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چکیده
لوی استروس نظریهپرداز معروف ساختارگرا برای کشف داللت پنهان اسطورهها ،آنها را به کوچکترین
واحد تشکیلدهنده ،یعنی اسطورهواج تقسیم کردهاست و کوشیده با تعیین جایگاه اسطورهواجها در روایات
مختلف و نیز تقابلهای دوگانۀ میان آنها ،معانی نهفته در اساطیر را تبیین کندد در پدژوه حاردر ،بدا
بهرهگیری از رویکرد ساختاری استروس ،شخصیت دوگاندۀ جمشدید بررسدی شددهاسدت ابعداد متفداوت
شخصیت او حاصل سه تقابل دوگانۀ خیر و شر ،مدر و جداودانگی ،اهمیدت پیوندد خدانوادگی و نداچیز
شمردن آن است همچنین ،ژرفساخت اسطورۀ جمشید بر مبنای الگوی تولد دوقلوها شکل گرفته که در
این الگو ،فرزند اول واجد چهرهای نیک است و فرزند دوم به سبب به خطر انداختن جان مدادر ،سدیمایی
منفی دارد تا زمانی که همزاد جمشید در اساطیر حضور دارد ،نق نیروی خیر را بر عهده دارد ،اما سپس
که نق همزاد او کم و محو میشود ،خود جامع هر دو شخصیت مثبت و منفی دوقلوها میشود
واژههای کلیدی :استروس ،اسطورهواج ،تقابلهای دوگانه ،اساطیر ایران ،جمشید
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 1مقدمه
اساطیر همانند متون ادبدی ،زوایدای پنهدان و الیدههدای گونداگون دارندد بدا اسدتفاده از
رویکردهای نقد ادبی میتدوان داللدتهدای نهفتده در ایدن متدون را نشدان داد یکدی از
رویکردهای بینرشتهای که در بررسی اساطیر کاربرد دارد ،نقد ساختارگرایانه است
«ساخت ،نوعی صورتبندی است که خود را بدا محتواهدای متفداوت انطبدا
میدهد هر ساختی خصوصیت کل نظام را در خود دارد؛ زیرا از یک سو به کدل
نسبت به اجزا و از سوی دیگر به روابط نسبت به حددودی کده آن روابدط سدبب
پیوند شدهاند ،اولویت میبخشد» (ریویر83 :1384 ،د)84

منتقد ساختارگرا «در جستجوی ژرفساختهایی است که در زیر جنبدههدای ظداهری
نظامهای نشانهای قرار دارند» (چندلر )34 :1386 ،زمینۀ کاربرد ساختارگرایی گسدتردهاسدت
در واقع« ،کلود لوی استروس در انسانشناسدی و مدردمشناسدی ،میشدل فوکدو در سدخن
فلسفی و فلسفۀ علدم ،ژا الکدان در روانکداوی و روالن بدارت در سدخن ادبدی مبدانی
ساختارگرایی مدرن را پایه گذاشتند» (احمدی)181 :1378 ،
در میان پیشروان و نظریه پردازان ساختارگرایی ،کلدود لدوی اسدتروس ،مدردمشدناس
فرانسوی «بی از هر کس دیگر در گسترش ساختگرایی در رشتههای غیر زبدانشناسدی
نق دارد» (کالر )68 :1388 ،وی از ساختارگرایی برای بررسی نظامهای اجتماعی و اساطیر
بهره گرفتهاست از نظر استروس ،میان نحوۀ تفکر انسان ابتدایی و انسان مددرن تمدایزی
وجود ندارد
«هنر و شیوۀ تفکر ما نیز به دلیل وجود معانی چنددعلتی ،فشدرده و بده هدم
پیوسته و نیز به دلیل نوع رابطهاش با تصورات عینی به نحدوۀ تفکدرات مردمدان
بدوی بیشباهت نیست هنر و اندیشۀ ما گاهی غیرعقالنی است ،اما غیرمنطقدی
نیست ساختار زنجیرهای اسطوره در حوزههایی با سدطو مختلدف و بدر اسداس
طر وارههایی ذهنی سازمان مییابد که روی هم قدرار گرفتدهاندد آنچده از نظدر
عقل ،نامربوط و بیمعنی جلوه مدیکندد ،از دیددگاه تفکدر اسدطورهای مربدوط و
معنیدار مینماید» (نیکولز145 :1385 ،د)146

بنابراین ،در ورای روایات پرشاخوبر و ظاهراً نامعقول اساطیر ،فکر و اندیشهای وجود
دارد که از لحاظ نحوۀ تفکر و برخورد با مسائل ،با تفکر مددرن امدروزی تفداوت چنددانی
ندارد از نظر استروس« ،اسطوره زبان است ،اما زبانی است که حیطۀ آن در سطح برتدری
اسددت و معنددای آن از شددالودۀ زبددانی خددود جدددا مددیشددود» (اسددتروس )139 :1373 ،وی از
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اصطالحات زبانشناسی ،بهویژه از اصطالحات و آرای سوسور برای تحلیل اساطیر استفاده
میکند سوسور زبان را دارای دو بعدد الند (زبدان) و پدارول (گفتدار) مدیداندد پدارول
«اصطالحی زبانشناسانه [است] که فردینان دو سوسور و دیگران برای اشاره به اظهدارات
گفتاری فرد (در تقابل با الن  :قواعد تشکیلدهندۀ زبان) بدهکدار بردندد فدرد مدیتواندد
نمونههای بیشمار پارول تولید کند ،اما همۀ آنها با نظارت و کنترل ساختار زبدان ،یعندی
الن آن قرار دارند» (برسلر )317 :1386 ،آنچه در تحقیقات زبانشناسان اهمیت دارد ،قواعد
کلی زبان یا الن است و گفتار به دلیل متغیر بودن ،غالباً در این پژوه ها کنار گذاشته
میشود در ساختارگرایی و نشانهشناسی نیز الن یا ساختار کلی اثر مورد توجه است و هر
اثر مانند نوعی پارول در نظر گرفته میشود و با استخراج اجزای اصلی از میان پارول ،اثدر
و بیان روابط بین این اجزا به ساختار و الن اثر دست پیدا میکنند در اسطوره نیدز ایدن
قاعده را میتوان اعمال کرد اسدطوره در ورای روایدت ظداهری ،ژرفسداختی دارد و هدر
روایت از اسطوره را میتوان برابر با یکی از پارولهای آن انگاشت و ساختار اصلی اسطوره
را با تجزیه و تحلیل آن کشف کرد از نظر اسدتروس ،قددمت روایدات اسداطیری اهمیدت
ندارد ،بلکه آنچه مهم است ،تحلیل روایات صرف نظر از قدمت و اصالت آنهاسدت (ر ؛
استروس )96 :1373 ،اما با وجود روایتهای پرشمار یک اسطوره ،در نظر گدرفتن و تحلیدل
تمام آنها عملی نیست بنابراین« ،نمیتدوان بدی از حدد اصدرار ورزیدد کده بایدد همدۀ
روایتهای در دسترس را در بررسی خدود منظدور کدرد» (همدان )146 :در کندار توجده بده
روایتهای گوناگون ،جنبۀ زبانی اسطوره نیز اهمیت دارد و بهکارگیری مواد مورد اسدتفادۀ
زبانشناسان در تحلیل اساطیر رروری است:
«لوی استروس چنین استدالل میکندد کده زبدانشناسدی بده مدردمشدناس
میآموزد که باید پدیدهها را همچون نمودی از یک نظام زیرساختی از روابدط در
نظر گرفت تحلیل این نظام به معنای شناسایی تقابلهایی است که در کنار هدم
پدیدههای مورد نظر را متمایز میسازند» (کالر)71 :1388 ،

