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چکیده
کهنالگوی جمشییککشیی ر شاهناهه به شیل های گوناگون خو را نشیان می هک .چرایی پکیکار شیکن
این کهنالگو ر اسیتان جمشییک چ چگونگی پیشگیری از آن از سیوی کیخسیرچ ،مسیللۀ اصیلی این
پژچهش اسی ..ا های متنی بهتفصیی از نیلی چ خویشیلاری مبت .جمشییک یا کر  ،ازاینرچ به شییوۀ
تحلیلی-توصیفی ،مسللۀ ناسپاسی اچ مور پرسش قرار گرفته چ ر شک اس ..کیخسرچ پیش از آنکه با
ناسیپاسیی چ فری خور گی مر مان رچ به رچ شیو چ تخ .شیاهی از سیتش به ر رچ با گمانهزنی رسی.
ربارۀ آینکۀ تیر چ تار ،تاج شیاهی را به لهراسی چامیگذار  .اگرچه خانکان زال چ پهلوانان چ بزرگان با اچ
همرأی نیسییتنک ،اما با سییخنان خر منکانه ،آنان را نسییت .به چ یی خطیر خو چ کشییور آگا میکنک.
کیخسییرچ با به انمار رسییانکن خویش یلاریهای خو که آبا ی کشییور چ از میان بر اشییتن افراسیییا
اهریمنی اسی ،.از سیر خر منکی چ راز انی رمییابک که یگر بایسیته اسی .با کنار گیری از قکرت از
ش
برچز فاجعۀ جمشییککشیی که آسیی جکی به کشیور میرسیانک جلوگیری کنک .ازاینرچ هکف این پژچهش
تو یی مسیللهای اسی .که ر ناخو آگا جمعی تتاری حضیور اشیته چ گا بهگا کشیور را چار پریشیانی
میکر اس..
ش
کلیدواژهها :شهناهه  ،اسطور  ،کهنالگو ،جمشیککشی ،کیخسرچ.

 . 1استا یار انشگا شهیک چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
تاریخ ریاف 22 :.شهریور 1399

تاریخ پذیرش 19 :مر ا 1400

E-mail: M.ebrahimi@scu.ac.ir

مقالۀ پژوهشی

→ با اسلن تصویر ،میتوانیک این مقاله را ر تارنمای ممله مشاهک نماییک.

با تأکید بر داستان جمشید و کیخسرو

نشریۀ علمی جستارهای نوین ادبی ،شمارۀ  ،213تابستان 1400

ُ

تحلیل کهنالگوی جمشیدکشی در شاهنامه

۲

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارۀ دوم

مقدمه

شهناههۀ فر چسی ،ربر ارنکۀ استانهای اسطور ای ایرانی اس .که بنیا رچای.پر ازی خو را بر چر های گوناگون
پا شاهی از کیومرث تا یز گر شهریار گذاشته اس .چ شگف .آنکه از نخستین پا شا که کیومرث اس .تا استانهای
یگر ،گا شهریارزا ای کشته میشو (سیامک) چ گا شهریاری (جمشیک) .ر بسیاری از این سرنوش.های مرگبار،
فاجعهای ،رچنک استانها را تعیین میکنک .این کشتهشک ها ،زنکگی چ مرگشان ر ژرفساخ ،.همسانیهایی با هم
ارنک که ر متن ر البهالی استانها گم شک انک چ ر چاق رچساخ .استان ر این راستا چنکان کملی به پژچهشگر
نمیکنک چ شایک بتوان گف .این مهمترین مشل ر پیش پای هر پژچهشگری خواهک بو  .ر این میان میتوان به کشته
شکن جمشیک به س .حاک اشار کر که چراییاش گوشههای بسیار تاریلی ار چ جال تر آنکه این فاجعه ر
استانهای یگر به شل های متفاچت تلرار شک اس ..این رچیکا های فاجعهبار ر شهناهه  ،هم فراچان هستنک چ
هم بسیار پر اهمی.؛ بهگونهای که رک چ فهم چرایی آنها ر شناخ .شهناهه بهعنوان یک کالنرچای .هویتی چ ملی
بسیار رچری اس .چ توجه نلر ن به این مسلله ،یعنی کشته شکن پا شا چ تغییر مسیر تاریخ پس از آن ،ست بکفهمی
ربارۀ این متن چ بسیاری از متنهایی میشو که ساختاری اسطور ای ارنک؛ بهچیژ متنهایی که بکنۀ ا بیات ایران
باستان را ساختهانک.
ضرورت و ّ
اهم ّیت پژوهش

ازآنماکه ر بسیاری از استانهای شهناهه شخصی.های بزرگ ر رچیکا ی شگف .چار سرنوشتی تراژیک
ایران باستان به چجو میآچر ،

میشونک ،بررسی چ تحلی چرایی برچز چ ظهور این رچیکا که تغییر شگرفی نیز ر چ
َ
بسیار رچرت مییابک .از سوی یگر شهناههۀ فر چسی بهعنوان یک ا َبرمتن که تلثیر انلارناکر نی ر فرهنگ چ ا بیات
ایرانی ار  ،با چنین پژچهشهایی که رچیلر اسطور شناسی ارنک ،شناخته میشو .
پرسشها و فرضیههای پژوهش

این پژچهش که رچیلر ی اسطور شناسی ار  ،ر پی پاسخ به پرسشهایی اس .که بنیا یترین آنها عتارتنک از.1 :
ش
ناسپاسی ر جمشیککشی چگونه ر بخش پنهان شهناهه خو را نشان می هک؟ .2پهلوانان بزرگ بهچیژ خانکان زال
چگونه اچ اع نابسامان را به سو کشور چ کیخسرچ رقم میزننک؟  .3چه چیژگیهای شخصیتی ر چجو کیخسرچ
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هس .که ست میشونک اچ نهتنها چار سرنوش .تراژیک جمشیک نشو بلله با گذرانکن کشور از خطر ،س .به
سفر آیینی نیز بزنک چ جاچ انه گر ؟
فر یهها .1 :تغییر چ

کشور از آبا ی چرۀ جمشیک به جنگ چ چیرانی چرۀ حاک چ پشیمانی ایرانیان از کار

خو چ رفتن به طرف فریکچن ،نشانۀ ناسپاسی شمنان جمشیک بو اس.؛  .2برخالف چرۀ جمشیک که از پشتیتانی
پهلوانان ایران از پا شا ختری نیس ،.هنگار ر خطر افتا ن کیخسرچ ،پهلوانان بر طتق آیین چ خویشلاری همیشگی
خو از پا شا به جه .آبا بو ن ایران ،پشتیتانی میکننک؛  .3به نظر میرسک آگاهی کیخسرچ از مسالۀ ناسپاسی چ
سرنوش .تراژیک جمشیک چ یگر پا شاهانی که چار خطر چ فاجعه شک انک ،ست اقکار اچ پیش از برچز چ ظهور
فاجعهای یگر میگر .
پیشینه پژوهش

ر ایران باستان پا شا از جایگا بیماننکی برخور ار بو « .خکای بزرگ ،اچ را برای سلطن .بر سرزمینها چ اقوار
گوناگون ر رچی زمین برگماشته ،شا آفریکۀ اهورامز ا چ بخشی از آفرینش پربرک .اچ بو که شا ی چ نیکبختی را
برای تمار نوع بشر تضمین میکر  .همگان شا ایران را گرامی می اشتنک چ از اچ اطاع .میکر نک» (کورت:1389،
.)80-79

ش
جمشیککشی ر اسطور های ایرانی بهچیژ ر استانهای شهناهه ر هیچ کتا یا مقالهای مور تحلی

اسطور شناسی چ کهنالگویی قرار نگرفته اس ،.تنها برخی بر بنیا متنهای پهلوی بهچیژ شهناههۀ حلیم توس ،به
ّ
این سخن بسنک کر انک که کشتن پا شا کاری نامقکس اس .چ گناهی نابخشو نی به شمار میآیک .چنانکه رچیانی
ش
چ اشتری ر مقالۀ «اعمال نامقکس ر شهناههۀ فر چسی» ر کنار یگر اعمال نامقکس به شا کشی نیز اشار کر انک
بکچن آنکه به نقک اسطور شناسی این مسلله بپر ازنک.
 .1دربارۀ اسطوره

اسطور ها که شل استانچار ارنک ،ر معنای خو  ،با کهنالگو گر خور انک .کهنالگوها از کارهای آغازین
پر بر اری میکننک؛ بنابراین «اسطور عتارت اس .از رچای .یا جلو ای نما ین ربارۀ ایز ان ،فرشتگان ،موجو ات
فوق طتیعی چ بهطورکلی جهانشناختی که یک قور بهمنظور تفسیر خو از هستی به کار میبنک ( ».اسماعی پور،
 .)14-13 :1393بایک انس .که یک متن حماسی بیش از آنکه از ایز ان چ فرشتگان رچای .کنک از بزرگان چ پهلوانان

