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چكيده
جمشيد تنها شخصيّت اساطيري است كه در شاهنامه داراي دو دورة زندگيِ كامالً متفااو اسات :در
دورة نخستِ زندگياش با پاكديني و شكوه تمام ظاهر مايشاود و در دورة دوم نياگ گراتاار سا و
معنوي و مادّي ميگردد .بررسي متون اوستايي و پهلوي در م ام منابع مست يم ياا ييرمسات يمِ رواياا
شاهنامه نيگ حاكي از تناقضا و سردرگميِ اين متون دربارة شخصيّت جمشيد اسات .م اةاپ پايرِ رو
درصدد است ضمن اثبا تعلّق جمشيد به آيين مهري و واسازي روايا زردشتي ،به برجساتهساازي
تناقضا موجود در اين روايا و آشكار كردن نيروهاي همستيگ بپردازد و ن ر مناسبا ايدئوةوژيك
و روابط دو گفتمان مهري و زردشتي را در صور بندي اين داستان تحليل كند .از اين منظر ،تناقضا
موجود دربارة جمشيد بير از هر چيگ ريشه در روابط متغيّرِ سنّت زردشتي با سنّتِ مهري دارد؛ بادين
معنا كه جمشيد نيگ همانند بسياري از عناصر كانونيِ آيين مهري ابتادا مشاموط طارد و انكاار گفتماان
زردشتي واقع ميگردد امّا بعدها در اثر چرخرهاي ايدئوةوژيكِ اين گفتمان ،در آن جاب مايشاود.
رابطپ ت ابلي -تعاملي گفتمانهاي زردشتي و مهري در خصوص جمشيد ،در صور بندي نهايي ايان
داستان در شاهنامه و باةطبع در روايا زردشتي آشكار است.
کليدواژهها :شاهنامه ،جمشيد ،گفتمان ،مهري ،زردشتي ،ت ابل ،جب .
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آثاري چون شاهنامپ اردوسي كه برآيند و ملت اي گفتمانهاي 4متعدّد همساز و ناساازند ،در
زمرة متون بغرنج هستند .اين بغرنجي نه از حيث سبك و بيان است و نه امري است منفي .ايان
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گونه متون ،نظامهاي گوناگون معنايي و نشانهاي را در خود جاي دادهاند كه ةگومااً برخاساته از
خودآگاه خاةق اثر نيست و ميتواناد حاصال موقعيّاتهااي سياساي ،سااخت قادر  ،برآيناد
اختالاا

ايدئوةوژيك و حتّي عوامل اردي چاون ساعپ صادر ياا تنا نظاري باشاد .يكاي از

مهم ترين داليل اين تعدّد گفتماني و همباودي نظاامهااي نشاانهشاناختي در شااهنامه ،وجاود
همگمانِ عناصر و نشانههايي است كه به شكل درزماني ،از آيينها ،ايادئوةوژيهاا و اسااطير در
سرچشمههاي روايت شاهنامه و به تبعِ آن در خود شاهنامه صور بنادي شادهاناد .گبشاته از
اينها خود اردوسي نيگ به اعتبار شاكلپ شخصيّتي (اعمّ از پايگاه انديشگاني و پايگاه اجتمااعي)
و خلّاقيّت خود ،به حكم تصرّف و ابداع ،در روايتگري خود تركيب پيچيدهتري از روايتهاا و
گفتمانهاي پيشين را رقم زده است.
از بين روايتها و گفتمانهاي نهادينهشاده در شااهنامه ،حضاور دو گفتماان مهرپرساتي و
زردشتي از ب يه چشمگيرتر است .مهرپرستي/ميترائيسم يكي از باگر تارين آياينهااي اعصاار
باستان بوده كه بنا به نظري حتّي روزگاري در بخر بگرگي از جهان بهويژه در امپراتاوري روم
گسترش يااته و رقيب سرسختي براي مسيحيّت به شمار ميراته است؛ به گوناهاي كاه اگرچاه
نهايتاً مغلو

گفتمان مسيحي ميشود ،بسياري از عناصر آن در اين گفتماان جاب

و مصاادره

ميگردد.
زادگاه و پايگاه اصلي مهرآييني ،ايران و هناد باوده اسات (دوساتخواه .)242 :1334 ،رواج
آيين مهري پير از دينآوري زردشت ،موضوعي است كه نيبر

آن را مطار كارد (ماواليي،

 )919 :1391و مح ّ ان ديگري نيگ آن را تأييد كردند .ابوريحان بيروني ( )419 :1331هم بر آن
است كه زردشت از قومي بوده كه مبهب شمسيّه/مهر داشتهاند و زردشتيان برخي اماور ديناي
خود را از اين مبهب برگراتهاند.
زردشت از همان آياز در گاهان (يسناي  )32باا آياين مهاري و عناصار كاانوني آن چاون
قرباني گاو و استعماط هوم به ستيگ برميخيگد و حتّي از نظر نيبر  ،دشامني انجمان هاواداران
گاهان بهويژه عليه انجمن هواداران ميترا به پيداير جنبر زردشتي ميانجاماد (دوشانگايمن،
 .) 239 :1332به باور او ،مخاةفان زردشت را بايد در انجمان ميتراياي جساتجو كارد (نيبار ،
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 .)193 :1329امّا محبوبيّت مهر در ايران به حدّي بود كه به ريام حابف ناام او در گاهاان ،در
اوستاي متأخّر سهم مهمي به وي داده شد و مهريشت به عنوان يكي از مهامتارين يشاتهااي
اوستا ،تحتتأثير اهمّيّت روزااگون مهار در تفكّار ايراناي باازتنظيم گشات و ايان امار خاود،
«نموداري از كثر

انتشار دين مهري ميان مردمان است» (ورمازرن .)13 :1331 ،در واقع ،آياين

زردشتي ضمن ت ابل با آيين مهرپرستيِ كهن و كوشر براي نشانهزدايي و حبف آن ،نهايتاً مهر
و بسياري از عناصر مهري را در اوستا جب

كرد .اةبتّه مهرپرستي ِنازردشتي نيگ به حيا

ادامه داد و حتّي در دورة اشكاني ،مهر به جاي هرمگد در مركگ قدر

خاود

قرار گرات (ناك :بهاار،

 ) 199 :1391و به روايتي گسترش جهااني آياين مهاري نياگ در هماين دوره روي داد (هماان:
.)192
با توجّه به روابط گستردة گفتمانهاي مهاري و زردشاتي در طاوط تااريا ،رابطاپ ايان دو
گفتمان در بخرهاي مختلف شاهنامه مشهود است .با وجود اين ،با نگااهي باه پاژوهرهااي
شاهنامه/اردوسيشناسي ميتوان درياات كه نسبتها و روابط اين دو گفتمان با يكديگر چندان
روشن نيست.
يكي از مهمترين داستانهاي شاهنامه كه بر پايپ روابط اين دو گفتمان صاور بنادي شاده،
داستان جمشيد است .پيشينپ تح يق نشان ميدهد برخي پژوهشگران به ارتبا جمشيد باا مهار
اشاراتي داشتهاند؛ از نظر بهار ( ،)229 : 1331جمشيد به عنوان شاه و پدر نخساتين انساانهاا
در واقع تجسّم ايگد مهر بر زمين است كه وظايف وي را در خود جمع دارد .زنار (191 :1339
و  )193-191نيگ جمشيد را همگاد يا جفت ميترا و همتاي زميني او ميداند .ويدنگارن (:1399
 33-19 ،21-41و  ) 113با اشاره به وجود جامعپ مردساالر در ايران پساآريايي و ارتبا آن باا
ميترا ،جمشيد را مرد بگر

اين جامعه ميداند كه ن ر شاه كارناواط را به هنگام جشن ساط ناو

(مهرگان) كه مرتبط با ميتراست ،ايفا ميكند .شميسا ( )99 :1391نيگ جمشيد را پياامبر پاير از
زردشت به شمار مي آورد و بر آن است كه م صود از آيين جمشيد در متون كهن ،هماان آياين
مهر است .امّا پژوهشگران مبكور ،داستان جمشايد را از منظار تحليال گفتماان و تاأثير رابطاپ
گفتمانهاي مهري و زردشتي در صور بندي آن ،مورد بررسي قرار ندادهاند.
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جمشيد در شاهنامه و متون تاريخي كه متأثّر از گفتمان زردشتي بودهاناد ،داراي شخصايّتي
متناقض و دو دورة متفاو

زندگي است .بيشاتر مح ّ اان ،ايان مساأةه را بازتاابي از بانماياپ

اسطورة عصر زرّين و سپس هبو انسان دانستهاند .از نظار ايشاان ،سانّت هباو در اياران باا
جمشيد مرتبط است (به عنوان نمونه ناك :كريساتنسان349-343 :1339 ،؛ يارشااطر:1333 ،
 .)231-232م اةپ حاضر در خوانشي نوين از اين داستان ،شخصيّت و زندگي دوقطبي جمشايد
را معلوط رابطپ متغيّر دو گفتمان زردشتي و مهري دربارة هويّت و خويشكاريهاي او ميداند.
بر اين اساس ،اين م اةه مايكوشاد باا اساتفاده از رهياااتهااي انت اادي ،باه باازخواني و
واسازي 1داستان جمشيد و بررسي بداهتهاي برساخته دربارة او بپردازد و علّات شاكلگياري
گگاره هايي چون گناهكار بودن جمشيد و دوقطبي بودن شخصيّت وي را در روايا

زردشتي و

شاهنامه تحليل كند .بر اين باور ،همواره مؤةّف كمتر يا بيشتر از آنچه را كه در نظار دارد ،بياان
ميكند و هميشه «مازادي از معنا» وجود دارد كه از چنبرة قرائاتهااي معتبار و مسالّط بيارون
مي ماند .هيچ مؤةّفي هرگگ نميتواند همپ راههايي را كه متن از خالط آنهاا خواناده مايشاود،
تحت نظار

خود درآورد .اين قرائت در پي آن است تا ناگفتهها و نهفتههاي پشت گفتاههااي

متداوط را بازنمايد (جمادي.)223 :1332 ،
 -2نشانههاي پيوند جمشيد با مهر و الگوي مهري

