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   )دانشگاه فردوسي مشهدشناسي  ات فارسي، قطب علمي فردوسيدكتري زبان و ادبي(آرش اكبري مفاخردكتر 
  

  كردارشناسي اهريمن در پادشاهي جمشيد

  چكيده

رفتارهاي اهريمن براي نابودي اهورامزدا و آفرينش نيك او، بـه ويـژه   كردارشناسي اهريمن به بررسي 
در ايـن  . هاي دشمني اهريمن با اهوراييان، پادشاهي جمشيد اسـت يكي از اين دوره. پردازدانسان، مي

ـا  . كنندكردن او را توسط اهريمن فراهم ميدوره، ديوان با به آسمان بردن جمشيد زمينة گمراه اهريمن ب
 نتيجـة ايـن  . كشـاند گويي و ديوسرشتي ميمشيد، او را به سوي خوارشماري خداوند، دروغفريب ج

. از جمشيد و پيوستن آن به گاو برمايه، نماد زميني مرغ وارغنه است كردار اهريمن، گريختن خرد و فرّه
حاك از هدف اهريمن و ضـ . پيونددفرّة جمشيد با شيرگاو و خرد او با نماد گرز گاوسر به فريدون مي

ـا برقـراري پيونـد    . انجامداست كه به ناكامي مي هكشتن گاو، رسيدن به خرد و فرّ فرستادگان اهريمن ب
ـترش مـي  زناشويي با جمشيد و خواهرش، آفريده كردارهـاي اهـريمن و   . دهنـد هاي اهريمني را گس

  .انجامدضحاك در پايان، به مرگ نمادين درختي جمشيد و دوزخي شدن روان او مي
  .  كردارشناسي، اهريمن، ضحاك، جمشيد، گاو برمايه، خرد، فرّه، درخت:ها ليدواژهك

  دمهمقـ

اين اصطالح . استكردارشناسي اهريمن اصطالحي است كه براي بررسي رفتارهاي اهريمن برگزيده شده 
يـوان و  هاي رفتاري كه اهريمن، آفرينندة زيانكـاري، بـه همـراه د   عبارت است از شناخت مجموعة پديده

ـته بـه    . بنـدد دستيارانش، براي نابودي اهورامزدا و آفرينش نيك او به ويژه انسان، به كـار مـي   در ايـن نوش
  .شودكردارشناسي روابط پيچيدة اهريمن در برابر جمشيدشاه پرداخته مي

  :كندهاي خود را چنين بيان مينشيند و آموزهجمشيد پس از تهمورث با فرّة ايزدي به پادشاهي مي
ــزديمن ـــرّة  اـي ــدي  ـم  گفت  با ـف   همم شــهرياري و هم موـب
د  دست  كوته  كنمب م  دان  را ز بـ   روان  را سوي  روشني ره  كـن

  )9- 8/ 42/ 1: شاهنامه(                                                                                         
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ـيم     افزارها مييروهاي نظامي و تهية جنگاو نخست به تحكيم ن پردازد و مردم را بـه چهـار گـروه تقس
ديوان را كه در ساخت و ساز شهري مهارت دارند، به . شوداو به ياري فرّة ايزدي بر ديوان چيره مي. كند مي

زشكي را شوند و دانش شناخت گياهان دارويي، داروسازي و پمردم وارد دورة شهرنشيني مي. گيردكار مي
؛  88: تـاريخ بلعمـي  ؛ 181: االربنهايـه (شـوند ّط مـي  گيرند و به ياري آنها بر درياها نيز مسلاز ديوان فرامي

  ).13: غررالسير
ز،  كـرد آشــكار ـين رازها  نـي ـتار  هم ـو خواس   جهـان را نيــامد چـن

ـتاب         گذر كرد ازآن پس، به كشتي، برآب   ز كشور به كشور چو آمد ش
  )45 - 43/ 43/ 1: شاهنامه(

ـتن يكـي از كردارهـاي     . رودپس از اين پيروزيها جمشيد با ياري ديوان به آسمان مي     به آسـمان رف
تـوان از كشـوري بـه كشـور ديگـر      ـ اهريمني است؛ زيرا جز با راهنمـايي ديـوان و ايـزدان نمـي    اهورايي

اي براي شكست انسان به ياري ديوان، مقدمه به آسمان رفتن). Bundahišn: 8.4  ؛6. 8: مينوي خرد(رفت
شـده و بلعيـده   تهمورث كه سوار بر اهريمن به آسمان رفته، توسط اهريمن به زمين افكنده. از ديوان است

كـاووس   .  ;Peršian Rivāyats : 297 )1/311: روايات داراب هرمزديـار ؛ 3: 29او. نويس م دست(شود مي
 ماندرود، فرّة ايزدي از او جدا شده و تنها به ياري فروهر كيخسرو زنده مينيز به ياري ديوان به آسمان مي

.(Bundahišn:33.8;  Dēnkard: 9. 21.7)  

ـاه از شگـفتي جهان   همي بودني داشـت اندر نهـان    نكردش تب
ـيد و چريد    سياوش ازو خواست آمد پديد   ببايست لختي چمـ

  )395 - 2/97/394: شاهنامه(     
ديوان آن را از زمين بـه  . كندكياني تختي فراهم مي) معجزه(جمشيد پس از اقدامات خود با فرّة و ورج

ـيد در آسـمان     . درخشـد دارند كه در آسمان همانند خورشيد مـي آسمان برمي مـردم در آن روز دو خورش
  ).330:آثارالباقيه؛ 9- 8. 133: 4نويس ج دست(بينند مي

ـتي   راشت         كه چون  خواستي  ديو  برداش   يــز هامون  به  گردون  براـف
ــد  تابان  ميان  هـوا  ــرواــنشــسته ب         چو خورشـي   ر او شــاه  فرماـن

ـد         افشاندندبه جمشيد بر گوهـــر ...  ـدـن   مر آن روز را  روز نو  خواـن
  )52- 49/ 44/ 1: شاهنامه(         
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در روايـت  ). 11: فروردين خـرداد روز رسالة ماه (نامندمردم اين روز نو را به دستور جمشيد نوروز مي
آمـده و از كـوه   ، جمشيد از آسمان به كوه البرز فرود »اندر صفت خرداد روز فروردين ماه«فارسي زردشتي 

جمشيد دل اهـريمن را پـر از غـم    . كننددر اين روز مردم شادي به پا مي. آيدالبرز به زمين و ميان مردم مي
در اين روزگار نشاني از مرگ و دشمني وجود ندارد، امـا پـس از   . بنددكند و در دوزخ را بر روي او ميمي

آيد، خرد جمشيد را از او دور و زمينة و بيرون ميصد سال، اهريمن از دوزخ راهي پيدا كرده گذشت هفت
  ).30- 10/ 172/ 2: روايات داراب هرمزديار(كندكاري او را فراهم ميگناه

اسـت، امـا بلعمـي    از آمدن اهريمن و كاركرد او در گمراهي جمشيد سـخني گفتـه نشـده    شاهنامهدر 
ـته  كـه     صد سال از پادشاهي آرماني جمشيد،پس از گذشت هفت: نويسد مي او روزي تنها در خانـه نشس

گويـد  ابليس با جمشيد سخن مي. ايستداي در پيش او ميابليس از روزن خانه فرود آمده و در پيكر فرشته
  ).89 :بلعمي تاريخ(كندكاري او را فراهم ميو زمينة گمراهي و گناه

  اهريمن و گناه جمشيد

نهـا در سـرزمينهاي پيرامـون ايـران بـه زنـدگي       دهـد، آ پس از آن كه جمشيد همة ديوان را شكسـت مـي  
اهريمن در پيكـر  . شودحضور اهريمن و ديوان از حضور گروهي به حضور فردي دگرگون مي. پردازند مي

او با نفوذ كردن در انديشة انسانها، آنهـا را فريـب داده و گمـراه    . داردانساني درآمده و دست از مبارزه برمي
ـيد  . شـود رگ دردآور پيكر انسانها و سرگرداني روان آنها در دوزخ مـي اين گمراهي باعث م. كندمي جمش

  .كاران استيكي از اين گناه
امـا  . اسـت ترين نوشتة ايراني است كه در آن از گناه جمشيد سخن به ميـان آمـده  كهن 2،)8. 32(گاهان

  :اندشناسان گناه جمشيد را به دو گونه معني كرده اوستا
  .3ود كردن مردمان، به آنان گوشت خوردن آموختجمشيد براي خشن) الف

آموزد تا گوشت موجـودات  اين ترجمه بر مبناي تفسيري پهلوي است كه در آن جمشيد به مردمان مي
ـتنِ  ، مـاده ديـوِ سـخن   5شايد يكي از لذّتهاي جهان كـه اودگ . Dēnkard: 9.32.12(4(تكّه بخورندرا تكّه گف

ـيد را وادار مـي    )Bundahišn: 27.24 (نابهنگام و فريـاد زدن اهريمنـي   كنـد تـا آزمنـد آن    ، بـه نـاحقّ جمش
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فارسي زرتشتي نيز اين معني  7و نظم 6داستان گاهنبار به نثر. خواري باشد، گوشت)Dēnkard: 9. 21.4(شود
  :كندرا تأييد مي

ـتاد تـا هرچـه مـ    رسيد، او را به مطبخ ميآيين جمشيد آن بود كه هرگاه غريبي از راه مي خواهـد  يفرس
ـپز   . روديك روز ديوي خود را به صورت درويشي درآورده و به دربار جمشيد مي. بخورد جمشيد بـه آش

  :دهد فرمان مي
د  گـ ــارـي ـا  بـي ــرـبگفـت ـدش  دگر      اوان  ـن د  و دهـي   كشيد و پزـي

ـند ـــز و بده بي      برو ز اسب و ز گاو و ز گوسفـ   گــــزندبكش و بـپ
  8)17، 11. 94: صد در نظم(        

اورمـزد بـه   . خواهـد جمشيد از اورمزد ياري مـي . شودخورد، اما باز هم سير نميديو همة غذاها را مي
سپس با نام يزدان آن را از ديـگ بيـرون   . دهد تا به نام ايزد گاوي را بكشد و بپزدامشاسپند بهمن فرمان مي

روايـات  (شـود ها پنهـان مـي  گريزد و از ديدهلقمه، از آنجا مي ديو با خوردن نخستين. آورده و به ديو بدهد
تا آرزوي آرمـاني   همين كردار اهريمني باعث شده. 9)163- 2/162؛ 436- 433؛  428/ 1: داراب هرمزديار

- مردم در فرشكرد، بازسازي جهان، به حقيقت بپيوندد و مردم ديگر گوسفند و گاو را نكشند و از گوشـت 