تقابلها یکی از روابط بین واجها ،واژگان ،مفاهیم ،پدیدهها و است همچنین،
«در مقایسه با مترادفها ،نق کابردی خاصی دارند که همدان دسدتهبنددی
است رومن یاکوبسن معتقد است که واحدهای زبدانی بدا نظدامی از تقابدلهدای
دوتایی به هم مربوط و محدود میشوند این تقابلها در تولید معنا نقد دارندد:
معنای تاریک وابسته به معنای روشن است» (چندلر)160 :1386 ،
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جستجوی تقابلهای دوگانۀ متن که با یاکوبسن شروع شد ،در تحلیلهدای پدس از او
نق سازندهای پیدا کرد با توجه به اینکه تقابلهای دوگانه در کشف ساختار نهدایی هدر
اسطوره نق اساسی دارد ،استروس خود را وامدار یاکوبسن میداندد و معتدرف اسدت کده
روشی که او برای یافتن مفاهیم متقابل از مفهوم ساختار و تفکر منطقی بهکار میگیرد ،بر
مبنای روش ترسیمشده از سوی یاکوبسن است ( )Strauss, 1963: 233از نظر اسدتروس،
تقابلهای دوگانه حاصل تجربیات و تفکرات بشدر دربدارۀ محدیط اطدراف اوسدت و بیدان
مفاهیم مختلف از این طریق انجام میگیرد استروس در مجموعۀ متنوعی از تقابدلهدای
دوگانه که برشمرده است« ،به دنبال توصیف رمزگانهاست» (کدالر )73 :1388 ،تقابدلهدای
دوگانه در زبان از کوچکترین واحد آن ،یعنی واج شروع میشود و واجهای مختلف با هم
در تقابل هستند در اسطوره ،به دلیل آنکه سطح دیگری از زبدان نمدای داده مدیشدود،
کوچکترین واحد سازنده در سطح جمله جستجو میشود استروس این واحدهای سدازندۀ
اسطوره را اسطورهواج ( )Mythemنامید «روش ابتدایی او در تحلیل ساختار اسطورههدا بده
واحدهای سازندۀ عمده یا واحدهای کمیندهای اسدطورهای ( )Mythemesشدامل شکسدتن
داستان به کوچکترین واحد معنادار در زبان است» (چنددلر )147 :1386 ،عالوه بر شکسدتن
داستان ،ترتیب روایی آن نیز کنار گذاشدته مدیشدود هدر اسدطورهواج در سداختار نهدایی
اسطوره ،جایگاه ویژهای دارد که ممکن است این چین جدید اسطورهواجها ،ترتیب روایت
را به هم بریزد چین اسطورهواجها بر اثر تدرادف و تقابدل معندایی صدورت مدیپدذیرد
استروس اسطورهواجهای هر اسطوره را در چند ستون دستهبندی میکند اسطورهواجهای
هر ستون بیانگر مفهومی واحد است و این ستونها دوبدهدو در تقابدل هسدتند داللدت و
مفهوم نهان در هر اسطوره ،از بررسی این ستونها و تقابلهای دوگانۀ بین آنهدا کشدف
میشود استروس بر اساس روش ابداعی خود اساطیر بسیاری را تحلیل کردهاسدت او «در
چهار مجلد منطق اساطیر ،هشتصد اسطورۀ سرخپوسدتی را بررسدی کدرد» (احمددی:1378 ،
)189