4

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارۀ دوم

سخن میگویک .ر همین راستاس .که «مطابق رچای .زرچانی کیهانشناخ .ایرانی هر پکیک ای ر گیتی چه ممر
باشک چه ممسم چ استومنک ،نمونهای مینوی ،مبالی افالطونیچار ار که برین چ ناپیکاس ..هر تصوری ر جهان ارای
چ جنته اس :.جنتۀ مینوی چ جنتۀ نیوی» (الیا  .)21-20 :1378 ،ازاینرچ اسطور ها با جهان مینوی سر چ کار ارنک
جهانی که سایهای بر سر این جهان ( میر ناخو آگا جمعی) نیز ار ؛ بنابراین مر ر با اسطور زنکگی کر انک چ آنها
را برای زیس .خو

رچری یک انک که ر نگه اری چ رچاج آنها کوشیک انک« .اسطور به مر ر چران باستان یا می ا

چه کسی هستنک چ را رس .زنکگی ککار اس ..اسطور متنای اخالق ،چل .چ هوی .ملی بو چ هنوز هس»..
(بیرلین .)9 :1386 ،اسطور نهتنها با زنکگی ما ی مر ر پیونک اشته که با زنکگانی معنوی آنها گر خور بو .
ً
«اسطور  ،بیان رچح اس ....اینکه اسطور ها پیش از هر چیز ،تملیات رچانی هستنک مطلقا ما را به خو مشغول نلر
اس( ».یونگ.)31 :1379 ،
ربارۀ همین پیونک اسطور ها چ بشر ر هر رچزگاری بایک گف .که اسطور ها هنوز ر زبان چ انکیشۀ انسانها حضور
ارنک؛ چراکه « ر هر انسانی الیههای باستانی آرمیک انک» (همان)33 :؛ الیههایی که میان خو آگا چ ناخو آگا ر
رف .چ آمکنک« .خو آگا  ،خو را نمیآفرینک ب که از ژرفای ناشناختهها تراچش میکنک» (همان .)40 :شناخ .این
بخش چجو ی انسان ارزش چ اهمی .ار بهگونهای که زنکگی را ر نظرش معنایی یگر می هک« .ناخو آگا هیوالیی
ً
ابلیسگونه نیس ،.سازمانی طتیعی چ بیاعتنا به یکگا های اخالقی ،زیتاشناسی چ رچشنفلرانه اس .چ چقتی چاقعا
خطرناک میشو که رفتار خو آگا ر مقاب آن رچغین باشک .هرچه بیشتر به سرکو خو س .بزنیم مخاطرات
ناشی از چاق ناخو آگا بیشتر خواهک شک» (همان.)45 :
 .2کهنالگو و نقد

کهنالگو از یک سو با رچان آ می گر میخور چ از سوی یگر با طرح ملرر رچای.های اسطور ای پیونک ار .
«کهنالگو ،موتیفی را جلو های گوناگون می هک اگرچه اساس آن مو وع ملرر ،نگه اشته میشو » (یونگ:1988 ،
 .)67ر حقیق .یک کهنالگو اس .که خو را ر رچای.های گوناگون تلرار میکنک ،چنانکه ر این مقاله ،ناسپاسی
ش
چ جمشیککشی ر استانهایی از شهناهه پیوسته بازتولیک میشو  .بایک توجه اش .که ر یک استان مملن اس.
کهنالگوهای گوناگون با هم ترکی شک باشنک؛ اما بههررچی یلی از آنها بر یگر کهنالگوها غال میشو  .ر
اینماس .که نقک اسطور شناسی مطرح میشو  « .ر نقک ا بی اصطالح کهنالگو به الگوی چقای استان ،نوع
شخصی.ها ،مضمونها چ تصاچیری الل .میکنک که ر آثار مختلف ا بی قاب تشخیص اس .تصور میشو چنین
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مقولههای تلراری نتیمۀ قال ها یا الگوهای جام چ بنیا ی ر رچان انسان اس .که تمسم مؤثر آنها ر یک اثر ا بی
موج چاکنش عمیق از سوی خواننکۀ مطل میگر » (ابرامز.)22 :1386 ،
جیمز فریزر ر کتا شهخۀ زرین ر پی شناسایی کهنالگوهای بنیا ین اسطور ای چ آیینی اس .که ر افسانهها،
مذاه چ فرهنگهای مختلف بهطور ملرر رخ می هک .آنچه زیربنای اصلی کهنالگوهاس .مضمون مرگ/تولک
چبار اس .که حتی این مرگ/تولک چبار نصیتۀ ازلی خکایان نیز هس ..کشته شکن پا شاهان بهچیژ پا شاهان بزرگ،
خو کهنالگویی ر همین راستاس .چ جیمز فریزر ر بخشی از کتا خو به بررسی فرهنگهای گوناگون مل از
این زاچیه یک پر اخته اس( .فریزر.)315-294 :1392 ،
ُ
 .3کهنالگوی جمشیدکشی

استان زنکگی چ چگونگی فرچ افتا ن جمشیک بهگونهای نهانی ر استانهای برخی از پا شاهان تلرار شک اس..
ش
ش
ازاینرچ میتوان این نوع فرچ افتا ن چ کشته شکن را به جمشیککشی تعتیر کر  .پا شا کشی ر شهناهه از جملۀ
تابوهاس .که هیچکس نتایک به آن س .یاز .
تییو گییر بنیییک ای خییون شییاهان مرییییز

کییه نفییرین بییو بیییر تییو تییا رسیییتخیز
(فر چسی ،1389 ،فتر هشتم)459 :

ش
به نظر میرسک که پا شا کشی یلی از مشلالت یا مسائ تتاری بو که برای پیشگیری از آن ،ر گرچ تابوها
قرار ا شک اس ..چنانکه ر سهگانۀ اریوش بزرگ نیز یک میشو  :خکایا این کشور را از رچغ چ شمن (که
ش
شا کشنک اس ).چ خشکسالی رهاییبخش (موالیی .)92 :1384 ،التته این چ کهنالگوی پا شا کشی چ ناسپاسی
ریشه ر انکیشۀ ستیز اهریمن چ اهورا ر جهان هستی نیز ار که بکینگونه انسانها هم به چ گرچ نیلان چ بکان بخش
میشونک .به نظر میآیک که س .یازیکن به این کار نهی شک بهگونهای هم نشان هنکۀ ناسپاسی به خکاس.؛ چراکه
بههررچی پا شا نیک ،جلو ای خکایی ار  ،چ هم با انکیشۀ چری از آلو کر ن جهان پاک اهورایی پیونک ار .
«جهانی که بهچاسطۀ نیرچهای نیرچمنک شر آلو شک اس .رستلاران ناگزیرنک به جسم چ رچح چ اخالق با این شمن
بمنگنک ...پاسکاری تن این اس .که این تن را همچون ژ کننک چ بر فراز آن پاس ارنک ایز را ر رچن نگه ارنک چ یو
را به رچن را نکهنک( ».بویس چ یگران.)77- 76 :1388 ،
ش
کهنالگوی جمشیککشی سرنوش .تراژیلی اس .که سیامک چ جمشیک چ ایرج چ خسرچ پرچیز چ یز گر شهریار
را ر کار هولناک خو کشیک اما به الیلی که تحلی خواهک شک نتوانس .کیخسرچ را فرچ بلعک .کهنالگوی
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ش
جمشیککشی ر استان کیخسرچ خو را به شل نهانی به مخاط خاص یا آچری میکنک اگرچه ر استان
کیخسرچ با کشته شکن پا شا رچبهرچ نمیشویم اما رفتار کیخسرچ چ هراس اچ از فرچ غلتیکن ر ّرۀ ژرف سرنوش.
پا شاهانی چون جمشیک اشار ای به همین کهنالگوس ..کیخسرچ بهرچشنی میبینک که بایک پیش از رچی نمو ن این
فاجعه ،خو چ سرزمینش را رهایی بخشک .از سویی می انیم که کیخسرچ جار گیتینما نیز ار چ بهنوعی از جهان چ
رازهایش آگا اس( ..شمیسا)97-96 :1396 ،
بکیییییک اییییین جهییییان را ل رچشیییینم

خییییر شییییک ز بییییکهای اچ جوشیییینم
(فر چسی ،1389 ،فتر چهارر)345 :

ازاینرچ بایک گف .که کیخسرچ پا شاهی اس .که ژرفای رچان مر ر رچزگارش را کاچیک چ بهرچشنی یک اس .چ
جتر کهنالگو فرچ افتا ن چ مطرچ شکن را بهخوبی احساس کر اس ..اچ رچشی را ر کنار گذاشتن قکرت برمیگزینک
که همگان را به شگفتی چا می ار .
بییر اینگونییه تییا سییالیان گشیی .شسیی.