  ).11 108/18/ 2؛ 910/ 94/ 2: داراب هرمزديار روايات؛ 21- 20. 48 :روايت پهلوي(دخوردن دست بردارن
انـد؛ زيـرا بـا    هاي مزديسنا مردم از خوردن گوشت گاو و گوسفند به شدت بازداشته شدهدر انديشه   

هـان  گردد، انديشه، گفتار و كردار آنان گنـاه خواهـد بـود و در ج   خوردن گوشت دستشان به گناه آلوده مي
بر پاية همين آموزه، هنگـامي كـه ديـوان از    . 12)15- 13: اندرز آذرباد مهرسپندان(شوندديگر بازخواست مي

خواهند كه گوسفند، چارپاياي سودمند را بكشند تا در برابر، ديوان بـه آنهـا پيـل بدهنـد، مـردم از      مردم مي
روايـت  (داردپيـل از ديـوان بـازمي   جمشيد، مردم را از كشتن گوسفند و گـرفتن  . خواهندجمشيد چاره مي

مينـوي  (اين انديشه و كاركرد جمشيد در متون پهلوي كه از كارهاي نيك و سـودمند اوسـت  ). 31 :پهلوي
خواري به مردم توسط او را رد كرده و زمينه را براي تأييد معنـاي ديگـري   ، آموختن گوشت)33. 26: خرد

   : كندآماده مي
13.خداوند جهان را خوارشمرد جمشيد براي خشنودي مردمان،)ب
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گنـاه ديگـر او آن    اوستادر . شماردبنابراين ترجمه، گناه جمشيد آن است كه خداوند گيتي را خوار مي
و به ديوسرشتي ) 34- 33. 19: هايشت(كندگويد، دهانش را به سخن نادرست آلوده مياست كه دروغ مي

خوارشماري خداوند و دهان به دروغ آلودن،  فرّة ايـزدي در  در پي اين ).  (Dēnkard: 5.9.3 آوردروي مي
  ). Dēnkard:7.1.25,32,36؛ 38- 35. 19: يشتها(شودسه نوبت از او جدا مي

جمشيد به راه اهـريمن و  : كنددر متون پهلوي نيز آمده است كه جمشيد به دروغ ادعاي خدايي مي    
: ز بندگي هرمزد سرباز زد و ادعـاي خـدايي كـرد و گفـت    جمشيد ا. ديو دروغ، او را فريفت. ديوان ايستاد

آب را من آفريدم، ماه را من آفريدم، ستاره را من آفريدم و آسمان را من آفريدم، چهارپاي را من آفريـدم،  «
دانست، او چنين دروغ گفت، اما چگونگي آفرينش را نمي. »مردم را من آفريدم، همة آفرينش را من آفريدم

  ).Dādestan-ī Dēnīg: 39.20؛ 10. 31: پهلويروايت(گويي فرّة خدايي از او جداشددروغ پس به سبب آن
كـردن  و  در متون فارسي زردشتي نيز به پيروي از متون پهلوي، گناه جمشيد ادعـاي خـدايي، منـي       

  :دروغ گفتن است
گويد هـر آن چـه را   ند و ميكاو به گفتار ديوان فريفته شده، ادعاي خدايي مي. كندجمشيد تكّبر مي    

جمشيد در پاسخ اين پرسش كه جهان را چگونه آفريده، . كه در گيتي است، او آفريده و او آفريدگار است
در . 14)10- 5. 31: صـد در بنـدهش  (گرداندشود و در پي آن شكوه و فرّ كياني از او روي برميدرمانده مي

  .15)علماي اسالم(كنداو ادعاي خدايي مييابد و روايتي ديگر ديو خشم، بر جمشيد راه مي
ر و مني    به جمشيد كرد آن زمان دشمني ـيار كـب   كه او كـرد بسـ

  16 )ماهاندر صفت خرداد روز و فروردين (   

  

  بگشت از ره و رسم  يزدان و داد   پس آن گه چو ديوان فريبش بداد      
  به خاك ازو  بخت  برگشت، آمد  چو شد ناسپاسش به يزدان پاك 

  17)نامهجاماسپ( 
او همچنين به دروغ، . گرداندن از يزدان و ناسپاسي به درگاه اوستنيز گناه جمشيد روي شاهنامهدر     

  :دهدآفرينش را به خود نسبت مي
ـتن را نديد         يكـــايك  به تخت  مهي  بنــگريد   به گيتي  جز از خويشـ



 لاوشمارة                                )ات و علوم انساني سابقدانشكدة ادبي (ة جستارهاي ادبيمجّل                                    88 

ــزدان  شناس ـتي  سر  شاه  ي ـ ـيد و شد  ناسپاس         زگـي   ز يزدان  بپيچــ
  )62 - 61/ 45- 44/ 1: شاهنامه(  

  

  :كنند، خوارشماري خداوند را تأييد ميگاهانمتون عربي و فارسي نيز ترجمة دوم از 
  ).120. 1 :تاريخ الطّبري(» .دعوي خدايي كرد... آن گاه جم كفران نعمت خداوند كرد«: طبري - 
  ).89: تاريخ بلعمي(»... داي آسمان و زمينممن خ: جمشيد گفت«: بلعمي - 
  ).501. 1: آفرينش و تاريخ(» .او طغيان كرد و كافر شد«: مقدسي - 
  ).17- 16: تاريخ غررالسير(» .فرّة ايزدي از او دور شد... جمشيد ادعاي خدايي كرد«: ثعالبي - 
  ).40- 39: التّواريخمجمل( ».در آخر پادشاهي، ناسپاس گشت و اندر خداي تعالي عاصي شد«: ــــ  - 
  ).106- 105: فارسنامه(» .جمشيد ادعاي خدايي كرد«: بلخيابن - 
  :شماردنويسد و ادعاي او را اينگونه برمياي به جمشيد مي، ضحاك نامهدر داستان جمشيد - 

ـاد و آگـــاه  كـردش ز كار ـم  در جهان  كردگار       فرسـت   كه گويي مـن
  همه  آشكار و نهـــان  از  من است         ن از من استهست روزي وجاز من

  )3- 2/ 2917/ 10: ، بروخيمشاهنامه(
  :ايرانشان - 

پرستان است، امـا در جـايي از ايـن كتـاب، كـوش، بـرادر       جمشيد تا پايان عمر از يزدان نامه،كوشدر 
در پادشـاهي او از درد و  . كرد كند كه خداوند جمشيد را براي سالياني دراز بر جهان پادشاهضحاك بيان مي

  :مرگ اثري نبود، اما جمشيد بدگمان شد و كار خداوندي را به خود نسبت داد
ــدر  آمد  ز پاي  چو از  خويشتن ديد  كار  خداي   سر تخت  او اـن
ـــار شد   تن  پر گناهش  نگونســـار  شد  به دست  شهنشه  گرفـت

  )  76- 1575. 235: نامهكوش(     
شده، گناه جمشيد، خوارشماري خداوند جهان ه به بررسيهاي انجام شده و شاهدهاي متني ارايهبا توج

  .  كننداست و اهريمن و ديوان او را وادار به گفتن اين دروغ مي
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  گاوكشي

- اهريمن، نخست خرد جمشيد  را از او دوركرده و با ادعاي خدايي و دهان به دروغ آلودن او را گمراه مي

 :Dēnkard(شـود شود؛ زيرا با ناتواني خـرد، فـرّة ناپايـدار مـي    گردان مياين سبب فرّة از او رويكند و به 

3.357 :(  

ـيد شاه   ش جمش امد چو در پـي ش برد از آييـن   بـي   راه]و[خـرد از تـن
ر  و  مني     به جمشيد كرد  آن زمان دشمني ـيار  كـب   كه  او كـرد  بسـ

  )31 - 28/ 2/172: روايات داراب هرمزديار(
  

زدان از اوي  رّ ـي   وگويبگشت وجهان، شد پر ازگفت    چون اين گفته شد، ـف
روز    گشت روز     گونبه جمشيد بر، تيره... ـتي ـف ــرّ گـي   همي كاست آن ف

  )74، 1/45/70: شاهنامه(             
و در سـه نوبـت بـه مهـر،      شـود از جمشيد جدا مي 15نَهفرّة ايزدي در سه نوبت در پيكر مرغِ وارْغ    

فـرّة  : گر سه ويژگي فرّ جمشيد گانگي بياناين سه). 38 - 35. 19: يشتها(يابدگرشاسپ و فريدون انتقال مي
  .16.موبدي، فرّة شاهي و فرّة پهلواني و جنگاوري است - خدايي
بـا چنگـال از    وارغنه، بزرگ شهپر، تندترين و بلندپروازترين مرغان و ساالر آنهاست، شكار خود را    

. ها تا ستيغ كوهساران در پرواز استدمان تا شامگاهان، از ژرفاي درهبا شهپر آراسته از سپيده. ربايدزمين مي
داشتن پري از وارغنه، ساييدن آن بر تن و يا همراه داشتن استخواني از او، به دارندة آن  فرهمندي و بزرگي 

  ). 36- 34، 21- 19: 14: يشتها(كندمنان پاسباني ميبخشد و از او در برابر جادوگران و دشمي
  :رسددر ادب فارسي ويژگيهاي وارغنه به سيمرغ مي    

همـة نقشـها از    16)8: عقـل سـرخ  (گستراندآيد و پر بر زمين ميسيمرغ بامداد از آشيانة خود بيرون مي
صـفير  (گـذرد ز آتـش مـي  و هركسي پري از سيمرغ را بر پهلوي راست خود ببندد، به سالمت ا... اوست 
  : بخشدپرهاي سيمرغ، زخمهاي رستم و رخش را بهبود مي. 17)2: سيمرغ

  هم اندر زمان گشت با زيب و فرّ  بر آن  خستـگيها  بمــــاليد  پر
  )1266/ 400/ 5: شاهنامه(          
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ــان ــه آســمان  او مرغــي فرم ــگ را از زمــين ب ــل و نهن ــر از خورشــيد دارد و پي ــرّي برت  رواســت، ف
  :دار استاو نيز خويشكاري انتقال فرّة را عهده). 248- 243/ 240/ 5: شاهنامه(دارد برمي
  

رّ  من ر  يكي  ـپ ا  خويشتن  ـب ــرّ  من           اـب   هميشه  همي  باش در  ف
  )138/ 172/ 1: شاهنامه(

  :استگريختن فرّة از جمشيد با شرح بيشتري آمده18دينكرددر      
هاي گوناگون به پيامبران، شاهان، پهلوانـان و خردمنـدان   شود، در بهرهجمشيد جدا مي زماني كه فرّة از

