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چکیده
تقابل دوگانه سازندة بنیادین داستان جمشید است و دو دورة سپاس و ناسپاسی را در این داستان مشخص

مخیکنخد در

ژرفساخت تقابل دوگانة این داستان ،دو اصل مهم به نام «پر بهادادن به پیوند خویشاوندی» ( )OOKو «کم بهخادادن بخه
پیوند خویشاوندی» ( ) UOKوجود دارد اصل اول به همة رویدادها در دورة سپاس جمشید ،مفهومی مثبت و اصخل دوم
به همة رویدادها در دورة ناسپاسی او ،مفهومی منفی داده است هر رویدادی در دیدگاه تقابخل دوگانخة یخوی اسختروس،
«اسطوره خ واج» خوانده میشود در این مقایه داستان جمشید در بُعد هخمزمخانی در دو دورة متقابخل و برپایخة  OOKو
 ،UOKبه چهل اسطوره خ واج تقسیم شده و در جدویی به نمایش درآمده اسخت ایخن جخدول بیخانآر آن اسخت کخه در
داستان جمشید بهطور آشکار دو نوع تقابل «دوگانة علت و معلویی» و «دوگانة تناقضی» وجود دارد برپایة ایخن دو نخوع
تقابل ،معنای پایانی تکتک هر اسطوره خ واج و معنای کلی دورههای متقابل داستان جمشخید بیخان مخیشخود از تللیخل
پایانی تقابلهای دوگانة داستان این نتیجه به دست میآید که چون اسطوره خ واجهخای دورة ناسپاسخی جمشخید بخیش از
دورة سپاس او هستند ،پایان داستان به نابودی او و خواری ایرانیان میانجامد آنچه بیان شد چکیخدهای از ایخن پخهوهش
است که بهطور گسترده با استفاده از نظریة «تقابل دوگانة یوی استروس» به چنخد پرسخش اساسخی دربخارة سخاختار ایخن
داستان در شاهنامه پاسخ میدهد
واژههای کلیدی
تقابل دوگانه ،اسطوره ،شاهنامه ،جمشید ،یوی استروس

 1این مقایه مستصرج از پایاننامة دکتری است

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشآاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران (نویسنده
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشآاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشآاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان،

مسؤول) mohamadch120@gmail.com

mshabanzadeh@lihu.usb.ac.ir

ایران mahmoud.hassanabadi@yahoo.com

Copyright © 2018, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long as
they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

 / 2متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و چهارم ،دورة جدید ،سال دهم ،شمارة ( ،2پیاپی  )38تابستان 1397

1ـ مقدمه
تقابل دوگانه در درک و فهم پایانی یک داستان اسطوره ای بسیار ارزشمند است؛ زیرا آنچه در این گونه داستان ها آشخکارا
از آن سصن می رود ضدبودن و تقابل شصصیتها و مکانها و از همه مهمتر تقابل رویخدادها یخا کخنش هخای آن داسختان
است؛ گفتنی است یک خواننده یا شنونده بهآسانی از روزگار کهن تاکنون ،این تقابلها را درمییابد و آنها را آگاهانخه یخا
ناآگاهانه به شکل نیک و بد میتواند طبقه بندی کند؛ اما در اسطورههخا ،منطخ و اسختدلل و بخهاصخطح ،،نظخام علخت و
معلویی به شکل آشکاری وجود ندارد (یوی استروس)137 :1373 ،؛ به همین سبب همة افراد بیان روشنی بخرای معنخای
پایانی در تقابلهای دوگانه نمیتوانند ارائه دهند؛ بنابراین باید با نظریههای نوین مانند نظریههای زبانشناسی و روایت و
اسطوره آنها را تللیل کرد و به شکل روشن پیام پایانی آنها را بازگفت یکی از مهخمتخرین و معخروف تخرین نظریخههخای
مربوط به اسطورهها« ،نظریة منط اسطورهای یوی استروس» است که به ساختار «تقابل دوگانة اساطیر» توجه دارد
داستان های شاهنامة فردوسی سرشار از جنگ ها و ستیزهای ایرانیان با تورانیان و قوم های دیآر است و بخهطخور کلخی
مقابلة نیروهای خیر در برابر شر ،موضوع اساسی این داستانهاست؛ بهگونهایکه بدون آن ،حماسخههخای شخاهنامه شخکل
نمیگیرد عنصر ستیز و مقابله ،از رستم ،زال ،کیصسرو ،اسفندیار ،سیاوش ،فریدون و گودرز ،شصصیتی عایی و آرمانی و

از افراسیاب ،ضلاک ،گرسیوز ،ارجاسپ و سودابه شصصیتی پلید و تنفرانآیز ساخته است تقابل در داستان های شاهنامه
از داستان کیومرث آغاز و بهطور ملسوس و اساسی در دورة جمشید و ضلاک نهادینه میشود این پخهوهش افخزونبخر
نشان دادن تقابل های دوگانه در داستان جمشید و تللیل آنها برپایة نظریة یوی استروس در پخی یخافتن پاسخصی بخه ایخن
پرسش است که تقابلهای دوگانه در داستان جمشید چه معنای پایانی دارد؟
1ـ 1پیشینه و ضرورت پژوهش
حسینی و ملمدزاده ( )1385در مقایة «بررسی تقابل در رستم و اسخفندیار در شخاهنامه براسخاس نظریخة تقابخل یخوی
استروس» ،باتکیهبر عوامل بیرونی و درونی ،دو کارکرد اصلی را در ساختار این داستان تصور کردهانخد نویسخندگان ایخن
مقایه افزون بر تللیل این عوامل و کارکردها ،رخدادن فاجعه را نه به عوامل بیرونی مانند گشتاسپ و جاماسپ ،بلکخه بخه
عوامل درونی یا کارکرد حماسی مربوط میدانند
بهنامفر و رضادوست ( )1390در مقایة خود با نام «نآاهی به عناصر اسطورة جمشید براساس منط مکایمخة اسخاطیر»
توجه بسیاری به روابط تقابلی در ساختار داستان جمشید نداشته اند و تنها با توجه به تواردها و شباهت ها با اسطوره های
همسان پیشین ،کارکرد یکسان ذهن بشری را در جایآاه یکی از مفاهیم نظریة یخوی اسختروس ،در ایخن داسختان بررسخی
کردهاند (بهنامفر و رضادوست)102 :1390 ،
سهرابنهاد ( )1391در مقایهای با عنوان «تقابل دوگانة نشانهها در داستان ضلاک» برپایخة نظریخة دلیخت ضخمنی یخا
نشانه شناسی زبان ،تقابل در وجود جمشید را تللیل و ضلاک و فریدون را بهترتیب جنبة اهریمنی و اهخورایی جمشخید
معرفی میکند
مایمیر و حسینپناهی ( )1391در مقایهای ،اسطورة اژدهاکشی را در ژرفساخت هفده داستان تخاریصی و اسخطورهای
شاهنامه بررسی کردهاند آنان پس از استصراج اسطوره خ واجهای این داستانهخا ،رابطخة تقخابلی و ارتبخاط روسخاخت بخا
ژرف ساخت آنها را تللیل کرده و سرانجام به این نتیجه رسیده اند که «چون ژرف ساخت همة داستانها مبتنخی بخر تقابخل
باروری طبیعت با سترونی است» (همان )147 :اسطورة اژدهاکشی در زیرساخت همخة آنهخا وجخود دارد و درواقخ ایخن
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هفده داستان با روساختی متفاوت ،تکراری از اسطورة اژدهاکشی هستند
بنابراین تاکنون داستان اسطورهای جمشید از دیدگاه تقابل دوگانة یوی استروس بهویهه باتوجهبه دو اصل «پربهخادادن
به پیوند خویشاوندی» و «کم بهادادن به پیوند خویشاوندی» کاوش نشده است؛ بنخابراین ضخرورت دارد بخا ایخن تللیخل
جنبههای پنهان دیآری از شاهنامه آشکار شود؛ درواق بخا روشخنکخردن غنخای زبخانی و ادبخی و حماسخی شخاهنامه ،راه
جهانیشدن آن نیز بیشتر هموار خواهد شد
1ـ 2پرسشها و فرضیههای پژوهش
این مقایه در پی پاسخ دادن به این پرسشهای اساسی است:
 -1چآونه ساختار داستان جمشید ،با نظریة تقابل دوگانه یوی استروس مشص