بررسي منابع موجود دربارة جمشيد و تطبيق آنها با روايا

ودايي و زردشتي دربارة مهر و

نيگ آثار برجايمانده از ميترائيسم در ير  ،حاكي از شباهتهاي اراوان جمشيد با مهر و پيوناد
عميق او با اةگوي مهري است.
از ميان ايگدان مهر و از ميان قهرمانان اساطيري نيگ جمشيد عميقترين پيوند را باا خورشايد
دارد؛ زيرا مهر ايگدي با منشأ خورشيدي اسات (بهاار )221 : 1331 ،و جمشايد هام مااهيّتي
خورشيدي دارد؛ به گونهاي كه در اساطير هندي ،پدر جمشيد (ويوساونت) ،خاداي خورشايد
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است (كريستنسن .)342 :1339 ،در متون زردشتي و شاهنامه نيگ ارتبا جمشايد باا خورشايد
كامالً آشكار است .همچنين پرواز جمشيد با گردونه/تخت از كوه دماوند و خورشيدچهر باودن
او در ميان آسمان (نك :صدي يان ،)93-92 :1392 ،يادآور گردونهراني مهار در آسامان از ااراز
كوه اةبرز است (مهريشت ،كردة  32 ،31 ،19 ،12و .)34
پيوند ژرف مهر و جمشايد باا زنادگي داماداري نياگ يكاي از خويشاكاريهااي مشاترك
آن هاست .عالوه بر كاربرد تعبير «اراخچراگاه» به عنوان يكاي از صافا

ثابات مهار در متاون

زردشتي ،مهر در اين متون بهصراحت ،بخشنده و پاسبان گله (همان ،كردة  ،11بند  12و كاردة
 ،22بند  )31-32توصيف شده است .كاربرد صفت ثابات هووتتاوت (دارنادة رماپ خاو ) باراي
جمشيد در اوستا (پورداود )131 :1349 ،و درخواست او براي پروردن گلههاي آاريدگان ماگدا
(گِوشيشت ،كردة  ،2بند  )9نيگ بيانگر ارتبا گستردة وي باا گلاهداري اسات .هناوز در مياان
قبايل تارك باتپرسات جناو

سايبري ،جمشايد در م اام خاداي چارپاياان بازماناده اسات

(كريستن سن .)419 :1339 ،همچنين در ري ودا راه جم كه همان راه مر

اسات« ،چراگااه و

مرتع يا  gavyūtiنيگ خوانده ميشود كه معادط اوستايي اين واژه  gaoyaoitiاست كاه باراي
مهرِ داراي چراگاههاي وسيع به كار ميرود» (زنر.)139 :1339 ،
نشانپ ديگر ،ارتبا مهر و جمشيد با قرباني گاو است .در مركگ آيينهااي ديان مهرپرساتي،
قرباني شدن گاو به دست مهر قرار داشته است (بهار .)221 : 1331 ،جمشيد نياگ كاه بناا بار
گاهان (يسناي  ،32بند  )3و وترشت مانسترنسك (ارگرد  ،)9خوردن گوشت را به مردمان ماي-
آموزد ،با قرباني گاو در ارتبا است.
همچنين مهر ،جمشيد و آيين هوم از حل ههاي يك زنجيره به شمار ميروناد .چناان كاه از
يسنا/هوميشت (ها

 ،9بند  )4برميآيد ،پدر جمشيد نخستين كساي اسات كاه گيااه هاوم را

اشرد و به پاداش اين عمل ،جمشيد بدو داده شد .بنابراين ،جمشيد و پدرش بنياانگابار آياين
هوم هستند (نيبر  139 :1329 ،و  .)231از سوي ديگر ،آيين هوم يكاي از عناصار كاانوني در
مهرآييني است (همان 33 :و .)191

33

شمارة سوم

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

عاري بودن جايگاه مهار ،ورِ جمكارد و دوران طالياي پادشااهي جمشايد از هماپ بالياا و
پديدههاي اهريمني (نك :بهار )221 : 1331 ،و نياگ پيوناد بنياادين مهار و جمشايد باا اا ّر و
پيوستن ارّ جمشيد به مهر ،از مهمترين نشانههاي شباهت و ارتبا اين دو است؛ زيارا جمشايد
ارهمندترين مردمان (يسنا ،ها

 ،9بند  )4و مهر نيگ ارهمندترين ايگدان (زامياديشات ،كاردة ،1

بند  )32است .همچنين ارّ جمشيد كه در سه نوبت از او جدا ميشاود ،نخساتين باار باه مهار
مي رسد (همان).
مهر و جمشيد از پيوندي تنگاتن

با جهان مردگان و ن شاي معاادي نياگ برخوردارناد .باه

عنوان نمونه در منابع پهلوي از جمله خويشكاريهاي مهمّ مهار ،داوري كاردار اروا (ميناوي
خرد ،پرسر  ،1بند  )113و ايفاي ن شي مؤثّر در نبرد معادي با نيروهاي اهريمني (زند وهومن
يسن )12-13 :1342 ،است .جمشيد نيگ در اسطورههاي ودايي ،شاه قلمارو مردگاان و خاداي
مر

است (گگيدة سرودهاي ري ودا 194 :1392 ،و  )211و در روايا

زردشتي هام پاس از

توبه ،به ارمانروايي برزخ ميرسد (روايات پهلاوي .)43 :1319 ،همچناين در رواياا

هنادي،

جمشاايد داوري اروا مردگااان را باار عهااده دارد (ايااونس 23 :1393 ،و  .)133ن اار معااادي
جمشيد نيگ در كاركرد ارجامشناختي ورِ جمكرد تجلّي ميياباد؛ زيارا پاس از وقاوع زمساتان
ملكوسان و نابودي مردم جهان ،بازسازي مردم و جانوران از ورِ جمكرد انجام ميشود (ارنبا -
دادگي .)142 :1391 ،از نظر كريستنسان ( )311 :1339و نياگ دوشانگايمن (،)23-29 :1393
اسطورة ورِ جمكرد در اصل به سنّتي يير از سنّت زردشتي تعلّاق داشاته و ن ار مهامتاري در
معاد ايرانيان ايفا ميكرده است.
وظيفپ مهمّ مهر ،نظار

بر پيمانهاا و نگهبااني از نظام و راساتي باوده اسات .در روايتاي

(مينوي خرد ،پرسر  ،21بند  ،)33اين خويشكاري به جمشيد نيگ نسبت داده شده است؛ زيارا
او پيمان گيتي را كه اهريمن بلعيده بود ،بازميگرداند.
ارتبا مهر و جمشيد با مهرگان و نوروز نيگ حاكي از پيوند ايان دو شخصايّت اسات؛ مهرگاان
عالوه بر ارتبا با مهر ،با جمشيد هم در پيوند است زيرا به بااور ايرانياان ،مهرگاان جشانِ باه بناد
كشيدن قاتل جمشيد يعني ضحاك نيگ هست .همچنين نوروز ضمن پيوند با جمشيد كه بنياانگابار
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آن معرّاي شده ،از جهاتي با مهر ارتبا دارد؛ نخست آن كه اين روز مصادف با ورود خورشايد/مهر
به برج حمل و تجديد قدر اوست؛ همچنان كه جشن ناوروز نياگ جشان پياروزي و ارماانروايي
كامل جمشيد است (نك :بهار .)229 : 1331 ،ديگر آن كه در بسياري از روايا مرباو باه منشاأ
نوروز ،تثليث جمشيد و نوروز و خورشيد كامالً آشكار است.
قرار گراتن يمه به جاي ميترا در جفت ميترا-ورونا را نيگ ميتوان نشانپ نگديكي بسيار ميتارا
و جمشيد دانست .در ري ودا ،دو خداي ميترا و ورونا چنان به يكديگر مارتبطاناد كاه ت ريبااً
جفتي ناگسستني را به صور

ميترا-ورونا تشكيل ميدهند (نك :گگيادة سارودهاي ريا ودا،

 .)333-393 :1392از ديدگاه زنر ( )191 :1339حداقل در دو قطعه از ري ودا ،يمه در جفاتِ
ميترا-ورونا ،جانشين ميترا شده است؛ زيرا در اين قطعهها برخالف معموط نه از ميتارا بلكاه از
يمه در كنار ورونا نام برده ميشود (به عنوان نموناه ناك :گگيادة سارودهاي ريا ودا:1392 ،
.)199
همچنين جمشيد در ميان شخصيّتهاي اسااطيري اياران بيشاترين پيوناد را باا دياوان دارد .در
ري ودا نيگ كاخ او جايگاه دئوههاست (نك :زنر .)139 :1339 ،اين ارتباا گساترده ،ياادآور پيوناد
ميترا با ديوان و ديوپرستان است .از نظر كريستنسن ( ،)1 :1322واژة ديو در آياز باه اياگدان اارو
در آيين ميترا اطالق ميشد؛ به همين سبب در گاهان ،ديوان در ن ر خدايان دشامن ،عمّااط جهاان
بدي و ايگداني كه زردشت اةوهيّت آنها را منكر شده ،تصاوّر مايشاوند .موةتاون ( )29 :1334هام
معت د است نامِ ديو در آياز به خدايانِ روشنِ طبيعت از جمله ميترا تعلّق داشت .شاباهتهااي مهار
با دئوة بگر ودايي يعني ايندرا و قرار داشتن بهرام به عنوان صورتي از ايندرا ،جگو ملتگمين مهار در
مهريشت (زنر143-142 :1339 ،؛ بهار )44-43 :1391 ،نيگ حاكي از ارتبا مهر با ديوان است.
 -3رابطة گفتمانهاي مهري-زردشتي در داستان جمشيد

با توجّه باه همانناديهااي ااراوان مياان مهار و جمشايد ،مايتاوان دريااات كاه در باين
شخصيّت هاي اساطيري ايران ،جمشيد عميقترين پيوند را با مهر و اةگوي مهري داشته و ن ار
مهمّي در رسوم آييني مهر ايفا ميكرده است .اشارة شاهنامه مبني بر شاه-موباد باودنِ جمشايد
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(«همم شهرياري همم موبدي») ،نيگ به كاركرد آييني جمشيد تصاري مايكناد .جمشايد ديان
زردشتي را كه اهورامگدا پير از زردشت بر او عرضه ميكند ،نميپابيرد؛ بناابراين شااه-موباد
بودنِ جمشيد با اةگوي زردشتي ارتباطي ندارد بلكه با توجّه به پيوندهاي عميق او با مهار ،ايان
شاه-موبدي در اةگوي مهري پبيراتني است.
ظهور آيين زردشتي و ت ابل آن با آيين مهري و عناصر و شخصيّتهااي كاانوني آن ،سابب
مي شود تا جمشيد نيگ مورد طرد و انكار قرار گيرد .ايان طارد باا انتساا

گنااه باه جمشايد و

نكوهر وي آياز ميشود و با مصادرة صفا

و كاركردهاي او براي كيومرث تداوم مييابد .باا

وجود اين ،به دةيل نفوذ گفتمان مهري و جب

بسياري از عناصر آن در آيين زردشاتي ،بخار

عمدهاي از شخصيّت جمشيد نيگ در آيين زردشتي جب

ميگردد.