گر جدايي خرد از جمشيد است، بخشي از فرّة اوست كه به  نكتة بارز در تقسيم فرّة كه بيان. شود منتقل مي
  ).Dēnkard: 7.1.37-38(رسد اَوشنر دانا مي

ـيد  شاهنامهت كه در گردد آن اسپرسشي كه در اينجا مطرح مي     ، خرد و فرّة در چه پيكري از جمش
  پيوندد؟شود و چگونه به فريدون ميجدا مي
گـر  آيد، در پيكرهاي ديگر نيز، چون آهو و ميش جلوههمان گونه كه فرّة در پيكر مرغ وارغنه درمي    

ز بيابـاني كـه در آن گـم    ، فرامـرز را ا )Dēnkard: 9.21.8(شوداز كاووس جدا مي 19در پيكر آهويي: شودمي
: كارنامة اردشير بابكان(پيوندددر پيكر ميش به اردشير بابكان مي). 346- 345: فرامرزنامه(دهد شده نجات مي

: شاهنامه(بخشدو رستم را از بيابان و تشنگي ديوآفريده نجات مي) 328- 6/155/324: شاهنامه؛ 20- 19. 3
اي سوسن بـه دسـت   آميزي كه دستهرويِ رنگارنگ و رنگهمچنين در پيكر انسان زيبا). 322- 2/24/312

  ).347: آثارالباقيه(شود گرفته و بر گاو سپيدي با تركيبي از هفت گوهر سوار است، بر جمشيد آشكار مي
ـيمرغ و انسـان گاوسـوار اسـت، داراي برتـرين پايـه و             گاو برمايه كه تجسمي زميني از وارغنه، س

  :تواند پيكري براي فرّة باشدت و ميسرشار از رنگها و نقشهاس
  ز گاوان،  ورا  برتــــرين پايه  بود     ش نام،  برمايه  بود  همـان  گاو  كه

  به  هر موي بر  تـازه  رنگي  دگـر     ز  مادر جـدا  شد  چو طاووس  نر
  )115- 114/ 62/ 1: شاهنامه(

ـين، پـدر فريـدون را مـي    آيد، كارگزاران ضحاهنگامي كه فريدون به دنيا مي     ـند ك، آبت فرانـك  . كش
  .سپارد تا او را با شير اين گاو بزرگ كندفرزندش را به مرغزاري برده و او را به نگهبان برمايه مي
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يابد كه فرّة فريدون در درياي فراخكـرد  جادوگر درمي 20گايهنگامي كه ودربندهش  بنا بر گزارش    
دهد تا فرّة كند و به گاو ميسال ني درو مياو يك. كندزار رها ميدر آن ني بن نشسته است، گاوي رابه ني

پيوندد و سـرانجام از او بـه   دهد، اما فرّة به فرانك ميپس از آن شير گاو را به پسرانش مي. رسدبه گاو مي
ـير گـاو و از    فرّة و فروهر زرتشت نيز از طريق گياه ). Bundahišn: 35. 38-40(يابد فريدون انتقال مي بـه ش

. 6: وزيدگيهاي زادسپرم؛ Dēnkard: 7.2.47(رسدپيوندد، سپس به زرتشت ميشير گاو به پدر و مادرش مي
در اين راستا اهريمن، ديوان و ضحاك . كندگاو برمايه نيز فرّة جمشيد را با شيرش به فريدون منتقل مي). 1

ـند   نيز در اين انديشه هستند كه فرّة را از گاو بدزدن  ;Bundahišn:4.5(د، شيرش را نـابود كـرده و او را بكش

Dēnkard: 7.2.42-45 171/ 65؛ 101/ 63/ 1: شاهنامه؛.(  
،  بنـابر  )3. 46: گاهـان (ترين نماد خرد هستند كه با خرد سوشيانتها برابرندگاوهاي نر روز، كهن        

  :گر شود، جلوه21تواند در پيكر گاو كه رمز و نمادي از خرد انساني استخرد نيز مياين 
ـين بـه      . تازددر آغاز آفرينش، اهريمن به مرز آفرينش اهورايي مي او در پيكر مـاري از آسـمانِ زيـر زم

بـرد و  اهريمن بر آب يورش مـي . لرزدهراسد و ميمانند گوسفندي از اهريمن ميآسمان ه. جهدبيرون مي
گيـاه،  . گيـرد پليدي همه جا را فرامـي . گيرندآفريدگان اهريمني سراسر زمين را دربرمي. كندآن را بدمزه مي

- مرث مـي پس از آن اهريمن با آز و نياز و بيماريها به سوي گاو و كيو. شودزهرآلود، پژمرده و خشك مي

شود و گردد، شير در پستان او خشك ميگاو در اثر هجوم اهريمن و ديوان آز و نياز ، نزار و بيمار مي. تازد
از آنجايي كه نيروي نگهداري اهورامزدا در ). 6- 1. 2: وزيدگيهاي زادسپرم؛ :Bundahišn  20-4.19(ميردمي

شـدن  ، در اثر كشته)8- 7: 56: خردمينوي(شتي استخرد، خرد سرنآس كردن آفريدگان مينو و گيتي ازاداره
اهريمن و ديـو آز بـر مـردم    . رودروايي شاهان از بين ميخرد نيز هست، فرمانگاو كه نمادي از خرد، آسن

ـته . (Dēnkard: 3.286)نهديابند و جهان رو به ويراني و آشفتگي ميبرتري و چيرگي مي شـدن   پس از كش
نظمـي و چيرگـي اهـريمن و    گيرد و پس از اين بـي ، تاريكي جهان را دربرمي)ردنماد خ(گاو يكتا آفريده، 

آيد،  روان گاو يكتا آفريده از تن گاو بيرون مي. شودمي ديوان بر گيتي، كيومرث نيز به دست اهريمن كشته
ـتن نظـم اهـو   ايستد و با فرياد و نالهپيش گاو مي - رايي مـي اي بلند از چيرگي اهريمن و ديوان و از بين رف

  ):11. 2: وزيدگيهاي زادسپرم؛ Bundahišn:4a.1-2(نالد
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  براي چه مرا آفريديد؟
  كه مرا آفريد؟

  استبه من خشم و خشونت و ستم، آزار رسانده
  .و بدرفتاري و آزار

  ني مرا شباني است جز از شما
  .22)1. 29: گاهان(پس مرا شاد كنيد با شباني خوب

اهد تا او را از خشم و ستم اهريمن نجات داده و نظم اهـورايي را بـه   خواي ميروان گاو، نجات دهنده
ـتايش كـرده و   نجات. آفرينش برگرداند دهندة گاو، زرتشت است كه روان او همراه با روان گاو، اهورا را س

بـرد و  زرتشت در كنار اشه از گاو نام مي). 6- 5. 29: گاهان(است ) راستي، نظم و قانون(او سرشار از اشه، 
زرتشـت اهـورا را بـه    . كنداهورا را به خاطر آفرينش آنها در كنار همة چيزهاي خوب و نيكش ستايش مي

اش با برترين ستايشهاي كساني كه در كنار گـاو جـاي دارنـد،    سبب شهرياري، بزرگي و نيروي آفرينندگي
  ). 2- 1. 37: هاهفت(ستايدمي

ـبت بـه       يگاو و اشه، رمز خرد و نظم جهاني در كنار هم م     آينـد و كسـاني برتـرين ستايشـها را نس
همچنين از خرد بهمن . كنندستايند و از گاو نگهباني ميآورند كه او را در كنار گاو مياهورامزدا به جاي مي

 ؛3. 48: گاهـان (بهمـن، نمـاد خـرد اهــورامزداست    ). 1. 28: گاهـان (شـود و گاو نيز در كنار هم يـاد مـي  
Bundahišn: 26.17 (بهمن در گيتي، گوسـفند،   و نماد)  (اسـت ) چهارپايـان سـودمند Bundahišn:3. 15; 

  .تواند نماد ويژة خرد بهمن باشدبنابراين گاو مي). 26.18
  : در داستان كاووس و گاو، مرزنما، گاو رمز و نماد خرد است   

او كـه نگهبـان   اين گ. آميز وجود دارد كه داراي تني پرشكوه و زيباستدر روزگار كاووس، گاوي معجزه
كند، از جنگ ميان دو كشور جلوگيري نموده و باعث اجـراي  مرزهاست، مرز ميان ايران و توران را نمايان مي

. گرددتا اين كه انديشة كاووس با جادوي اهريمنان گمراه شده و دچار خودبرتربيني مي. گرددنظم و قانون مي
ـاك تـوران     گيرد براي به دست آوردن بخشي از سرزاو تصميم مي مين توران، مرزها را در هم بريـزد و بـه خ

ـتور   داند با وجود گاو مرزنما، نماد نظم و نگهبان مرزها، نميكاووس كه مي. بتازد ـازد، دس تواند به مرز توران بت
به اين ترتيب گاو كـه  ). 12- 9. 4: وزيدگيهاي زادسپرم؛ Dēnkard: 7.2.62-64(دهد كه گاو مرزنما را بكشندمي
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اين اسـطوره در يـك دگرگـوني از    . شود تا او بتواند به مرز توران بتازداز خرد كاووس است، كشته مي نمادي
  .شوددانا دگرگون مي 23آيد و به اوشنرپيكر گاو به پيكر انساني درمي

ـين و    . اوشنر، وزير دانشمند و خردمند كاووس است     تا زماني كه او زنده است، نظم جهـاني بـر زم
كنند تا به مرز آسـمان بتـازد،   هنگامي كه اهريمن و ديوان، انديشة كاووس را گمراه مي. م استآسمان حاك

 :Dēnkard).(تـازد كشد و پس از آن به سوي آسـمان مـي  كاووس نخست اوشنر، رمز و نماد خرد را مي

7.1.36 ; Bundahišn: 33.8  
. توان ديدرا در اسطورة آرش كمانگير مينمونة ديگر اين دگرگوني نماد از پيكر گاو به پيكر انساني     

سرچشمة مرزنمايي آرش كمانگير همين گاو مرزنماست كه در يك دگرگوني به آرش كمانگير دگرگـون  
. نـويس م  دسـت (يابـد و درگردشي ديگر از آرش به زو انتقال مـي ) 220:آثارالباقيه؛ 7- 6. 8: يشتها(شودمي
  .Peršian Rivāyats: 343(24 ؛2/287/21: روايات داراب هرمزديار؛ 25: 29او

در اين داستان گاو، رمـز  . خرد، در داستان بهرام گور و زن پاليزبان استنمونة بارز پيوند گاو با آسن    
  :خرد پادشاه و خشك شدن شير گاو و پرشير شدن آن نمادي از بيداد و دادگري پادشاه است