جهیییان شیییک همیییه شیییا را زیر سییی.

پیییر انکیشیییه شیییک ماییییهچر جیییان شیییا

از آن رفییییییتن کییییییار چ آن سییییییتگا

ز ییییییییز ان همیییییییه آرزچ ییییییییافتم

چ گیییر ل همیییی سیییوی کیییین تیییافتم

رچانییییییم نتایییییییک کییییییه آر منییییییی

بیییییک انکیشیییییی چ کییییییش آهرمنیییییی

شییور بییک کیینش همچییو ییحاک چ جییم

کییه بییا تییور چ سییلم انییکر آمییک بییه زر
(همان)327 :

 .4پادشاهان فرو افتاده در ّدرۀ کهنالگو

ش
کهنالگوی جمشیککشی ر زنکگی چنکین تن از پا شاهان شهناهه آشلار شک اس ..ر اینما به تحلی استان

کیخسرچ چ جمشیک بسنک میشو چراکه این چ استان ،یگر استانهای هماننک را پوشش می هک ،استانهایی
ماننک استان ارا چ کشته شکن اچ به س .اسلنکر ،استان خسرچ پرچیز چ یز گر شهریار .از میان پا شاهان ،تنها
کیکاچچس انککی سرانمامش نیک میشو  ،اگرچه ر رچزگار فرمانرچایی اچ بالهای گوناگون رچی ا اس .اما
عمی آنکه برخی ماننک خسرچ پرچیز چ یز گر شهریار با آنکه ر خویشلاری فر ی چ اجتماعی ر شهناهه به نیلی
رچای .شک انک اما سرانمامی تراژیک پیکا کر انک( .فر چسی ،1389،فتر هشتم 298-295 :چ )472-468

سال پنجاه و چهارم

تحلیل کهن الگوی جمشیدکُشی در …

۷

 .5جمشید؛ قربانی کهنالگو

ر شهناهه که بر بنیا نوشتههای پهلوی چ خکاینامه چ شهناههۀ ابومنصوری رچای .شک اس( .شمیسا:1396 ،
 )218-204سرنوش .تراژیک جمشیک بهعنوان الگوی تمارعیار جمشیککشی جلو کر اس ..به سخن رچشنتر
کهنالگوی مرگ فاجعهبار جمشیک ر رچای .یگر پا شاهان مطرچ چ مقتول تلرار شک اس ..اگرچه رچای.ها ر
رچساخ ،.ساختار استانی متفاچتی ارنک ،اما رچساخ .استان پژچهشگر را از ریاف .تفسیر اسطور شناسی باز
نمی ار  .ر گزارش پا شاهی جمشیک پیوسته از گریختن ّفر از اچ سخن میرچ چ هیچگا به الیههای پنهانی استان
اچ توجه نشک اس .حتی ر پژچهشهای اسطور شناسی نیز مسلله به همان شیوۀ مرسور طرح میشو  ،چنانکه
نوشتهانک« :جمشیک از نخستین پا شاهان ایرانی اس .که چران شلوفا چ طالیی را رقم ز اس ....رفتهرفته اچ چنین
میپنکار که ش چ رچز چ حرک .رچان رچ چ حتی سر ی چ گرمی هوا چار ار چجو اچس.؛ بنابراین خو را خکای
جهانیان میخوانک چ ستور می هک تا چی را بستاینک( ».اسماعی پور )266 :1397 ،اما بایک توجه اش .که استان
جمشیک با استان پا شاهانی چون حاک چ افراسیا چ سلم چ تور که سرنوشتی اهریمنی یافتهانک بسیار متفاچت
اس:.
پزشییییلی چ رمییییان هییییر ر منییییک

ر تنکرسیییییییییییتی چ را گزنیییییییییییک

همییییین رازهییییا کییییر نیییییز آشییییلار

جهییییان را نیامییییک چنییییو خواسییییتار

گیییییذر کیییییر از آن پیییییس بیییییر آ

ز کشییور بییه کشییور چییو آمییک شییتا

چنییییین سییییال پنمییییه برنمیییییک نیییییز

نکییییک از هنیییر بیییر خیییر بسیییته چییییز

همیییه کر نیهیییا چیییو آمیییک بیییه جیییای
َ
بییه فیی ّیر کییییانی یلیییی تخییی .سیییاخ.

ز جیییییای مهیییییی برتیییییر آچر پیییییای
چییه مایییه بییکچ گییوهر انییکر نشییاخ.
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)44- 43 :

اگرچه کیخسرچ هنگار برشمر ن پا شاهان بکسرنوش .همه را همر یف یا آچری میکنک اما چه ر رچای .اچستا
چه ر رچای .شهناهه  ،ر رچزگار پا شاهی جمشیک از هیچگونه ستم چ بیکا ی ختری نیس .بهگونهای که میتوان
گف .چران زرین پا شاهی ایران اسطور ای ،همین رچزگار جمشیک اس .چ اینچنین اس .که جمشیک از ّفر کیانی چ
موبکی هر چ برخور ار بو اس( ..شمیسا)22 :1396 ،
ّ
فیییییر شاهنشیییییهی
کمربسیییییته بیییییا

جهییان گشییته سییر تییا سییر اچ را رهییی

۸

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارۀ دوم

زمانییییییییییه برآسییییییییییو از اچری

بیییه فرمییییان اچ ییییو چ مییییرغ چ پییییری

جهیییییان را فیییییزچ بیییییکچ آ رچی

فیییرچزان شیییک تخییی .شیییاهی بیییکچی

مییییینم گفییییی .بیییییا فیییییر اییییییز ی

همییییم شییییهریاری چ هییییم موبییییکی

چییییو خورشیییییک تابییییان میییییان هییییوا

نشسیییییته بیییییر اچ شیییییا فرمیییییانرچا

بیییه جمشییییک بیییر گیییوهر افشیییانکنک

میییییر آن رچز را رچز نیییییو خوانکنیییییک
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)44 :

«به شهریاری جم لیر ،نه سرما بو  ،نه گرما ،نه پیری بو  ،نه مرگ ،نه رشک یو آفریک  ...چنین بو به هنگامی که
جم خو رمه پسر چیونگهان شهریاری میکر ( ».اچستا ،1379 ،ج)137 :1
از رچای .اچستا چ شهناهه برمیآیک که جمشیک برای مر ر چ کشورش بهترین فرمانرچا بو چ نیلوترین کارها را به
انمار رسانک اس .تا جایی که نار اچ ر کنار زر ش .میآیک« .زر ش ....هنگامی که فرستا شک تا ر جامۀ خاکی...
ّ
متملی شو ّ ،فر بزرگ چ رچشنی ر اچ چنان نمایان بو هم چنان که ر تخمه (= خانکان) جم( ».آذر فرنتغ چ آذربا ،
 )28 :1388ازاینرچ این پرسش پیش میآیک پا شاهی که اینگونه کار ان چ نیلوس .چه گونه میشو گمرا شمر
شو  .آیا نمیتوان استان را بهگونهای ساخ.شلنانه نقک کر چ گف .که این گمراهی از زاچیه یک مخالفانش به اچ
نست .ا شک اس.؟ ر چاق از سوی مخالفان فقط ا عا میشو که جمشیک ناسپاس شک رحالیکه هیچ رفتار
نا رستی از جمشیک سر نز اس ..تنها جمشیک کارهای نیک خو را ،یعنی کارهایی که نیلی آنها بر همه آشلار
اس ،.برمیشمار  .به نظر میرسک که جمشیک پس از چنکین سال با به انمار رسانکن خویشلاریهای خو که
بیشترشان نیز بیسابقه بو انک ،احساس میکنک که یگر به آن مرحله از پیرچزی س .یافته اس .که بایک همۀ مر ر
چ بزرگان چ مهتران آن را رک کننک ،برای همین اس .که استان جمشیک مفص ترین استان شهناهه از جه .توصیف
چ نمایش خویشلارانه اس ،.ازاینرچ جمشیک ر انتظار پاسخی رس .از حا ران ر مملس اس ..گویی سخنان
جمشیک نیایشی اس .چ «نیایش نیک خواهانه هرگز بیپاسخ نمیمانک( ».موله )224 :1395 ،اما به طرز آیرچنیچار،
جمشیک به ناسپاسی چ کفر متهم میشو چ شگف.تر آنکه به س .کسی کشته میشو که ر پلیکیش شلی چجو
نکار .
گرانمایگیییییان را ز لشیییییلر بخوانیییییک

چییه مایییه سییخن پیییش ایشییان برانییک

چنیییین گفییی .بیییا سیییالخور مهیییان

کیییه جیییز خویشیییتن را نیییکانم جهیییان

سال پنجاه و چهارم

تحلیل کهن الگوی جمشیدکُشی در …

هنیییر ر جهیییان از مییین آمیییک پکییییک

چییو میین نییامور تخیی .شییاهی نکیییک

جهییییییان را بییییییهخوبی بیاراسییییییتم
شچیین اییین گفتییه شییک ّ
فییر یییز ان ازچی