در اين بخر به تحليل روابط گفتمان زردشتي با مهري در داساتان جمشايد در ذيال دو رابطاپ
ت ابل و جب پرداختاه مايشاود و عاالوه بار ترسايم ن ار تانر و تعامال ايان دو گفتماان در
صور بندي اي ن داستان ،تناقضا موجاود در سانّت زردشاتي در باا ايان شخصايّت ،برجساته
مي گردد .در واقع ،اين تناقض ها و چنادگانگي موضاع رواياا زردشاتي درباارة جمشايد كاه باه
ناسازترين شكل در شخصيّتپردازي او بروز مايياباد ،ايان رواياا را واساازي مايكناد و بادين
ترتيب ،طر ايدئوةوژيكِ مشهود در گفتمان زردشتي يعني ت بي جمشايد را راتاار چندگاناپ خاودِ
اين روايا متگةگط ميسازد .در شاهنامه نيگ هرچند نسبت به بساياري از متاون زردشاتي ،صاور -
بندي منسجمتري از داستان جمشيد در قاةب دو دورة متفاو از زندگي وي ارائه ميشود ،در سااير
بخرهاي آن ،گاه از زبان شخصيّتهايي چون رستم و پيروز ،از جمشيد به نيكي ياد ميشود و گااه
نيگ از زبان كساني چون كيخسرو ،اسفنديار و بهرام گور ،از او چهارهاي گنااهآةاود ارائاه مايگاردد؛
به ويژه در داستان رستم و اسفنديار كه ت ابال دو گفتماان مهاري و زردشاتي در آن مشاهود اسات،
شخصيّت جمشيد محلّ جدط اين دو هماورد قرار ميگيرد (نك :اردوسي.)933 :1331 ،
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 -1-3تقابل زردشتيگري با جمشيد و بازتاب آن در شاهنامه
 -1-1-3انتساب گناه به جمشيد و برجستهسازي آن

اگرچه در گفتمان زردشتي دربارة ماهيّت گناه جمشيد ،روايا

و حتّاي تناقضاا

مختلفاي

وجود دارد امّا گناهكار بودن جمشيد ،به عنوان يك گگاره در مركگ اين گفتمان به قطعيّت رسيد
و به گونهاي طبيعيسازي 1شد كه هر تشكيكي در آن دشوار به نظر ميرسد؛ بهويژه آن كه ايان
امر تحتتأثير منابع زردشتي ،در متون دورة اسالمي چون شاهنامه و مناابع تااريخي بازروايات
شد .با اين حاط ،بررسيها حاكي از سردرگمي سنّت زردشتي دربارة گناه جمشيد اسات؛ زيارا
گناهي كه در يك روايت به او نسبت داده شده ،در روايتي ديگر ،تعديل يا حبف و باه گنااهي
ديگر تبديل ميشود .آموختن گوشتخواري به مردم ،درو و ادّعاي خدايي ،نپابيراتن ديان و
پريكامگي عمدهترين گناهاني است كه در روايتسازي زردشاتي باه جمشايد منساو

شاده

است.
 -1-1-1-3گناهِ آموختن گوشتخواري

جمشيد تنها قهرمان اساطيري است كه از او در كهنترين بخر اوستا يعني گاهان ،نام بارده
ميشود و زردشت او را به عنوان يك گناهكار نكاوهر مايكناد؛ هماين امار بياانگر اهمّيّات
كاركرد آييني جمشيد و اقتدار گفتماني است كه او به آن تعلّق دارد .بنا بر بند هشاتم از يساناي
 32گاهان ،گناه جمشيد آموختن گوشتخواري است« :آشكار است كه جم پسار ويونگهاان از
همين گناهكاران است؛ كسي كه براي خشنود ساختن مردمان ،خوردن گوشت به آنان آموخت.
در آينده تو اي مگدا بايد ميان من و او خود قضاو

كني».

از نظر تبارشناسي 2گفتماني ،اين بند و نكوهر زردشات از جمشايد ،منشاأ هماپ روايااتي
است كه دربارة گناه وي برساخته شدهاند؛ زيرا در اين بناد ،جمشايد نخساتين باار باه عناوان
«ديگري» ظاهر ميشود .همچنين بالااصله در بندهاي بعدي از همين سرود گاهاني ،به اجاراي
1- Naturalization
2- Genealogy
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قربانيهاي خونين كه همراه با جشنهاي ااراطاي هاوم باوده اسات ،اشااره و باا آن مخاةفات
مي شود« :ديرزماني است كه گرهما و نيگ كاويها تمام اكر و قوة خود را براي ستم گماشتهاند؛
چه ميپندارند كه از اين راه درو پرستان را ياري كنند و ميگويند كه گاو باراي قربااني اسات
تا دور دارندة مر

(هوم) به ياري ما شتابد» (يسناي  ،32بند .)14

مراسم اوق ،به عمدهترين شعاير ديني مهرپرستان يعني قرباني گاو و هوم اشاره دارد چناان
كه به باور بسياري از پژوهشگران (نك :دوستخواه 1332 ،ج ،)22 :1بندهاي مختلف يسناي 32
ناظر به مخاةفت زردشت با مهرآييني و پيروان آن اسات .در واقاع ،چاون هار گفتمااني باراي
هويّت يااتن ضارورت ًا نيااز باه گفتماان رقياب ديگاري دارد (سالطاني ،)111 :1392 ،گفتماان
زردشتي از همان آياز ميكوشد با ييريتسازيِ 1گفتمان مهري ،به خاود هويّات ببخشاد .ايان
ييريتسازي و ت ابل ميان دو قطب «آنها» (ديگري) و «ما» (خودي) در كلّ يسناي  32آشاكار
است؛ بهگونهاي كه اين يسنا با كاربرد تعبيارا

ايادئوةوژيكي چاون ديويسانان ،درو و گنااه،

سعي در به حاشيه راندنِ «آنها» دارد.
ارتبا جمشيد با قرباني گاو و هوم از يكسو ،و ذكار ناام و نكاوهر او در يساناي  32از
ديگر سو ،پيوند وي را با شعاير مهريِ مبكور در اين قطعه آشكار ميكند .در واقع ،جمشيد كاه
به عنوان نمايندة زميني مهر ،قرباني آييني گاو توسّط او را تكرار ميكند ،در مركگ شعاير مبكور
در يسناي  32قرار دارد .از م ايسپ اين شعاير با نگارههاا و مراسام راياج در ميترائيسام يرباي،
مي توان درياات كه رسم قرباني گاو از اهمّيّتاي كاامالً آييناي در مهرپرساتيِ پاير از زردشات
برخوردار بوده و احتماالً داطّ مركگيِ 2گفتمان مهاري محساو

مايشاده اسات .از هماين رو

زردشت با هدف طرد گفتمان رقيب ،سعي در ساختارشكني و منفيسازي اين داط داشته است.
تعبير «دور دارندة مر » در بند مبكور (بند  )14از يسناي  ،32حتّي اگر از باا

تمساخر از

سوي زردشت به كار راته باشد ،باز هم بيانگر آن است كه مراسم اةت اطي قرباني گااو و هاوم،

1- Antagonism
2- Nodal Signifier

ساط چهل و هشتم
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براي بيمرگي (نك :زنر )122 :1339 ،برگگار ميشده است؛ همانگونه كه قربااني گااو هام در
بندهر (ارنب دادگي )11-12 :1391 ،و هم در ميترائيسم يربي (كومون )149-141 :1331 ،باا
روير و زاير حيا ِ نوين مرتبط است .با توجّاه باه ذكار ناام جمشايد در يساناي  ،32ايان
بي مرگي بير از هر چيگ يادآور بيمرگي انسانها در دوران طاليي ارمانروايي اوست.
از نظر موةتون ،گناه جمشيد آن بوده كه «براي تح ّق وعدة اةهي مبناي بار احياا و نوساازي
(ارشكرد) پيردستي كرد و گوشت گاوي اسرارآميگ را به مردمان خوير خورانيد؛ گوشتي كاه
قرار بود بيمرگيشان را به ارمغان آورد» (موةتاون12 :1334 ،؛ نياگ ناك :زنار .)122 :1339 ،باا
تصرّف در اين نظريّه ميتوان آن را به كلّ دوران طاليي ارمانروايي جمشيد تعميم داد؛ بار ايان
اساس ،اگرچه دوران طاليي ارمانروايي جمشيد بعدها در آيين زردشتي جب

شد ،امّا باه نظار

ميرسد بي مرگي مردم در اين دوران ،برآيند مراسم قرباني گاو و هوم است كاه در يساناي 32
اشاره و نكوهيده شده است .در واقع جمشيد در مراسمي آييني با خوراندن تكّههايي از گوشت
گاو قربانيشده همراه با هوم به مردم ،بيمرگي را كه خاصّ ايگدان است به مردم هدياه كارد و
از همين رو مورد يضب و نكوهر قرار گرات .گناه جمشيد از اين منظر ،باه گنااه پرومتاه در
اساطير يونان شبيه است؛ زيرا او هم با اريفتن زئوس و دادن گوشت گاو قربانيشده و آتر باه
مردم ،مشموط خشم و مكااا

شد (نك :گريماط.)931 :1393 ،

عالوه بر اين ،مخاةفت زردشت با قرباني جمشايد و قرباانيهااي خاونين پياروان مهار ،در
زمينههاي اقتصادي-اجتماعي نيگ ريشه دارد .آيين مهري همچنان كاه از پيوناد گساتردة مهار و
جمشيد با گلّهها و چراگاهها برميآيد ،بيشتر ريشه در اقتصاد چوپاني آرياييها داشاته و طبيعتااً
به علّت كثر

دام در اين جوامع ،قربانيهاي آييني گستردهاي در آنها اجرا ميشده اسات .امّاا

ظهور زردشت مصادف با تغيير روش زندگي آرياييها باه معيشات كشااورزي (گيگار:1343 ،
 )39بوده است .بنابراين با توجّه به تكيپ زراعاتِ سانّتي بار ورزاو ،محادوديّت دام در اقتصااد
كشاورزي و مضرّا

قرباني هاي خونين براي اين نوع معيشت ،اين رسم آييني همراه با بسياري

ديگر از مسايل اجتماعي و اعت ادي مشموط اصالحا
بهويژه جمشيد مورد طرد و انكار قرار ميگيرد.