. كنـد زن پاليزبان از بهرام پذيرايي مي. شودمهمان ميطور ناشناس در خانة پاليزباني روزي بهرام گور به
ـتا در محـلّ گـذر      : گويداو در پاسخ پرسش بهرام دربارة پادشاه مي بهرام پادشاهي نيكوست، امـا ايـن روس

رسـانند و زنـان   نهند، به آنها آزار مـي كارگزاران بر مردم نام دزدي مي. سواران و كارگزاران پادشاه قرار دارد
. شـود كنند با هيچ گنجي جبران نميزياني كه آنها به ساكنان روستا وارد مي. كشندرا به آلودگي ميپاكدامن 

. رسـد گردد، پس اين رنجها از سوي پادشاه به مـردم مـي  از آنجا كه آغاز و انجام هر كاري به پادشاه بازمي
روي دسـت بـردارد و بـا    و ميانـه گيرد كه از دادگري بهرام گور با شنيدن اين سخنان، نابخردانه تصميم مي

  .زيردستان به درشتي رفتار كند
تـرين بازتـاب   نخستين و سريع. شودنهد و انديشة او گمراه ميبه اين ترتيب بهرام، خرد را كنار مي    
ـير   زن پاليزبان خشك. شودخردي با نزاري گاو وخشك شدن شير در پستان او آشكار مياين بي شـدن ش

گر اين آموزة كهن ايرانـي اسـت كـه اگـر      انديشة زن پاليزبان بيان. داندبيدادگري پادشاه ميگاو را نمادي از 
شير گاو و گوسفند . شودشكن باشد، بر اثر رفتار او بارش باران كم مي گو و پيمانرواي شهري دروغفرمان

  .25)10. 18: تشايست ناشايس(رودبخشي آن از بين مي رو به كاستي نهاده و شيريني، چربي و درمان
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ـابد  به بايس  دار  شاه            چو بيـــدادگر شد  جهـان   ت  ماهـز  گردون  نـت
ويد  به نافه درون،  بوي  مش      كـبه پستانها در  شود  شير،   خش   كـنـب

  ...ود            دل  نرم، چون سنگ خارا  شود ــزيان  در  جهان  آشــــكارا  ش 
ـر   شد شير ازوي           چنين خشكپستانبه                    ازوي  دگرگونه شد  رنگ و آژـي

  )742، 738- 473/736/ 6: شاهنامه(
   

هنگامي كه بهرام گور گفتگوي مرد و زن پاليزبان را دربارة انديشة بيداد شاه و پيوند آن با خشك شدن 
روي  بـا  گيرد كه از روي خرد و با داد و ميانـه او تصميم مي. شودگردان ميشنود، از بيداد رويشير گاو مي

  :مردم و كارگزارانش رفتار كند
ــاريد  شير گير          ز  پستان  گاوش  ببـ   زن  ميزبان  گفت  كاي  دسـت

ــــداد  را  كرده ـنر         اي  دادگرتو  بـي   و گر نه  نبودي  ورا  اين  هـــ
ـداد  را داد  شد  بازِ  جــاي كه         گفت با كدخدايو زان پس چنين   بـي

  )750- 747/ 474/ 6: شاهنامه(     
خرد در ميان مردم نباشد و پادشاه نابخردانه با مـردم  دهد كه آسناز بين رفتن بركت، زماني روي مي    

بازتاب در اين داستان، بارزترين رمز و نماد خرد پادشاه كه تجسم آني و عيني يافته، گاو است و . رفتار كند
هنگامي كه رفتار پادشاه از روي خـرد و دادگـري نباشـد،    . روي استخرد او در ميان مردم دادگري و ميانه

در اين داستان با آن كـه  . داردشود و بركت خود را از مردم دريغ ميگاو، نماد و رمز خرد، نزار و ناتوان مي
- بركتي در اثر راه اين بي. شودان او خشك مينهد و شير در پستآب و گياه گاو كم نشده، رو به نزاري مي

- گرداندن او از بازتاب خرد در ميان مردم يعني دادگري و ميانـه يافتن انديشة بيداد در وجود پادشاه و روي

بنـابر ايـن   . نهـد كه اگر پادشاه، خردمند و دادگر باشد، گاو رو به فربهي و شيردهي ميدر حالي. روي است
  .ي خرد استگاو رمز و نمادي برا

گاو برمايه عالوه بر انتقال فرّة جمشيد به فريدون، خويشكاريِ انتقال خرد جمشيد به فريدون را نيز     
تر شدن اين خويشكاريِ گاو، رمز خرد، گاو برمايه، به برماين، پيـر  در گذر زمان براي ساده. دار استعهده

  :استخردمند، دگرگون شده
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پس از به دنيا آمدن فريـدون،   نامهكوششود، اما در زد گاو برمايه بزرگ ميفريدون در ن شاهنامهدر     
ـير بدهنـد  درست ايراني را برميآبتين دو زن نژاده و تن در چهـار سـالگي او را بـه    . گزيند تا به فريدون ش

را سالگي برماين، وزير داناي سلكت، آمـوزش او  سپارد و در هفترواي دژي در دماوند ميسلكت، فرمان
سـازد و در آن تخـت دانشـهاي    برماين در كوه، تخت پرماية زرنگاري براي فريدون مـي . گيرد بر عهده مي

ـين   . دهدروزگار را به او ياد مي ايرانشان با آگاهي از داستان گاو برمايه و شير دادن او به فريـدون، آن را چن
  :كندرمزگشايي مي

  
ــان  گـروه   وهـون  و آن  گاه  و كـبه كار فريد  سخن راز شد  در مـي
ـير خـورد  چنين  گفت  هركس ز مردان مرد   كه  از گاو  برمايه  او شـ
  ودــسان كــه  بنداني شنودن  بدان  سخن گر تو از عام  خواهي شنود

  د بازـــگوينـ»  گاو«را »  گاه«همان   دانش  نمايد  به راز»  شير«همي  
  ش  نهـــادــين آن را به  دانكه برما  فريدون  از  آن  گاه  دانش گشـاد

  )4678- 4674. 398: نامهكوش(    
، نماد فرّة و خرد جمشيد شاهنامهرسيم كه گاو برمايه در با توجه به آن چه گفته شد به اين دريافت مي

ضحاك كـه از بـه دسـت آوردن فـرّة از     . پيونددو از طريق شير گاو به فريدون مي است كه از او جدا شده
گاو برمايه از سوي ديگر نماد خرد اسـت؛ زيـرا هنگـامي كـه     . كشداو شكست خورده، گاو را ميطريق گ

يابد تا اينكه فريدون فرّهمند پس از سالياني چند با كشد، ستمكاري اهريمني گسترش ميضحاك او را مي
ـيد     . گرددگرز گاو سر، نماد گاو برمايه برمي . گردانـد ي برمـي او با فـرّه و خـرد، گيتـي را بـه دوران جمش

كردارشناسي اهريمن در كشتن گاو آن است كه او بتواند به فرّة و خرد دست يابد و پادشاهي جاودان را در 
  .گيرددست

  دوران سرگرداني جمشيد

شود؛ سپاهيان از او سر پس از گريختن خرد و فرّة ايزدي از جمشيد، ايران دچار هرج و مرج و آشوب مي
ـيد روي برمـي  روايي مياي به فرماناران او در گوشهتابند، هريك از سردمي از . گرداننـد پردازند و از جمش
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ـين مـي   آورند و ضحاك را شاه ايـران سوي ديگر مردم نيز با تيرگي بخت جمشيد به تازيان روي مي - زم

  :خوانند
ران  همه  شـاه  جوي   نهادند  يكسر  به  ضحاك  روي  سواران  اـي

دند  به  شاهي  برو  آفرين  ـد  خواـن دـن   ورا  شاه  ايران  زمين  خواـن
  )175- 174/ 51/ 1: شاهنامه(            

- او سپاهي از ايرانيان و تازيان فـراهم مـي  . نهدآيد، تاج شاهي بر سر ميضحاك اژدهافش، به ايران مي

خت را رها كرده و كند تا اين كه جمشيد، تاج و ترود، گيتي را بر او تنگ ميكند، به سوي كاخ جمشيد مي
  :كنداز ايران فرار مي

اه   سپردش به  ضحاك  تخت و كاله  نهان گشت و گيتي بر او شد سـي
ديد  چو صدسالش اندرجهان كس نديد ر او  نام   شــاهــي و  او  ناـپ   ـب

  ) 182- 181/ 51/ 1: شاهنامه(
  

ايت مـردم از روزگـار   ايـن نكتـه در شـك   . شـود با فرار جمشيد، ايران دچار هرج و مرج و آشوب مي
  :استپريشان پادشاهي ضحاك خطاب به او بيان شده

دستي، گرسنگي، تشنگي، پيري، مرگ، شيون، مويه، سرما و گرماي خارج از اعتـدال  جمشيد نياز، تنگ
دستي، آز، گرسنگي و تشنگي، خشمِ بود، اما تو بر جهان نياز، تنگو آميزش ديو با مردم را از جهان بازداشته

كـاري و پيـريِ بـدنَفَس را رهـا     سالي نابود كنندة چراگاهها، ترس، خطر، پنهـان ارندة نيزة خونين، خشكد
  .  Dēnkard: 9.21.2-6(26(كردي، تو ديو را قابل ستايش كردي

پس از بر تخت نشستن ضحاك، جمشيد افسرده، سرگشته و درمانده شده و از ترس ديوان در زمين   
  :نويسدضحاك براي به دست آوردن جمشيد به هفت كشور زمين، نامه مي). 34. 19: هاتيش(شودپنهان مي

  

گ ر كُه  بود  با  پلـن گ  گرش جاي  ـب   و گر  زير آب اندرون  با  نهـن
  برآريد ز آبش چو ماهي به شست  به خشكي چو يوزش ببنديد دست

  )9- 8/ 21: نامهگرشاسپ(    
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. رودگريزد و به درياچـة زره مـي  ه خواهرش، جمك، مي، جمشيد به همراروايت پهلويبنابر گزارش 
يابد كند، اما آنها را نميضحاك براي يافتن او دوزخ، كوه، روستا و ميان مردمان و گوسفندان را جستجو مي

اي كـه  ديو و پري. اندگويد كه جمشيد و جمك به درون درياچة زره رفتهتا اين كه اهريمن به ضحاك مي
رسند، خـود را دو  هنگامي كه اين دو به درياچة زره مي. افتنديمنند، براي يافتن آنها به راه ميفرستادگان اهر

كـه هـدف آنهـا برقـراري پيونـد و      اند، درحاليكنند كه از دست ضحاك و ديوان گريختهانسان معرفي مي
  .آميزش با جم و جمك براي زايش موجودات اهريمني است