میشود؟

 -2با کدام بصش از نظریة تقابل دوگانة یوی استروس ،ساختار داستان جمشید تللیل و تفسیر میشود؟
 -3با این نظریه کدام جنبههای پنهان داستان جمشید آشکار میشود؟
فرضیة این پهوهش بر این بنیان نهاده شده است که ساختار داستان جمشید با نظریة تقابل دوگانة یخوی اسختروس بخه
اجزای کوچکتری تقسیم میشود و با دو اصل پر بهادادن و کم بهادادن به پیوند خویشاوندی درخخور تللیخل و تفسخیر
است؛ همچنین با این روش برخی از جنبههای گوناگون پنهان میان اقدامهای نیک و بد داستان آشکار میشود
2ـ روششناسی جستار و نظریة تقابل دوگانة لوی استروس
در این پهوهش داستان جمشید به پیروی از نظریة یوی استروس تنها از جنبة همزمانی تللیل شده است و جز اشخاره ای
کوتاه به گذشتة جمشید ،هرگز این داستان در جنبة درزمانی یا گذر تاریصی بررسی نمیشود به بیان روشخن تخر در ایخن
پهوهش تنها رویدادهای داستان جمشید آنگونهکه در شاهنامه گزارش شده است ،پایة تللیخل قخرار مخیگیخرد؛ بنخابراین
برای کشف تقابل های دوگانه در جنبة هم زمانی ابتدا همة داستان بخه دو قسخمت متقابخل تقسخیم و سخپس رویخدادها یخا
کنشهای هر قسمت در جایآاه اسطوره خ واج استصراج میشود اسطوره خ واجها برپایة ماهیت متقابل خود در جخدویی
طبقه بندی شدهاند در این جدول بیست گزاره آمده است که هر گزاره از دو رویداد متقابل یا متناقض تشکیل مخیشخود
هر رویداد نشاندهندة یک اسطوره خ واج است در این جدول یک ستون نشاندهندة دورة سپاس و فرهمنخدی جمشخید
است که از اصل بهادادن بسیار به پیوند خویشاوندی سرچشمه گرفته شده است؛ ستون دیآر نشاندهندة دورة ناسپاسخی
و نافرهمندی جمشید است که از اصل کم بهادادن به پیوند خویشاوندی برمیخیخزد بخرای پرهیخز از ایخن دو اصخطح،،
 OOKمصفف پر بهادادن به پیوند خویشاوندی ( )overvaluation of kinshipو  UOKمصفخف کخم بهخادادن بخه پیونخد
خویشاوندی ( )undervaluation of kinshipبه کار میرود تللیل گزارهها و اسطوره خ واجها پس از ایخن جخدول بیخان
میشود در این مقایه بررسی تقابلهای دوگانه از همة جنبهها (بال پایین ،راسخت و چخپ) و بخهویخهه ازنظخر رویخارویی
(راست و چپ) یا تقابل دوگانة تناقضی انجام میشود؛ زیرا دریافت معنای پایانی برای این نوع تقابل مشکل است برای
ورود به این بلث ابتدا لزم است مفاهیم مهم نظریة تقابل دوگانة یوی استروس بیان شود
3ـ لوی استروس
کلود یوی استروس (1908-2009م) ،مردمشناس و فیلسوف معروف فرانسوی ،در سال  1955با مقایة «تللیل سخاختاری
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اسطوره» نآرش به اسطورهها را سمت و سویی تخازه بصشخید او در سخال  1959در کتخاب چهخار جلخدی خخود ،منطخ
اساطیر ،نظریة خود را با پهوهش بر روی هشتصد اسطورة سرخپوستی آمریکای شمایی به شکل علمی پایخهریخزی کخرد
یوی استروس معتقد بود اسطوره های قوم های نصستین ،منط غیراستدلیی عام و ابتدایی خود را همچنان حفظ کردهانخد؛
بنابراین به آنها میتوان اعتماد کرد (ییچ )88-89 :1350 ،و ساختار ناب اسخطورههخا کخه برخاسخته از کخارکرد آزاد ذهخن
است ،در آنها میتوان یافت در نظر او اسطوره ،سویة معنایی و درونی زبان است و در تفکر و ذهنیت انسان ریشه دارد؛
تفکر و ذهنیتی که در تاریخ زندگی اش همواره با آن اندیشیده و زیسته است (وایزمن )136 :1379 ،ازنظر یوی استروس
اسطورههای قومهای ابتدایی و به گفتة خودش «بی بهره از نوشتن» ،تصویری از ذهن را در حایت طبیعی نشان مخیدهنخد
( )Levi Strauss, 1978: 11ذهن انسان ابتدایی و حتی مدرن ،اشیا را همواره با ضد آنها میشخناخته اسخت و بخه همخین
سبب در اسطورههای قومی نیز رویدادها و اندیشهها رابطهای متقابل دارنخد کخه برپایخة آن ،اسخطورههخا و متخون ادبخی را
میتوان تللیل کرد او خود برپایة همین نظریه ،اسطورة ادیپوس را تللیخل کخرد در فرانسخه و اروپخا و آمریکخا بخر ایخن
تللیل انتقاداتی مبنیبر نداشتن قدرت لزم برای روشنآری تمثیلی این اسطوره ( )Segal, 2007,V.3: 182ارائه شد؛ امخا
این روش هنوز هم در تللیل اسطوره های متون ادبی به ویهه کشف روابخط تقخابلی بخین رویخدادها ،یکخی از روش هخای
معروف است
بُعد درزمانی ( )Diachronicبیانآر دگرگونی های زبان و نیز اسطوره در جریخان تخاریصی اسخت؛ یخوی اسختروس در
تللیل این داستان اسطورهای و دیآر اسطورهها از مطایعة این جنبه چشم پوشید و مانند فردینان دو سوسخور در بررسخی
اسطوره ،تنها به مطایعة بُعد همزمانی ( )Synchronicتوجه نشان داد؛ این جنبه بیانآر بررسخی زبخان و نشخانههخای آن در
زمانی واحد و وضعیتی ویهه بدون در نظر گرفتن سیر زمانی است (کایر ،به نقل از اسلم جوادی و نیک پی)192 :1389 ،
درواق او «معنای اسطوره را در ساختار یا بُعد هم زمانی آن جسخت وجخو مخیکخرد» (سخآال)170 :1389 ،؛ همچنخین در
مطایعة همزمانی یک متن در پی یافتن ایآوی تقابلی نهفته در آن متن بود (آسابرگر)31 :1387 ،
4ـ تقابل دوگانه
تقابل دوگانه ( )Binary Oppositionیکی از مفاهیم مهمی است که بیانآر ضدبودن دو چیز در یک متن اسخت در میخان
زبانشناسان و فحسفة ساختارگرا و پساساختارگرا دربارة آن نظریههای گستردهای وجود دارد انواع تقابل در موضوعاتی
مانند تقابل در نشانه ها ،تقابل در روایت ،تقابل در فرستنده و گیرنده ،تقابخل در شناسخنده و موضخوع شناسخا و تقابخل در
کنش و شصصیت یافت میشود؛ اما شناختهترین نظریهها در این باره ،بهطخورکلی سخه نظریخه اسخت )1 :نظریخة حضخور
دوسویة میصائیل باختین روسی ( )1895-1975که بر وجود دو چیز متقابل در یک متن بهطور همزمخان اشخاره مخیکنخد
()Bakhtin, 1984: 28-31؛  )2نظریة ژاک دریدا ( )1930-2004که به واژگونسخازی تقابخلهخا بخرای رهخایی از چنخگ
وحدت معنایی در تفکر سنتی فلسفة غرب و ساختارگرایی توجه دارد (احمخدی)398-399 :1378 ،؛ ایخن نظریخه چنخین
می گوید که همواره یک سویه ،در متن حاضر و سویة دیآر همواره غایب است؛  )3نظریة یوی اسختروس کخه بخه تقابخل
دوگانة زبانی در اسطورهها اشاره میکند
نظریة تقابل دوگانة یوی استروس بیگمان از همة نظریههای ساختارگرایان و پساساختارگرایان گستردهتر است؛ زیخرا
او افزون بر متن نوشتاری و گفتاری ،مراسم اجتماعی ،آیینها ،پدیدههخای طبیعخت ،حیوانخات ،خخوراکهخا ،پوشخاکهخا،
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پصتوپز و بسیاری از نمودهای بشری را در نظریة تقابل خود قرار داد (وایزمن )154 :1379 ،تفکرات و پخهوهشهخای
او در ایخن بخاره در کتخابهخای خخام و پصتخه ( ،)Le cru et le cuitاز عسخل تخا خاکسختر (،)Du miel aux cendres
سرچشمههای آداب غذاخوری ( )L origin des manieres de tableو انسان برهنه ( )L homme nuموجود است یخوی
استروس تنها شصصیت ساختارگرایی است که در اسطورهها نظریههای منسجمی را ارائه میکند و برپایة آنها به بازتوییخد
تللیل از یک اسطوره و بازخوانش آن میتوان اقدام کرد
بنابر آنچه گفته شد تقابل از مفاهیم اساسی نظریة یوی استروس در تللیل ساختار اسطوره هاست او می گوید :تقابخل
دوگانه ،ریشه گرفته از ذهن انسان است و انسان بنابر کارکرد آزاد ذهن و سیستم تقابل انآار آن ،همواره اشیا و مفخاهیم را
بهصورت مثبت و منفی یا خیر و شر و بهطورکلی در قایب جفتهای تقابلی میبینخد (سخآال 166 :1389 ،و  )163ایخن
نوع تقابل باعث جدایی و بهاصطح ،تقابل و تناقض کامل نمیشود؛ بلکه «ایآویی منطقخی را فخراهم مخیکنخد تخا بتوانخد
تناقضی را رف کند اسطوره بهگونهای دیایتیکی تناقضی را مرتف میکند و یا بیان دقی تر آن را تعدیل مخیکنخد» (همخان:
 )165منظور از دیایتیک ،همان اصطح ،معروف هآل ( )1770-1831است که بیان کنندة تضاد و تقابل کلیِ هر پدیده ای
در نظام هستی است در این نظریه ،تقابل بین «نهاد» ( )Thesisو «برابرنهخاد» ( )Antithesisبخه «هخم نهخاد» ()Synthesis
تغییر می یابد (ستیس )126-125 :1357 ،تناقض ها در ساختار اسطوره مصداق هخایی از تقابخل بنیخادین میخان طبیعخت و
فرهنگ هستند که پیوسته در بُعد هم زمانی به یکدیآر تبدیل میشوند؛ چنین سیر منظمخی در سخاختار تقخابلی در بیشختر
اسطورههای جهان یافت میشود
5ـ اسطوره ـ واج
بنابر پهوهش های یوی استروس هر ساختاری که زبان دارد با اندکی تفاوت ،اسطوره نیز دارد او اسطوره را بسخیار شخبیه
به موسیقی می داند و معتقد است اگر موسیقی سویة آوایی زبان است ،اسطوره سویة معنخایی آن اسخت؛ بنخابراین هخر دو
مانند زبان ساختاری یکسان دارند؛ با این تفاوت که ساخت زبانی ،سه عنصر مشص