زردشت ميشود و عناصر مارتبط باا آن
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اةبتّه در شاهنامه اثري از رواج گوشتخواري بهوسيلپ شخص جمشيد ديده نميشاود و در
قاةب ساازوكار جاباه جاايي ،ايان كاار باه اهاريمن/ابليس منساو
گوشت خواري در دورة حيا

مايگاردد .باا ايان حااط،

جمشيد رواج مييابد؛ زيرا نخستين بار در آيازِ كاارِ ضاحاك و

پير از يلبپ او بر جمشيد ،اهريمن گوشتخواري را به ضحاك ميآموزد و گاو نيگ اصليترين
قرباني او براي ضحاك محسو

ميشاود (ناك :اردوساي .)19-11 :1331 ،در متاون پهلاوي

(ارنباا دادگااي )22 :1391 ،اهااريمن قاتاالِ گاااوِ يكتاآاريااده اساات؛ از اياان رو نخسااتين
قاتل/قرباني كنندة گاو به شمار ميآيد .در واقع در اين متاون ،قربااني گااو باه وسايلپ ميتارا در
نتيجپ محكوميّت قربااني خاون توسّاط زردشات ،باه اهاريمن انت ااط داده شاده اسات (ناك:
دوشن گيمن .)322 :1332 ،بنابراين با توجّه به قرار داشتن قربااني جمشايد در اةگاوي مهاري،
انت اط رواج گوشتخواري از جمشيد به اهريمن در روايت شاهنامه ميتواند صاور

ديگاري

از انت اط قرباني ميترا به اهريمن در متون زردشتي باشد.
عليريم مخاةفت زردشت در گاهان با قربانيهاي خونين ،نهايتاً اين مراسم مهري در آياين
زردشتي جب

ميشود .اين امر يعني نفوذ مهمترين داط گفتماان مهاري در گفتماان زردشاتي،

حاكي از هژموني 1و اقتدار گفتمان مهري است؛ به گونهاي كه در اوستاي متأخّر ،از قربانيهااي
گستردة پادشاهان و شخصيّتهاي اساطيري از جمله جمشيد براي ايگدان بدون هيچ كراهتاي و
حتّي با احترام سخن ميرود .با اين حاط در برخي متاون زردشاتي كوشايده شاده تاا رواياا
مربو به رواج گوشتخواري بهوسيلپ جمشيد ،تعديل يا كامالً دگرگاون شاود .ايان رواياا
برآيند جريان جب

جمشيد در آيين زردشتي هستند .به عنوان نموناه ،اگرچاه در ارگارد نهام

وترشت مانسترنسك (نك :كريساتنسان )319 :1339 ،نياگ همچاون گاهاان ،جمشايد خاوردن
گوشت حيوانا

را به مردم ميآموزد ،از آنان ميخواهد تا آن را مطابق آيينهاا ااراهم آورناد.

حتّي در رساةپ متأخّر روايت پهلوي ( )43 :1319برخالف گاهان و وترشت مانسترنسك ،قربااني
چارپايان توسّط جمشيد كامالً نفي ميشود.
1- Hegemony
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 -2-1-1-3گناهِ دروغ ،ناسپاسي و ادّعاي خدايي

به روايت زامياديشت (كردة  ،1بند  ،)34-33خطاي جمشيد درو گويي اوست كه منجر باه
پايان دوران طاليي ارمانروايي وي و جدايي ارّ از او ميشاود .ماهيّات درو جمشايد در ايان

يشت مشخّص نيست امّا چنان كه از متون پهلوي (نك :روايت پهلوي43-42 :1319 ،؛ صاد در
بندهر ،با

 )31برميآيد ،درو جمشيد ادّعاي آاريدگاري و نتيجپ يارور و ارياب خاوردن

وي و پيروياش از ديوان بوده است .اگرچه در زامياديشت بهصاراحت باه پياروي جمشايد از
ديوان اشاره نشده ،امّا تعبير ايدئوةوژيك درو /دروج همين مفهوم را در خود نهفتاه دارد؛ زيارا
دروج در سانّت زردشاتي كلمااهاي متارادف ديااو اسات (نااك :آموزگاار .)34 :1391 ،در اياان
روايت سازيها ،يكي از بارزترين نشانههاي پيوند جمشيد با اةگوي مهاري يعناي ارتباا او باا
ديوان نمايان ميشود.
امّا انتسا

دعوي اةوهيّت به جمشيد در گفتمان زردشتي و به تبعيّت از آن در شااهنامه ،باا

قرار داشتن او در اةگوي مهري و پيوند عمي ر با مهار در ارتباا اسات؛ زيارا ايان مساأةه را
مي توان بازتابي از عظمت مهر و رقابت او با اهورامگدا براي م ام ايگد برتر دانست .همچنان كه
پيشتر اشاره شد ،در ري ودا ميتارا و وروناا در بساياري از وظاايف و جنباههااي ارماانروايي
شريكاند و به صور

جفت ميترا-ورونا ظاهر مايشاوند .ايان جفات در اياران در اصاطال

اوستايي «ميثره اهورته برزتنتَه» بازمانده است (دوشنگيمن .)231 :1332 ،به روايتي ورونا در نگد
هنديها و اهورامگدا در ايران ،يكي و در واقاع ياك خادا هساتند (ويادنگارن.)123 :1399 ،
بنابراين ميترا رقيب بگرگي براي اهورامگدا در زمينپ ارمانروايي بوده است تا ايان كاه باه دنبااط
اصااالحا

زردشاات ،ماهيّاات شخصااي خااود را در زمااان وي از دساات داد (همااان31 :؛ نيااگ

دوشن گيمن.)19 :1393 ،
عالوه بر اين ،چون در آيين مهري ،ميترا خداي برتر بوده است ،رقابات دو آياين مهاري و
زردشتي ،رقابت مهر و اهورامگدا به شمار ميآمده است .قدر

و حوزة نفوذ مهار و رقابات او

با اهورامگدا چنان گسترده باوده كاه حتّاي در بنادهاي آياازين مهريشات كاه داراي پوششاي
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زردشتي است و سنّت زردشتي كوشيده مهر را آاريدة اهورامگدا معرّاي كند ،بهناچار به براباري
او با اهورامگدا اشاره شده است .بنابراين به نظار مايرساد در متاون زردشاتي ،رقابات مهار و
اهورامگدا ،به جانشين زميني مهر يعني جمشيد منت ل گشته است؛ بهويژه آن كه در دو قطعاه از
ري ودا ،يمه جاي ميترا را در تركيب ميترا-ورونا ميگيرد و خود مسات يماً در برخاي وظاايف
با ورونا (=اهورا) شريك ميشود.
تحت تأثير گفتمان زردشتي ،عموم متون تاريخي دورة اسالمي نياگ گنااه جمشايد را كفار و
ناسپاسي نسبت به خداوند و يرور و دعوي اةوهيّت دانستهاناد (ناك :صادي يان-114 :1392 ،
 .)113برخي از اين متون (نك :همان )31-31 :تحتتأثير گفتمان اسالمي و مطرود بودن شديد
كفر و ادّعاي خدايي در اين گفتمان ،حتّي از منابع پهلوي نيگ پيشتر راتهاند؛ زيرا باتپرساتي را
معلوط ادّعاي خدايي جمشيد دانسته و ابداع آن را به او نسبت دادهاند و بدين ترتيب ناخواساته
به تشديد گفتماني عليه جمشيد دست زدهاند.
اردوسي نيگ در اين بخر از سرنوشت جمشايد ،دنباةاهرو گفتماان زردشاتي اسات؛ زيارا
خطو اصلي منابع اوستايي و پهلوي در شاهنامه حفظ شده و شاعر با توصايفهااي متعادّد و
تكرار مضامين به برجستهسازي يرور و ناسپاسي جمشيد پرداخته است .در روايات اردوساي،
همانند متون زردشتي س و جمشيد با يرورِ نشأ گراته از شكوهر آياز ميشود .اين يارور
در قاةب يك كنر ييركالمي («يكايك به تخت مهي بنگريد») شكل ميگيارد و باا كانرهااي
كالمي متعدّد ظهور مييابد .توصيفا

اردوسي از اين كنرها با روايا

زردشتي تطابق دقي اي

دارد .به عنوان نمونه ،مصراع «به گيتي جگ از خويشتن را نديد» (اردوساي )14 :1331 ،ياادآور
اين عبار ِ صد در بندهر در توصيف جمشيد است« :در جهان در ،هيچ كس چون خويشاتن
نشناخت بر ظلمت و حشمت» (با

 ،31بند  .)1بيت «چو ايان گفتاه شاد اارّ ياگدان از اوي/

بگشت و جهان شد پر از گفتوگوي» (اردوسي )12 :1331 ،نيگ يادآور توصيف زامياديشات و
م تون پهلوي دربارة گسستن ارّه از جمشيد در پي درو اوست .حتّي تحتتاأثير هماين مناابع،
جمشيد در شاهنامه «شاه ناپاكدين» خوانده ميشود:

ساط چهل و هشتم
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چو صد ساةر اندر جهان كس نديد

بر او نام شااااهي و او ناپدياااد

صدم ساااط روزي به درياي چياان

پديد آمد آن شاااه ناپاكديااان
(همان)13 :

اردوسي بهصراحت به ادّعاي اةوهيّت جمشيد اشاره نميكند امّا گگارههايي چون «باه گيتاي
جگ از خويشتن را نديد» (همان« ،)14 :كه جگ خويشتن را ندانم جهان»« ،هنر در جهاان از مان
آمد پديد» و «خور و خوا

و آرامتان از من است» (هماان )12 :نشاانههااي مهمّاي بار اثباا

وجود اين دعوي در شاهنامه است؛ زيرا در اين گگارهها جمشيد اعت اد به قدر

برتار را كناار

ميگبارد و خود را ارمانرواي يايي ميشمارد.
همچنين ،اگرچه در شاهنامه در داستان جمشيد ،به گمراهي او توسّط ديوان اشاره نميشود،
امّا عالوه بر اشاره به اين موضوع در دو بخار از داساتان كيخسارو (هماان 111 :و  ،)142در
بخر موسوم به تاريخي شاهنامه نيگ كه شديداً تحتتأثير گگارشهاي برآمده از دساتگاه ديناي
ساساني است ،به تبعيّت از منابع زردشتي مست يماً دو باار سرنوشات جمشايد باا پياروي او از
ديوان پيوند ميخورد .اةبتّه در اين مسأةه ،ايراض ايدئوةوژيك خاصّي دنباط مايشاود؛ زيارا باا
هدف منفيسازي ،سرنوشت دو تن از چهرههاي چاةربرانگيگ عصر ساساني يعني يگدگارد اوّط
و بهرام چوبين با سرنوشت جمشيد و كاووس و پيروي آنها از ديوان ،شبيهساازي مايگاردد.
بدين ترتيب ،در روايتسازي منفي گفتمان زردشتي-ساساني ،بهرام چوبين كه نژاد به اشكانيان
ميرساند و عليه خسروپرويگ و حكومت ساسانيان قيام مايكناد ،خاود در پاياان كاار ،پاس از
م ايسپ خوير با جمشيد و كاووس ،به گناهكاري خود و پيروي از دياوان اعتاراف ماينماياد
(نك :همان .)1392 :همچنين يگدگرد اوّط كه به سبب تضاد با طب پ موبدان و اشراف ،از ساوي
گفتمان زردشتي به عنوان شخصيّتي بگهگر و منفي معرّاي ميگاردد ،در رواياتساازي راوياان
زردشتي و از زبان پسرش بهرام گور ،همچون جمشيد و كاووس پيرو ديو خوانده ميشود:
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ببينااايد تا جمّ و كاااوس شاه