از روش استروس میتوان در کشف ساختار اساطیر مختلف بهره گرفدت ،بدیآنکده در
جستجوی بیپایان برای کشف اصلیترین روایت هر اسطوره گرفتار شد این روش ،بهویژه
در اساطیر ژرفی چون اسطورۀ جمشید که به سبب ابعاد متعدد ،روایدتهدای گونداگونی در
منابع مختلف دارد ،کارایی باالیی دارد
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 2پیشینه و روش پژوه
پژوه های متعددی دربارۀ اسطورۀ جمشید از منظر شیوههای گوناگون نقد ادبدی انجدام
گرفتهاست در مقالۀ «نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شداهنامه» (یداحقی و
قائمی273 :1386 ،د )305با استفاده از نقد اسطورهشناختی به شکلگیری الگوی شاهد پریستار
دربارۀ شخصیت جمشید و دالیل گناه و فروپاشی نهایی وی پرداخته شدهاست با اسدتفاده
از همین شیوۀ نقد ،مدر و ندوزایی سده شخصدیت مهدم اسدطورهای در مقالدۀ «تحلیدل
اسطوههای کیخسرو ،گرشاسب و جمشید بر اساس آرای یون » (امامی و رکنی1 :1391 ،د)12
تحلیل شدهاست پژوه «نگاهی به عناصر اسطورۀ جمشدید بدر اسداس منطدق مکالمدۀ
اساطیر» (بهنامفر و ررادوسدت101 :1390 ،دد )127نیدز عناصدر اسدطورۀ جمشدید را از خدالل
روایتهای گوناگون استخراج کردهاست و مکالمات و همنوایی آنها را تشریح نمودهاست
همچنین ،بر اساس نظریۀ استروس نبرد رستم و اسفندیار در مقالۀ «بررسی ساختار تقابدل
رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ تقابل لوی استروس» (حسدینی و محمددزاده43 :1385 ،دد)64
بررسی و دالیل شکست اسفندیار از رستم با اسدتفاده از ایدن رویکدرد تبیدین شددهاسدت
پژوه حارر نیز با روش تحلیلی د توصیفی رمن گردآوری روایتهای مختلف اسطورۀ
جمشید در منابع کهن و با بهرهگیری از روش ساختارگرایانۀ لوی استروس در پی پاسخ به
این پرس است که چرا جمشید بدرخالف بسدیاری از شخصدیتهدای اسداطیری ،جدامع
تقابلهای گوناگون است؟
 3جمشید
جمشید از شخصیتهای پرآوازۀ اساطیری است که عالوه بر متون کهن ایرانی ،در اساطیر
هندی نیز جایگاه ویژهای دارد «شاید معنی لفظی جم ،توأمدان و همدزاد و جنابده اسدت»
(پورداوود )181 /1 :1307 ،جزء دوم آن« ،خَشدئتَ» یدا «شدید» بده معندای «روشدنایی بدود و
جمشیدش از بهر آن خواندند که هر جا که میرفتی ،روشنایی از وی مدیتدافتی» (بلعمدی،
 )130 /1 :1353یم در وداها فرزند ویوسدوت (ر ؛ رید ودا )194 :1348 ،اسدت کده «بیشدتر
دانشمندان همداستانند که ویوسونت را خددای خورشدید بدانندد در ادبیدات پدس از ودا،
ویوسونت نامی عام برای خورشید اسدت» (کریسدتینسدن )342 :1383 ،در اوسدتا ،جدم پسدر
ویونگهان است که میتواند صورت تغییریافتۀ ویوسوت باشد ویونگهدان نخسدتین کسدی
است که شیرۀ گیاه «هَوِم اَشَون دور دارندۀ مر » را میگیرد (ر ؛ اوسدتا )137 /1 :1385 ،و
به پاداش این عمل ،پادشاهی و پسری که فرهمندترین مردمان است ،نصیب او میشود
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روایتهای گوناگون در باب جمشید بیانگر دو شخصیت متضاد اوسدت در یدک سدو،
پادشاهی نیکخواه قرار دارد که اعمال نجاتبخ او بی از هر فرمدانروایی بده مردمدان
سود رساندهاست و در سوی دیگر ،شخصی منفور کده سرنوشدت شدوم او نتیجدۀ گنداهی
نابخشودنی است اعمال و خصوصیات جمشید شامل موارد زیر است:
1د چیرگی بر دیوان و جادوان یکی از کردارهای پادشاهان پیشدادی چون هوشن و
طهمورث غلبه بر مخلوقات زیانکار اهریمن است با توجده بده اینکده هددف اهدورامزدا از
خلقت انسان مقابله با یورشهای اهریمن و نیروهای او به قلمرو روشنایی است ،انسانهدا
و در رأس آنان ،پادشاهان که با فرۀ اهورایی شایستگی فرمانروایی یافتهاندد ،بده نیابدت از
اهورامزدا این مبارزه را بر عهده گرفتهاند و مهمتدرین عمدل هدر پادشداه نیدک ،شکسدت
نیروهای اهریمنی است جمشدید در دوران طدوالنی حکمراندی خدود« ،بدر هفدت کشدور
شهریاری کرد و بر دیوان و مردمان دروندد و جدادوان و پریدان و کدویهدای سدتمکار و
کرپها پیروز شد» (اوستا)489 /1 :1385 ،
2د د همپرسددگی (مصدداحبت) بددا اهددورامزدا از افتخددارات جمشددید ،هددمصددحبتی بددا
اهورامزداست این ویژگی که به زرتشت پیامبر اختصاص دارد ،پی از او نصدیب جمشدید
شدهاست اهورامزدا دین خود را بر جمشید عرره میدارد و با او سخن میگویدد و از وی
میخواهد در جهان پیرو دین او باشد ،اما جمشید نمیپذیرد« :اهورهمدزدا پاسدخ داد جدم
هورچهر خوب رمه ،نخستین کسی از مردمان بود کده بدا او همپرسدگی کدردم و او را
گفتم تو دینآگاه و دینبردار من [در جهان باش] مدرا پاسدخ داد :مدن زاده و آموختده
نشدهام که دینآگاه و دینبردار تو در جهان باشم» (همان)665 /2 :
3د دوران بیمرگی و گسترش زمین ششصد یا نهصدد سدال از فرمدانروایی جمشدید،
دوران طالیی است در این دوران از بیماری ،پیری و مر خبدری نیسدت و «از جمشدید
خوبرمه این سودها بود که ششصد سال برای همۀ آفریدگان اورمزد بیمرگی فراهم آورد
و آنان را عاری از درد و پیری و آفت کرد» (مینوی خدرد )43 :1354 ،این مددت در شداهنامه
سیصد سال ذکر شدهاست (ر ؛ فردوسی )44 /1 :1366 ،همچندین ،او «آبهدا و گیاهدان را
نخشکیدنی و خوراکیها را نکاستنی کرد» (اوستا )137 /1 :1385 ،روان جمشید به سبب دور
کردن ترس ،تنگی و خطر ستای میشود (ر ؛ زادسپرم )54 :1366 ،در این دوران ،جمعیت
انسانها و حیوانات چنان فزونی میگیرد که زمین گنجای آنها را ندارد پس اهدورامزدا
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از جم میخواهد زمین را فراخی بخشد جمشید میپذیرد و طی سه دورۀ مختلف زمدین را
گسترش میدهد (ر ؛ اوستا)667 /2 :1385 ،
4د ساخت وَرِ جمکرد یکی از جنبههای شخصیت جمشید ،نق نجاتبخشی و حفد
نژاد بشر و دیگر موجودات است پس از امتناع جمشید از پذیرفتن دین ،اهورامزدا و ایزدان
به انجمنی که جمشید بر پا کرده بود ،وارد میشوند و از زمستانی سخت و مر آور و برفی
انبوه خبر میدهند و هرمزد از جمشید میخواهد تا مکدانی را بدرای بهتدرین نموندههدا از
گیاهان و حیوانات و نیز تعدادی از انسانها بسازد تا پس از طوفان فراگیدر «ملکوسدان» و
مر تمام موجودات زمین ،بار دیگر زندگی را بدر روی زمدین جداری سدازند (ر ؛ اوسدتا،
 ،1385ج 670 :2د )672جم در «زیر زمین و به نهفتگی خانهای ساخت بده شدگفتی روشدن
است که تابستان و زمستان بر او چیره نگردد» (دادگی )137 :1369 ،این خانه یا وَر (قلعه) به
نام سازندۀ آن« ،وَرِ جمکَرد» خوانده میشود معماری عجیب آن یکی از آرزوهدای دیدرین
بشر ،یعنی مهارِ زمان را ممکن میسازد؛ زیرا زمان در این سازه بهکندی میگدذرد و یدک
روز آن معادل یک سال زمینی است (ر ؛ اوستا)674 /2 :1385 ،
5د نوروز مناسبتهایی که برای نوروز ،عید معروف باستانی ،ذکر شدهاست ،با جمشید
پیوند دارند در رسالۀ «ماه فروردین روز خرداد» آمدهاست[« :در] ماه فدروردین روز خدرداد،
جم استودانها کَند و به مردمان فرمود کَندن چون آنان فرمودۀ جم را دیدند ،روز به نوروز
کردند و نوروز نام نهادند» (متون پهلوی )141 :1371 ،با اینکه مطابق برخی روایدات در دورۀ
جمشید از مر خبری نیست ،اما سنت ساخت دخمه و اسدتودان بده او منسدوب اسدت و
مردم برای ساخت دخمه جشن میگیرند و آن را «نوروز» مینامند شاید این امر بازماندهای
از افسانۀ یم در اساطیر هندی باشدد؛ زیدرا یدم «فرمدانروای کشدور اروا مردگدان» اسدت
(ری ودا )194 :1348 ،و ساخت مکانی برای درگذشتگان از سوی او چندان عجیدب نیسدت
بیرونی این سنت را منسوب به جمشید نمیداند و میگوید در نوروز ،جمشید گورستانهای
قدیمی را ویران کرد و دستور ساخت گورستانی تازه داد که مردم و خداوندد ایدن عمدل را
پسندیدند و آن روز را «نوروز» نامیدند (ر ؛ بیرونی )331 :1386 ،در شاهنامه ،پدس از پدرواز
جمشید در آسمان ،جشن میگیرند و آن روز را «نوروز» میخوانند (ر ؛ فردوسدی/1 :1366 ،
)44