هريمن با جمشيد و خواهرش، از آنها موجوداتي اهريمني ماننـد خـرس،   پس از آميزش فرستادگان ا   
گزينـد، در  خواهر جمشيد پس از شناختن ديو از او جـدايي مـي  . آيدميمون و چلپاسة زهردار به وجود مي

پاداش ايـن ازدواج شكسـت   . دهدرا انجام مي 27خوابد و با برادرش ازدواج مقدس خويدودهبستر پري مي
  .28)5. 8 :روايت پهلوي(ختن آنها به دوزخ استديوان و گري

اسـت  تنها به پيوند جم و جمك با ديوان و زايش موجودات اهريمني از آنها اشاره شـده  بندهشدر     
)14b.1 Bundahišn: .(هاي پراكنده به زايش موجودات اهريمني از در متون فارسي زرتشتي عالوه بر اشاره

ـتان موجـود در  )4- 3/ 2/467؛ 13- 12/ 1/255: روايات داراب هرمزديار(پيوند جم و جمك با ديوان  ، داس
نكتة متفاوت در اين دو . استدر دو روايت به نظم ترجمه شده» حكايت شاه جمشيد«با نام  روايت پهلوي

روايت آن است كه ازدواج جم و جمك جاي خود را به نيايشهاي جمك داده كه درپي آن ديوان شكست 
  :گريزنددوزخ ميخورده و به 

  

ـادر  راد ش  ـق   رسيدش او به غور و گشت  آزاد  بنـاليــدش  به پـي
زدان  اندر  آن زن م  بر  خلق  روشن  29بدانم  نمودش  راي ـي   تا  كـن
ـهان  شكست آورد  با  ديوان و  شيطان   شدند  آواره  اندر  روي  كـي
  ند خود كمهمان ديو و درج گشت  به دوزخ رفته  آن هر دو پر از غم

  )23- 20/ 209/ 2؛ 21- 18/ 260/ 1: روايات داراب هرمزديار(           
اي از داستان، پيوند ديـو بـا جمـك، در پيونـد     از اين داستان سخني گفته نشده، اما بازمانده شاهنامهدر 

  :استضحاك و خواهران جمشيد به جاي مانده
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ام  ارنواز  رويان  يكي  شهرناز                 دگرز  پوشيده   پاكــــدامن  به  ـن
اك  بردندشان بدان  اژدهــــافش  سپردندشان                 به  ايوان  ضحـ  

  )9- 8/ 55/ 1: شاهنامه(
نكتة ديگر آن كه زايش موجودات اهريمني از پيونـد انسـان و ديـو بـه زايـش انسـانهاي اهريمنـي           

ديـوي بـه نـام    روداسپ از نژاد سيامك و مـادرش مـاده  در تبارشناسي ضحاك، پدر او، ا. شوددگرگون مي
طبري نيز مادر ضحاك را زني تبهكار و بـدتر از پسـر   ). :Bundahišn 7-35.6(از نژاد اهريمن است 30اودك

  :استكرده فردوسي نيز به اين نكته اشاره). 137. 1 :تاريخ الطبري(كندمعرفي مي
  در هم  نبـــاشد  دليرـخون  پبه   كه  فرزند  بد،  گر شود  نرّه شير  
ده   را  راز  با  مادر اسـت  مگر در نهانش سخن  ديگر است   پژوهـن

  )118- 117/ 48/ 1: شاهنامه(     
ضحاك، ديـوي  . پذيردنمونة ديگري از پيوند انسان و ديو، در دوران پادشاهي ضحاك صورت مي     

پردازنـد و از  آنها زير نگاه ضحاك به آميزش مـي . كندرا با يك زن جوان و مرد جواني را با پري جفت مي
رنگـي از  نيز نشانة كـم  شاهنامهدر ). :14a.1 Bundahišn(آينداين آميزش اهريمني، زنگيان به وجود مي

هاي اهريمني است؛ زال با تني تيره و مويي سپيد يكي از اين زادهگونه پيوند و زايش اهريمني باقي ماندهاين
  :خواندديدن زال، او را بچة اهريمن و ديو مي سام با. است

ـچة  بدنشان  چـو  آيند  و  پرسند  گردنكـشان       چه گــويم  ازيــن  ـب
  پلنگ دورنگ است گر بربري اسـت  چه گويم كه اين بچة ديو چيست    
  )65- 64/ 166/ 1: شاهنامه(              

خواند كه سام از سـر ابلهـي و نـاتواني در    مي اياسفنديار نيز در رجز خوانيهاي خود زال را ديوزاده   
  :استپذيرفتهدار شدن، او را بچه

  به گيتي  فزون  زين ندارد  نشان  كه  دستان  بدگــوهر  از  ديو زاد
رفت  سامش  ز  بي...    اداني  و  ريوي  و  غرچگيـز  ن  بچگيپذـي

  )640/ 345؛ 629/ 344/ 5: شاهنامه(   
  



 99                                       كردارشناسي اهريمن در پادشاهي جمشيد                                          چهل و دومسال     

گوشان رود، در آنجا با قبيلة پيلهنگامي كه كوش به چين مي: تر استروشن نامهشكواين تصور در    
گيـرد،  كوش دختري زيبا از آنان را كه به چهرة آدميان است، به زني مـي . شودجنگد و بر آنان پيروز ميمي

كـوش،   .آيـد گوش و چنـد رنـگ از او بـه دنيـا مـي     اما پس از مدتي فرزندي اهريمني، خوك دندان، پيل
اندازد و با اين تصور كه زن او در اثر پيونـد بـا   اي دور ميخواند، او را به بيشهفرزندش را بچة اهريمن مي

  :كشد، او را مياهريمن و ديوان، اين بچه را زاييده
  به زن گفت كاي بدرگ شوربخت  مر و را  بديد  و  بترسيـد  سخت
د  از  مرد  و  زن ة  اهـرمزاده  تو  چون  همي آدمي  زاـي ن؟ـاي  بچـ  
  بزد تيغ،  وز تن ســرش  دور كرد  دل خويش از آن مايه رنجور كرد

  )973- 971/ 202: نامهكوش(      
  

آدميان را به آميـزش بـا آنهـا    . دهداهريمن با فرستادن ديو و پري بر سر راه آدميان، آنها را فريب مي    
- ش جمشيد با پري موجب زايش موجـوداتي اهريمنـي مـي   آميز. شوددارد و موجب گمراهيشان ميوامي

اي مثبت پيوند جمشيد با پري با اسطوره نامهگرشاسپاي نيست، اما در نشانه شاهنامهاز اين پيوند در . شود
ماننـد اسـت، پيونـد    شـاه كـه در زيبـايي بـي    در اين جايگزيني جمشيد با دختر كورنگ. شودجايگزين مي
  ). بعدبه 21: نامهگرشاسپ(شاسپ از تبار اين پيوند استبندد كه گرزناشويي مي

- پس از ماجراي پيوند جمشيد با پري و رهايي از دست ديوان، او صد سال در گيتي سرگردان مـي     

  .شودشود تا اين كه به دست ضحاك گرفتار شده و به شيوة خاصي كشته مي

  جمشيدمرگ درخت شاه

 31كند، سپيتيوركسي كه او را اره مي اوستادر ). Dēnkard: 9.21.2(شوده مياو ار. اي داردجمشيد مرگ ويژه
از برادران جمشيد است كه به ياري ضحاك اين كار را انجـام  ) سپيتيور( 32اسپيتور). 46. 19: هايشت(نام دارد

. 31 :پهلوي روايت(برندگونه از بين ميدر روايات ديگر، ديوان جمشيد را اين). :Bundahišn 35.5(دهدمي
، يا آن (Dādistanī-ī Dēnīg: 39.20)شود، يا اين كه به دست ديو مردمان دريده مي):Bundahišn 35.5؛10

ـيم مـي           ـيد را بـا اره بـه دو ن - كه ضحاك، اسپيدور و ديوان يعني تمـام نيروهـاي اهريمنـي بـا هـم جمش

  ). Jāmāsp Nāmak:4(كنند
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نيز، بر ايـن نكتـه تأكيـد     33شاهنامه و همچنين پس از آن شدنمتون عربي و فارسي پيش از سروده    
ـيم مـي  دارند كه ضحاك پس از به چنگ  ؛26: االربنهايـه (كنـد آوردن جمشيد، او را با اره، سراسر به دو ن

  ):90 :تاريخ بلعمي؛ 3: اخبارالطوال
  يكــايك  ندادش سخن را  درنگ  چو ضحاكش آورد  ناگه به چنگ

م  كرد ش سراسر بهبه اره ـم كــرد  34دو نـي   جهان را از  او  پاك، پر بـي
  )186- 185/ 52/ 1: شاهنامه(      

، 40- 39: الّتـواريخ مجمـل (سـوزاند و پس از دو پاره كردن جمشيد، پيكر او را در آتش انداختـه و مـي  
تهي پنهان شده و انالبتّه ميرخواند به اين نكته اشاره نموده كه جمشيد پس از فرار، در ميان درختي مي). 462

  .35)605/ 2: الصّفاتاريخ روضه(كند ميضحاك او را با آن درخت اره
يابيم كه با روايتي اصيل و ايراني سروكار درمي يشتها با توجه به گزارش چگونگي مرگ جمشيد در    

 Babylonian Talmud: Yebamoth. 49b(36(شدن در آثار يهودي به اشـعيا گونه كشتههرچند كه اين. داريم
  . استنسبت داده شده) 216: التّواريخمجمل؛ 431. 1: تاريخ الطّبري(و در آثار اسالمي به زكّريا 

حكايت شاه جمشيد و قصة جمـه و حقيقـت در   «اما داستان مستقلي به نظم فارسي زرتشتي، با نام    
در اين . رسداز متني ديرين به نظرمي ماية آن بسيار كهن و برگرفتهوجود دارد كه درون» باب مرگ جمشيد

است كه به بررسي و رمز شناسي داستان كردارشناسي اهريمن و ديوان در مرگ جمشيد به خوبي بيان شده
  .شودآن پرداخته مي

پدر وي، مرزبان، مترجم مينـوي خـرد از پهلـوي بـه شـعر      (اين داستان توسط انوشيروان پسر مرزبان 
ـيده  مقام . فارسي زرتشتي است ، )اسـت دستوري در خاندان آنها ارثي بوده و از هفتاد نسل پيش به آنها رس

ـتش بيـان    . 37استبه نظم درآمده.) م1630- 1620(يزدگردي 998- 988در سالهاي  "تقريبا او در آغـاز رواي
ارسـي  او داستان را در هشتاد و چهار بيت بـه نظـم ف  . استدارد كه اين داستان به نثر و زبان پهلوي بودهمي