چه كردند كگ ديو جااستاند راه

پدر همچنان راه ايشان بجست

خرد ،جان تاايره نشست

به آ

(همان)1114 :
اين شبيهسازيهاي متوازي كه سازوكاري براي طرد و حبف يا بدنام كردنِ «ديگري» است،

در داستان هفتواد نيگ ديده ميشود؛ زيرا اردوساي (هماان ،)933 :تحاتتاأثير كارناماپ اردشاير
بابكان ( )191 :1339هفتواد را در رديف ضحاك و ااراسيا
ديگر آن است كه در ابيا

و اسكندر قرار ميدهد .نكتپ مهامّ

مبكور ،جمشيد همانند كاووس و يگدگرد ،تيارهجاان و بايبهاره از

خرد قلمداد مي شود .اين انديشپ اردوسي نيگ برآيند تأثير مناابع زردشاتي و بسايار نگدياك باه
روايت مينوي خرد اسات؛ چارا كاه در ايان رسااةپ پهلاوي (پرسار  ،21بناد  ،)22-21دةيال
ناسپاسي جمشيد نسبت به خداوند و اريب خوردن او از ديوان ،كمخردي وي بيان شده است؛
در اين روايت ،پرخردي از جمشيد و ديگر شخصيّتهاي پيشازردشاتي سالب مايگاردد و در
رويكردي ت ابلي ،به مهمتارين شخصايّتهااي زردشاتي يعناي كياومرث (جانشاين زردشاتي
جمشيد) ،زردشت و گشتاسب نسبت داده ميشود.
اةبتّه بررسي متون زردشتي تناقضا
نشان ميدهد؛ زيرا انتسا

تعبيارا

آشكاري را نيگ دربارة اين جنبه از شخصايّت جمشايد

ايادئوةوژيكي چاون ارياب خاوردن و پياروي از دياوان،

خودبيني و ادّعاي اةوهيّت به جمشيد در حاةي است كه در ارگرد چهارم از سوتگرنسك (ناك:
صفا ،)429 :1333 ،برانداختن عيبهايي چون بدكيشي و خودپرستي به او نسبت دادهشده بود.
همچنين در دينكرد سوم (اصل  ،)229جمشيد درهمشكنندة اريب ديوان معرّااي شاده اسات.
بر اساس همين دينكرد (اصل  ،)239باور داشتن خداوند به عنوان تنها آاريدگار جهاان و روي
نياوردن به ديوان ،اندرز اوّط و دوم از اندرزهاي دهگاناپ جمشايد باه ماردم باوده اسات (ناك:
كريستنسن .)319-313 :1339 ،اين دو اندرز دقي اً در ت ابل با گناهان برساخته باراي جمشايد

قرار دارند .همچنين اگرچه مينوي خرد جمشيد را كمبهره از خرد ميداند ،بااز بناا بار دينكارد
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ديوان ،در ميان ماردم

ناتوان شده بود ،از اارا و تفريط ميرهاند (نك :تفضلي.)111 :1332 ،
 -3-1-1-3گناهِ نپذيرفتن دين

در متون متأخّر زردشتي ،يكي ديگر از گناهان منسو

به جمشيد نپابيراتن ديان از ساوي

اوست؛ به عنوان نمونه بنا بر روايت پهلوي ( ،)29 :1319چون اهاورامگدا جمشايد را باه ديان
برانگيخت ،او اهورامگدا را تح ير و ادّعاي بيمرگاي كارد .در روايات ديگاري از هماين ماتن
(همان ،)43 :عدم پبيرش دين يكي از بدترين كارهاي جمشيد توصايف شاده اسات .ايان در
حاةي است كه در ونديداد كه منشأ اصلي اين پنداشت اسات ،جمشايد از ايان بابات نكاوهر
نميشود .بنا به ارگرد دوم ونديداد ،جمشيد نخستين كساي اسات كاه اهاورامگدا باا او ساخن
مي گويد و دين را به وي عرضه مايكناد .اگرچاه در ايان روايات ،جمشايد مراقبات ديان را
نمي پبيرد ،هيچ نكوهشي از او در اين منبع وجود ندارد و حتّاي اهاورامگدا در عاوض ،وي را

نخستين پادشاه جهان قرار ميدهد و پيوسته با او در گفتوگوست .بر همين اساس ،در تفساير
ارگرد دوم ونديداد (نك :صفا )429 :1333 ،نيگ آمده كه جمشيد عليريم نپابيراتنِ پاساداري
دين ،مردي پاكدين بود.
نكتپ مهم آن است كه جمشيد در متونِ پير و پس از ونديداد ،يعني به ترتيب در گاهاان و
منابع پهلوي ،مورد نكوهر است امّا در ونديداد كه از نظر زماني در ميانپ اين دو دسته از متون
قرار دارد و مفصّلترين روايت اوستايي را دربارة جمشيد در خود گنجانده ،از چهارهاي كاامالً
باشكوه و «خودي» برخوردار است .حتّي در بند  39از ارگارد ناوزدهم ،اارّ جمشايد از زباان
زردشت ستوده ميشود در حاةي كه زردشت پيشتر در گاهان با او به ستيگ برخاسته بود.
كريستنسن ( )111 :1333تاريا نگارش ونديداد را در دورة مهرداد اوّط اشكاني ميداند .باا
توجّه به رواج گستردة آيين مهري در دورة اشكاني و انتسا

پادشاهان اين سلسله به اين آياين

(بهار 1331 ،اةف12 :؛ هماو 194 :1391 ،باه بعاد) ،نفاوذ گفتماان مهاري در تنظايم وندياداد
پبيراتني است؛ همچنان كه آدابي چون تطهيرهاي ونديدادي (به عنوان نمونه ناك :ارگارد  3و
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جب شدهاي از مراسم تطهير ميترايي دانست كه هم در مهريشت (كاردة

 ،31بند  )122به آن اشاره شده و هم در ميترائيسم يربي وجود داشته اسات .همچناين بناا باه
اشارة تاواديا ،در ارگرد سوم ونديداد كه با توصايف اوّةاين منگةگااه ساعاد

آيااز مايشاود،

مخاطب مناسك اين منگةگاه به شكل شگفتآوري مهر و دستيارش رامته است و ناه اهاورامگدا
(دوشنگيمن .)321 :1332 ،بنابراين نفوذ انديشههاي مهاري در وندياداد و تعلّاق جمشايد باه
گفتمان مهري ،سبب شده تا در اين متن اوستايي ،روايا

مربو به جمشيد بيشتر تحاتتاأثير

گفتمان مهري صور بندي شود و رابطپ گفتماانهااي مهاري و زردشاتي در وندياداد درباارة
جمشيد ،بيشتر رابطهاي تعاملي باشد.
در م ابل ،اگرچه در متون پهلوي راويان به توبه و نيكارجامي جمشيد اشاره ميكنناد ،امّاا
اين روايا

براي دستيابي به اياراض ايادئوةوژيك خاصّاي صاور بنادي شادهاناد؛ گفتماان

زردشتي كه در دورة ساسانيان توسّط گفتمانهاي رقيبي چون مگدكاي ،ماانوي و مسايحي باه-
شدّ

تهديد شده و حتّي شروع به واگرايي كرده بود ،نهايتاً با ورود و گسترش اسالم در سط

جامعپ ايران ،هژموني خود را از دست ميدهد و دچار اروپاشي ميشود و بدين ترتيب بحاران
عظيمي در ساختار قدر

زردشتيان شكل ميگيرد .در اين ميان ،متاون پهلاوي كاه بساياري از

آنها در سدههاي اساالمي و باه منظاور تارميم بااات آسايبديادة ديان مگديسانايي و حفاظ
موجوديّت و دااع از آن تدوين شدهاند ،كوشيدهاند تا با روايتسازي و بازتوةيد برخي روايا ،
بر اهمّيّتِ توجّه و پايبندي به دين زردشتي و تبلي آن تأكيد كنند .بناابراين باا توجّاه باه نفاوذ
شخصيّت جمشيد در سنّت كتبي و شفاهي و اثربخشي كاركردهاي او بر مردم ،روايا

مرباو

به وي دربارة عدم پبيرش دين مورد توجّه ويژه قرار ميگيرند .در ايان رواياا  ،جمشايد باه
خاطر نپبيراتن و عدم تبلي دين ،دچار عواقب دردناكي ميشود و در م ابل ،با توبه از اين كاار
به رستگاري ميرسد .حتّي بخشي از اين روايا

با هدف ااگاير ح ي اتنماايي ،باه صاور

اقرارنامهاي از زبان خودِ جمشيد/اوّط شخص بازروايت ميشود (به عنوان نموناه ناك :روايات
پهلوي43-42 :1391 ،؛ صد در بندهر ،با

.)31
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 -4-1-1-3گناهِ پريکامگي

روايت ديگري كه در بنيان خود در راستاي ت ابل زردشتيگري با جمشايد برسااخته شاده،
گناه آميگش او با پري است؛ زيرا «اعماطِ جنسيِ ييرعادي ،يعني نامنطبق باا طارز عمال گاروه

ياةب ،موجب طرد ارد ميشود» (استنو .)92 :1333 ،اةبتّه اين روايت در منابعي چاون بنادهر
(ارنب دادگي ،)34 :1391 ،روايت پهلوي ( )9 :1319و رواياا دارا

هرمگدياار (ميراخراياي،

 )99-91 :1319كه از متون متأخّر زردشتي هستند ،به گونهاي تعاديل شاده كاه گنااه جمشايد
كمتر به چشم ميآيد؛ چرا كه در اين منابع ،جمشيد يا از ترس ديوان و ياا بايخبار از هويّات
آنان ،خود با يك پري و خواهرش نيگ با يك ديو درمايآمياگد .دةيال ايان تعاديل نياگ اعمااط
تصرّااتي در اصل اين روايت در پي جب
اصلي اين روايت ،انتسا

جمشيد در زردشاتي متاأخّر اسات؛ وگرناه هادف

تعبير ايدئوةوژيك پريكامگي به جمشيد براي طرد او بوده است.