دارد :واج و واژه و جمله؛ امخا «در

موسیقی عنصر میانی یا واژه را کم داریم و در اسطوره واژگان ،جمله ها را می سازند و عنصر واج را کم داریم» (احمدی،
 )188 :1378برای فهم پیام پایانی اسطوره باید مانند موسیقی آن را از چپ به راست و در همان حخال از بخال بخه پخایین
خواند او اسطوره را مانند موسیقی ،به قطعههای بسیار کوچکی تقسیم کرد که به اجزای کوچکتخر تقسخیم پخذیر نباشخد؛
سپس هر قطعه را بریکوییج ( )Bricolageیا به پیروی از واج زبانی« ،اسخطوره خ واج» ( )Mythemeنامیخد کخه در تقابخل
همدیآر هستند درواق اسطوره خ واج یک جملة سادة مهم است (یوی استروس )140 :1373 ،که دربارة آن در قسخمت
بعدی مقایه (اصل پر بهادادن به پیوند خویشاوندی و کخم بهخادادن بخه پیونخد خویشخاوندی و تللیخل رویخدادهای دورة
جمشید) بیشتر توضیح داده میشود
6ـ اصل پر بهادادن به پیوند خویشاوندی و کم بهادادن به پیوند خویشاوندی
در این مقایه منظور از خویشاوندی در داستان جمشید ،از یکسو خویشاوندی انسان با یزدان و اهریمن و ازسوی دیآخر
خویشاوندی انسان ها (ایرانیان) با یکدیآر است به بیان دیآر جامعة دورة جمشید در این داستان ازسخویی یخزدانتبخار و
اهریمنتبار و از سویی دیآر پدرتبار است
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در نظریة یوی استروس ،خویشاوندی توتمی تنها خویشاوندی است که به خویشاوندی انسان با یزدان نزدیک اسخت
اعتقاد به توتم مشترک در میان افراد یک قوم خویشاوندی ایجاد میکند توتم ،بزرگداشتة همة افراد قبیلخه اسخت و نبایخد
کارهای ممنوعه ای را انجام داد که تابوی آن شکسته شود توتم ،حیوان یا گیاه یا ریزش آسمانی مقدسی اسخت کخه یخک
قبیله به دلیلی ،بسیار به آن معتقد است (فروید )12 :1390 ،چهار نکتة اساسی در بلث توتمیسم یوی استروس وجخود
دارد که در خویشاوندی انسان بهویهه جمشید با یزدان نیز دیده میشود
نصست «قطعینبودن زناشویی» در نیای توتمی برای پدیدآوردن نسل انسانی است در مقدمة کتخاب توتمیسخم بخرای
تفاوت میان طبقههای خویشاوندی در جوام توتمی نوعی قاعدة زناشویی برونهمسری ،بهطور پیشفرض پذیرفته شده
است (یوی استروس) 39 :1394 ،؛ اما کم نیستند قبایلی که در میانشان چنین اعتقادی وجود ندارد ازنظر ایکخین ()Elkin
برای پدیدآمدن گروه های انسانی در عقاید برخخی جوامخ بخدوی در اسختراییا (ماننخد آرانخداها ( ،)Arandaآرنهخمینخدها
( ،)Arnhem Landیورتنها ( )Lavertonو ننآیموریها ( ، )Nangimuriنقش ژنتیک یخا انتقخال تناسخلی ایزامخی نیسخت
(همان )78 :و یوی استروس نیز غیرمستقیم آن را می پذیرد؛ همچنین در اسطورههای قخوم اوجیبخوا (( )Ojibwaیکخی از
قبایل گروه ایآنکین ( ) Algonkinساکن شمال دریاچة بزرگ در آمریکای شمایی) که واژة توتم یا اوتوتمان (Ototeman

به معنای طایفه و خویشاوند) از زبان آنها گرفته شده است (همان ،)49 :یک رابطة مستقیم (مانند زناشویی و آمیخزش) و
مستقل بین انسان و توتم وجود ندارد؛ بلکه رابطة آنها زیر نقاب و استعاره است (همان« )51 :در میان اجیبواها هیچگخاه
اعتقاد به اینکه اعضای طایفه ،اولد حیوان توتمی باشند ،مشاهده نآردیده و کیش آن نیز موجخود نبخوده اسخت» (همخان:
 )53چنین نآرشی به دیدگاه پدیدآوردن انسان به دست پروردگار نزدیک است؛ همچنین به پیوند انسان های پلید ماننخد
ضلاک با اهریمن در متون اسطورهای ایران و شاهنامه و به شکل پنهان در داستان جمشید شباهتهایی دارد
دوم «برکتبصشی» یا «سود دهی» توتم است که با آن به طایفة خود در ادامة زندگی بهتر ،کمک میکند «بخرای افخراد
تفوا ( ،)Tafusخدای طایفه یک مارماهی است که برای پیروانش مغز نارگیل را رسیده میکند» (همخان )61 :گخاهی ایخن
برکت بصشی به شکل غذایی است که از گوشت حیوان توتمی مانند گوزن و دیفین فراهم مخیشخود و افخراد قبیلخه آن را
میخورند (ر ک :همان 62 :و  )51در داستان جمشید نیز تا وقتی او سپاس گزار یزدان است از برکتش برخوردار میشود
و وقتی از او رویآردان میشود ،افزونبر تیره روزکردن خود ،ایرانیان را نیز از برکت یزدان بیبهره میکند و آنان خخود را
آمادة پذیرفتن بحهای اهریمنی میکنند
سوم اینکه یوی استروس توتمیسم را در تاریخ بشر یک «نیاز درونی» مخی دانخد او ضخمن نپخذیرفتن آرا کسخانی کخه
توتمیسم را مذهب و دین میشمرند ،اعحم میکند« :توتمیسم مربوط به دوران باستان و دور از ما نیست؛ ملتخوای آن از
جای دیآر نیامده و تصویر آن انعکاس خود ماست؛ زیرا اگر این وهم واقعیتی در برداشته باشد ،این واقعیت بیرون از ما
نیست و در درون ماست» (همان )156 :باتوجه به این نکته ،در داستان جمشید نیز نیاز درونی او و مخردم سخرزمینش بخه
یزدان باعث پدیدآمدن طبقة کاتوزیان میشود و سپس از درون او فرة یخزدان جخدا شخد؛ ازسخوی دیآخر اگخر آز درونخی
ضلاک نبود ،اهریمن نمیتوانست بر او چیره شود
چهارم ،تلریم و ممنوعیت غذایی و زناشویی است که توتم قبیله آن را بر افراد همان قبیله واجب کرده است (همان:
)50-116؛ مثح « در مورد مارماهی (هم آب شیرین و هم دریایی) چنان ممنوعیت غذایی شدید وجود دارد که گاه حتخی
دیدن آن موجب استفراغ میشود» (همان )62 :در داستان جمشید ،ممنوعبودن تکبر و منیکخردن در برابخر یخزدان و نیخز
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ناروابودن رویآوری به اهریمن دیده میشود که در ادامه بهطور گسترده بررسی خواهد شد
از سویی میان ایرانیان در داستان جمشید خویشاوندی از نوع پدرتباری ( )Patrilineal Systemsدیده میشخود؛ زیخرا
از میان همة انواع خویشاوندی که یوی استروس در کتاب  Structural Anthorogyمعرفخی مخیکنخد (ماننخد مادرتبخاری
( ،)Levi strauss, 1963: 138,286( )Matrilineal Clan, Matrilineal Sestemدایی تبخاری (Ibed: 39-( )Avunculate