6د ایجاد طبقات اجتماعی دستهبندی مردم در چند طبقه به جمشید منسوب است وی
مردم را در چهار گروه با وظایف معین دستهبندی کرد در کتاب هفتم دینکرد ،اسامی این
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چهار گروه چنین آمدهاست :آسدرونی ،ارتشدتاری ،واستریوشدی و هوتخشدی (ر ؛ دینکدرد،

 )201 :1389طبری چهار طبقۀ جنگاوران ،فقیهان ،خدمتکاران جمشید ،دبیران ،صدنعتگران
و کشاورزان را ابداع جمشید میداندد (ر ؛ طبدری )118 /1 :1383 ،در اوسدتا ،از ایدن اقددام
جمشید یاد نشدهاست با این حال ،در ذکر جدا شدن فر از جمشید ،آمدهاست که فر سه بار
یا سه مرحله از جم جدا شد بار اول ایزد مهر ،بار دوم فریدون و سومینبار گرشاسب آن را
برگرفت (ر ؛ اوستا )491 /1 :1385 ،که هر یک معرف طبقهای از جامعه هستند «سه جنبده
بودن فرۀ جمشید که عالوه بر برکتبخشی ،معدرف ریاسدت او بدر حکومدت ،دیدن و بدر
پهلوانان بودهاست ،میتواند گویای ساختمان ابتدایی قبایل هندواروپایی باشد که در آنهدا
ظاهراً رئیس قبیله ،خود جادوگر قبیله و پهلوان نیز بودهاست» (بهار227 :1381 ،د)228
7د آوردن پیمانه از دوزخ از دیگر اعمال جمشید این بدود کده در «مداه فدروردین روز
خرداد ،پیمانه از دوزخ بیاورد» (متون پهلوی )141 :1371 ،ابوریحان بیروندی در توردیح ایدن
روایت گفتهاست که اب لیس برکت را از مردمان دور کرد و آنان از خوردن و آشامیدن سدیر
نمیشدند و جمشید به فرمان خداوند به سوی جنوب رفت و این ماجرا را به پایان رساند و
اعتدال را به مردم بازگرداند در نوروز ،جمشید به دنیا بازگشت و مردمدان جشدن گرفتندد
(ر ؛ بیرونی )330 :1386 ،این روایت هم با رفتن یم به دنیای مردگان ارتباط دارد و جمشید
با رفتن به دوزخ و دنیای اهریمن به نوعی مر را تجربه مدیکندد و بده دنیدای زنددگان
بازمیگردد
8د ساخت برخی از مظاهر تمدن جم در بسدیاری از مندابع ،نخسدتین انسدان شدمرده
شدهاست و همانند اقران خوی از قبیل کیومرث و هوشن  ،مبدع برخی از ابزارها و لوازم
مدنیت است ساخت جن افزار و زره و نیز ایجاد لبداس از کتدان و ابریشدم (ر ؛ فردوسدی،
 ،)42 /1 :1366استخراج جواهرات از معادن و مرواریدد از دریدا و رند کدردن جامده (ر ؛
گردیزی ،)33 :1363 ،ساخت کشتی ،پزشکی و درمان (ر ؛ ثعدالبی ،)15 :1368 ،ابداع عطرها و
بوییدنیها و ساخت راه (ر ؛ بلعمی )130 /1 :1353 ،به او نسبت داده شدهاست
 4گناه جمشید
با وجود اعمال ستای شدۀ جمشدید ،او در اسداطیر و ادبیدات چهدرهای خاکسدتری دارد و
بخشی از شخصیت او مذموم شمرده شدهاسدت وی در عدین حدال کده نمداد شخصدیتی
شکوهمند است ،در برخی از منابع ،فردی گناهکار و ناسپاس به شمار آمدهاست به واسطۀ
گناهی که مرتکب میشود ،فدر ایدزدی از او دور مدیشدود در اینکده گنداه جمشدید چده
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بودهاست ،روایتهای مختلفدی وجدود دارد در ماندداالی دهدم (سدرود دهدم) از رید ودا
گفتگوی یم و یمی آمدهاست که در آن یمی از عشق خود به یم و تقارای ازدواج سدخن
میگوید ،اما یم درخواست او را گناه میانگارد و نمیپذیرد (ر ؛ ری ودا339 :1348 ،دد)344
با توجه به اینکه این دو نخستین زوج بشر هستند ،به نظر میرسدد ازدواج ایدن دو« ،گنداه
ازدواج با محارم به شمار میآمدهاست و بعید نیست گنداه جمشدید در آغداز هنددوایرانی
چنین بوده باشد» (بهدار )85 :1376 ،در اوستا ،گناه جمشید خوار شمردن خداوند است« :جدم
ویونگهان نیز که برای خشنودی مردمان و خویشتن ،خداوند جهان را خوار شمرد ،از ایدن
گناهکاران نامبردار است» (اوستا )25 /1 :1385 ،این قسمت از گاتاها ،در ترجمۀ پورداوود بده
این صورت آمدهاست« :آشکار است که جم ،پسر ویونگهان ،از همین گناهکاران است کده
برای خشنود ساختن مردمان ،خوردن گوشت بده آندان آموخدت» (پدورداوود )163 :1384 ،در
بندهشن ،مشی و مشیانه «به گوسپند تیدرهرنگدی سدپیدآرواره آمدندد او را کشدتند و آن
گوسپند را کباب کردند» (دادگدی )81 :1369 ،طبق این روایت ،اولین انسانهای گوشدتخوار،
نخستین زوج انسانی بودهاند از طرفی ،یکی از اعمال نیک جمشید ،این است که «گوسفند
را در عوض پیل به دیوان نداد» (مینوی خرد )43 :1354 ،شگفت است جمشدید بنیانگدذار یدا
رواجدهندۀ آیینی باشد که در آن به گوسفند ،حیوان پربرکت مورد حمایدت خدوی و نیدز
مورد حمایت امشاسپند بهمن (ر ؛ دادگی )49 :1359 ،آسیب برسد در شاهنامه ،ناسپاسی در
مقابل خداوند و ادعای خدایی ،مقدمۀ زوال قدرت جمشید ذکر شددهاسدت (ر ؛ فردوسدی،
 )45 /1 :1366در زامیادیشت ،گناه جمشید ،دروغگویی است «پدس از آنکده او بده سدخن
نادرست دروغ دهان بیالود ،فر آشکارا به کالبد مرغدی از او بیدرون رفدت» (اوسدتا/1 :1385 ،
 )489در تاریخ طبری هم چنین امری آمدهاست جمشید ادعا میکند پیری ،آفت و مدر
را او از مردمان دور کردهاست و با کفران نعمت در گمراهی فرومیرود (ر ؛ طبدری:1383 ،
 )118 /1اگر مشی و مشیانه را مقدم بر جمشید بدانیم ،این گناه نیدز بدار اول از آندان سدر
زدهاست« :اهریمن اندیشۀ ایشان را پلید ساخت و ایشان گفتند کده اهدریمن آفریدد آب و
زمین و گیاه و دیگر چیز را چنین گفته شده (است که) آن نخستین دروغگویی [است] که