چنیییان اسییی .گیتیییی کمیییا خواسیییتم

9

بگش .چ جهان شیک پیر از گفی .چ گیوی
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)45- 44 :

بکینگونه یکبار راچی استان ،جمشیک را ناسپاس معرفی میکنک چ تنها کسانی که ر مملس جمشیک حضورشان
گویی اهمی .ار موبکان هستنک که به نشانه تلییک آن ناسپاسی سر پایین انکاختهانک چ حرفی یا کنشی از گرانمایگان چ
سالخور مهان ر میان نیس ..نلته ر این اس .که شهناهه چ اچستا هیچ نشانهای از عف اخالقی چ انحراف
چنانکه ر کارهای حاک یا آژی هاک به نمایش میگذارنک نه ر کارهای جمشیک چ نه ر سخنان اچ به س.
نمی هنک که ست گمراهی یا ناسپاسی اچ شک باشک جز یک چیز باقی میمانک چ آن رشک رقیتان اس .از نقشی که
جمشیک ر آرمانی شکن رچزگار مر ر کشورش ار  .ربارۀ خطر رشک یا آچری میشو که پنج اهریمن که شمن
انسان هستنک ،عتارتنک از« :حرص ،حسک ،شهوت ،خشم چ ننگ» (آذر فرنتغ چ آذربا  )55 :1392 ،این پنج اهریمن
بهچیژ رشک چ شهوت بر چجو پلیک حاک تسلط ارنک .سرانمار ،رشک اهریمنی کار خو ش را میکنک چ
کهنالگوی شا کشی اجرا میگر  .کهنالگویی که ر به رچان چ میر ناخو آگا جامعه میبر  .مخالفان لیلی برای
کفر پا شا جع میکننک چ جمشیک بکینگونه ر کار این اتهار بیپایه کشیک میشو  .ر چاق رفتار موبکان با جمشیک
ر به رفتارهای ناخو آگاهی میبر که گویی ر چر های باستانی تلرار شک اس ،.چیزی که یونگ آن را نمونههای
باستانی مینامک( .اچنس )30-28 :1351 ،نمونههای باستانی رعینحال پویا نیز هستنک« .آنها صورتهای ذهنی
چ فطری غریز انک نه هوش .همیشه چجو ارنک چ منشل فراینکهای چاق ر شعور ناخو آگا هستنک( ».همان)29 :
پس از این کار جمشیک که نه ستمی کر چ نه بیگناهی را کشته به س .حاک از میان ّار میشو  .شهناهه از
گوش.خواری حاک هم پر بر اری میکنک.
شییه تازیییان چییون بییه خییوان سیی .بییر

سییییر کییییم خییییر  ،مهییییر اچ را سییییپر

بیییه رچز چهیییارر چیییو بنهیییا خیییوان

خیییورش کیییر از پشییی .گیییاچ جیییوان
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)49 :

شهناهه این رچای .را ر حالی میآچر که پیش از آن از مر اس (پکر حاک) به اشتن گاچهای چشا نه قربانی
کر ن آنها اشار میکنک.
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شمارۀ دوم

کییییه مییییر اس نییییار گرانمایییییه بییییو

بیییه ا چ هیییش برتیییرین پاییییه بیییو

میییییر اچ را ز چشییییییکنی چارپیییییای

ز هییر یییک هییزار آمکنییکی بییه جیییای

همیییان گیییاچ چشیییا بیییه فرمیییان بیییری

همیییان تیییازی اسیییتان همیییه گیییوهری
(همان)46-45 :

ر همین معنی هنگامی که از جمشیک یا میکنک نه از کشتن چ قربانی کر ن گاچ بلله از رشتن چ تافتن چ بافتن ،آن
هم نه از موی گاچ یا میکنک.
ز کتیییییان چ ابریشیییییم چ میییییوی قیییییز

قصییی کیییر چ پرماییییه یتیییا چ خیییز

بیاموختشییییییان رشییییییتن چ تییییییافتن

بییییه تییییار انییییکرچن پییییو را بییییافتن
(همان)44 :

ازاینرچی اس .اگر گفته شو یلی از الی ناسپاس خوانکن جمشیک شهناهه از سوی رقیتان ،قربانی نلر ن گاچ
بو اس .که گویا چنانکه از شهناهه (نه اچستا) برمیآیک ر رچزگار حاک مرسور گش ..راینبار بک نیس .انسته
شو که به نظر برخی چون چشن گیمن اسطورۀ نیایش رچان گاچ ابکاع زر ش .بو اس .تا جانشین اسطورۀ کشتن چ
قربانی کر ن گاچ ازلی یا گاچ نخستین شو ( .موله)226-225 :1395 ،
اچری فر چسی ر پایان استان جمشیک نیز شگف.انگیز اس:.
شیییک آن تخییی .شیییاهی چ آن سیییتگا

زمانیییه ربیییو ش چیییو بیمیییا کیییا

ازچ بیییش بییر تخیی .شییاهی کییه بییو

بیییکان رنیییج بیییر ن چیییه آمیییکش سیییو

گذشیییییته بیییییرچ سیییییالیان هفتصیییییک

پکیییییک آچریییییک همییییه نیییییک چ بییییک

چییییه باییییییک همییییی زنیییییکگانی راز

چییییو گیتییییی نخواهییییک گشییییا ن .راز

یلایییک چییو گییویی کییه گسییتر مهییر

نخواهیییک نمیییو ن بیییه بیییک نییییز چهیییر

یلیییییی نغیییییز بیییییازی بیییییرچن آچر

بییییه لیییی .انییییکر از ر خییییون آچر
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)52 :

نشانۀ اشتتا چ ناسپاسی موبکان چ مر ر فریفتۀ آنان ،ر اتهار ز ن به جمشیک ،پشیمانی آنهاس.؛ پس از آنکه
سخ .گرفتار چنگال حاک میگر نک تا آنما که ر پی نماتبخشی از تتار جمشیک به جس.چجو رچی مینهنک.
چنانکه از رچای .شهناهه میخوانیم ،آبتین پکر فریکچن از تتار طهمورث اس .چ طهمورثی که پکر جمشیک اس..
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)65 :

سال پنجاه و چهارم
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خرچشیییییییی برآمیییییییک ز آتشیییییییلک

کیییه بیییر تخییی .اگیییر شیییا باشیییک

همیییه پییییر چ برنیییاش فرمیییان بیییریم

یلایییییییک ز گفتییییییار اچ نگییییییذریم
(همان)81 :

ازاینرچ رچشن میشو که س .حاک یا انکیشۀ حاکی ر شورش کور فرچ گرفتن جمشیک ،پنهانی ر کار
بو اس.؛ چراکه نخستین باری اس .که ایرانیان برای به پایین کشیکن پا شا خو س .به سوی بیگانه راز میکننک.
ش
ر سراسر شهناهه یگر چنین کار نابخر انهای یک نمیشو ؛ بنابراین بایک گف .الگوی جمشیککشی به طرز شگفتی
بر استان جمشیک مطابق .میکنک چ کیخسرچ که ر خویشلاریها ماننک جمشیک اس ،.از شیوۀ برخور مر ر چ
رقیتان نهانی با آن پا شا آرمانی رس میگیر .
 .6کیخسرو در برابر کهنالگو

کنار گیری کیخسرچ کار شگرفی اس .که ر اچج شلو منکی ایران چنانکه ر رچزگار جمشیک بو  ،رخ مینمایک .ر
اینما تلکیک بر لی های کنار گیری کیخسرچ از قکرت اس .که حتی پیر خر منکی چون زال را به انکیشه فرچمیبر .
کیخسرچ با زال سخن میگویک؛ گویی اچ را از راز کهنالگوی ناسپاسی چ مرگ تراژیک آگاهی می هک تا اینکه زال
به جانشینی لهراس خشنو میشو .

