنگ با فر            نباشدش نداست یزدان که را کسی

 ( 205/ 4:  همان)

 

 بسدته،  دسدت  افراسدیاب  بدر  حتدی  که چرا سپارد می دژخیم به را گرسیوز اما میزند را افراسیاب گردن شمشیر به شخصاً

 .نیست کارگر است، کیخسرو دستان در چه آن جز شمشیري

 

 نتیجه گیري

 کیهان .است تاریکی استوار و نور گوهر دو بر ایران اسطوره اي کیهان بنیان که گرفت نتیجه چنین می توان مجموع در

 نکتده ي  .بی نظمدی  به میل است، گوهر تاریکی از که اهریمنی کیهان و دارد نظم به میل است، نور گوهر از که اهورایی

 صورت به حماسه جهان در که دارد کارکردي و کنشی اهورایی وجه هاي نظم که است این پژوهش این نتیجه ي و مهم

مدی   شدکل  طبقاتی نظم است. این اهورامزدا مطلق کام به که نخست هزاره ي است. در یافته تبلور اجتماعی طبقات نظام

 در بدن  ایدن دو  که سوم هزاره ي در و می پاشد هم از سامان این است، اهریمن مطلق کام به که دوم گیرد. در هزاره ي

 بده  جهدان  بازگشدت  نهایدت،  و در نظم ایجاد در سعی نور و دارد بی نظمی ایجاد در سعی تاریکی می گیرند، قرار چالش

 .نمی یابد نور تحقق کامل غلبه ي و اهریمن مرگ با جز نخستین نظم و ازلی کمال
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