 )41و خویشاوند دو سویه یا دوخطی (Ibed: 49( )Bilatera Relationships؛ بهنام ،))41 :1352 ،این نوع خویشاوندی
نزدیک ترین خویشاوندی است که در روابط میان شصصیتها در این داستان دیده مخیشخود در ایخن نخوع خویشخاوندی
رابطة میان پدر و پسر برپایة احترام و رودربایستی (جواری و رضایی )57 :1395 ،و گاه تقابل و دشمنی ( Levi strauss,

 )1963: 42است احترام و رودربایستی میان طهمورث و جمشید و دشمنی میان مَرداس و پسرش ،ضلاک ،وجخود دارد
که ایبته دشمنی ضلاک از راه فریب اهریمن پدید آمده است ازجمله موارد پدرتباری این است که جمشخید تصخت را از
پدر خود به ارث می برد و در داستان او نام هیچ زنی در جایآاه سالر ،فرمانده ،یخک زن مقتخدر ،ماننخد فرانخک در دورة
ضلاک یا خواهران جمشید ،شهرناز و ارنواز ،و حتی در مقام یک زن عادی نیامده است؛ گویا زنان بهطور کامخل از ایخن
داستان غایباند؛ تنها نام مردان بهویهه جمشید و مَرداس و ضلاک و بهطورکلی واژة مرد آمده است
در ساختار پدرتباری داستان جمشید از ازدواج برونهمسری ( )Exogamyکه نشاندهندة گذر انسخان از طبیعخت بخه
فرهنگ است ( )Ibed: 356-358و ازدواج درونهمسری ( )Endogamyنشانی نیست؛ اما از یکدستی ایرانیان در ساختار
داستان می توان دریافت که بیشترین عامل پدیدآوردن خویشی آنها از راه ازدواج درونهمسری یعنی ازدواج دختر عمخو،
دختردایی و دخترخایه با پسر عمو ،پسردایی و پسر خایه است؛ ایبته به طور غیرمستقیم رفتن ایرانیان ،پس از رویگردانی
از جمشید ،بهسوی دشت نیزه وران برای پادشاهکردن ضلاک نشانهای از ازدواج برونهمسری است؛ بنابراین وجخود هخر
دو نوع ازدواج نیز در این زمان دور از نظر نیست (ر ک :رو،المینی)527 :1360 ،
در تللیل تقابل دوگانه برپایة دو اصل پر بهادادن و کم بهادادن به پیوند خویشاوندی ،بیشتر به ساختار خویشخاوندی
پدرتباری داستان تأکید شده است؛ اما خویشاوندی با یزدان نیز بسیار تعیینکننده اسخت؛ بخهگونخهایکخه در تقسخیمبنخدی
دوره های متقابل این داستان ،به این خویشاوندی نیز توجه شده است ناسپاسی جمشخید درواقخ بازتخاب زنخای ملخارم
( )Incestاست که نباید آن را انجام داد؛ زیرا در اسطوره هخا سخرپیچی از یخک اصخل یخا رفتخار خویشخاوندی ( Kinship

 ،)Behaviourمانند همین زنای ملارم یا قانون برونهمسری یا کمبهایی به آن ،سصتترین مجخازاتهخای طبیعخی مثخل
سوختن و نابودی ملصولت کشاورزی را در پی خواهد داشت ()Frazer, 1955, Vol. 5: 271
باتوجهبه اینکه یوی استروس در تللیل اسطورة اودیپوس قسخمتی از تقابخل دوگانخه را بخر دو اصخل پخر بهخادادن و کخم
بهادادن به پیوند خویشاوندی بنا نهاده است (یوی اسختروس )144 :1373 ،نآارنخدگان مقایخه نیخز در تللیخل تقابخل دوگانخة
داستان جمشید به این دو اصل توجه دارند در داستان اودیپوس دستهای از اعمال از اصل پر بهادادن به پیوند خویشخاوندی
سرچشمه می گیرد؛ مانند به خاک سپردن برادر ،پلی نیکوس ،به دست خواهرش آنتیآونه که برخحف ممنوعیت حاکم شخهر
بر این کار انجام میشود و نیز ازدواج اودیپوس با مادر خود ( )Robin, 2004: 307-315که در تقابخل هنجخار جامعخة زمخان
خود است اعمایی دیآر مانند کشتن پدر به دست پسر ،اودیپوس ،از کم بهخا دادن بخه پیونخد خویشخاوندی برخاسخته اسخت
( )Levi Strauss, 1963: 215در باور یوی استروس «اصل پر بهادادن ،نماد طبیعت و اصل کم بهادادن ،نماد فرهنگ انسانی
است» (سآال)168 :1389 ،؛ بنابراین پر بهادادن ،غریزی است و کم بهادادن ،غیرطبیعخی و غیرغریخزی اسخت (همخان) و بخه
سبب اینکه در اسطورهها بیشتر ،اعمال زندگیبصش در اصل  OOKریشه دارد ،این اصل نماد زندگی به شمار مخیرود؛ امخا
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اعمال خشونتبار و مرگبار در اصل  UOKریشه دارد و نماد مرگ است
برپایة این نظریه برای یافتن تقابل در ساختار یک اسطوره باید آن را به عناصخر سخازنده یخا بخه رویخدادهای کوچخک
زیربنایی تجزیه کرد؛ آنآاه از کنار هم گذاشتن آنها ،پیام پایانی آن اسطوره را دریافت کرد ایخن رویخدادها در روسخاخت
اسطوره از ملورجانشینی انتصاب میشوند و در ملور همنشینی آن با هم ترکیب میشخوند (Peradotto, 1977: 86, 90-

 )95تقابل در روساخت نیز از ژرفساخت خود ریشه می گیرد و بخه همخین سخبب ارتبخاط عناصخر زیرسخاختی داسختان
اسطورهای ،یک ارتباط تقابلی است؛ به این معنی که اگر اسطورهای به چهار دسته رویداد تقسیم شود ،بین دسختة سخوم و
چهارم همان تقابلی وجود دارد که پیشتر میان دستة اول و دوم پدید آمده بود یوی استروس برای روشنکردن این رابطه
تمام یازده بصش داستان اودیپوس را در چهار ستون جای داد در ستون اول ،ازدواج کادومس و اروپ ،اجداد اودیپخوس
و ازدواج خود اودیپوس با مادرش یوکاست و خاکسپاری پلی نیکوس به دست آنتیآونه ،نتیجة بسیار بهادادن بخه پیونخد
خویشاوندی است این ستون در تقابل با ستون دوم ،یعنی جنگ و کشختار اسخپارتیان و کشختهشخدن لیخوس بخه دسخت
پسرش ادیپوس و نیز قتل پلی نیکوس به دست برادرش ،اتئوکلس است؛ زیرا این سختون نتیجخة کخم بهخادادن بخه پیونخد
خویشاوندی است (ییچ )101-103 :1350 ،بیشتر جفتهای تقابلی ،شکلی انسانی در اسطورهها دارند در ایخن داسختان،
لیوس ،شاه تبس با پیش بینی کاهن معبد دیفی می فهمد پسرش ،ادیپوس ،او را خواهد کشت و سخرانجام نیخز بخه دسخت
پسرش کشته میشود (همیلتون )350-356 :1376 ،و او درواق جفت تقابلی فرزند خود است
7ـ بحث
داستان جمشید نصستین داستان شاهنامه است که آشکارا ساختار تقابل در آن دیده میشود این داسختان بخا داسختانهخای
پیش از خود در زمینة تقابل تفاوت دارد؛ در داستان کیومرث و هوشنگ و طهمورث ،جنگ و ستیز میان انسانهخا هنخوز
شروع نشده و تنها تقابل میان انسان و دیو است؛ اما در دورة جمشید رویدادهای تقابلی میان انسانها پدید میآید که در
طی آن جامعه از او رویگردان میشود و به پادشاهی ضلاک تن درمیدهد افزونبر این ،اهریمن نیز فریفتنها و اعمخال
پلید خود را در جامعة انسانی آغاز میکند که همة این مسایل باعث جدالهای بسیار میشود و درنتیجه سخاختار تقخابلی
این داستان را پدید میآورد
7ـ 1پادشاهی جمشید
جمشید یکی از شاهان بلثبرانآیز شاهنامه است که مناب کهن تاریصی دربارة کیسختی و چیسختی او دو نظخر کخامح
متفاوت دارند مناب تاریصی اسحمی مانند اخبارایطوال دینوری او را سامینهاد و از اولد آدم میداننخد (دینخوری:1383 ،
 )30منابعی مانند تاریخخ سیسختان (ناشخناخته )201-202 :1366 ،و تخاریخنامخة طبخری (بلعمخی ،1378 ،ج )90 :1ماننخد
شاهنامه او را از نسل کیومرث می دانند امروزه بیشتر اسطورهپهوهان ،جمشید را با «یخم» در اسخطورههخای هنخد و «جخم
ویونآهان» در اوستا یکی میدانند (یاحقی )165 :1369 ،در اوستا از ساختن بهشتی به نخام «ور» یخا «ورجمکخرد» سخصن
رفته است (اوستا ،1377 ،ج )672 :2که به سبب همین ور ،برخی او را با نخو ،اشختباه گرفتخهانخد (کخارنوی)84 :1341 ،
همچنین از روزگاران قدیم او را با سلیمان یکی دانستهاند که ادوارد براوان آن را نمیپذیرد و او را بخا یخم اسخطورههخای
هند یکی میداند (براون ،1335 ،ج)172 :1
دورة پادشاهی جمشید در شاهنامه پس از طهمورث دیوبند آغاز میشود و برپایة شاهنامه هفتصد سال طول میکشد
او در دورة زمامداری خود چنان پرقدرت عمل میکند که همة پادشاهان بعخدی او را نمونخة شخکوه و قخدرت و عبخرت