کیخسرچ به ست برخور اری از شخصی .معنوی چ ّفر منک ،بهخوبی آینکۀ رچنک گر یسی رفتاری مر ر بهچیژ

بزرگان چ موبکان را رمییابک چ پیش از آنکه فرص .از س .برچ  ،تصمیم میگیر که به سرنوش .فرمانرچایان بزرگی
چون جمشیک چار نشو چ ّفر کیانی را از س .نکهکّ .فر ای که بهسختی آن را به س .آچر چ بکانگونه ر نز ایز ی
چون آناهیتا ارجمنک شک اس« ..کیخسرچ پهلوان سرزمینهای آریایی ...خواستار شک :ای ار چیسور آناهیتا ای نیک
ای تواناترین مرا این کامیابی ارزانی ار که من بزرگترین شهریار همه کشورها شور که بر همه یوان چ مر چمان رچنک
چ جا چان ...چیرگی یابم ...ار چیسور آناهیتا ...اچ را کامیابی بخشیک( ».اچستا ،یش.ها)306 :1379 ،
بکینگونه اس .که جایگا کیخسرچ ر اچستا چ شهناهه چیژ اس .چ با اشتن فر ّ
«فری که از آن کیخسرچ بو ».
(همان )499 :بر افراسیا پیرچز میشو « .کیخسرچ ،سرچر پیرچز ،پسر خونخوا سیاچش لیر -که ناجوانمر انه
کشته شک -چ کینخوا اغریرث لیر ،افراسیا تتاهلار چ برا رش گرسیوز را به بنک رکشیک( ».همان )499 :کیخسرچ
فقط انتقارگیرنک نیس .بلله رهاییبخش نیز هس ،.چنانکه شخصی .معنوی اچ ست نیکسرانمامی کیکاچچس
نیز میشو ازآنجه .که این کیکاچچس اس .که با انتخا اچ باعث پیرچز شکنش ر همۀ خویشلاریها میشو .
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چییو کییاچچس چ چییون جییا چ افراسیییا

کییه جییز رچی کییژی نتینییک بییه خییوا

بییه یییز ان شییور یییک زمییان ناسییپاس
ز میییییین بگسییییییلک فییییی ّیر ایییییییز ی

بییییه رچشیییین رچان انییییکر آرر هیی یراس
گیییییرایم بیییییه کیییییژی چ را بیییییکی
(فر چسی ،1389 ،فتر چهارر)327 :

 .7چرایی از دست رفتن ّفره و ترس کیخسرو

چرایی از س .رفتن ّفر ر رشک چ ناسپاسی نهفته اس .چنانکه ر اچستا از رشک یوآفریک یا میشو « .به

شهریاری اچ ،نه سرما بو  ،نه گرما ،نه پیری ،نه مرگ چ نه رشک یو آفریک ( ».اچستا :1379 ،ج )490 :1چنانکه از
این بنک اچستا برمیآیک خو جمشیک ر کار مرگ اهریمنی فرچ میرچ  ،مرگی که ر کنار رشک از آن یا میشو  .رشک
ش
چ کهنالگوی یگری که ر شهناهه از آن پر بر اری میشو ناسپاسی اس .که به جمشیککشی میانمامک .اگرچه
ناسپاسی (کفر) به پا شا نست .ا میشو اما ازآنماکه این الگوی رفتاری چ نلته ر خو ار ؛ یلی اینکه چ
سویه اس.؛ یعنی چنین نیس .که فقط پا شا ناسپاس گر بلله مر ر هم چارش میشونک .چر این رفتار ر به میر
ناخو آگا جمعی میبر که باز هم مر ر را نیز ر بر میگیر که باعث میشو مر ر ر برابر پا شا حتی یک پا شا
آرمانی چون جمشیک ،ناسپاس میشونک .بک نیس .انسته شو که سپاس که ر تضا با ناسپاسی اس .چه جنتههایی
از چجو ی آ می را ر بر میگیر چ خر چگونه این جنتههای چجو ی را را مینمایک؛
نخسیییی .آفییییرینش خییییر را شییییناس

نگهتییییان جییییان اسیییی .چ آن سییییپاس

سه پاس تو چشیم اسی .چ گیوش چ زبیان

کییزین سییه بییو نیییک چ بییک بیگمییان

خیییییر تییییییر چ میییییر رچشییییین رچان

نتاشیییک همیییی شیییا مان ییییک زمیییان
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)5-4 :

این مر ر تیر رچان هستنک که همه کارهای نیک جمشیک را نا یک میگیرنک چ از فرمان اچ سر باز میتابنک تا جایی
که آن پا شا تنها میشو چ پا شا تنها چ بیلشلر چ مر ر ،به س .شمنی که کمین کر اس .کشته میگر .
کیخسرچ اناتر از آن اس .که ر ناسپاسی گرفتار گر  .التته چنانکه خواهیم گف .کیخسرچ برخالف جمشیک
یارانی ار که نست .به اچ باچرمنکنک چ تا چاپسین زمان همرا اچ میایستنک.
سپاسییییییم ز یییییییز ان کییییییه اچ ا فییییییر

بییییکین گییییر ش اختییییر چ پییییای چ پییییر

بیامیییییک خرامیییییان بیییییه جیییییای نمیییییاز

همییییییی گفیییییی .بییییییا اچر پییییییاک راز

سال پنجاه و چهارم
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بگییییییر ان ز جییییییانم بییییییک رچزگییییییار

همیییییییان چیییییییار ییییییییو آموزگیییییییار

بییکان تییا چییو کییاچچس چ ییحاک چ جییم

نگییییییر هیییییوا بیییییر رچانیییییم سیییییتم
(فر چسی ،1389 ،فتر چهارر)329- 328 :

ناسپاسی چ چیرانگری ناسپاسی ر استان جمشیک برجسته شک اس:.
بییه یییز ان هییر آن کییس کییه شییک ناسییپاس
بیییه جمشییییک بیییر تیر گیییون گشییی .رچز

بیییه لیییش انیییکر آییییک ز هیییر سیییو هی یراس
همییییی کاسیییی .آن ّ
فییییر گیتییییی فییییرچز
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)45 :

اما ر اینما بایک گفتههای جمشیک تحلی شو تا مفهور ناسپاسی بهتر رچشن گر :
هنیییر ر جهیییان از مییین آمیییک پکییییک

چییو میین نییامور تخیی .شییاهی کییه یییک

بزرگیییی چ یهییییم چ شیییاهی مراسییی.

کییه گویییک جییز از میین کسییی پا شاسیی.

چییو اییین گفتییه شییک فییر یییز ان از اچی

بگش .چ جهان شیک پیر از گفی .چ گیوی
(همان)

اینکه جمشیک خو را پکیکآچرنکۀ هنر چ بزرگی چ آیین فرمانرچایی میشمار با توجه به اچستا چ شهناهه سخن
رستی اس .اما اگر به این مصرع «که گویک که جز من کسی پا شاس.؟» توجه کنیم رچشن میشو که ر رچزگار اچ
مکعی پا شاهی پیکا شک که جمشیک ناچار میشو هنرها چ کارهای خو را برای مر ر یلییلی ر هر پنما سال که
میگذر برشمار چ به یا مر ر فراموشلار آچر  .ر استان کیومرث هم از مکعی پا شاهی پر بر اری میشو :
گیییومرث ازییین خییو کییی آگییا بییو

کیییه تخییی .مهیییی را جیییزچ شیییا بیییو

یلایییییک بیامییییک خمسییییته سییییرچش

بسیییییان پرییییییی پلنگینیییییه پیییییوش

بگفییتش بیییه راز اییین سیییخن ر بیییه ر

کییه شییمن چییه سییاز همییی بییا پییکر

سییخن چییون بییه گییوش سیییامک رسیییک

ز کیییییر ار بیییییکخوا ییییییو پلییییییک

ل شییییا بچییییه برآمییییک بییییه جییییوش

سیییپا انممییین کیییر چ بگشیییا گیییوش
(همان)23-22 :

جمشیک نیز از ماجرا چ نقشۀ شمن نهانی ( حاک) که به گفتۀ پور اچچ از باب یورش آچر بو آگاهی یافته
اس« ..چون بابلیان به کشور پهناچر جمشیک یورش آچر نک تا آنما که توانستنک ر سرزمینهای پایین کشور به پیش
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رفتنک چ به چیران کر ن چ آتشافرچزی چ مر رسوزی پر اختنک( ».پور اچچ  ،یش.ها ،فتر نخس ،187 :.به نق از
جنیکی )506 :1396 ،اما موبکان انسته یا نا انسته جمشیک را به کفر چ ناسپاسی متهم میکننک.
همییییه موبییییکان سییییرفلنک نگییییون

چییرا کییس نیارسیی .گفییتن نییه چییون
(همان)45 :

ازاینرچ بایسته اس .که گفته شو ر رچزگار جمشیک کشور ر بهترین جایگا آبا ی چ شلو منکی اس( ..جنیکی،
 )511-514 :1396چ این آبا ی کشور چ نیلوکاری چه گونه میتوانک بر ناسپاسی چ کفر جمشیک لیلی باشک!
چنییین سییال سییی صییک همییی رفیی .کییار

نکیکنییییک مییییرگ انییییکر آن رچزگییییار

ز رنییییج چ ز بکشییییان نتییییو آگهییییی

مییییان بسیییته ییییوان بیییه سیییان رهیییی
(همان)44 :