دو نشانپ مهم مؤيّد نظر اوق است؛ نخست آن كه حاصل ازدواج جمشيد و پاري ،پياداير
انواع جانوران موذي و خراستران است .بنابراين ،اين جانوران اهريمني ،هدامندانه به جمشايد
منتسب شدهاند .نشانپ ديگر ،جايگاه منفي پري و صفت پريكاامگي در متاون زردشاتي اسات؛
زيرا پريان كه در زمانهااي پيشازردشاتي باه عناوان زناياگدان كامكااري و بااروري ساتاير
مي شدند ،بعدها در اثر دگرگونيهاي اجتماعي و اخالقي و بهويژه دينآوري زردشت ،در آيين
مگديسنا به صور

موجودا

اهريمني درآمدند (نك :سركاراتي 9 ،2-1 :1321 ،و .)32-31

عالوه بر درآميختن جمشيد با پري ،در ونديداد (ارگرد  ،1بند  )11به همراهي گرشاسب باا
پرياي به نام خناثئيتي اشاره شده است .بنا بر نظري ،گناه گرشاسب در بياحترامي به آتر ،باا
پيوسااتن او بااه خناااثئيتي و پااريكااامگي وي ماارتبط اساات (بهااار .)239 : 1331 ،بنااابراين
پري كامگي به دو تن از شخصيّتهاي بگر

پيشازردشتي يعناي جمشايد و گرشاساب نسابت

داده ميشود .نكتپ قابل تعمّق آن است كه ويكاندر (نك :مختاريان 91 :1332 ،و  )92گرشاسب
را يكي از همتايان زميني مهر ميداند و همانند ويدنگرن ( ،)49 :1399او را از پهلواناان نموناپ
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انجمن جنگجويان مرتبط با ميترا (ميريهها) باه شامار مايآورد .اةبتّاه گرشاساب نياگ همچاون
جمشيد عليريم تالش زردشتيان مت دّم ،نهايتاً در زردشتيگري متأخّر جب

ميشود.

 -2-1-3رويكرد ايدئولوژيك به فناپذيري جمشيد

چنان كه از ري ودا برميآيد ،يمه در اصال نااميرا (كريساتنسان )239 :1339 ،و در مياان
اقوام هندوايراني ،نخستين انسان جاودانه بوده است (يارشااطر .)234 :1333 ،در برخاي متاون
آاريدهشدنِ جمشيد اشاره شده است .با وجود اين كه در ري ودا ،يماه

زردشتي نيگ به بيمر

به اختيار خود بيمرگي را رها ميكند و سرور جهان مردگان ميشود (زنار،)139-133 :1339 ،
در متون زردشتي چون مينوي خرد (پرسر  ،9بند  )23-29و تفسير ارگرد دوم ونديداد (صفا،
 429 :1333و  )439مر

جمشيد به گونهاي متفاو

متون ،اگرچه جمشيد بيمر
ارتكا

بلكه مكااا

گفتمانسازي ميگردد؛ زيرا بر اساس اين

آاريده شد ،اناپبيري او به اختيار خودِ وي صاور

نمايپابيرد

گناه دانسته ميشود.

 -3-1-3مصادرة خويشكاريها و صفات جمشيد براي کيومرث

جمشيد همچنان كه در روايا
از نظر نيبر

هندوايراني نخستين انسان بوده (كريستنسن،)231 :1339 ،

براي انجمن ميترا نيگ ن ر انسان نخستين را به عهده داشته است (نيبار :1329 ،

 .)34به دةيل ت ابل زردشتيگري با آيين مهري و عناصر كانوني آن ،جمشايد ايان خويشاكاري
خود را در متون زردشتي از دست ميدهد و كيومرث جاي او را ميگيارد .عاالوه بار ايان ،در
روايا

زردشتي (نك :بهار ،)229 : 1331 ،ااسانپ مشي و مشيانه نيگ جانشين داساتان جام و

خواهرش جم

ميشود.

اگرچه در داستان كيومرث ،اردوسي او را نخستين پادشاه دانسته نه نخستين انساان ،امّاا در
بيتي از داستان خسروپرويگ ،كيومرث نخستين انسان به شمار آمده است:
چو از خاك مر جانور بنده كرد

نخستيااان كيومرث را زنده كرد
(اردوسي)1329 :1331 ،

ساط چهل و هشتم

بازخواني داستان جمشيد بر پايپ روابط...

23

چون عنوان نخستين انسان در همپ اقاوام ،كااركردي ايادئوةوژيك و هساتيشناساانه دارد،
اطالق آن به كيومرث در دورة موسوم به تاريخي شاهنامه كه تأثير گفتماان زردشاتي-ساسااني
كامالً در آن آشكار است ،شايان توجّه است .م ايسپ شخصيّت جمشيد و كيومرث نيگ حاكي از
قاارار گااراتن كيااومرث در جايگاااه جمشاايد در م ااام نخسااتين انسااان و انت اااط بسااياري از
خويشكاري ها و صفا

جمشيد به او در متون زردشتي است .اين كه برخي كيومرث را با ميترا

يكي دانسته يا او را برادر ميترا خواندهاند (نك :يارشاطر ،)223 :1333 ،ميتواند ريشه در همين
جابهجايي داشته باشد .پژوهشگراني چون دوشنگيمن ( ،)214 :1332بهاار (31 :1391؛ هماو،
 )49 : 1331و يارشاطر ( 229 :1333و  )232اشااراتي هرچناد محادود باه ايان جاباهجاايي
داشتهاند؛ اةبتّه يارشاطر علّت اين امر را تغيير تصاوّر باتپرساتان از يماه در نتيجاپ اصاالحا
زردشت و بهار نيگ دةيل آن را نوعي تحوّط شبهمنط ي در اساطير ايران دانساته اسات .امّاا زنار
( )192 :1339علّت اين امر را عناد و ت ابل زردشتيگري نخستين با جمشيد ميپندارد.
بدين ترتيب ،گفتمان زردشتي با مصادرة بسياري از عناصر و نشانههاي مارتبط باا جمشايد
براي كيومرث ،آنها را در سيستم خود بازتوةيد ميكند .اين امر معنايي تنشي را در خود نهفتاه
دارد؛ زيرا اگرچه گفتمان زردشتي بهظاهر در حاط مغلو

كردن گفتمان مهري و جمشيد است،

در واقع خود مغلوبه به شمار ميآيد؛ چرا كه مصاادرة ياك نشاانه ،بياانگر سالطپ آن نشاانه و
عظمت آن در نظر گفتمان رقيب است.
تبار خورشيدي جمشيد يكي از مشخّصترين خصيصههايي است كه كياومرث آن را از وي
به ارث برده است (همان .)192 :پيوند گستردة كيومرث با خورشيد در متاون زردشاتي ،مؤيّاد
همين نظر است (نك :ارنب دادگي 31 ،91-19 ،41 :1391 ،و 141؛ گگيدههاي زادسپرم ،اصال
 ،2بند  .)11در شاهنامه عالوه بر تشبيه كيومرث به خورشيد ،نشستن وي بر تخات شااهي نياگ
م ارن با ورود خورشيد به برج حمل است (اردوسي.)3 :1331 ،
يكي ديگر از عناصر مهمّ مرتبط با جمشيد كه در روايا
پيوند با س

پاسبان مردگان است .بناا بار ريا ودا ،دو سا

زردشتي به كيومرث منت ال شاده،
چهاار چشام يماه ،نگهباان راه

مردگاناند و آنها را هدايت ميكنند تا به انجمن پدران نيكوكاار كاه در محضار يماه هساتند،
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برسند (گگيدة سرودهاي ري ودا .)193-199 :1392 ،بناد سايام از ارگارد ناوزدهم وندياداد
شباهت چشمگيري با اين بخر از ري ودا دارد؛ زيرا در روايت ونديداد ،س ها در گبرانادن
روان نيكوكار از اةبرزكوه و چينودپل و هدايت آن به انجمن ايگدان ن ر مهمّي دارند.
اين شباهت چنان گسترده است كه به نظر ميرسد روايا

زردشتي با جب

ايان اساطوره،

نام يمه را حتّي در ونديداد كه تأثير انديشههاي مهري در بخرهايي از آن مشهود است ،بنا باه
مالحظا

ايدئوةوژيك حبف كردهاند .امّا در اين روايا

اكتفا نشده بلكه پيوند عميق ميان يمه و س

تنها به حبف نام يمه از اين اساطوره

پاسبان مردگان ،باه جاايگگين زردشاتي جمشايد

يعني كيومرث نسبت داده و براي او مصادره ميشود .بر اين اساس ،كيومرث از خداوناد چهاار
چيگ خواست كه نخستين آنها س

براي پاسباني جسد از هجوم ديوان باود« :نخساتين ،سا ِ

زرّين گوش كه آنان را همراه رشنِ راست همپ امشاسپندان خوانَد كه پير پل چينود ،در جايگاه
مهر ايگد ميمانَد» (داستان گرشاسب ،تهماورس و جمشايد ،گلشااه و ماتنهااي ديگار:1393 ،
 .)234با توجّه به قرار داشتن جمشيد در اةگوي مهري و پيوند او با سا
روايت اوق همراهي س
همچنين س

پاسابان مردگاان ،در

با مهر در كنار پل چينود قابل توجّه است.

پاسبان نه تنها از روان نيكوكاران بلكه از روان گناهكاران نياگ در برابار ساتم

ديوان محااظت ميكند (همان .)241-239 :كاركرد اخيار سا  ،ياادآور خويشاكاري مهار در
بازداشتن ديوان از عبا

بير از حدّ گناهكاران (ناك :هينلاگ )219 :1333 ،اسات .سا هااي

چهارچشم در تشييع مردگان و مراسامي موساوم باه سا دياد (بهاار 221 : 1331 ،و )431
وظيفهاي به عهده دارند كه در اصل با اسطورة س هااي جمشايد مرباو اسات وةاي در ايان
مراسم زردشتي نيگ ارتبا خود را با جمشيد از دست دادهاند.
آسودگي جهان از مر

و باليا در دورة كيومرث ،يكاي ديگار از نشاانههااي تاالش باراي

مصادرة خويشكاري هاي جمشيد به نفع كياومرث اسات .باا وجاود تصاري متاون زردشاتي،
شاهنامه و منابع تاريخي به خويشكاري جمشيد در دور كردن مر

و پيري و باليا از مردم ،در

متن اوستايي اوگمدئچا (نك :كريستنسن )39 :1339 ،اين ويژگاي عاالوه بار جمشايد ،باراي
كيومرث نيگ بازآورده ميشود.