  .سروده تا مردم بتوانند به آساني آن را بخوانند
اهـريمن  . يابدداستان با ادعاي خدايي جمشيد آغازشده و با فرار جمشيد و جمك به بيابان ادامه مي. 1

آميزنـد و از ايـن آميـزش موجـودات     ديوها با جم و جمك درمي. كندبراي فريب آنها، دو ديو را روانه مي
يابد و پس از آن صد سال آيند؛ اما جمشيد به لطف خداوند از دست ديوان رهايي مياهريمني به وجود مي
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. يابنـد اهريمن و ضحاك كه در فكر از بين بردن جمشيد هستند، او را مي. شوددر بيشة چين سرگردان مي
  :پس از نيايش جمشيد. نالدجمشيد از ترس آنها به درگاه خداوند مي

ـدرت  آن  پاك  دادار  نكوكار درختي  بود  آنجا   اي     ببين  تو  ـق
  كه شه جمشيد گشت آنجاي پنهان    دهن باز  كرد  از  لطف   يزدان

  )30- 29/ 209/ 2 :روايات داراب هرمزديار(   
  

اي دهندة پيوند ويژهشدن جمشيد و درخت و نيز استفادة ضحاك از اره براي كشتن جمشيد نشانيكي
زرتشت بهرام پـژدو  . 38ر باورهاي ايراني شاه و شاهزاده، نماد درخت هستندد. بين جمشيد و درخت است

  :خواندشاخ ميبا اشاره به مرگ جمشيد به دست ضحاك او را بهشتي
  نبد  آز  و  نيــاز  و  رنج  با  غم  جهان بد  چو  بهشت اندر گه جم

  بيفكند آن بهشتي  شاخ  در خاك  چنين تا ملك او بگرفت ضحاك...
  )23، 21/ 245/ 2: ايات داراب هرمزدياررو( 

  :نامددرخت ميخورده نظامي نيز با اشاره به مرگ جمشيد، او را سال 
  تاج وتختگشت بيكه ضحاك از اين        خـــــورده  درخت مزن اره بر  سال

  )24/ 1324/ 2: كليات(                   
  :خواندسودابه نيز سياوش را درخت مي

ــار  آوريم نمـــاز ــار  آوريم        ش  بريم و  نثـ   درخت پرستش  به ـب
  )143/ 212/ 2: شاهنامه(  

  :گونه كه زرتشت نماد ويژة درخت استهمان
ـن    چو يك چنـد سـاالن برآمـد بريـن                      در زمـي ـتي پـديـد آمـد اـن   درخ
 ـتاسـپ بِم وان گشـ ـاخاز اـي ان ك ـتي گشـن در        ـي ـيار شـاخخ خ  بس   بـي
ارش خـرد  د و ـب   كسي كـز خـرد برخـورد كي مـِرَد        همـه برگ او پـن

ـته ام او زردهشــتخجسـ ي، ـن ي بشـستكز آهـرمني       پـي   دسـت گيـت
  )42- 39/ 5/80: شاهنامه(  
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ـين  »جـا ايوني«ب او از زمين روييده، لق. همچنين در اساطير هندي، سيتا نماد ويژة درخت است ، از جن
  .39متولد نشده را دارد و ايزد بانوي سبزه و گياه و زمين است

داند كه جمشيد را همراه با درخـت  با پنهان شدن جمشيد در درخت و يكي شدن با آن، اهريمن مي. 2
  :و از باال به پايين اره كند تا پس از مرگ رويشي نداشته باشد، بنابراين

  بريدند و پس  آنها  هر  دو شــادند  اره  نهـادند به  فرق  آن  درخت 
  دـشي همان گه  گشت  پنهان  جهانْ  رسيد آن چو به فرق  شاه جمشيد

  )38- 37/ 2/209: روايات داراب هرمزديار(  
  

  :شود، همانند سياوشزند و سبز ميزيرا با سربريدن درخت، او دوباره جوانه مي
ـبز نردبه ا  زخاكي كه  خون  سياوش  بخورد در آمد  يكي  س ــر اـن   ـب

  همي بوي مشك آمد از  مـهر اوي  ها چهـــــر اوينگاريده بر  برگ
ــدي  به  دي مه  بسان  بهــــاران  بدي ـــشگه  سوگواران  ـب   پرسـت

  )15- 2513/ 375/ 2: شاهنامه(
   ج

هدف اهريمن ). 30- 29. 5: يشتها(كردن جهان از مردم استيكي از ويژگيهاي اهريمن و ضحاك، تهي
  :از دادن مغز انسانها به ماران ضحاك نيز، همين است

  وگويديد اندرين گفتجست و چهچهو جوي        جست سر نرّه  ديوان  ازين    
  هانـكه  پردخت  مـــــاند  ز مردم  ج         مگر  تا يكي  چـــــاره  سـازد  نهان

  ) 166- 165/ 51/ 1: شاهنامه(   
گيرد؛ ضـحاك زنـان   اهريمن نتواند همة آدميان را از بين ببرد، جلوي زايش و رويش آنها را مياگر     

او مـردان را اختـه كـرده و قـدرت بـاروري را از آنهـا       . كند تا فرزندان خود را بياندازنـد آبستن را وادار مي
  .كندنيم مي از اين رو درخت جمشيد را با اره سراسر به دو. Dēnkard: 9.21.4-5(40(گيرد مي

  :كنيمدر داستان زال و رودابه، به نمونة همسان ديگري از اين مضمون برخورد مي    
  :كندپس از مخالفت سام با ازدواج زال و رودابه، زال در سخناني از خود با تمثيل درخت ياد مي

ـتم  راه  و پيـــمان تو  نشــــستم  به كاول  به فرمان  تو   نگه  داشــ
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ـتي كه كشتي به بار آيمــت  ينه  جويي  به كارآيمتكه  چون  ك   درخـ
  )969- 968/ 229/ 1: شاهنامه(

  :دهداو با آگاهي از مخالفت سام ادامه مي
ـاده ـده  خشـــم  تو را داده  اممن  اينك به  پيش  تو  اسـت   امتن  بـن

ـم  كن ـــماي با مــن سخن  به  اره  ميــانم  به  دو  نـي   ز كاول مپـي
  )972- 971/ 229/ 1: شاهنامه(  

ـيم    كنـد،  از نگاه زال، مخالفت سام با اين ازدواج مانند آن است كه او درخت پيكر زال را با اره بـه دو ن
ـيم شـده، از ميـان مـي    زيرا زال ديگر نمي رود، تواند ادامة نسل دهد و او همانند درختي كه از وسط به دو ن

  .زندرويشي ندارد و جوانه نمي
- كند و اهريمن و ضحاك دست از كـار مـي  رسيدن اره به فرق سر جمشيد خورشيد غروب مي با. 3

گردند، اما قسـمت بريـده شـدة درخـت را     كردن درخت جمشيد برميآنها روز بعد دوباره براي اره. كشند
  :يابندپيوند خورده مي

  كه پيوند گشته بود  از حكم يزدان       بديدند آن درخت و گشت حيران 
  )3/ 2/210: روايات داراب هرمزديار(  

اي كه نشان از اصالت و ديرينگي اين روايت دارد، آن است كه اهريمن، خود در اين نبرد حضـور  نكته
ماية نخستين و ناب خود دارد و ضحاك كارگزار اوست؛ يعني اسطوره هنوز وارد مرحلة انساني نشده و بن

ـتين اسـت  به عبارتي اسطورة ج. استرا حفظ كرده . مشيدكشي به دست اهريمن در اين متن، روايت نخس
مرحلة بينابين و مرگ جمشيد بـه دسـت بـرادرش،     شاهنامهمرگ جمشيد به دست ضحاك اژدهاپيكر در 

  .مرحلة انساني اين روايت استيشتها اسپيتور، در 
در : تـوان ديـد  نمونة گوياي اين نوع دگرگوني در اساطير ايران را در روايـت مـرگ كيـومرث مـي        

در مرحلـة بينـابينِ   . كشـد اهريمن، كيومرث را مي بندهش،شدن كيومرث در اسطورة ناب و نخستينِ كشته
ـياب،   انسان، ضحاك اژدها پيكر، جمشيد، نماد كيومرث را مي - اهريمن كشد و در مرحلة انسـاني آن افراس

  .كشدسياوش، نماد ديگر كيومرث را مي
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هنگامي كه اره به فرق . كنندمن و ضحاك بار ديگر شروع به بريدن درخت ميدر روز دوم، اهري. 4    
اين بار اهريمن و ضحاك قسمت بريده شدة درخـت را  . كندرسد، خورشيد دوباره غروب ميجمشيد مي
  :كشندبه آتش مي

  كردش با درخت آن هردو بدترچه  پس آن ابليس و  ضحـّــاك ستمگر
ـد  آ   ،  بشنو  تو  از  ما41كه ببريده  بدند         تش  بدانجابفــــرمود  تا  زـن

  )7- 2/210/6: روايات داراب هرمزديار(  
. هاي اساطيري ايران، آتش، دشمن اهريمن و يار و ياور انسان در نبـرد بـا اهريمنـان اسـت    بنا بر آموزه

ـته رسـاند كـه اهـورامز   و تنها به كسـي آزار مـي  ) 2. 1: يسنا(آتش پسر اهورامزداست - دا آزردن او را خواس

گـر اورمـزد    آتش در نبرد كيهاني اورمزد و اهريمن براي به دست آوردن فرّه، نيز ياري). 1. 36: هفتها(باشد
، بنابراين آتش، جمشيد را كه داراي جـان و روان اهـورايي و نمـاد ويـژة درخـت      )46. 19: هايشت(است

آتش انسانهايي را كه نماد . كهن هند و ايراني استهاي دوستي درخت و آتش از آموزه. سوزانداست، نمي
 .كندپروراند و از آنها پرستاري ميدرخت هستند، در آغوش خود مي

ـتة آتـش، در ميـان آتـش از     . گذرددرخت زرتشت دوبار از آتش مي اهورامزدا به ياري فرزندش؛ فرش
  ):10- 9. 22؛ 8. 10: وزيدگيهاي زادسپرم؛ Dēnkard: 7.3.9-10(كندزرتشت پرستاري مي

  بر آن  آتش  تيـــز  هم  بگــذرد  چنين بود  فرمان كه  آن  پر خرد
ـش  را  گــزند  بر آن تفته آتش چون  كوهي  بلند   گذر كرد،  نامد  تـن

  )569- 568: نامهزراتشت(
  :آيدهمچنين درخت سياوش با بخشايش يزدان به سالمت از آتش بيرون مي

ـباي  و  آمد اسپ  چنان   كنار اندر  داشت  سمن  كه گفتي  وارس  ـق
ش  و آب     بود  ــزدانيپاك   شيبخشا چو    كــــسان  بوديدم آـت