برخالف آنچه رچساخ .استان ا عا میکنک هنگامی که این رچساخ .شلسته میشو چ ژرفساخ .به سخن
میآیک ناسپاسی از سوی جمشیک رخ نکا بلله از سوی موبکان –که شایک به آیینی یگر جز آیین جمشیکی ل ا
بو نک -ناسپاسی آشلار میشو چراکه ر تاریخ سیاسی ایران موبکان بیشترین نفوذ را ر به هم ریختن اچ اع کشور
به جه .مناف شخصی چ طتقهای خو اشتهانک( .اچشیکری )439 :1378 ،شورش گئوماتۀ مغ پیش از به قکرت
رسیکن اریوش بزرگ یا آچر نفوذ چ قکرت مغان چ موبکان ر تاریخ ایران بو اس( ..بریان)259-240 :1379 ،
از آن پیییس برآمیییک از اییییران خیییرچش
سیییییه گشیییی .رخشیییینک رچز سییییپیک

پکیییک آمییک از هییر سییوی جنییگ چ جییوش
گسسیییییتنک پیونیییییک بیییییا ّ
جمشییییییک
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)51 :

رچای .شهناهه شورش ایرانیان را رس .ر ل استان حاک آچر اس .بهگونهای که با زبان بیزبانی س.
اشتن حاک را ر تهم .کفر ز ن به جمشیک گوشز کنک چ جال تر آنکه سیا شکن رچز را پس از شورش به نمایش
گذاشته اس .رچزی که تا جمشیک حضور اشته رخشنک اس ..بکینگونه ر این اچ اع نابهسامان ایرانیانی که برای
کشورشان جان می ا نک چ یک رچز چیرگی بیگانه را تا نمیآچر نک چ حتی ر مواق حساس چ ر نتو پا شا  ،پهلوانان
بنامی چون خانکان سار نیز به تخ .شاهی نظر نکاشتنک( ،فر چسی ،1389 ،فتر یلم )287 :چه اتفاقی افتا اس.
که ایرانیان به سوی حاک اژ هاپیلر هولانگیز بیگانه رهسپار میشونک چ از اچ میخواهنک که به جای جمشیک بنشینک.
یلاییییییک بیامیییییک از ایییی یران سیییییپا

سیییییییوی تازییییییییان برگرفتنیییییییک را

سال پنجاه و چهارم
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شیینیکنک کییان جییا یلییی مهتییر اسیی.

پیییر از هیییول شیییا اژ هیییاپیلر اسییی.

سیییوی تخییی .جمشییییک بنهییییا رچی

چیییو انگشیییتری کیییر گیتیییی بیییر اچی
(همان)51 :

آنچه بیشتر غاص بو ن حاک را گواهی می هک این بی.هاس .که از پنهان بو ن جمشیک رچای .میکننک:
چو صیک سیالش انیکر جهیان کیس نکییک

بیییییر اچ نیییییار شیییییاهی چ اچ ناپکییییییک

صیییکر سیییال رچزی بیییه رییییای چیییین

پکیییییک آمییییک آن شییییا ناپییییاک ییییین

نهییییان بییییو چنییییک از بییییک اژ هییییا

نیامییییک بییییه فرجییییار هییییم زچ رهییییا
(همان)52 :

ر این بی.ها شهناهه بر مخاط آشلار میکنک که ر رچزگار حاک تا صک سال نار شاهی بر جمشیک باقی
بو ر چاق س.کم بخشی از مر ر ایران (جز موبکان) آگاهانه هنوز پا شا راستین ایران را جمشیک می انستنک چ
حاک را غاص  ،برای همین اس .که حاک از جستن جمشیک س .نمیکشک چ ر پی حذف مخالفان خو
اس .چ چنانکه استان رچای .میکنک همین مخالفان پنهان شک سرانمار ر کنار کاچ چ فریکچن شر چ ستم حاک
را از سر مر ر کم میکننک.
رچای .شهناهه پیش از گمرا شکن حاک چ ابلیسی شکن اچ پیوسته اچ را اژ ها میخوانک چ این را ر نهانگا خو
ار که حاک همان آژی هاک اهریمنی اس .که برای نابو ی هر آنچه آبا اس .به ایران تاخته اس( ..اچستا،
یش.ها )493-492 :1379 ،ازاینرچ بایک گف.؛ خویشلاری بزرگ جمشیک برای از میان بر ن آژی هاک
( حاک) نیمهکار میمانک چ به رچزگاران یگر میافتک.
 .8چرایی کنارهگیری کیخسرو از پادشاهی
الف .به انجام رسیدن خویشکاری

کیخسرچ پس از کشته شکن سیاچش ،نخستین خویشلاری اچ چه از یکگا ینی چ چه از نظر سیاسی ،از میان بر ن
بزرگترین یو رچزگارش اس .که آن ،کسی جز افراسیا نیس ..ر همین راستا پیش از کشتن چ محو کر ن چجو
اهریمنی افراسیا  ،اچ را محاکمه میکنک چ بکیهایش را یلییلی برمیشمار .
بیامییییک جهانییییکار بییییا تیییییغ تیییییز

سیییری پیییر ز کینیییه لیییی پیییر سیییتیز

ز خییییون بییییرا رت گییییویم نخسیییی.

کیییه هرگیییز بیییالی جهیییان را نمسییی.
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گیییییر نیییییوذر آن نیییییامور شیییییهریار

جهانییییییکار چ از ایییییییرج اچ یا گییییییار

سیییکیگر سییییاچش کیییه چیییون اچ سیییوار

نتنییییک کمییییر نیییییز یییییک نامییییکار

تیییو بیییا میییرا از چیییه کیییر ی تتیییا

چنییییین رچز بییییک را نلییییر ی نگییییا
(فر چسی ،1389 ،فتر چهارر)322 :

پس از به انمار رسیکن این خویشلاری چ آبا شکن کشور ،پا شا همرا با مر ر به ستایش خکاچنک چ سپس به
جشن چ شا ی رچی میآچر .
ز ییییز ان چیییو شیییا آرزچهیییا بیافییی.

ز ریییییا سییییوی خییییان آذر شییییتاف.

بتو نییک یییک رچز چ یییک شیی بییه پییای

بییییه پیییییش جهییییان اچر رهنمییییای

چزآن پیییس چنیییین گفییی .شیییا جهیییان

کیییییهای نامیییییکاران فیییییرخ مهیییییان

زن چ کیییو ک از شییییهر بیییییرچن بریییییک

خورشهییا چ رامییش بییه هییامون برییییک

چهییی رچز بیییا شیییا کیییاچچس کیییی

همیییی بیییو بیییا رامیییش چ رچ چ میییی
(همان)324 :

این خویشلاری را به یاری مر ر چ پهلوانان چ کیکاچچس به انمار میرسانک چ بکین گونه به ست حضور معنوی
کی خسرچ ،کیکاچچس نیز از بکیها پاک میشو چ به نیک سرانمامی از جهان رخ .میبنک .
چییو بییا ایمنییی گشیی .کییاچچس جفیی.

همییییه راز ل پیییییش یییییز ان بگفیییی.

بسیییی بیییر نیامیییک بیییر ایییین رچزگیییار

کیییزچ مانیییک نیییار از جهیییان یا گیییار
(همان)325 :

ب .گمانهزنی درست دربارۀ مدعی شاهی

کیخسرچ نیز ماننک گیومرث چ جمشیک چار مکعی تاج چ تخ .قکرت میشو اما گرفتار نمیگر  .گیومرث به یاری
سرچش بر سپا یوان چیر میشو ؛ چراکه تنها یوان ر برابر اچ از ر شمنی رآمک انک .کار جمشیک چ نوع شمنش
متفاچت اس .چراکه شمن اچ نه یو بلله از جنس انسان اس .چ یکگاهش ربارۀ آبا کر ن زمین که یلی از
خویشلاریهای اچس .ر تضا با موبکان که بیشتر ینی هستنک تا نیایی قرار میگیر  .یا آچری میشو که کارهای
جمشیک بر اساس شهناهه عینی چ اینجهانی هستنک چ کاری که جنتۀ ین اشته باشک از اچ سر نز اس ..ازاینرچس.
که جمشیک قربانی رشک موبکان میشو چ به ناسپاسی متهم میگر اما کیخسرچ ر کنار فرمانرچایی ،گویی
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خویشلاری ینی را بیشتر ر نظر ار چ ر همین راستا هنگامی که کیخسرچ آشلارا از مکعی فرمانرچایی ایران یا
میکنک س .به انتخا میزنک چ پا شاهی را به لهراس می هک چ خو ش خویشلاری ینیاش را پی میگیر .
برخور کیخسرچ با مسلله متفاچت اس ،.اچ به جای برشمر ن کارهایش ،غکغه آینکۀ خو چ ایران را بازتا می هک:
گرفتییییه کسییییی تییییاج چ تخیییی .میی یرا

بییییه پییییای انییییکر آچر بخیییی .میی یرا

ز میییین مانییییک نییییار بییییکی یا گییییار

گییی رنجهیییای کهییین گشیییته خییییار
(همان)328 :