توسط ایشان بهم بافته شد» (دادگدی )81 :1369 ،بدا از دسدت دادن فدره ،بخدت از جمشدید
برمیگردد ،آشوب کشور را فرامیگیرد و مدعیان حکومت از هر طرف سر برمیآورند یکی
از مهمترین رقیبان جمشید در این دوره« ،اسپیدور» است «جدم و طهمدورث و اسدپیدور و
نرسی که رشنچین نیز خوانند ،همه برادر بودند» (دادگی )149 :1359 ،عدالوه بدر اسدپیدور،
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رحا نیز به ایران حمله میکند جمشید متواری میشود مطابق گزارش گرشاسبنامه،
جمشید پس از متواری شدن به زابلستان میرود و با دختر فرمانروای آن سدرزمین ازدواج
میکند و صاحب فرزندی میشود که نیای بزر رستم اسدت امدا بدهناچدار از آنجدا هدم
میگریزد و سرانجام ،پس از صد سال در چین گرفتار میشود و به دستور رحا با اره دو
نیم میشود (ر ؛ فردوسی« )52 /1 :1366 ،آنکه تن جدم را بده اره دو ندیم کدرد» ،بدرادرش
اسپیدور بود (ر ؛ اوستا)493 /1 :1385 ،
 5تقابلهای دوگانه در اسطورۀ جمشید
با توجه به اینکه «شخصیتهای اول افسانههای قومی یا اساطیر را میتوان به مجموعهای
از عناصر متمایز یا تقابلهای دوگانده تجزیده کدرد» (نیکدولز ،)24 :1385 ،عناصدر اسدطورۀ
جمشید را میتوان بر اساس تقابلهای دوگانۀ شخصیتها و درونمایههای متعدد جدا کرد
در ساخت اسطورۀ جمشید ،تقابلهای دوگانهای بهکار رفتهاست که برگرفته از خصوصیات
دوگانۀ شخصیت خود جمشید است زندگی او از دو بخ متفاوت تشکیل شدهاست و خود
اوست که در هر دو بخ  ،عامل مهم و تأثیرگذار است این سخن به ایدن معناسدت کده
شخصیتهای متقابل با او یا در بخ هایی از زنددگی او وجدود ندارندد و یدا حضورشدان
کمرن است رحا از مهمترین مخلوقات اهریمن و بده روایتدی خدواهرزادۀ جمشدید،
مستقیماً با او در ارتباط نیست تقابل این دو را نمیتوان نمادی از تقابل خیر و شر دانست؛
زیرا عالوه بر اینکه رحا نمایندۀ شر اسدت ،جمشدید نیدز کفدران نعمدت کدرده ،جنبدۀ
اهریمنی دارد تقابل جمشید و اسپیدور هم از همین سنخ است و هر دو نمایندۀ اهریمن به
شمار میروند اگر گذشتۀ جمشید را که دوران بیمرگی و سعادت انسان بودهاست ،با آیندۀ
رحا که عصر مدر  ،ندابودی و رندم مردمدان اسدت ،مقایسده کندیم ،تقابدل ایدن دو
شخصیت ،تقابل زندگی و مر و به تعبیر دیگر ،جاودانگی در مقابل میرایی و فانی بودن
است تقابل جمشید با اهریمن که در بخ رفتن او به دوزخ و آوردن پیمانده بدا یکددیگر
مواجه میشوند ،تقابل دو نیروی خیر و شر است جمشید که نمادی از خورشدید ،تداب و
گرماست ،وارد دوزخ سرد و تاریک اهریمن میشود و تقابلهدای ظداهری گرمدا در برابدر
سرما و یا نور در مقابل ظلمت را پدید میآورد که در ژرفساخت ،تقابل بهدار و زمسدتان،
یعنی گرما و نور در برابر سرما و ظلمت و نیدز خیدر در برابدر شدر را در بدر دارد از دیگدر
شخصیتهای اسطورۀ جمشید ،خواهر او« ،یمی» است یم و یمی تقابل دو اندیشۀ مخالفت
با ازدواج محارم ،در برابر موافقت با آن برای تدوام نسل بشر است با توجه به اینکه ازدواج
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با محارم نزد هندوان گناه بودهاست ،ایدن تقابدل بده صدورت تقابدل بدیگنداه و گناهکدار
درمیآید بعدها که ایرانیان با تمدنهای دیگر آشنا شدند که ازدواج با محدارم گنداه نبدود
(ر ؛ بهار ،)230 :1381 ،این مورد به صورتهای دیگری تبدیل شد با این حال ،تقابل فو
در هر یک از صورتهای جایگزین آن باقی ماندهاست قویترین تقابل شخصدیتهدا در
اسطورۀ جمشید ،تقابل دو شخصیت متضاد اوست که یک نیمه کامالً اهدورایی و نیدک ،و
نیمۀ دیگر او ،اهریمنی و مطرود است
دوران طالیی جمشید ،یعنی دوران بیمرگی و آسای مردمان و موجودات ،با آشدوب
سالیان آخر فرمانروایی او و نیز دورۀ رحا در تقابل است زیرساخت این تضداد ،تقابدل
مر و زندگی ،یا تقابل جاودانگی و میرایی است کده نمودهدای زیدادی در اسداطیر دارد
نمونههایی از این تقابل در ساخت اساطیر رویینتندانی چدون آشدیل و اسدفندیار ،اسداطیر
جستجوی آب حیات (اسکندر) و نیز عمر طوالنی بعضی شخصیتهای اسدطورهای چدون
زال وجود دارد همچنین ،ابداعاتی که جمشید در دوران فرمانروایی خود انجدام مدیدهدد،
تالشی برای ارتقای فرهن سنتی به سوی فرهنگی متعالیتدر اسدت اسدتخراج معدادن،
ساخت لباس ابریشمی ،ابداع پزشکی و دیگر اعمال او ،جامعه را به سوی تمددنی جدیدد و
پیشرفته سو میدهد این ابتکارها را میتوان بهصورت تقابل سنت (فرهن قددیمی) در
برابر تجدد (فرهن جدید) بیان کرد به دلیل آنکه بسیاری از این نوآوریها ،تبدیل مدواد
موجود در طبیعت به ابزارهای ساخت بشری است؛ این تقابل را میتوان تقابل فرهند و
طبیعت خواند که عامتر از تقابل سنت و تجدد است
 6اسطورهواجها و مفهوم اسطورۀ جمشید
اسطورهواجهای داستان جمشید را میتوان به صورت جدول ش ستونی زیدر ترتیدب داد
مال و معیار چین افقی جدول ،بخ های مختلف روایدت زنددگی جمشدید اسدت در
جدول اسطورهواجها ،چنانکه استروس بیان کردهاست ،چنانچه بخواهیم اسطوره را بازگو
کنیم ،باید ردیفها را از راست به چپ و از بداال بده پدایین بخدوانیم (ر ؛ اسدتروس:1373 ،
)143