تللیل تقابل دوگانه در داستان جمشید برپایة نظریه یوی استروس

9 /

میدانند
برپایة گزارش شاهنامه ،داستان جمشید از سه قسمت تشکیل شده است:
 )1به تصت نشستن جمشید و انجام کارهای نیک برای آبادی ایران؛
 )2داستان مَرداس؛
 )3شورش ایرانیان و رویگردانی از جمشید و رویآوردن به ضلاک
ازنظر مکانی ،این داستان به دو قسخمت داخلخی (شخمارة  1و  )3و خخارجی (شخمارة  :2داسختان مخرداس در دشخت
نیزهگزار) تقسیمپذیر است و برپایة آن تقابلهای دوگانة داستان را میتوان استصراج کرد؛ اما درستتر آن است که ازنظر
ملتوایی به دو قسمت کامح جداگانه تقسیم شود که نسبتبه هم رابطه تقابلی دارند؛ زیرا ملتوای کلی ایخن داسختان بخه
تقابل دوگانة سپاس (فرهمندی) و ناسپاسی (بیفرهی ،نافرهمندی) جمشید در برابر یخزدان مربخوط مخیشخود و درواقخ
باتوجهبه این دو عملکرد ،خوشبصتی و شوربصتی جمشید رقم میخورد؛ بنابراین ساختار داستان جمشید بخهطخورکلی از
دو دورة متقابل تشکیل شده که برمبنای دو اصل پر بهادادن به پیوند خویشاوندی ( )OOKو اصل کم بهادادن بخه پیونخد
خویشاوندی ( )UOKپدید آمده است همة رویدادهای داستان جمشید در جدول زیر آمده است:
ردیف

دورة اول :دورة سپاس= OOK

دورة دوم :دورة ناسپاسی= UOK

1

جمشید با فرة ایزدی به پادشاهی میرسد

جمشید در برابر یزدان احساس بزرگی میکند

2

جمشید آلت جنآی را میسازد

جمشید به گرانمایآان اعحم خدایی میکند

3

جمشید گنجها را ذخیره میکند

موبدان مقابل جمشید سکوت میکنند

4

جمشید پوشش و جامه را پدید میآورد

فرّه ایزدی از جمشید جدا میشود

5

جمشید طبقات اجتماعی را بنا مینهد

جهان پر از گفتوگوی جمشید میشود

6

جمشید خوردن و ورزیدن و بصشیدن را رواج میدهد

ابلیس مانند نیکخواهی نزد ضلاک میآید

7

جمشید معماری را پدید میآورد

ضلاک از اهریمن فرمان میپذیرد

8

جمشید معادن و گوهرها را استصراج میکند

اهریمن طر ،قتل مرداس را پیریزی میکند

9

جمشید بوهای خوش را شناسایی میکند

اهریمن مرداس را در چاه واژگون میکند

10

جمشید پزشکی و درمان را پدید میآورد

ضلاک بر جای پدر مینشیند

11

جمشید کشتیسازی را به وجود میآورد

اهریمن در نقش خواییآر غذاهای خوشمزهای پدید میآورد

12

جمشید تصت شاهی خود را میسازد

اهریمن کتف ضلاک را میبوسد

13

جمشید تصت خود را به کمک دیوها به هوا میبرد

دو مار سیاه از کتف ضلاک میروید

14

جمشید نوروز را پدید میآورد

اهریمن سفارش میکند مغز انسان را به مارها دهند

15

مردم ایران شاد میشوند

مردم ایران علیه جمشید شورش میکنند

16

(مردم بیشتر به پادشاهی جمشید تن درمیدهند )

مردم ایران به ضلاک روی میآورند

17

(پادشاهی جمشید در ایران پایدارتر میشود )

ضلاک پادشاه ایران میشود

18

(جمشید از مقابل سخصتی هخا و مشخکحت اجتمخاع خخود فخرار جمشید از برابر ضلاک یا سصتیها فرار میکند
نمیکند )

19

(جمشید همیشه در ایران حضور دارد )

جمشید صد سال ناپدید میشود

20

(جمشید عمری جاوید و بیمرگ برای خود تصور میکند )

ضلاک جمشید را میکشد
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در این جدول بیست گزاره آمده و هر گزاره به دو اسطوره خ واج متناقض تقسخیم شخده اسخت یخک اسخطوره خ واج
نشاندهندة  OOKو اسطوره خ واج مقابل آن نشاندهندة  UOKاست اصل پر بهخادادن بخه پیونخد خویشخاوندی )(OOK

اسطوره خ واجهای دورة سپاس جمشید را پدید آورده است و اصل کم بهادادن به پیوند خویشاوندی ) (UOKاسطوره خ
واج هخخای دورة ناسپاسخخی را شخخکل داده اسخخت چنانکخخه پیشخختر گفتخخه شخخد ،مخخحک خویشخخاوندی در ایخخن داسخختان ،اول
خویشاوندی با یزدان و سپس با مردم ایران است (یزدانتباری و پدرتباری) اصل  OOKدر این داسختان نمخاد طبیعخت و
زندگی است؛ زیرا در طبیعت همة کنش ها و واکنش ها برای چرخاندن چرخة طبیعت و حیات موجودات انجام میشخود
و هدف سودجویانهای در میان نیست دورة اول جمشید برپایة گزارش فردوسی ،سراسر زنخدگی و بخیمرگخی و شخادی
است که برخاسته از همین اصل است:
چنــین ســا سیصــد همــیرفــ

کــار

ندیدنــــد مــــر

انــــدر آن روزگــــار

ز رنــــ و ز بدشــــان نَبُــــد آگهــــی

میـــان بســـته دیـــوان بســـان رهـــی

بـــه فرمـــان مـــرد نهـــاده دو گـــوش

ز رامـــش جهـــان پـــر ز آوای نـــوش
(فردوسی ،1331 ،ج)44 :1

برخحف آن ،اصل  UOKدر داستان جمشید نماد فرهنگ انسخانی و مخرگ اسخت کخه بخر سخود شصصخی و کارهخای
سودجویانه بنا شده است به همین سبب نصستین مرگ توطئخهآمیخزی کخه رخ مخیدهخد (کشختن مخرداس) در دورة دوم
جمشید و پس از ناسپاسی اوست جمشید تا وقتی در برابر پروردگار فروتن است حمایتکنندة خویشاوندان خود است
و هنآامیکه از یزدان پاک رویگردان میشود ،مردم ایران را بنده و مملوک خود میخواهد به همین سخبب کارکننخدگان
و کنشهای آنان در دورة اول ،ایزدی هستند و طبیعت خدایی دارند؛ اما در دورة دوم اهریمنی یا اهریمن زده و با اهداف
منفعتطلبانهاند
به سبب طول ساییان دورة دوم ،رویدادها یا اسطوره خ واجهای دورة دوم بیشتر از دورة اول اسخت دورة دوم برپایخة
گزارش شاهنامه  100سال از دورة اول بیشتر است؛ به بیان دیآر دورة سپاس جمشید  300سال و دورة ناسپاسی او 400
سال به طول کشید؛ با این تفاوت که ضلاک  100سال از دورة دوم را بر ایران حکومت میرانخد و جمشخید در گریخز و