کیخسرچ به با رفتن گ رنجهای کهن (آبا ی کشور چ زنک بو ن آیینهای کهن) را یا آچری میکنک رنجهایی که
از سوی مکعی تاز به میکان آمک تهکیک میشونک .به همین خاطر اس .که هیچکسی حتی زال نمیتوانک اچ را از
تصمیمش منصرف کنک .ازاینرچ پیش از آنکه کار از کار بگذر خو س .به کار میشو چ نظمی چبار به کشور
می هک چ هر بزرگی را به بخشی از کشور برای فرمانکاری رهسپار میکنک .کیخسرچ به جه .اشتن شخصی .معنوی
از راهنمایی سرچش خمسته نیز برخور ار میشو .
بکیییییک اییییین جهییییان را ل رچشیییینم

خییییر شییییک ز بییییکهای اچ جوشیییینم
(همان)345 :

یلی از نشانههای آینکۀ پریشان ایران که کیخسرچ از آن پیشگیری میکنک آشفتگی شگف.آچری اس .که ر
میان ایرانیان آشلار میشو  ،آن هنگار که کیخسرچ ،لهراس را بهعنوان جانشینی فرامیخوانک ،با آنکه جایگا یلایک
پهلوانان چ بزرگان را با احترار تمار مشخص میکنک چ چظیفه آنها را تو ی می هک باز آشوبی برپای میشو .
فیییرچ آمیییک از نامیییکار تخییی .عیییاج

ز سییییر برگرفیییی .آن لافییییرچز تییییاج

بیییه لهراسییید بسیییپر چ کیییر آفیییرین

همیییییه پا شیییییاهی اییییییران زمیییییین

شییییگف .انییییکرچ مانییییک ایرانیییییان

برآشیییف .هیییر ییییک چیییو شییییر زییییان

خرچشییییییی برآمیییییییک از ایرانییییییییان

کیییه زیییین پیییس نتنیییکیم شیییا را مییییان

نمیییوییم کییییس بییییزر چ نییییه کییییارزار

چیییو لهراسییید را بیییر کشیییک رچزگیییار
(همان)359 :

اینماس .که کیخسرچ کهنالگوی ناسپاسی را به ایرانیان گوشز میکنک چ با هوش چ خر خو ایرانیان را از
ناسپاسی چ خطراتی که ر پی ار هشکار می هک چ چون شورش چ سرکشی ناسپاسی ر آغاز را اس .از آسیتش
بهآرامی چ خویشتن اری چ سیاستمکاری ،خو چ کشور را چر میکنک.
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چیییو بشییینیک خسیییرچ ز سیییتان سیییخن

بیییکچ گفییی .مشیییتا چ تنیییکی ملییین

بییییه ایرانیییییان گفیییی .فرخنییییک شییییا

کیییه فیییر ا شیییما را همیییین اسییی .را

همییان کییس کییه از پنییک میین ر گذشیی.

همییه رنیییج اچ پییییش مییین بیییا گشییی.

چنیییین هیییم بیییه ییییز ان بیییو ناسیییپاس

بییه لییش انییکر آیییک ز هییر سییو هییراس

بزرگیییییانش گیییییوهر بیییییر افشیییییانکنک

بیییه شییییاهی بیییرچ آفییییرین خوانکنییییک
(همان)361-359 :

کیخسرچ ر سفارش خو به لهراس چ مر ر گویی قانون خو را که ا چ شا ی اس ،.چبار یا آچری میکنک
چ اینکه یو ناسپاسی چ رشک همیشه آما بازگشتن اس..
سیییییپر ر تییی یرا پا شیییییاهی چ گییییینج

از آن پییس کییه بییر ر بسییی ر چ رنییج

مگییر ان زبییان زییین سییپس جییز بییه ا

کیییه از ا باشیییی تیییو پییییرچز چ شیییا

ملییییین ییییییو را آشییییینا بیییییا رچان

چییو خییواهی کییه بختیی .بمانییک جییوان

خر منییییک بییییاش چ بیییییآزار بیییییاش

همیشیییییه زبیییییان را نگیییییه ار بیییییاش

بیییه ایرانییییان گفییی .کیییز تخییی .اچی

بتاشیییییک شییییا ان هییییم از بخیییی .اچی

همیییه شیییا چ خیییرر بیییه اییییوان شیییویک

چییو رفییتن بییو شییا چ خنییکان شییویک
(همان)364-358 :

 .9ویژگیهای کهنالگو و بازتاب آن در شخصیت کیخسرو

کهنالگوها اغل خو را ر استانهای اسطور ای مر مان ابتکایی نشان می هنک .مر ر چر های ابتکایی به این
استانها باچرمنک هستنک« .اسطور ر میان مر مان اسطور ای چونان فرمان نانوشتهای اس .که آنان زنکگی خویش را
با آن میسنمنک چ ر همه حال کمربستۀ آن هستنک» (ابراهیمی.)52 :1389 ،
این استانهای اسطور ای ر آیینها کارکر خو را بهتر نشان می هنک .به سخن یگر باچرمنک به آیین اسطور ای
با انمار ا ن آن ر حال چ هوایش قرار میگیر چ به زمان ازلی آغازین گار میگذار  .ازاینرچس .که میان زیس.
باطنی چ آیینی مر مان اسطور ای چ زنکگانی بیرچنی آنها پیونکی برقرار اس ..ازاینرچ گفتهانک« :کارکر اساطیر تو ی
چ توجیه حقایق طتیعی چ فرهنگی اس( ».اسماعی پور.)57 :1393 ،

ش
استان کیخسرچ با آیینهای اسطور ای پیونک ار  .کیخسرچ ر راستای رهایی از کهنالگوی جمشیککشی پس
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از کنار گیری از قکرت چ تقسیم چ سپر ن آن به یگران – یگرانی که بهناچار ر معرض خطر قرار میگیرنک -از مر ر
چ خانوا اش خکاحافظی میکنک؛ چراکه آیین سفر به جهان یگر خویشلاریی فر ی اس ..ر آغاز را به همرا هش.
تن از پهلوانان ایران راهی سفر آیینی میشو تا آنکه ر کنار چشمهای ش فرچ میآینک .کیخسرچ با آ چشمه سر
چ تن میشویک که نما رهایی چ پاکی برای گار گذاشتن ر جایگا پاک یکار اس ،.به همراهان خو میگویک که فر ا
بامکا که از خوا بیکار میشویک یگر مرا نخواهیک یک .برگر یک که زنکگی هنوز با شما کارها ار  .فر ای آن رچز
رستم چ زال چ گو رز بازمیگر نک چ گیو چ بیژن چ گستهم چ طوس چ فریترز میماننک چ به جس.چجوی کیخسرچ
میپر ازنک اما نشانی از اچ نمییابنک .حضور همیشگی پهلوانان یلکل ر کنار کیخسرچ نشان می هک که با بو ن
ش
آنهاس .که کیخسرچ توانس .بر کهنالگوی جمشیککشی چیر شو  .پس از غیت .کیخسرچ ،گیو چ چهار تن یگر
چار ریزش برف سهمگین میشونک چ ر زیر برف ناپکیک میماننک .خویشلاری آیینی کیخسرچ چ یارانش ر حقیق.
گزار ن آیین ّ
تشرف بو اس .که پس از رهایی قهرمان از سختیهای سفر چ طی مراح گیتیانۀ آن به انمار
میرسک (کمپت )105 :1398 ،؛ ازاینرچ گفتهانک« :بسیاری از اسطور ها تو ی هنکۀ آیینهاینک( ».همان.)58 :
گا قصهها چ اسطور ها از زبان شخصی.ها انککی گر گشایی ارنک .کیخسرچ ر جای جای استان خواس.
خو را از کنار گیری برای ایرانیان بازگو میکنک هرچنک آنها هیچگا خشنو ی خو را از این کنار گیری آشلار نمیکننک
چ از اچ ل نمیکننک .آیا کیخسرچ جنته آموزشی معنوی خویشلاری خو را به یا مر ر میآچر ؟ ر همین راستا گفته
میشو که «ازآنماکه اسطور ها به سرچشمه چ پایان جهان یا به مو وعی چون بهش .میپر ازنک توصیفکننکۀ
اموری باشنک که مر ر هرگز به چشم نتواننک یک( ».همان.)58 :
 .10مکرر گشتن و نو شدن کهنالگوها