اگر بخواهیم اسطوره را در جدول اسطورهواجها بفهمیم ،باید ستونها را از باال به پایین
و یکی پس از دیگری بخوانیم و هدر سدتون را واحددی مسدتقل در نظدر بگیدریم همدۀ
وابستههای یک ستون ،نشانگر یک ویژگی مشتر هستند کده بایدد کشدف شدوند (ر ؛
استروس )144 :1373 ،بر این اساس ،ستون اول بیدانگر اهمیدت نیدروی خیدر و مظداهر آن
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است ستون ششم در تقابل با ستون نخست ،یعنی بیاهمیت شمردن نیروی خیر و پشدت
کردن به آن است ستون دوم ،اهمیت پیوندهای خانودگی را نشان مدیدهدد و بدر تدداوم
نسل و حیات بشر تأکید میکند
ویوسونت :خدای
خورشید//
شید (درخشان)
شهریار و موبد

مصاحبت جمشید با
اهورامزدا
گسترش دادن زمین
و تقسیم طبقاتی
مردم
چیرگی بر دیوان و
جادوان

ویوسونت شیرۀ
هوم را میگیرد
ازدواج یم با
یمی (جم با
جمک)

جمشید
پیامبری را
قبول
نمیکند

یم ،پادشاه
مردگان
بیمرگی و
نخشکیدن آب
و گیاه در دورۀ
جم

رفتن جمشید به
دوزخ
آموزش خوردن
گوشت

ساخت وَ ِر
جمکرد و خانه
پزشکی و
درمان

دروغگویی
جمشید

آموزش ساخت
لباس از ابریشم
رحا
(خواهرزاده
جم) به او
حمله
میکند
اسپیدور
جمشید را
دو نیم
میکند

جمشید
ادعای
خدایی
میکند

ستون پنجم ،عکس این مطلب را بیان میکند و اعضای خانواده همدیگر را میکشند
این بیبها نشان دادن پیوندهای خانوادگی ،با ستون دوم که این پیوندها را مهم میشمارد،
در تقابل است خانههای ستون سوم ،هر یک بازگوکنندۀ جلوهای از بیمرگی و جداودانگی
است همانقدر که شیرۀ هوم زندگی جاوید میبخشد ،پزشکی و تالش برای درمان بیمار،
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مر را از او دور میکند همچنین ،دوران طالیی جمشید چنین خصوصدیتی دارد سدتون
چهارم ،بازگوکنندۀ مر  ،نیستی و میرایی است یم به عنوان نخستین بشر میدرا ،پادشداه
مردگان است و کندن ستودان با او تناسب دارد رفتن جمشید به جنوب ،زیر زمین و دوزخ
نشان دهندۀ مر او و یا غروب خورشید است دو خانۀ آخر این ستون نیدز تدداعیکننددۀ
مر است برای خوردن گوشت باید حیوانی کشته شود همچنین ،برای ساخت ابریشدم،
باید پی از تولد پروانه آن را به نحوی کشت که به تارهای ابریشم پیله آسیب نرسد
اما چرا جمشید برخالف بسیاری از شخصیتهای اساطیری ،جامع تقابلهای گوناگون
است؟ پاسخ این پرس را باید در این نکته جست کده جمشدید یکدی از شخصدیتهدای
دوقلوی افسانهای است به دنیا آمدن دوقلوها ،خطر مر مادر و فرزندان را در پی دارد:
«اگر در رحم مادر بیشتر از یک بچه وجود داشته باشد ،پیامدد مهمدی در اسدطوره بده
دنبال خواهد داشت به این دلیل که اگر دو بچه در رحم باشد ،آنها برای به دنیا آمددن و
کسب افتخار این کار به مبارزه با یکدیگر میپردازند آنکه بدجنس است ،برای زودتدر بده
دنیا آمدن و یافتن کوتاهترین راه ،تردیدی به خود راه نمیدهد و بده جدای رویدۀ طبیعدی
زایمان ،بدن مادر را میشکافد» (استروس44 :1385 ،دد )45نمونۀ آن را میتدوان در اسدطورۀ
تولد اهورامزدا و اهریمن دید زروان ،خدای زمان ،هزار سال قربانی کرد تا پسری از او زاده
شود که جهان را خلق کند پس از هزار سال ،در نتیجۀ کوش خود تردید کرد و در ایدن
حال ،هرمزد و اهریمن در زهدان او پدید آمدند زوران سوگند خورد اولین فرزندی که بده
دنیا بیاید ،سلطنت جهان را به او بسپارد هرمزد ،اهدریمن را از ایدن اندیشده بداخبر کدرد
اهریمن چون از دهانۀ رحم دور بود ،زهدان را درید و به دنیا آمد (ر ؛ بهار )158 :1381 ،هر
یک از دوقلوها نمایندۀ یکی از دو نیروی بزر جهان هستند کودکی که قرار است دیرتر
به دنیا بیاید و جان مادر را به خطر میاندازد ،نمایندۀ نیروی شر در جهان است و کدودکی
که باید ابتدا متولد شود ،نمایندۀ نیروی خیر خواهد بود؛ زیرا تولد کود اول جان مدادر را
تهدید نمیکند جمشید که در روایتهای کهن از همزاد خدود جداسدت ،غالبداً شخصدیت
ستودهای دارد چنانکه اشاره شد ،یمی خواهان ازدواج با اوست ،اما یم مخالفت میکند در
دوران بعد که نق همزاد او کمتر میشود و کمکم از اسطوره کنار میرود ،جمشید جدامع
هر دو شخصیت مثبت و منفی دوقلوها میشود؛ زیرا «دو شخصیت متضداد مدیتوانندد در
کنار هم و در درون یک شدخ بداقی بمانندد تدا زمدانی کده او هندوز دوپداره و دوقلدو
نشدهاست» (استروس )46 :1385 ،به نظر میرسد در تکدوین اسدطورۀ جمشدید ،آگاهانده یدا