ساط چهل و هشتم
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جمشيد و كيومرث و ن ر معادي كيومرث نياگ حااكي از شابيهساازي او باا

جمشيد است .در ري ودا يمه نخستين انساني است كه مُرد (گگيدة سرودهاي ري ودا:1392 ،
 )194و بيمرگياش را به اختيار خود رها كرد .كيومرث نيگ به عنوان نخستين نموناپ انساان در
سنّت زردشتي (ارنب دادگي ،)41-41 :1391 ،نخساتين انساان ميرناده در پاي تاازش اهاريمن
است .ضمن آن كه او نيگ تن خوير را به اختيار و از روي مصلحت به اهريمن و مار
(مينوي خرد ،پرسر  ،21بند  .)12قريناپ واضا تار مبناي بار مار

ساپرد

اختيااري كياومرث را در

آثاراةباقيه (بيروني )141 :1339 ،ميتوان ياات .همچنين كيومرث در سنّت زردشتي «بايد با سار
برآوردن از خاك زودتر از مردگان ديگر ،ن شي معادشناختي ايفا كند؛ سيمايي كاه ياادآور يماپ

ودايي ...است» (يارشاطر .)229 :1333 ،باه ن ار معاادي كياومرث در متاوني چاون بنادهر
(ارنب دادگي )141 :1391 ،و دادستان ديني

(اصل  ،31بند  )2اشاره شده است.

پيوند كيومرث با نوروز از ديگر نشانههاي قرار گراتن او در جايگاه جمشيد اسات .بيروناي
در آثاراةباقيه اگرچه در چند روايت ،منشأ نوروز را به جمشيد ميرساند امّا در روايتاي ،ناوروز
را روز به شاهي رسيدن كيومرث و جشن او ميداند (بيروني .)322 :1339 ،در نوروزناماه نياگ
خيّام ( )2 :1332پس از انتسا

نوروز به جمشايد ،بالااصاله كياومرث را باه عناوان واضاع و
()1

آيازگر تاريا ،با اسطورة پيداير نوروز پيوند ميدهد.
 -2-3جذب جمشيد در الگوي زردشتي

عليريم ت ابل گفتمان زردشتي با جمشيد ،طرد و حبف كامال او باراي ايان گفتماان كاار
سادهاي نبود و ارايند طرد او كه در زردشتيگري اوّةيّه آياز شده بود ،نيمهكااره ماناد .بناابراين
نهايتاً جنبههاي مهمّي از خويشكاريها و شخصيّت جمشيد در اين گفتمان جب
مهمّي در اين جب

شاد .عوامال

اثرگبار بودهاند؛ نخست آن كه به دةيل اقتدار گفتمان مهاري ،دو عنصار از

كانونيترين عناصر آن يعني آيين قرباني و هوم در سنّت زردشتي وارد ميشود و جمشيد نيگ به
دةيل پيوند آيينيِ عميق با اين دو عنصر ،مشموط همين جب

ميگردد .عامل ديگر اين جاب ،
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نفوذ و اهمّيّت اراوان ايگد مهر (نك :بهار )131-191 :1391 ،و جمشيد در ميان تاودة ماردم و
تأثيرا

سنّت شفاهي بر سنّت مكتو

زردشتي بوده است.

در تشري عامل اخير بايد ااگود كه در برخي گگارشها هيچ اشارهاي به گناه جمشيد دياده
نميشود و اين بايد نشانگر نظر ح ي ي تودة مردم باشاد؛ يعناي سانّت معتباري كاه مسات ل از
اصالحا

زردشت بسط و تحوّط ياات (نك :زنر .)192 :1339 ،تحاتتاأثير هماين سانّت ،در

حاةي كه براي زردشت در زادگاهر اعتبار چنداني باقي نمانده ،جمشيد كه زماني هادف ةعان
او بوده است ،با سيمايي رمانتيك و محبو

در پهنپ داستانهاي عاميانپ ايراناي بااقي مايماناد.

بدين ترتيب باشكوهترين بناي پادشاهي ايران ،توسّط عاوام تخات جمشايد خواناده مايشاود
(همان)132-131 :؛ ااتخار بنيانگباري بگر ترين عيد مردميِ اياران باه او تعلّاق ماي گيارد و
پارهاي از مهمترين موتيفهاي ارهن

عامه چون جام جام و آييناپ جام نياگ باه وي منتساب

مي شود .عالوه بر اين ،روايت بيروني ( )342 :1339دربارة حگن عمومي در روز چهاردهم مااه
دي (سيرسور) براي قتل جمشيد ،بيانگر جايگاه عميق جمشيد در ميان تودة مردم است.
بنابراين در روايا

ايراني دو تصوّر دربارة جمشايد وجاود داشاته اسات؛ نخسات ،تصاوّر

اةت اطي (منفي -مثبت) كه برآيند روايتسازي گفتمان زردشتي و رابطپ ت اابلي -تعااملي آن باا
گفتمان مهري دربارة شخصيّت جمشيد است و بازتا

آن را در شاهنامه و متون تااريخي بعاد

از اسالم ميتوان ديد .ديگر ،تصوّري مثبت كه برآيند شكوه و ت دّس جمشايد در آياين مهاري
است .با توجّه به نفوذ آيين مهري در ميان تودة مردم ،تصوّر اخير را بايد بازماندة سنّتي شافاهي
دانست كه خود را تا حدّ زيادي از تأثيرا

گفتمان زردشتي دور نگه داشت .نكتپ شايان توجّاه

آن است كه در اشعار ينايي و تعليمي اارسي ،جمشايد مظهار شاكوه اسات و ظااهراً اثاري از
گناهكاري او در اين اشعار ديده نميشود .اگرچاه ايان دو ناوع ادباي در بساياري از اشاارا
اساطيري و حماسي خود تحتتأثير شاهنامه بودهاند ،گويا در داستان جمشيد بيشتر به گفتمااني
يير از گفتمان صور بنديشده در شاهنامه و منابع آن ،نظر داشتهاند.
نشانههايي نظير پبيرش دوران طاليي ارمانروايي جمشيد ،خويشكاري حفاظات از پيماان،
ن ر معادي و ارهمند بودن او در روايا

زردشتي ،همچنين كوشر برخي مناابع زردشاتي در

ساط چهل و هشتم
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نفي گناه از جمشيد و نيگ توبه و نيكارجامي او و رسيدن وي باه ساروري بارزخ كاه بناا باه
ضرور

در مباحث پيشين بررسي شدهاند ،همه از جب

دارند .بازتا

جمشيد در گفتمان زردشتي حكايت

برخي از آنها چون ارهمندي و شكوه جمشيد ،ابداع بسياري از هنرها توسّاط او

و دوران طاليي پادشاهياش ،در شاهنامه نيگ ديده ميشود .با وجود اين ،در رواياا

زردشاتي

نشانههاي ديگري هم براي اين مسأةه وجود دارد.
در دينكرد سوم (اصل  ،)199جمشيد همرديف گشتاسب ،بهترين شاهان و معيار پادشااهي

شايسته به شمار آمده است .در متن پهلويِ داستان گرشاساب ،تهماورس و جمشايد ،گلشااه و
متنهاي ديگر ( )341-339 :1393نيگ جمشيد هامردياف زردشات قارار مايگيارد و برتارين
ارمانروايان در ادوار گبشته به شمار ميرود .همچنين در رسااةپ روايات پهلاوي (،)12 :1319
اهورامگدا تن پرارّة جمشيد را يكي از پنج آاريدة نيكوي خوير ميخواند .نكتاپ مهام در ايان
روايت ،همآيندي مهمترين عناصر مهري يعني خورشيد ،جمشيد و مهر است« :اين پنج چياگ را
نيكوتر آاريدم :خورشيد كه باال آيد ،تن جم كه پر ارّه باشد ،هنگامي كه باران شده باشد ،...مهر
دارندة چراگاههاي اراخ ...و آتر سرخ سوزان كه در گاهنبار زوهر بر آن دارند».
انتسااا

صاافا

ثاب اتِ خشَ ائِتت (درخشااان) ،هْ اوترِدترِست (خورشاايدچهر) و سْااريتر (زيبااا)

(دوستخواه 1332 ،ج )913 :2به جمشيد در اوستا ،رساندن نسب زردشت باه جمشايد و برتار
دانستن جمشيد در ميان جهانيان (گگيدههاي زادسپرم ،اصل  )9از ديگر نشانههاي جاب

او در

اةگوي زردشتي است .همچنين بنا به دينكرد هفتم (آموزگاار و تفضالي ،)19 :1331 ،جمشايد
يكي از ورجاونداني است كه از معجگة زاير زردشت خبر داده بود.
عالوه بر اين ،موبدان با انتسا

بسياري از عناصر و آيينهاي زردشتي به جمشيد ،كوشيدند

از محبوبيّت وي در ميان تودة مردم براي مشروعيّتبخشي به گفتمان زردشتي و تثبيت آن سود

جويند؛ بر اين اساس ،برقراري آيينهاي زردشتياي چون نهاادن اجسااد در اساتودان (داساتان
گرشاسب ،تهمورس و جمشيد ،گلشاه و متنهاي ديگار ،)191-139 :1393 ،اساتفاده از گممياگ
گاو براي تطهير (همان ،)192-191 :جشنهاي اصلي موسوم باه گاهنبارهاا (آموزگاار:1391 ،
 )343و رسم بستن كستي (صد در نثر ،با

 ،11بند  )3و پوشيدن صدره (كريستنسان:1339 ،
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 )391به جمشيد نسبت داده شده و اه ّميّات و اواياد رسام خويادوده نياگ در قاةاب مااجراي
همبستري جم با جما

بياان گردياده اسات (روايات پهلاوي .)9 :1319 ،همچناين يكاي از

مهم ترين مسايل ديني مگديسنايان يعني بگر داشتِ آتر با جمشيد آياز ميشاود (مساعودي،
 )233 :1391و وضع يكي از سه آتر بگر

آنها يعني آذرارنبا /آذرخمره نياگ باه او منساو

است (ارنب دادگي .) 91 :1391 ،چون آذرارنب برترين آتر دورة ساساني و خااصّ موبادان و
اشراف بوده است (بهار ،)111 : 1331 ،انتسا

آن به جمشيد حااكي از جاب

قطعاي او در

زردشتيگري متأخّر است.
 -4نتيجه

دو گفتمان مهري و زردشتي در طوط تاريا و به تبع آن در منابع شاهنامه و خاودِ شااهنامه،
داراي روابط متنوّع و متغيّري با يكديگر در زمينههاا و زماانهااي مختلاف باودهاناد؛ يكاي از
بارزترين نوع اين روابط كه بر دو پايپ ت ابل و تعامل استوار است ،در داساتان جمشايد ظهاور
مييابد.
واسازي روايا

زردشتي بيانگر آن است كه اين گفتمان با تناقضا

اراواني دربارة جمشيد

مواجه بوده است؛ زيرا از يكسو به سبب تعلّق جمشيد به گفتمان مهري ،ت ابل زردشاتيگاري
نخستين با آيين مهري و نكوهر جمشيد توسّط زردشت ،گفتمان زردشتي رويكردي ت ابلي را
نسبت به جمشيد در پير گراته و كوشيده بود تا ضمن دگرساني نشانههاي مربو به جمشيد،
منفيسازي او و مصادرة نشانههاي وي براي كيومرث ،به طرد و حبف او اقدام كناد .از ساوي
ديگر ،به سبب نفوذ گفتمان مهري و شخصِ جمشيد در ميان تودة ماردم و جاب

بساياري از

عناصر مهاري در ديان زردشاتي ،ايان گفتماان خواساته ياا ناخواساته باه جاب

جمشايد و

خويشكاريهاي او در درون خود پرداخت و حتّي بسياري از عناصر و آيينهاي خود را باه او
منسو

كرد.