فرار است به همین سبب در جدول بال ،اسطوره خ واج  16به بعد در میان کمانک قرار گرفتخه اسخت؛ زیخرا در شخاهنامه
این اسطوره خ واجها نیامده است؛ اما برپایة متن روایی شاهنامه بهویهه برپایخة رویخدادهای متقابخل آن ،چنخین اسخطوره خ
واجهای فرضی را برای دورة اول جمشید میتوان در نظر گرفت
چنانکه گفته شد در این جدول همة اسطوره خ واجها در دو دستة متقابل قرار گرفتخهانخد مهخمتخرین علخت تقابخل آنهخا
قرارداشتن در دو دورة متضاد است هرکدام از این رویدادها بهخودیخود دربردارندة هیچ معنای پایخانی نیسختند و ارزشخی
ندارند (اسلم جوادی و نیکپی)179 :1389 ،؛ زیرا به اعتقاد ساختارگرایان بهویهه یوی استروس تنهخا ارتبخاط دیایکتیخک یخا
تقابلی رویدادها ،ماهیت یا معنای پایانی آنها را تشکیل میدهد (سآال)171 :1389 ،؛ برای مثخال گخزارة  ،13اسخطوره خ واج
«دو مار سیاه از کتف ضلاک میروید» بهتنهایی و بدون هیچ قرینة حایی ،برای مصاطب ایرانی یا آشخنا بخا شخاهنامه معنخایی
ندارد و زمانی این اسطوره خ واج معنا مییابد که همة رخداد در ذهن مصاطب باشد؛ برای مثال اگر همین گزاره به یک نفخر
سرخپوست ناآشنا به شاهنامه داده شود ،معنایی از آن دریافت نمیکند؛ زیرا فضا و داسختان ضخلاک در ذهخن او نیسخت تخا
بتواند ارتباط آن را با اجزای دیآر داستان دریابد درواق ارتباط ساختاری و تقابلی این گزاره با اسطوره خ واج بخال و پخایین
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و راست و چپ خود ،معنا را میآفریند (ارتباط افقی و عمودی) که با نمودار زیر نیز میتوان آن را نشان داد:
اهریمن کتف ضلاک را میبوسد
دو مار سیاه از کتف ضلاک میروید

جمشید تصت خود را به هوا میبرد

اهریمن سفارش میکند مغز انسان را به مارها دهند

در نمودار بال این گزاره با گزاره های بال و پایین خود رابطخة علخت و معلخویی دارد؛ امخا بخا گخزاره روبخهروی خخود
(جمشید تصت خود را به هوا میبرد) رابطة تضادی و تناقضی دارد ایخن دو نخوع رابطخه ،فکرملخوری اسخت کخه یخوی
استروس در تللیل رویدادهای یک اسطوره بر آن تأکید میکرد
بنابراین در بازخوانش رویدادها یا اسطوره خ واجهای داستان جمشید که در جدول بخال آمخده اسخت ،دو نخوع تقابخل
دوگانه وجود دارد:
 )1تقابل دوگانة تناقضی :این تقابل بر ارتباط افقی (راست و چپ) دلیت می کند و ناسازگاری دو رویخداد را نشخان
میدهد؛ برپایة آن ماهیت مثبت و منفی رویدادها را میتوان دریافت برای نشاندادن این نوع تقابل در نمخودار ،از پیکخان
دوسر استفاده شده است پیکان دوسر نمایانآر تناقض و ضدبودن دو جانبخهای اسخت کخه در هخر اسخطوره خ واج نهفتخه
است؛ درواق مانند نیزه دوسری است که اسطوره خ واجهای متناقض به سوی یکدیآر نشانه گرفتهاند
 )2تقابل دوگانة علت و معلویی :این نوع تقابل بر ارتباط عمودی (بال و پایین) دلیت میکند تقابل در ایخن مفهخوم
به معنای ناسازگاری دو رویداد نیست؛ بلکه به مفهوم یک نوع رویارویی است که یک رویداد ،علت رویداد دیآر اسخت
به بیان دیآر وقتی دو اسطوره خ واج از این دست ،از بال به پایین رویاروی هم قرار میگیرند ،مخیتخوان دریافخت یکخی،
علت دیآری است که به همین منظور در ترسیم نمودار از پیکان رو به پایین برای نشان دادن آن استفاده شده است
برای روشنشدن این دو نوع تقابل ،اسطوره خ واج  1و  2و  3را به کمک نمودار چنین میتوان نشان داد:
جمشید با فرّه ایزدی به پادشاهی میرسد

جمشید در برابر یزدان احساس بزرگی میکند

جمشید آلت جنآی را میسازد

جمشید به گرانمایآان اعحم خدایی میکند

جمشید گنجها را ذخیره میکند

موبدان مقابل جمشید سکوت میکنند

برای مثال ارتباط تقابل دوگانة علت و معلویی در گزارة  ،2اسطوره خ واج سخمت راسخت (جمشخید آلت جنآخی را
می سازد) چنین است که پادشاهی فرهمند جمشید ،قدرتی برای او می آورد که با آن ،آیت جنگ میسازد و ساخت آیخت
جنگ خود علتی میشود تا در جنگها غنایمی به دست آورد و آنها را در گنجخانهها ذخیره کند؛ نمونخة تخاریصیاش در
فتوحات سلطان ملمود غزنوی و نادرشاه دیده میشود؛ اما این ،با اسطوره خ واج سمت چپ خود ارتباط تناقضخی دارد؛
زیرا این اسطوره خ واج آشکارکنندة آن است که جمشید با ساخت آیت جنآی به گرانمایآان قدرت مخیبصشخد و حخال

 / 12متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و چهارم ،دورة جدید ،سال دهم ،شمارة ( ،2پیاپی  )38تابستان 1397

آنکه اعحم خدایی ،آنان را بیقدرت و حقیر میکند اسطوره خ واج سمت چپ همین گزاره (جمشخید بخه گخرانمایآخان
اعحم خدایی میکند) با اسطوره خ واجهای بال و پایین خود چنین رابطهای دارد :احساس بزرگی جمشید در برابر یخزدان
باعث میشود به گرانمایآان اعحم خدایی کند و این خود علتی است که موبدان (گرانمایآان) را میترساند و آنان را به
سکوت وامیدارد
در دورة سپاس ،اصل پربهادادن به پیوند خویشاوندی عامل پدیدآوردن تقابل دوگانة علت و معلخویی در اسخطوره خ
واجهاست؛ اما در دورة ناسپاسی ،اصل کم بهادادن به پیوند خویشاوندی علت پدیدآمدن این نوع تقابل میخان اسخطوره خ
واجها میشود
7ـ 2تحلیل تقابل دوگانة تناقضی
در این مقایه ،تقابل علت و معلویی بیان نشد؛ زیرا درک آن آسان است به همین سخبب تنهخا تقابخل دوگانخة تناقضخی
رویداداها در داستان جمشید آنگونهکه در جدول بال آمده تللیل میشود؛ زیرا به نظخر مخیرسخد مصاطخب در نآخاه اول
تضاد و تناقض مورد نظر را درنیابد؛ ایبته دریافت نآارندگان تنها معنای پایانی این داسختان نیسخت؛ بلکخه فقخط یکخی از
معناهای متعددی است که ممکن است ذهن تللیلگر مصاطب دریابد شاید بتوان گفت تللیل ارائهشده باتوجخهبخه مختن
شاهنامه ،نزدیکترین معنای پایانی باشد که برای اسطوره خ واجهای داستان جمشید میتوان تصور کرد
7ـ2ـ 1تناقض فرّه ایزدی و غرور انسانی ـ اهریمنی
جمشید در برابر یزدان احساس بزرگی میکند

جمشید با فره ایزدی به پادشاهی میرسد

فرّه یا فروغ و موهبت ایزدی به شهریاران شایسته بصشیده میشود (نوشین )334 :1386 ،تا رمز بقا و پایداری عخزت
و بهروزی آنان و ایران باشد (مرتضوی )132 :1369 ،این فرّه بخیتردیخد از آغخاز پادشخاهی جمشخید مفهخوم گسخترده و
آشکاری مییابد جمشید با این نیروی ویهة ایزدی به قدرت بیمانندی میرسد:
کمــــر بســــته بــــا فـــرّ شاهنشــــهی

جهـــان گشـــته سرتاســـر او را رهـــی
(فردوسی ،1331 ،ج)41 :1

برخورداری از فرّه ایزدی و سپس فرّه شهریاری و موبدی علخت همخة اسخطوره خ واجهخایی اسخت کخه در دورة اول
جمشید پدید میآید فرهمندی جمشید در تناقض کامل با اسطوره خ واج مقابل خود است جمشخید در ایخن اسخطوره خ
واج ،کسی جز خود در جهان نمی بیند و درعمل یزدان آفریننده را انکار میکند به سصن دیآر جمشخید از یخزدانتبخاری
خود بریده و اهریمنتبار شده است این اسطوره خ واج مانند اسطوره خ واج تقابلی خود علت همة رویدادهای دورة دوم
جمشید است که بر ویرانآری دلیت میکنند؛ زیرا جمشید در این اسطوره خ واج خویشخاوندی خخود را بخا خخدا از یخاد
میبرد و خود را در اصلِ  UOKوارد میکند این اسطوره خ واج در این دو بیت از شاهنامه آشکار شده است:
یکایـــ

بـــه تخـــ

مهـــی بنگریـــد

زگیتـــی ســـر شـــاه یـــزدان شـــناس

1

بـــه گیتـــی جـــز از خویشـــتن را ندیـــد
ز یـــزدان بیی یـــد و شـــد ناســـیاس
(همان)44 :

7ـ2ـ 2تناقض قدرتمندکردن و بیقدرتکردن
جمشید آلت جنآی میسازد

جمشید به گرانمایآان اعحم خدایی میکند

جمشید با ساختن آیت جنگ که در شاهنامه با نرمکردن آهن آغاز میشود و به ساخت خُخود ،زره ،جوشخن ،ختفتخان،