  )505- 502/ 236/ 2: شاهنامه( 
ـتي از آن بيـرون    درخت سيتا نيز براي آزمايش پاكـدامني خـود بـه درون آتـش مـي      رود و بـا تندرس

  ).409: رامايانا؛ 401. 1: مهابهارات(آيد مي



 105                                       كردارشناسي اهريمن در پادشاهي جمشيد                                          چهل و دومسال     

شـدة درخـت از   ها گوياي اين نكته است كه اهريمن تنها براي از ميان برداشتن قسمت بريدهاين نمونه
در آغاز آفرينش نيز اهريمن پس از . آتش استفاده كرده تا دوباره پيوند نخورد و او بتواند جمشيد را اره كند

 4.18(كشـد را مـي كنـد، بـه سـراغ كيـومرث آمـده و او      پراكنـده و آن را خشـك مـي   آن كه بر گياه زهـر  

Bundahišn: .(  
اند، روز سـوم بـراي اره كـردن    اهريمن و ضحاك كه براي از بين بردن جمشيد يك گام پيش نهاده. 5

- شوند كه جمشيد در آن پنهان شـده رو مي اي روبهاين بار آنها با درخت نيمه سوخته. گردندجمشيد برمي

  :كنندد و او را سراسر به دو نيمه ميگذارناهريمن و ضحاك اره بر سر جمشيد مي. است
  كه او از جان شيرين گشت نوميد  بريدند  پس درخت  شاه جمشيد

  خدا  كردش مر او  را  در  جـهنّم  دم  چو جان را داد شه جمشيد آن
  )10- 9/ 2/210: روايات داراب هرمزديار(    

- 1. 31: روايت پهلوي(فرستدخ ميخداوند روان جمشيد را به پادافره گناه ادعاي دروغ خدايي به دوز
ـتفاده  ). 10 سرنوشت پيكر جمشيد همانند درختاني است كه ديگر رويشي ندارند و به عنوان هيزم مورد اس

تا از اين ) 40: التّواريخمجمل(سوزانداندازد و ميگيرند؛ ضحاك پيكر دوپارة جمشيد را در آتش مي قرار مي
  .درخت هيچ نشاني باقي نماند

  تهايادداش

  .54: االمم في اخبار ملوك العرب و العجمتجارب. 1
2. .aêshãm aênanghãm vîvanghushô srâvî ýimascît ýê mashyêñg cixshnushô 

ahmâkêñg gâush bagâ hvâremnô aêshãmcît â ahmî thwahmî mazdâ vîcithôi aipî 
(Geldner, 1890: Y. 32. 8).   

                                                                                                
، 85: 1359؛ نيبرگ، 227: 1375بهار،  ؛Humbach, H. 1959: 32 .476، 162: 1378پورداوود و . 2

189.  
سن، ين، كريستنو همچن  Bartholomae, 1961: p. 486, 921, 1866؛157 -155: 1381پورداوود و : شناسي، نكبراي واژه
  .309- 308؛ 297-298: 1377

  .298- 297: 1377سن، كريستن. 4
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5 .ōdag / udak  
  .163- 162/ 2؛ 428/ 1: روايات داراب هرمزديار. 6
  .436- 434؛ 433/ 1: روايات داراب هرمزديار. 7
 .369: 1377سن، كريستن.  8

است تفاوت بنيادي دارد متون پهلوي آمدهاين روايت، روايتي تازه است و با داستان گاهنبارها كه در . 9
 . و در تضاد است

  .يسنترجمة فارسي زردشتي زند وهومن. 10
  ).نامهجاماسپ(=زردشتي احكام جاماسب حكيم -ترجمة فارسي . 11
  ).144متن پهلوي جاماسب آسانا، (= 366، متن پهلوي، 176: 1371عريان، . 12
 Humbach, H- Ichaporia, P. 1994: 32. 8 ؛ 32: 1351 ؛ آذرگشسپ،.8. 32: 1374خواه،  دوست. 13

13.  

   :p. 524-526 . Peršian Rivayats؛ . 36- 35/ 1: همچنين، روايات داراب هرمزديار .14
  .15/ 83/ 2: روايات داراب هرمزديار .15
 .31 - 28/ 2/172: روايات داراب هرمزديار. 16

  ..8- 7/ 287/ 2: روايات داراب هرمزديار .17
18. Vâraghna 1869 ,، در آوانگاري: Yt. 19.36)   (Geldner vârekhnahe  استآمده.  
 .226: 1375بهار، . 19

 .232. 3: 1380سهروردي،  .20

 .316. 3: 1380سهروردي،  .21

  .210 - 204: 1375بهار،  ←، ترجمة كتايون مزداپور 600 - 591 صص: دينكرد مدن .22
23 .West, 1897: clay ؛Sanjana, 1927: clay  ،ل، متن: 92، ص1344؛ تفّضلي1375بهار، = گ :

 .193ص 

  Wadîrgâ: پهلوي .24
  .34- 32: 1379عاليخاني، : براي معاني رمز گاو در گاهان و يسن هفتها، نك .25
  .50. 1: 1375ابوالقاسمي،  .26
27.  Ōšnar 
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كرده ران و توران را نمايان مياي حماسة آرش، گاو معجزه آميزي بوده، كه مرز بين ايريشة اسطوره.28
در متون پهلوي . ...... استوپس از مرگ، روان او از تنش بيرون آمده و به بارگاه اهورايي راه برده

  . شودمتأخّر و روايات فارسي زردشتي كردار آرش به زو منتقل مي
ات و علوم انساني مجّلة دانشكدة ادبي، »آور بارانآرش كمانگير؛ مژده«: 1383اكبري مفاخر، : نك

  .90- 63، صص 147، شماره 1383 دانشگاه فردوسي مشهد،
  .89- 59ترفند، صص: هاي ايراني، تهرانروان انساني در حماسه: 1384ــــــــــــــ  - 

  ود  در نهانــهمه  نيكويها  ش    ز بيــــدادي   شهريار   جهان : بسنجيد با .29
  از را چشم،  كورـشود بچـــة  ب    دشت، گورنزايد بهنـــگام در                   

  ...شود آب در چشمة خويش قير    ببـــرد ز  پستان  نخجير ، شير               
  )780- 778/ 253/ 2: شاهنامه(

زيرنويس  : 1377سن، كريستن ←تفّضلي  - براساس ترجمة آموزگار. 811- 810ص : دينكرد مدن .30
309. 

ازدواج مقدسي كه بين خويشاوندان بسيار نزديك از جمله خواهر و خويدوده عبارت است از  .31
  Madan: 922.1-2:( "Zadag andar Xwēš warzīdārīh xwēdōda(گيرد، بنا بر دينكردبرادر انجام مي

bawēd."  
 ).236: 1369مزداپور، (خويدودس در خود پروردن فرزند يا عنصرهاي چهارگانة سازندة گيتي است

 .7ص: 1376، ميرفخرايي .32

» بدانم«و در روايت دوم؛ انوشيروان پسر مرزبان » ندانم«در روايت اول؛ بهمن پونجيه اين واژه . 33
- مي» برآن هستم«اي ربطي و به معناي به معني دانستن نيست بلكه جمله» دان«اين واژه از ريشة . است

 . باشد

34.  Udak/ Ōdag 

 Spityur: اوستايي  .35

   Spitûr: پهلوي  .36
» ضحاك به دنبال او رفت تا او را گرفت، چشمانش را درآورد و با اره او را بريد«: االربه نهاي  .37

ضحاك در عقبش برفت و اسير گردانيده، روده «: است، اما در ترجمه فارسي آن آمده)26االرب، نهايه(
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االمم في اخبار ملوك العرب و تجارب (»و امعاء او بيرون آورد و باقي جسدش را پاره پاره گردانيد
  ).59: العجم

تاريخ (»بيوراسپ بر او دست يافت و امعاي وي را بيرون آورد و ببريد و او را اره كرد«: طبري - 
  ).120. 1: الطّبري

جمشيد از بيوراسپ بگريخت و پنهان شد و كشتن جمشيد چنان بود كه اره بر سرش نهاد «: بلعمي - 
  ).90: تاريخ بلعمي(»تا پاي به دو نيم كرد

  ).501. 1: آفرينش و تاريخ(»ضحاك بر وي چيره شد و با اره او را بريد«: مقدسي - 
: تاريخ غررالسير(»ضحاك در سرزميني دور، او را گرفت و تن او را با اره به دو نيم ساخت«: ثعالبي - 

16 -17.(  
  ).146: آثارالباقيه(»و او را اره كردضحاك بدو ظفر يافت و امعاء او را بيرون كشيده «: بيروني - 
تا بر آخر اسير افتاد و پيش ضحاك آوردند، به استخوان ماهي كه اره را ماند به دو « : الّتواريخمجمل - 

  ).40- 39: الّتواريخمجمل(»نيم كردندش و از آن پس بسوختند
تجارب (»شد و او را با اره بريد جم از او گريخت، او را تعقيب كرد تا بر او پيروز«: مسكويه الرازي - 

  ).7. 1: االمم
اول كسي كه بر وي خروج كرد برادرش بود، او را به نزديك درياي صين دريافت و «: بلخيابن - 

  ).106- 105: نامه فارس(»بگرفت و به اره به دونيم كرد
  )22. 43: نامهگرشاسپ( به  كينم  كردش به اره به  دو نـي      به چين كه ضحاك  ناگه گرفتش : اسدي توسي - 
م به اره به      ناگه گرفتش به چين كه ضحاك:داستان جمشيد -    )749/ 2947/ 10: شاهنامه، بروخيم(كين كردش به دو نـي
  همـالبماند  آن  گزين خسرو  بي    ـّـاك  پنجاه  سالبه  زندان ضح:  انشاناير - 
 )741- 740. 189: نامهكوش(او را به  اره  به  دو نيــم  كردمر      كرد به فرجام بنگر كه دژخيـــم  

  .بار در شاهنامه به كار رفته است 5» به اره ميان را به دو نيم كردن«تعبير . 38
 .دو بار مربوط به مرگ جمشيد است - 

  )182/ 454/ 5: شاهنامه(كه  ببريد  بيور  ميــانش  به  ار        نه  من بيش  دارم ز  جمشيد  فرّ  
 .كنديك بار سخني است كه زال مطرح مي - 

 :استدو بار ديگر از اين تعبير به عنوان شكنجه و پادافره ياد شده - 

  )430/ 231/ 2: شاهنامه(  ببرّيد و اين  دانم  آييــــن  و  فرّ      ّ   چو  خستو  نيـــامد،  ميانش  به  ار
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  بيـــداد  بر يك  نفس  بشمرد به   سي  كو  برين  يك  درم  بگذرد   ك -  
  )125-124/ 60/ 8: شاهنامه، مسكو(كه من  خود  ميانش  ببرم  به ار به  يزدان كه او  داد ديهيم  و فر           