تناقضا

موجود در منابع زردشتي دربارة جمشيد حاكي از آن اسات كاه ايان گفتماان تاا

ديرزماني نتوانست صور بندي منسجمي از داستان جمشيد ارائه دهد .بررسي شااهنامه ،متاون
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تاريخي دورة اسالمي و باةطبع منابع پهلوي نشان ميدهد كه داستان جمشيد نهايتاً با قايل شدن
دو قطب روشن و تاريك براي شخصايّت او در دو دورة متفااو

از زنادگي وي ،در گفتماان

زردشتي صور بندي شاد :قطاب روشان شخصايّت جمشايد در واقاع نتيجاپ جاب

قطعاي

عناصري از گفتمان مهري در زردشتيگريِ پس از زردشت است و قطب تارياك شخصايّت او
نيگ در اصل برآيند ت ابل زردشتيگري نخستين با گفتمان مهري به شامار مايآياد؛ ت اابلي كاه
تحتتأثير نكوهر زردشت از جمشيد ،اثرا

آن در متون متأخّر زردشتي نيگ بازتاا

يااات و

در داستان س و جمشيد متجلّي شد.
يادداشت
 -1عالوه بر روابط گفتمانهاي مهري و زردشتي ،گفتماانهااي ديگار از جملاه دو گفتماان آرياايي و
پيشاآريايي نيگ در دگرديسي شخصيّت جمشيد يا شكلگيري اساطورة كياومرث تاأثير داشاتهاناد و در
واقع ،در اين اسطورهها گاه با تعدّد و تداخل گفتمانها مواجهيم .اين تداخل ،نتيجپ جب

برخي رسوم

و اساطير بوميان نجد ايران و آسياي يربي به وسيلپ آرياييهاست .به عنوان نمونه ،اينهمااني جمشايد
با درخت يعني دونيم شدن او با ارّه يا ارّه شدن وي با درختي كه در آن پنهان شاده باود (ناك :اكباري
مفاخر ،)112-99 :1333 ،ميتواند متأثّر از اسطورة خداي گياهي باشد كه در ارهن

كشاورزي بومياان

نجد ايران و ملل آسياي يربي ريشه داشته است؛ بهويژه آن كه حگن عمومي براي جمشايد در روايات
عمومي براي خدايان گياهي شهيدشوندهاي چون آدونيس ،تماوز و

بيروني ( )342 :1339يادآور سو

سياوش است .روييدن گياه ريواس پس از مر
متأثّر از همين اسطوره يعني مر
ارهن

كيومرث از نطفپ ريختهشدة او بر زمين نياگ مايتواناد

و بازگشت خداي گياهي و حتّي متأثّر از اةگاوي آاارينرِ مبتناي بار

كشاورزي يعني پنداشتن زمين به عنوان زهدان و روييدن انسان از آن (نك :آرمستران :1392 ،

 29به بعد) باشد كه نتيجپ تعامل ارهن
يربي بوده است .انتسا

جشن بگر

دامداري آريايي با ارهن

بومي و جواماع كشااورزيِ آساياي

بوميان نجد ايران يعني نوروز به جمشيد را هم مايتاوان برآيناد

روابط گفتمانهاي آريايي و پيشاآريايي و مشموط ارآيند جب

و مصاادره دانسات .نگارنادگان م اةاپ

حاضر ،در جُستاري مست ل در حاط بررسي اين حوزة گفتماني در شاهنامه هستند.
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هايدگر .تهران :ق نوس.
خيّام ،عمر بن ابراهيم .)1332( .نوروزنامه .تصحي مجتبي مينوي .تهران :اساطير.
داستان گرشاسب ،تهمورس و جمشيد ،گلشاه و متنهاي ديگر .)1393( .ترجمپ كتايون مگداپور .تهران:
آگاه.

ساط چهل و هشتم
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دوستخواه ،جليل« .)1334( .يادداشتهاي مترجم» .ايرانشناخت (بيست گفتار پژوهشي ايرانشاناختي).
تهران :آگه.
ااااااااااااااا « .)1332( .يادداشتهاي مترجم» .اوستا 2 .جلد .تهران :مرواريد.
دوشنگيمن ،ژاك .)1393( .اورمگد و اهريمن (ماجراي دوگانهباوري در عهد باساتان) .ترجماپ عبااس
باقري .تهران :ارزان روز.
اااااااااااااااا  .)1332( .دين ايران باستان .ترجمپ رؤيا منجّم .تهران :علم.
روايت پهلوي .)1319( .ترجمپ مهشيد ميراخرايي .تهران :مؤسّسپ مطاةعا

و تح ي ا

ارهنگي.

زند وهومن يسن و كارنامپ اردشير پاپكان .)1342( .ترجمپ صادق هدايت .تهران :اميركبير.

زنر ،آر .سي .)1339( .طلوع و يرو

زردشتيگري .ترجمپ تيمور قادري .تهران :اميركبير.

سركاراتي ،بهمن« .)1321( .پري :تح ي ي در حاشيپ اسطورهشناسي تطبي ي» .دانشكدة ادبيّاا و علاوم
انساني دانشگاه تبريگ .شمارههاي  .111-99صص .32-1

سلطاني ،علياصغر .)1392( .قدر  ،گفتمان و زبان (سازوكارهاي جريان قدر در جمهوري اساالمي
ايران) .تهران :ني.
شميسا ،سيروس .)1391( .طر اصلي داستان رستم و اسفنديار .تهران :ميترا.
صد در نثر و صد در بندهر .)1919( .به كوشر دابار .بمبئي.

صدي يان ،مهيندخت .)1392( .ارهن

اساطيري -حماسي ايران به روايت مناابع بعاد از اساالم .جلاد

اوّط :پيشداديان .تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطاةعا

ارهنگي.

صفا ،ذبي اهلل .)1333( .حماسهسرايي در ايران .تهران :اردوس.
اردوسي ،ابواة اسم .)1331( .شاهنامه (بر اساس نسخپ چاپ مسكو) .تهران :علم.
ارنب دادگي .)1391( .بندهر .ترجمپ مهرداد بهار .تهران :توس.
كارنامپ اردشير بابكان .)1339( .به اهتمام محمّدجواد مشكور .تهران :دنياي كتا .

كتا

سوم دينكرد .)1334( .ترجمپ اريدون اضيلت .داتر دوم .تهران :مهرآيين.

كريستنسن ،آرتور .)1322( .آارينر زيانكار در روايا
تاريا و ارهن

ايراني .ترجمپ احمد طباطبايي .تبريگ :مؤسّساپ

ايران.

ااااااااااااااااا  .)1333( .مگداپرستي در ايران قديم .ترجمپ ذبي اهلل صفا .تهران :هيرمند.
ااااااااااااااااا  .)1339( .نمونههاي نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريا ااساانهاي ايرانياان.
ترجمپ ژاةه آموزگار و احمد تفضلي .تهران :چشمه.
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كومون ،ارانتس .)1331( .دين مهري .ترجمپ احمد آجوداني .تهران :ثاةث.
گا ها .)1334( .تأةيف و ترجمپ ابراهيم پورداود .تهران :اساطير.

گريماط ،پير .)1393( .ارهن

اساطير يونان و رم .ترجمپ احمد بهمنر .جلد دوم .تهران :اميركبير.

گگيدة سرودهاي ري ودا .)1392( .ترجمپ سيّد محمّدرضا جالةي ناييني .تهران :ن ره.
گگيدههاي زادسپرم .)1311( .ترجمپ محمّدت ي راشد محصّل .تهاران :مؤسّساپ مطاةعاا

و تح ي اا

ارهنگي.
گيگر ،ويلهلم« .)1343( .زرتشت در گاتاها» .عصر اوستا .ترجمپ مجيد رضاي[ .تهاران :آسايا .صاص
.99-11
مختاريان ،بهار« .)1332( .ميره و پيوند آن با جوانمردان و عياران» .نامپ ارهنگستان .شامارة  .29صاص
.93-33
مسعودي ،علي بن حسين .)1391( .مروج اةبهب و معادن اةجوهر .ترجمپ ابواة اسم پايناده .جلاد اوّط.
تهران :علمي و ارهنگي.
مواليي ،چنگيگ« .)1391( .ديو» .اردوسي و شاهنامهسارايي .باه سرپرساتي اساماعيل ساعاد  .تهاران:
ارهنگستان زبان و اد

اارسي .صص .921-913

موةتون ،جيمگ هوپ .)1334( .گنجينپ مغان .ترجمپ تيمور قادري .تهران :اميركبير.
ميراخرايي ،مهشيد« .)1319( .يادداشاتهااي متارجم» .روايات پهلاوي .تهاران :مؤسّساپ مطاةعاا
تح ي ا

و

ارهنگي.

مينوي خرد .)1332( .ترجمپ احمد تفضلي .تهران :توس.
نيبر  ،هنريك ساموئل .)1329( .دينهاي ايران باستان .ترجمپ سيفاةدين نجامآباادي .تهاران :مركاگ
ايراني مطاةعپ ارهن ها.
ورمازرن ،مارتين .)1331( .آيين ميترا .ترجمپ بگر

نادرزاد .تهران :چشمه.

ويدنگرن ،گئو .)1399( .دينهاي ايران .ترجمپ منوچهر ارهن  .تهران :آگاهان ايده.
هينلگ ،جان راسل .)1333( .شناخت اساطير ايران .ترجمه و تأةيف محمّدحسين باجالن ارّخاي .تهاران:
اساطير.
يارشاطر ،احسان« .)1333( .تاريا ملّي ايران» .تااريا اياران (پاژوهر دانشاگاه كيمباريج) .گاردآوري
احسان يارشاطر .ترجمپ حسن انوشه .جلد سوم-قسمت اوّط .تهران :اميركبير .صص .239-491