 /52تحلیل شخصیت دوگانۀ جمشید در روایات اساطیری از منظر نقد ساختارگرا

ناخودآگاه به ویژگیهای دوقلوهای هرمزد ،اهریمن و یارانشان توجه شده باشد جمشید در
نیمۀ مثبت ،اعمالی مشابه خویشکاری امشاسپندانِ همراه اهورامزدا انجام میدهدد همدان
طور که اهورامزدا به عنوان نیمۀ نیک جهان ،جامع تمام خصوصدیات نیدک اسدت و ایدن
خصوصیات را به امشاسپندان بخشیدهاست ،جمشید نیز در نیمۀ روشن خود ،واجدد اعمدال
نیک امشاسپندان است:
* بهمن حامی حیواندات سدودمند اسدت
(ر ؛ پورداوود)88 /1 :1307 ،

* اردیبهشت نگاهبان مرغدزار و گیاهدان
روی زمددین اسددت (ر ؛ اوسددتا/2 :1385 ،

* جمشددید از گوسددفند و سددایر جددانوران
مراقبت میکند
* در دوران طالیددی جمشددید ،گیاهددان
خشک نمیشوند

952؛ حاشیۀ مترجم)
* امددرداد نمدداد بددیمرگددی اسددت (ر ؛
پورداوود)95 /1 :1307 ،

* خرداد پرستاری از آب را به عهدده دارد
(ر ؛ پورداوود)95 /1 :1307 ،

* شهریور نمایندۀ فدر ایدزدی و نگهبدان
فلزات است (ر ؛ پورداوود)93/1 :1307 ،
* سددپندارمذ در جهددان مددادی نگهبددان
زمین ،آباد و پا کنندۀ اوست

* در دوران طالیدی ،جمشددید از پیددری و
بیماری خبری نیست
* در دوران طالیی جمشید ،آبها خشک
نمیشوند
* جمشید فرهمنددترین مردمدان اسدت و
استخراج فلزات از معادن ابداع اوست
* جمشید زمین را آبداد و در سده مرحلده
آن را گسترش میدهد