کهنالگوها پیونکی با سرآغازها چ سرآغازکننکگان ارنک ازاینرچس .که برای جامعۀ باچرمنک به اسطور تلرار کارهایی
که برای نخستین بار به انمار رسیک انک خویشلاری آنهاس ..همیشه «یک مضمون ملرر چ رچنمایهای بنیا ین بو
تشرف چ رازآموزی مشاهک چ تط شک اس ..این تمربۀ مرگ آیینی ر حین ّ
چ ر همه انواع مراسم ّ
تشرف چ چبار
زنک شکن نهتنها چ عی .بنیا ین هستی فر را تغییر می هک بلله رعینحال تقکس زنکگی انسان چ جهان چ کائنات
را بر اچ آشلار میکنک( ».الیا .)57 :1394 ،
کهنالگوها با تلرار کر ن خو  ،انسان را ر چرخهای از زمان قرار می هنک که با زمان ازلی پیونک میخور « .اچستا
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ََ
از زروان اکرن به چم زمان بیکران چ زرچان َدرغوخدات به چم بخشی از زمان (زمان محکچ ) نار میبر ( ».مهر،
.)46 :1375
انسان اسطور ای ر پی گذر کر ن از این چ گونه زمان اس« ..زمان سپنمی گذرنک اس ..با فرا شکن از این زمان
زنمیری چ خطی اس .که میتوان به گر چنۀ زمان اساطیری س .یاف ..گر چنهای که انسان را به بستر بیزمانی چ
زمان مقکس اسطور ای میبر ( ».اسماعی پور .)25 :1393 ،زمان خطی چ کرانمنک کیخسرچ رچزگاری اس .که به
خویشلاریهای این جهانی خو میپر از چ آما گی پیکا میکنک که انکک انکک خو را بهکلی از زمان کرانمنک رهایی
هک .التته ر زنکگی اینجهانی انسان پیوسته ر میان این چ زمان چ قلمرچ ر رف .چ آمک اس ..کیخسرچ آن هنگار
که ر کنار چشمه آ تنی میکنک چ ر ش ناپکیک میشو التته از چشم همراهانش ،گار به قلمرچ زمانی چ ملانی
اسطور ای میگذار  .چراکه اچ با ارا ۀ فر ی .یافتهاش این گذر را خواسته بو « .چاژگونی زمان سپنمی چ انتقال شخص
به زمان اساطیری جز ر مواق حساس چ مهم یعنی ر مواقعی که شخص بهراستی با خو خویش اس .انمار
ش
نمیگیر » (همان .)25 :منظور از موق حساس ر این گفته برای کیخسرچ احساس خطر جمشیککشی اس .چ
مقصو از با خو خویش بو ن هم بکینگونه اس .که کیخسرچ برای حضور با خویشتن خویش چنک رچز از همه
چر میشو چ با آیین چیژ به نماز میپر از چ بکین گونه آما گی پیکا میکنک که به سوی ملان چ زمان اسطور ای گارهای
نخستین را بر ار .
شیی چ رچز یییک هفتییه بییر پییای بییو

تیین آن جییای چ جییانش گییر جییای بییو
(فر چسی ،1389 ،فتر چهارر)329 :

پس از بازگش .چ همسخنی با ایرانیان بار یگر به جایگا نماز میرچ .
جهانیییکار شیییک پییییش برتیییر خیییکای

همییی خواسیی .تییا باشییکش رهنمییای

همیییی گفییی .کیییای کر گیییار سیییپهر

فرچزنییییییکۀ نیلییییییی چ ا چ مهییییییر

چنییین پیینج هفتییه خرچشییان بییه پییای

همییی بیییو بییر پییییش گیهییان خیییکای

چنییان یییک ر خییوا کییاچ را بییه گییوش

نهفتییییه بگفتییییی خمسییییته سییییرچش

اگییییر زییییین جهییییان تیییییز بشییییتافتی

کنییییون آنییییچ جسییییتی همییییه یییییافتی

بییییه همسییییایگی اچر پییییاک ،جییییای

بییییییابی بیییییکین تیرگیییییی ر مپیییییای

چییو بخشییی بییه ارزانیییان بخییش گیینج

کسیییی را سیییپار ایییین سیییرای سیییپنج
(همان)337 :
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به نظر میرسک که تعتیر همسایگی اچر پاک ر شهناهه چنین مفهومی اس .که نوشتهانک« :بنا بر گاتها،
اهورامز ا ر رچشنایی بیپایان انگر راشا ( )angra raochaکه معرف فضای بیکران یا حال .بیفضایی اس،.
بکچن آغاز چ انمار اس .هستی ار ( ».مهر.)47 :1375 ،
انسان باچرمنک به اساطیر ،برای حضور ر ملان چ زمان آیینی چ برخور ار شکن از معنای زنکگی ،جایگا ها چ اچقات
خاصی را میشناسک .ر همین راستا تلرار کهنالگو ر چجو انسانها چ زنکگی آنها رخ می هک ،چنانکه استان
زنکگی جمشیک بهگونهای ر استان کیخسرچ تلرار میشو اما کیخسرچ از مرگ یا فرچ رفتن ر زمان کرانهمنک
ش
میگریز چ با خر منکی چ زمانشناسی کهنالگوی جمشیککشی چ مرگ بهناچار چ فاجعهآمیز را به زنکگانی آیینی یکار
یا به تعتیر اسطور پژچهان آیین ّ
تشرف تتکی میکنک« .گذر از آستان جا چیی ،مرحلۀ انتقال انسان به سپهری یگر اس.
که ر آن چبار متولک میشو ( ».کمپت  .)96 :1398 ،اینگونه از قهرمانان بسیار نیستنک چ ازاینرچس .که زنکگی چ
گریز از مرگ آنها پیوسته پرسشبرانگیز اس ..بههررچی این گریز ،آغاز یک سفر رازآلو اس .که بایک از یک رچاز
گذش .چنانکه کیخسرچ از میان چشمهای را خو را آغاز میکنک.
نتیجه

کهنالگوها ر میر ناخو آگا جمعی چ تتاری حضوری قاط ارنک؛ ازاینرچ توجه به آنها با جلو هایی که ر
استانهای اسطور ای ارنک ،بسیار رچری اس ..کهنالگوی ناسپاسی که بیشتر رنگ یک کهنالگوی ینی ار ،
ر ژرفساخ .رچای ،.پر از رچح چ باطن طرف مقاب نیز برمی ار ؛چراکه تنها با چنان تهمتی اس .که میتوانک
رقی قکرتمنک خو را از میان بر ار  .این کهنالگوی پیرچز ر استان جمشیک ،تعیینکننک ترین کهنالگو ر پیش شبر
این رچای .اس ،.اما ر رچای .کیخسرچ شلس .میخور  .شخصی.هایی که این کهنالگوها را ر زنکگی خو
خواسته یا ناخواسته جلو ا انک ،مهم چ سرنوش.سازنک؛چراکه اینان ر پی رهایی خو از مرگ تراژیک تالش
میکننک؛ گاهی از آن گریخته چ به زنکگی جاچ انی س .مییابنک چ گا ر چنگال زمان چ رچزگار گرفتار میآینک چ کشته
میشونک .ر یک متن اسطور ای چ حماسی ،پا شاهان چ پهلوانان بهعنوان بشر نوعی ،نقش خو را اجرا میکننک چ
ش
ازاینرچی اس .که کهنالگوها ،ر اینما کهنالگوی جمشیککشی ،ر چجو اینگونه از قهرمانها نمو رچشنتری
پیکا میکننک .یلی یگر از چراییهای پیونک کهنالگوها چ پا شاهان چ پهلوانان ،خویشلاری جاچ انگی خواهی آنان
اس.؛ چنانکه ر چجو جمشیک چ کیکاچچس چ کیخسرچ چ رستم این انگیز موج میز اس ..این قهرمانان ختری
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از راز جاچ انگی یافتهانک ،بکین معنی که نامیرایی ارج چ ارزش زنکگی اس.؛ازاینرچ جنگها چ پهلوانیها چ
خر منکیها چ راز چ نیازهای خو را ر این راستا انمار می ا انک .متن اسطور ای چ حماسی شهناهه بیانگر تالش
انسان برای رسیکن بهنوعی از زنکگانی متفاچت بو اس.؛ چنانکه جمشیک با آبا کر ن زمین چ ایما چران طالیی
برای زنکگی مر ر ،چ کیکاچچس با پرچاز به آسمان چ نتر با یوان مازنکرانی ،چ کیخسرچ با از میان بر ن افراسیا
ش
اهریمنی ،فریکچن با به بنک کشیکن کشنکۀ جمشیک یعنی حاک ،رستم با پشتیتانیهای خر منکانه چ نتر های لیرانۀ
خو برای فاع از ایران چ فرمانرچایانش ،ر پی اینگونه از زیس .جاچ انی بو انک چ اینکه ر برابر زمانه ،توفیق یافته یا
نیافتهانک تمار حقیق .نیس .بلله همین آگاهی نست .بهگونهای یگر از هستی که بیلرانه اس .چ فارغ از نامر می ،چ
تالش برای از آن خو کر ن آن هستی نامیرا ارزشمنک شمر میشو .
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