تللیل تقابل دوگانه در داستان جمشید برپایة نظریه یوی استروس
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تیغ و برگستوان (همان )41-42 :پایان مییابد ،درواق خود و گرانمایآان و همة مردم کشورش را ،که خویشان پدرتبخار
او هستند ،قدرتمند میکند؛ اما با اعحم خدایی ،خود و دیآران را بیقدرت میکند؛ بنابراین معنای تقابل دوگانة تناقضخی
این دو اسطوره خ واج در قدرتمندی و بیقدرتی نهفته است در شاهنامه با یلن کوبندة جمشخید ،اسخطوره خ واجخی کخه
بیانکننده بیقدرتکردن یشکریان و خوارکردن زیردستان است ،چنین گزارش میشود:
گـــرانمایگـــان را ز لشـــگر بخوانـــد

چــه مایــه ســخن پــیش ایشــان برانــد

بـــا ســـالخورده مهـــان

کـــه جـــز خویشـــتن را نـــدانم جهـــان

هنـــر در جهـــان از مـــن آمـــد پدیـــد

شــاهی ندیــد

چنـــین گفـــ

جهـــان را بـــه خـــوبی مـــن آراســـتم
خــور و خــوا

چــو مــن نــامور تخــ
چنـــان اســـ

گیتـــی کجـــا خواســـتم

و آرامتــان از مــن اســ

همــان کوشــش و کامتــان از مــن اســ

بزرگـــی و دیهـــیم شـــاهی مراســـ

که گویـد کـه جـز مـن کسـی پادشاسـ
(همان)44-45 :

7ـ2ـ 3تناقض پنهانکردن برای قدرت و پنهانکردن از بیقدرتی
موبدان مقابل جمشید سکوت میکنند

جمشید گنجها را ذخیره میکند

اسطوره خ واجها در گزارة سوم از این نظر تناقض دارند که در هر دو پنهانکردن وجود دارد؛ اما پنهانکردن در یکخی
(گنج) برای قدرت و در دیآری (سکوت موبدان و گرانمایآان) از بیقدرتی است جمشید ثروتهای بخه دسخت آورده
را به صورت گنج ذخیره و پنهان میکند 2تا قدرت و پشتیبان مایی برای آیندة مملکت باشد این ذخیخرهسخازی جمشخید
برای خویشاوندان پدری بسیار پربهاست؛ اما گرانمایآان یا موبخدان از بخیقخدرتی و تخرس ،در برابخر جمشخید سخکوت
کردهاند و درواق خود را پنهان میکنند این پنهانکردن برخاسته از کمبهادادن موبخدان بخه خخود و خویشخاوندان پخدری
است
همـــه موبـــدان ســـر فگنـــده نگـــون

چــرا کــا نیارســ

گفــتن نــه چــون
(همان)45 :

7ـ2ـ 4تناقض پوشش و عریانی
فرّه ایزدی از جمشید جدا میشود

جمشید پوشش و جامه را پدید میآورد

برپایة اسطوره خ واج سمت راست ،جمشید پوشش و یوازم آن مانند بافتن ،رشتن ،شستن و دوختن را بخرای ننخگ و
نبرد (همان )42 :مردم پدید میآورد این موضوع برخاسته از اصل  OOKاست؛ اما در اسطوره خ واج مقابل ،جمشخید از
پوشش ایزدی خود یعنی فرّ ایهی عریان میشود؛ بنابراین این دو اسطوره خ واج در پوشش و عریانی با هم تناقض دارند
جداشدن فرّه ایزدی به سبب آن است که جمشید به پیوند خویشاوندی با یزدان پاک کم بها میدهد تهیشدن او از فخرّه
ایزدی درواق عریانشدنش از همة یطفهای ایهی است و همین مقدمة تیرهروزی او را فراهم میکند:
بــه جمشــید بــر تیــرهگــون گشــ

روز

همـــیکاســـ

آن فـــرّ گیتـــیفـــروز
(همان)

7ـ2ـ 5تناقض نظم و بینظمی
جمشید طبقات اجتماعی را بنا مینهد

جهان پر از گفتوگوی جمشید میشود
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جمشید با پدیدآوردن طبقات اجتماعی ،نظمی در جامعه ایجاد میکند تا هخرکس انخدازه و جایآخاه خخود را بشناسخد
(همان )43 :و جامعه به سوی تعایی پیشرفت کنخد؛ امخا اسخطوره خ واج مقابخل بیخانکننخدة بخینظمخی اسخت کخه در اثخر
روی گردانی جمشید از یزدان در میان مردم پدید آمده است مصراع «جهان شد پر از گفختوگخوی» (همخان )45 :بیخانآر
پراکندهگوییهایی است که بینظمی و شورش را در جامعه میتواند پدید آورد؛ همچنان کخه در گخزارههخای بعخدی نیخز
مشاهده میشود (ر ک :قسمت 7خ2خ 15همین مقایه)
7ـ2ـ 6تناقض تروی نیکی و تروی فتنه و بدی
ابلیس مانند نیکخواهی نزد ضلاک میآید

جمشید خوردن ،ورزیدن و بصشیدن را رواج میدهد

جمشید به گواه بیت «بدین اندرون سال پنجاه نیز /بصورد و بورزید و بصشید چیز» (همخان )43 :بخه تخرویج نیکخی و
بصشش و سرانجام ،آرامش در جامعة خود می پردازد این عمل او نمایانآر توجه بسیارش به آسایش مردم اسخت (اصخل
 )OOKدر تناقض این عمل ،اسطوره خ واج مقابل است که اهریمن برپایة عبارت «دل مهتخر از راه نیکخی ببخرد» (همخان:
 )46برای ترویج پلیدی ،فتنه ،دروغ و سرانجام ،شورش و کشتار با یباس نیکخواه به نزد ضلاک میآید:
و چه دید انـدرین گفـ وگـوی

ســرن نــرّه دیــوان از ایــن جســ وجــوی

چه جس

مگـــر تـــا یکـــی چـــاره ســـازد نهـــان

کـــه پردخـــ

مانـــد ز مـــرد جهـــان
(همان)51 :

7ـ2ـ 7تناقض سازندگی و ویرانگری
ضلاک از اهریمن فرمان میپذیرد

جمشید معماری را پدید میآورد

تقابل دوگانة اسطوره خ واجهای این گزاره به سازندگی دیوها و ویرانآری آنهخا مربخوط مخیشخود جمشخید در دورة
فرهمندی و سپاس خود به دیوان ناپاک دستور ساخت خشت میدهد:
بفرمــــود پــــا دیــــو ناپــــا را
هـــران از گـــل آمـــد چـــو بشـــناختند

بــــه آ انــــدر آمیخــــتن خــــا را
ســـب خشـــ را کالبـــد ســـاختند
(همــــان:

به نظر می رسد این فرمان جمشید ،یک فرمان شاهانه به )43
زیردستان باشد و بر دانش معماری او اشخارهای نخدارد؛ زیخرا

در ابیات بعدی دیوها دیوار ،گرمابه ،کاخ و ایوان را با علم مهندسی خود میسازند:
بــه ســن

و بــه گــ دیــو دیــوار کــرد

چـــو گرمابـــه و کـــا هـــای بلنـــد

نخســ

از بــرش هندســی کــار کــرد

چــو ایــوان کــه باشــد پنــاه از گزنــد
(همان)

این دور از نظر نیست؛ زیرا دیوها در دورة طهمورث خط و نوشتار پدید آوردند (همخان)37 :؛ پخس ایخن اسخطوره خ
واج بر سازندگی دیوها (یاریآران اهریمن) اشخاره دارد؛ امخا اسخطوره خ واج مقابخل آن ،یعنخی فرمخانپخذیری ضخلاک از
اهریمن ،بیانآر ویرانآری اهریمن است همچنین این موضوع درواقخ کخم بهخادادن بخه پیونخد خویشخاوندی اسخت کخه
دربردارندة سود شصصی ،سلطنت و ویرانآری ضلاک است و سرانجام به کشتن پدرش میانجامد
جــوان نیــ د گشــ

و فرمــانش کــرد

چنــان چــون بفرمــود ســوگند خــورد

تللیل تقابل دوگانه در داستان جمشید برپایة نظریه یوی استروس
کــه راز تــو بــا کــا نگــویم ز بُــن
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ز تـــو بشـــنو هرچـــه گـــویی ســـخن
(همان)46-47 :

7ـ2ـ 8تناقض از زمین بیرونآوردن برای زندگی و به زمین فروبردن برای مر
اهریمن طر ،قتل مرداس را پیریزی میکند

جمشید معدنها و گوهرها را استصراج میکند

در این گزاره برپایة متن شاهنامه معادن وگوهرهایی مانند یاقوت ،بیجاده ،طح و نقره از زمین بیرون کشیده مخیشخود
تا هم روشنیبصش زندگی و هم باعث آراستآی بندهای آن باشد درواق چنین عملی به سخبب پربهخادادن جمشخید بخه
پیوند خویشاوندان پدری است
ز خـــارا بـــه افســـون بـــرون آوریـــد