  :استنيز به اين نوع شكنجه اشاره شده) عهد جديد(در كتاب مقدس
. سياه چالها به زنجير كشيده شدندبعضي شلّاق خورده، مورد تمسخر قرار گرفتند؛ بعضي ديگر در ... «

  ).  37-36. 11: عبرانيان(»باران شدند و برخي ديگر با اره دو پاره گشتندبرخي سنگ
در بعضي از اسفار، ضحاك او را در كنار درياي چين در ميان درختي «: ق 903- 837ميرخواند،  .39

لحظه به اره مع تلك الشجره به قطع ميان تهي يافت و به فرمودة او آن دوحة چمن خسرواني را همان 
 » .رسانيد

40.Folio.49b, P.324-325.   Book of Seder nashim: Vol.1, Ch.4. Yebamoth, 

  .186- 184: 1349آموزگار،  .41
فردوسي، . شودويژه در شاهنامه، از شاه و شاهزاده با تمثيل درخت ياد ميدر باورهاي ايراني و به .42

  :خواندا درخت و شاخه ميكيقباد و كيكاوس ر
  گر ايدونك  آيـــد  برو بر  گزند  درخت برومنـــد  چون  شد  بلند

  )3، 1/ 3/ 2: شاهنامه(به شاخ  نوآيين دهد جاي خويش  چون از جايـگه  بگسلد پاي خويش،
  :همچنين كيكاووس و كيخسرو را
  خسر شاخ  سبزش بـــرآيد  ز كا      به  پاليز  چون بركشد  سرو  شاخ

 )2-1/ 3/ 3: شاهنامه(به باالي او  شـــاد  باشد  درخت           چو  بينـدش بيــنا دل  و نيكبخت

 .620، ص)نامهواژه(رامايانا. 43

زيرنويس  : 1377سن، كريستن ←تفّضلي  - براساس ترجمة آموزگار. 811- 810ص : دينكرد مدن .44
309. 

رسد كه واژه با توجه به معني بيت به نظر مي. استنوشته شده» بوند«در متن  واژه به صورت  .45
  .است» بدند«گشتة 
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  كتابنامه

  . 1358فروهر، : تهران گاتها، سرودهاي مينوي؛آذرگشسپ، موبد فيروز؛  -
، 2، ش17، س مجّلة دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران؛ »ادبيات زردشتي به زبان فارسي«آموزگار، ژاله؛  -

  .1349، 199-173صص
  .1375چشمه، : تهران ؛]9، 7دينكرد[اسطورة زندگي زردشتآموزگار، ژاله و تفّضلي، احمد؛  -
  .1375معين، : ؛ تهرانكتاب پنجم دينكردــــــــــــ وــــــــــــ،؛  -
بنيـاد  : تصحيح لسترنج و نيكلسن، به كوشش منصـور رسـتگار فسـايي، شـيراز     ؛نامه فارسبلخي؛ ابن -

  1374شناسي، فارس
  .1375سـمت، : ، تهران1ج ؛راهنماي زبانهاي باستاني ايران ؛ابوالقاسمي، محسن -
  .1354، كتابخانة  طهوري :تهران ؛؛ به اهتمام حبيب يغمايينامهگرشاسپ؛ اسدي طوسي، ابونصر -
  .1377علمي، : كوشش جالل متيني، تهران؛ بهنامهكوش؛ ابن ابي الخير نايرانشا -
  .1922، بمبئي روايات داراب هرمزديارم مانك؛ واال؛ موبد رستاون - 
  .1380، انتشارات توس: تهران ؛يبندهش فرنبغ دادگ ؛بهـــار، مهرداد -
  .1375، نشرآگه: ؛ تهران)پارة اول و دوم(رانيرايدراساط يپژوهش؛ ــــــــــــــ  -

  . 1338ي، طهور: به كوشش محمد دبير سياقي، تهران ؛نامهزراتشت، زرتشت؛ بهرام پژدو
زوار، : ؛ تصحيح محمدتقي بهار، به كوشش محمدپروين گنابادي، تهرانتاريخ بلعميبلعمي، ابوعلي؛  -

1380.  
  .1377اميركبير، : ترجمة اكبر داناسرشت، تهران ؛آثارالباقيه؛ بيروني، ابوريحان -
  . 1377، رياساط: تهران ؛يشتها؛ ميد، ابراهوپور داو -
  . 1378اساطير، : تهران ؛گاتها ؛ــــــــــــــــ  -
  . 1381اساطير، : ؛ تهرانيادداشتهاي گاتهاـــــــــــــــ ؛  -
كتابخانة اسـدي،  : ؛ تهرانغرر اخبار ملوك الفرسثعالبي، ابو منصور عبدالملك بن محمد نيشابوري؛  -

1963 .  
: حمـد كالنتـري، مشـهد   نـژاد، م تصحيح رضـا انزابـي  ؛ األمم في اخبار ملوك العرب و العجمتجارب -

  . 1373دانشگاه فردوسي، 
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ـ  ؛9مانسرنسك از دينكرد تصحيح و ترجمة سوتكرنسك و ورشت ؛تفضلي، احمد - نامـه دكتـري   انپاي
  . 1344، )چاپ نشده.(دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات: هاي باستاني ايران، تهرانشناسي و زبانزبان

  . 1380، انتشارات توس: له آموزگار، تهرانبه كوشش ژا ؛خرد ينويم ؛، احمديتفّضل -
  . 1909بمبئي،  ؛صد در نثر و صد در بندهشدابار، ارواد مانكجي؛  -
/ 2535 ، دستورهاي ديني آيين باج، چيم درون، باج سيروزه و دعاهاي ديگر،4نويس ج دست - -

اسا، رو جاماسببه كوشش ماهيار نوابي، كيخس ؛7نويسهاي پهلوي و پژوهشهاي ايراني گنجينة دست
  .مؤسسة آسيايي دانشگاه پهلوي شيراز: شيراز

  .مزداپور ←29او. نويس م دست -
  .1374مرواريد، : ، تهراناوستا خواه، جليل؛ دوست -
  .1960قاهره، : تحقيق عبدالمنعم عامر، مصراخبارالّطوال، حنيفه احمد بن داوود؛ ينوري، ابيدال -
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، : ؛ تهرانزادسپرم يهايوزيدگ؛ يراشد محصل، محمد تق -

1385 .  
: ، تصحيح سيد حسين نصر، تهران3؛ جمجموعة مصّنفات شيخ اشراقالدين يحيي؛ سهروردي، شهاب -

  .1380پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
  .1879ليدن،  يخ االمم و الملوك،تارالّطبري، امام ابي جعفر محمد بن جرير؛ تاريخ الطّبري،  -
  . 1379، نشرهرمس: تهران بررسي لطايف عرفاني در نصوص عتيق اوستايي؛ ؛خاني، بابك عالي -
  . 1371كتابخانه مّلي جمهوري اسالمي ايران، : تهران ؛متون پهلوي عريان سعيد؛ -
  .1324؛ به دستياري سروش تفتي، بمبئي، فرامرزنامه -
المعـارف بـزرگ   مركـز دايـره  : ؛ به كوشش جالل خالقي مطلـق، تهـران  شاهنامهم؛ فردوسي، ابوالقاس -

  . 1387اسالمي، 
تصحيح عباس اقبال آشـتياني، مجتبـي مينـوي، سـعيد نفيسـي،       ،1شاهنامه؛ چ ــــــــــــــــــ ؛  -

  .1386طاليه، : بهمن خليفه، تهران: براساس چاپ بروخيم، به اهتمام
  . 1335دانشگاه تهران، : تهرانمة اردشير بابكان؛ كارنا وشي، بهرام؛فره -
: ترجمه ؛اي ايرانيانهاي نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانهنمونه سن، آرتور؛كريستن -

  . 1377نشر چشمه، : ژاله آموزگار، احمد تفّضلي، تهران
  . 1335، كودهايران، 16؛ ش »فروردين روز خردادماه«كيا، صادق؛  -
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  . 1318خاور، : تهران ،الشعراء بهار؛ تصحيح ملكالتواريخ و القصصمجمل -
، داسـتان گرشاسـب، تهمـورس و جمشـيد، گلشـاه و      29او. نويس م بررسي دست؛ مزداپور، كتايون -

  . 1378انتشارات آگه، : ، تهران1چ  ؛متنهاي ديگر
  .1369قات فرهنگي، يتحق تهران، مؤسسة مطالعات وست؛ يشااست نيشاـــــــــــــــ ؛  - 
  .1366سروش، : األمم؛ حّققه و قدم له ابوالقاسم امامي، طهرانمسكويه الرازي، ابوعلي؛ تجارب -
 ؛الصفا في سيره االنبياء و الملـوك و الخلفـا  هتاريخ روضميرخواند، محمد بن خاوندشاه بن محمود؛  -

  .1380اساطير، : فر، تهرانجمشيد كيان: تصحيح
  .1376ي، قات فرهنگيمؤسسة مطالعات و تحق: تهران ؛يت پهلويرواد؛ ي، مهشييخرارفيم -
  . 1382فروهر، : ؛ تهرانبررسي هفتهاـــــــــــــــــــ ؛  -
  .1376آگاه،  :؛ ترجمة محمد رضا شفيعي كدكني، تهرانآفرينش و تاريخمقدسي، مطّهر بن طاهر؛  -
  .1381نگاه، : تصحيح وحيد دستگردي، تهران ؛ي گنجوينظام كّلياتنظامي، الياس بن يوسف؛  -
: به اهتمام محمد رضا جاللي نائيني، تهران ،2چ  ؛مهابهارتنقيب خان، مير غياث الدين علي قزوين؛  -

  .1380انتشارات طهوري، 
ا، مركـز مطالعـة فرهنگهـ   : آبادي، تهرانالدين نجمترجمة سيف دينهاي ايران باستان؛نيبرگ، ساموئل؛  -

1359  .  
انجمـن آثـار و   : ، تهـران 1چ  ،پـژوه ؛ تصحيح محمدتقي دانشاالرب في اخبار الفرس و العربه نهاي -

  .1375مفاخر فرهنگي، 
مؤسسة فرهنگي هنري الست : ؛ ترجمة امرسنكهه، امرپركاش، تهرانرامايانا ؛تلسي داس - وال ميكي - 

  .1379، فردا
  .1312جاويدان، : تهران ؛يسنزند وهومنهدايت، صادق؛  - 
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