نیمۀ دیگر شخصیت جمشید ،واجد اعمال اهریمن و دیوان است جمشید گوشتخواری
را رواج میدهد که یادآور کشتن گاو مقدس به دست اهدریمن اسدت دروغ ،اندیشدۀ بدد،
گفتار و کردار نکوهیده و تبهکاری که به دیوانِ آفریدۀ اهریمن منسوب است (ر ؛ دادگدی،
 )55 :1369در نیمۀ تاریک جمشید مصدا هایی دارند همچنین ،استویهاد د دیو تخریدب و
مر د با داشتن نق پادشاه مردگان از سوی جمشید ارتباط دارد تا زمانی کده جمشدید
نق هر دو ،دوقلو و همزاد را ایفا میکند ،اعمال او بین دو قطب مثبت و منفی در نوسان
است هنگامی که همزاد او مجدداً نمود پیدا میکند ،جمشید به نیمۀ روشن خدود متمایدل
میشود مصدا این مدعا ،سالهای پایان عمر اوست در این دوره از زندگی ،همزاد او در
چهرۀ شهرناز و ارنواز مجدداً وارد اسطوره میشوند و چون این دو همسر رحا هسدتند،
همزاد منفی او میشوند جمشید نیز با ازدواج با دختر پادشاه سیستان که منجدر بده تولدد
نیای بزر گرشاسب و نیز رستم میشود ،عملی بزر برای ایرانیان انجام میدهد او در
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پایان کار نیز به سوی روشنایی متمایل میشود «هنگامی که فروغ او را تر میکندد،
جهان بر وی تاریک میشود و خود جمشید ناپدید میشود و زمانی کده بدار دیگدر ظهدور
میکند ،محل ظهورش خاور دور ،یعنی همان محلی است که خورشید طلدوع مدینمایدد»
(کارنوی )72 :1383 ،پایان زندگی او ،بازگشت به مبداء خود است و با دو نیم شدن به وسیلۀ
اره ،در واقع به دو فرد تبدیل میشود که بازسازی دوبارۀ داستان تولد او و همزادش است
 7نتیجه
سرگذشت شگفتانگیز جمشید در روایات مختلف اساطیری و انتساب اعمال و نگرشهای
گوناگون به او از وی شخصیتی با ابعاد مختلدف و گداه متضداد پدیدد آوردهاسدت تحلیدل
ساختار اسطورۀ جمشید بر اساس نظریۀ لوی استروس بیانگر چند تقابل مهدم اسدت ایدن
تقابلها غالباً نه در ارتباط او با دیگدر شخصدیتهدای حاردر در روایدات ،بلکده در درون
شخصیت خود او شایستۀ بررسی است مهمترین تقابلهای دوگانۀ ایدن اسدطوره عبدارت
است از :تقابل مر و جاودانگی ،اهمیت پیوندهای خانوادگی و نداچیز شدمردن آنهدا ،و
تقابل خیر و شر جمشید از یک سو شهریار و موبد است ،با اهورامزدا مصاحب دارد ،زمین
را گسترش میدهد و بر دیوان چیره میگدردد در مقابدل ،از پدذیرش پیغدامبری سدر بداز
میزند ،دروغ میگوید و ادعای خدایی میکند از سوی دیگر ،برای تدوام نسل بشر با یمی
ازدواج میکند که نقطۀ مقابل آن ،حملۀ رحا و اسپیدور و کشته شدن اوست همچنین،
در برخی روایات ،شیرۀ هوم را میفشارد و دوران او ،دوران بیمرگی است بنیان نهادن وَرِ
جمکرد و رواج پزشکی و درمان جلوۀ دیگری از تالش او برای جاودانگی به شمار میآید
در مقابل این اعمال ،وی پادشاه مردگان اسدت بدرای آوردن پیمانده بده دوزخ مدیرود و
خوردن گوشت را که مستلزم کشتن حیوانات است ،به مردمان میآموزد همچنین ،شباهت
بسیاری از کارهای او به امشاسبندان نقطۀ مقابل کردارهای اهریمنی اوست جز آنچه بیان
شد ،با توجه به اینکه ژرفساخت اسطورۀ جمشید بر مبنای تولد الگوی دوقلوها در اساطیر
شکل گرفتهاست ،باید گفت که تولد فرزند اول برای مادر خطری در پی ندارد و در اسطوره
نماد نیروی خیر به شمار میآید تولد فرزند دوم که زندگی مدادر را بده خطدر مدیانددازد،
نمایندۀ نیروی شر و نابودی است در اسطورۀ جمشید نیز او نماد نیروی خیر ،و همدزادش
نماد نیروی شر است در روایتهایی که همزاد جمشید حضور دارد ،نق قطدب منفدی از
تقابلهای یادشده بر عهدۀ اوست و جمشید نق قطب مثبت اسطوره را ایفا میکندد ،امدا
با محو شدن همزاد او ،نق وی به جمشید منتقل میشود و جمشید همزمان عهدهدار دو
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شخصیت مثبت و منفی است که سیمای دوگانۀ او با ویژگیهای کامالً متضاد حاصل این
امر است
منابع
ابنبلخی ،احمدبن سهل ( )1385فارسنامه تصدحیح گدای لیسدترانم و رینولدد آلدن نیکلسدون تهدران:
اساطیر
احمدی ،بابک ( )1378ساختار و تأویل متن ویرای دوم چ  4تهران :مرکز
استروس ،کلود لوی ( )1385اسطوره و معنا ترجمۀ شهرام خسروی چ  2تهران :مرکز
ددددددددددددددددد (« )1373بررسی سداختاری اسدطوره» ترجمدۀ بهدار مختاریدان و فضدلاهللا پداکزاد
ارغنون د  1ش 135 4د160
امامی ،نصراهللا و آذرمیدخت رکنی (« )1391تحلیل اسطوههای کیخسرو ،گرشاسب و جمشید بدر اسداس
آرای یون » ادب فارسی د  2ش  1ص 1د12
اوستا ( )1385گزارش و پژوه جلیل دوستخواه ویرای  2ج  1و  2چ  10تهران :مروارید
برسلر ،چارلز ( )1386درآمدی بر نظریهها و روشهای نقد ادبی ترجمۀ مصطفی عابددینیفدرد تهدران:
نیلوفر
بلعمی ،ابوعلی ( )1353تاریخ بلعمی تصحیح محمدتقی بهار ج  1چ  2تهران :زوار
بهار ،مهرداد ( )1381پژوهشی در اساطیر ایران چ  4تهران :آگه
دددددددددد ( )1376جستاری چند در فرهن ایران چ  3تهران :فکر روز
بهنامفر ،محمد و علیاکبر ررادوست (« )1390نگاهی به عناصدر اسدطورۀ جمشدید بدر اسداس منطدق
مکالمۀ اساطیر» ادب و زبان دانشگاه باهنر کرمان ش( 30پیاپی  )27ص 101د127
بیرونی ،ابوریحان ( )1386آثارالباقیه ترجمۀ اکبر داناسرشت چ  5تهران :امیرکبیر
پورداوود ،ابراهیم ( )1307ادبیات مزدیسنا (یشتها) ج  1بمبئی :انجمن زردتشتیان ایرانی بمبئی
دددددددددددددد ( )1384گاتها ،قدیمیترین بخ اوستا چ  2تهران :اساطیر
ثعالبی ،عبدالملک ( )1368تاریخ ثعالبی (غرر اخبار ملو الفرس) ترجمۀ محمد فضائلی تهران :نقره
چندلر ،دنیل ( )1386مبانی نشانهشناسی ترجمۀ مهدی پارسا تهران :سورۀ مهر
حسینی ،رو اهللا و اسداهللا محمدزاده (« )1385بررسی ساختار تقابل رستم و اسفندیار بدر اسداس نظریدۀ
تقابل لوی استروس» پژوه های زبانهای خارجی د  11ش 31ص 43د64
دادگی ،فرنبغ ( )1369بندهشن ترجمۀ مهرداد بهار تهران :توس
دینکرد (کتاب هفتم) ( )1389تصحیح و نگارش فارسی از محمدتقی راشد محصدل تهدران :پژوهشدگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ری ودا (گزیده) ( )1348ترجمۀ محمدررا جاللی نایینی تهران :کتابهای سیمرغ
ریویر ،کلود ( )1384درآمدی بر انسانشناسی ترجمۀ ناصر فکوهی چ  5تهران :نشر نی
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زادسپرم ( )1366گزیدههای زادسپرم ترجمدۀ محمددتقی راشدد محصدل تهدران :م سسدۀ مطالعدات و
تحقیقات فرهنگی
طبری ،محمدبن جریر ( )1383تاریخ طبری ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ج 1چ  6تهران :اساطیر
فردوسی ،ابوالقاسم ( )1366شاهنامه به کوش جالل خالقی مطلق ج 1نیویور  :بنیاد میراث ایران
کارنوی ،آلبرت جوزف ( )1383اساطیر ایرانی ترجمۀ احمد طباطبائی چ  2تهران :علمی و فرهنگی
کالر ،جاناتان ( )1388در جستجوی نشانهها ترجمۀ لیال صادقی و تینا امراللهی تهران :علم
کریستینسن ،آرتور ( )1383نمونههای نخستین انسان و نخسدتین شدهریار در تداریخ افسدانهای ایدران
ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی چ  2تهران :چشمه
گردیزی ،ابوسعید ( )1363زیناألخبار تصحیح عبدالحی حبیبی تهران :دنیای کتاب
متون پهلوی ( )1371گردآوری دستور منوچهر جی جاماسدبدد آسدانا گدزارش سدعید عریدان تهدران:
کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران
مینوی خرد ( )1354ترجمۀ احمد تفضلی تهران :بنیاد فرهن ایران
نیکولز ،بیل ( )1385ساختگرایی ،نشانهشناسی ،سینما ترجمۀ عالءالدین طباطبائی چ  2تهران :هرمس
یاحقی ،محمدجعفر و فرزاد قائمی (« )1386نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوسدتا و شداهنامه»
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