شــــد آراســــته بنــــدها را کلیــــد
(همان)

در اسطوره خ واج مقابل آن ،معنای پایانی به زمینبردن برای مرگ و نیستی بیان میشود که اهریمن بیان میکند مرگ
با «فروبردن در زمین» که در شاهنامه به شکل «در چاه انداختن مرداس» آمده ،مترداف است:
زمانــــه بــــراین خواجــــة ســــالخورد

همـــی دیـــر مانـــد تـــو انـــدر نـــورد

بگیــــر ایــــن ســــرمایه و گــــاه اوی

تـــو را زیبـــد انـــدر جهـــان جـــاه اوی
(همان)47 :

7ـ2ـ 3تناقض از نهان بیرونآوردن برای زندگی و به نهانبردن برای مر
اهریمن ،مرداس را در چاه واژگون میکند

جمشید بوهای خوش را شناسایی میکند

این گزاره ازنظر معنای پایانی همان گزارة قبلی است؛ زیرا هردو به بیرونآوردن از نهان برای زنخدگی و فروبخردن بخه
نهان برای نیستی و مرگ اشاره میکنند؛ با این تفاوت که بوهای خوش جنبة گیاهی (بان ،کافور ،عود ،گحب) و حیخوانی
(مشک و عنبر) دارند (همان)؛ اما گوهرها جنبة جمادی و کانی دارند؛ همچنین مرگ در گزارة قبلی بخه شخکل اندیشخه و
سصن و در این گزاره به شکل اقدام و عمل دیده میشود خرسندی ضلاک به مرگ پدر ،هم در ایخن اسخطوره خ واج و
هم در اسطوره خ واج پیشین بازتاب کم بهادادن به پیوند خویشاوندی ( )UOKاست
چـــو آمـــد بـــه نزدیـ ـ آن ژر چـــاه
بــه چــاه انــدر افتــاد و بشکســ پســ

یکایــ نگــون شــد ســر بخــ شــاه
شـــد آن نیــ د مـــرد یـــزدانپرســ

چـــاه

انـــدر آگنـــد و بســـیرد راه

پـــا ابلـــیا وارونـــه آن ژر

بـــه خـــا

(همان)

7ـ2ـ 11تناقض درمانبخشیدن و دردمندساختن
جمشید پزشکی و درمان را پدید میآورد

ضلاک بر گاه پدر مینشیند

تناقض بنیادین این دو اسطوره خ واج در این معنای پایانی است که پدیدآمخدن پزشخکی و درمخان بخرای تندرسختی و
مبارزه با بیماری و درد است؛ اما ضلاک با نشستن به جای پدر ،درد و مرگ را برای جامعه به ارمغان مخیآورد و درد و
مرگ آوردن برای مردم نتیجة اصل  UOKاست
ندانســ ـ

خــــود جــــز بــــدآموختن

جـــز از کشـــتن و غـــارت و ســـوختن
(همان)55 :
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7ـ2ـ 11تناقض تالش و تنبلی یا غالب و مغلو
اهریمن در نقش خواییآر غذاهای خوشمزه میپزد

جمشید کشتیسازی به وجود میآورد

در این دو اسطوره خ واج هر دو شصصیت متناقض ،چیزی را با دو نیت متفاوت پدید میآورند کشتی برای چیرگخی
انسان بر دریا ساخته میشود و نماد تحش پیوستة آدمی است؛ بنابراین انسان چیره است
گ ـ ر کــرد از آن پــا بــه کشــتی بــر آ

ز کشــور بــه کشــور چــو آمــد شــتا
(همان)43 :

در اسطوره خ واج مقابل ،اهریمن غذا را برای چیرگی بر انسان پدید میآورد و رویآوردن به غذا نماد تخنپخروری و
تنبلخی و سخرانجام شکسخت اسخت؛ بنخابراین در ایخن اسخطوره خ واج انسخان مغلخوب اسخت اهخریمن بخا دادن غخذاهای
شآفتانآیز ،ضلاک را برای بوسة مارانآیز و مرگآور خود آماده میکند:
بفرمـــود تـــا دیـــو چـــون جفـــ

اوی

همـــی بوســـه داد از بـــر سُـــف

اوی

(همان)51 :

7ـ2ـ 12تناقض قدرت انسان (جمشید) و خواری انسان
جمشید تصت شاهی خود را میسازد

اهریمن کتف ضلاک را میبوسد

در این گزاره ،قدرت و بزرگی انسان در تناقض با خواری قرار میگیرد جمشید با فرّ کیانی خود تصتی میسخازد کخه
نماد قدرت اوست (همان )44 :همین تصت که در شاهنامه به «تصت مهخی و شخاهی» خوانخده شخده اسخت (همخان) بخه
احساس قدرت شآرفی میانجامد که گمراهی و سرکشی جمشید را فراهم میکند:
یکایـــ

بـــه تخـــ

مهـــی بنگریـــد

بـــه گیتـــی جـــز از خویشـــتن را ندیـــد
(همان)

در اسطوره خ واج مقابل ،انسان بازیچة دست اهریمن میشود اهریمن در ظاهر برای بزرگداشت انسان ،اما در معنای
پایانی برای خواری و ذیتش بر شانة او بوسه میزند به بیان دیآر در یک اسطوره خ واج ،انسان در اوج قخدرت اسخت و
بر تصت می نشیند و در اسطوره خ واج دیآر در پایان ذیت است و اهریمن بر کتف او سوار میشود
ببوســـید و شـــد در زمـــین ناپدیـــد

کــا انــدر جهــان ایــن شــگفتی ندیــد
(همان)51 :

7ـ2ـ 13تناقض قدرت موجودات اهریمنی و خواری موجودات اهریمنی
جمشید تصت خود را به هوا میبرد

دو مار سیاه از کتف ضلاک میروید

گزارة سیزده مانند گزارة دوازده است؛ به این معنی که انسان در یکسو قدرتمند و در سوی دیآر خوار و بیقخدرت
است؛ اما تفاوت آنها در این است که در اسطوره خ واج گزارة قبلی (تصتساختن جمشید) از موجودات اهریمنی نشخانی
وجود ندارد؛ اما در این گزاره آنها در هر دو اسطوره خ واج حضور فعال دارند؛ در یکی مغلوب انسان و خوار و بنخدهوار
به سر می برند و تصت جمشید را به هوا میبرند« :که چون خواستی دیو برداشتی /ز هامون به گردون برافراشتی» (همان:
 )44و در دیآری قدرتمندند و انسان (ضلاک و ایرانیان) را به خواری میکشند
دو مـــار ســـیاه از دو کـــتفش برســـ

غمی گش

و از هـر سـویی چـاره جسـ
(همان)51 :

7ـ2ـ 14تناقض شادی انسانها و نگرانی انسانها

تللیل تقابل دوگانه در داستان جمشید برپایة نظریه یوی استروس

جمشید نوروز را پدید میآورد

17 /

اهریمن سفارش میکند مغز انسان را به مارها دهند

در اسطوره خ واج  OOKجمشید ناخواسته نوروز را برای شادی مردم ایخران پدیخد مخیآورد؛ امخا در اسخطوره خ واج
 UOKسفارش اهریمن برای آرام سازی مارها به نآرانی و مرگ مردم ایران پایان مخیپخذیرد گخزارش فردوسخی در ایخن
زمینه بیانآر موضوع است:
بــهجــز مغــز مــرد مــدهشــان خــورش

مگـــر خـــود بمیرنـــد ازیـــن پـــرورش

ســر نــرّه دیــوان از ایــن جســ وجــوی

چه جس

و چه دید انـدرین گفـ وگـوی

مگـــر تـــا یکـــی چـــاره ســـازد نهـــان

کـــه پردخـــ

مانـــد ز مـــرد جهـــان
(همان)51-51 :

7ـ2ـ 15تناقض رضای

و نارضایتی مرد
مردم ایران علیه جمشید شورش میکنند

مردم ایران شاد میشوند

معنای پایانی این دو اسطوره خ واج رضایت و نارضایتی مردم ایران است؛ زیرا با پدیدآمخدن نخوروز در دورة سخپاس
همآی شاد میشوند:
بزرگــــان بــــه شــــادی بیاراســــتند

مـــی و جـــا و رامشـــگران خواســـتند
(همان)44 :

پس از ناسپاسی جمشید ،مردم ناراضی میشوند و شورش میکنند؛ آنخان خویشخاوندی خخود را بخا جمشخید نادیخده
میگیرند:
از آن پـــا برآمـــد ز ایـــران خـــروش
ســـیه گشـــ

رخشـــنده روز ســـیید

پدید آمـد از هـر سـویی جنـ

و جـوش

گسســــــتند پیونــــــد از جمّشــــــید
(همان)51 :

7ـ2ـ 16تناقض پادشاهی جمشید و پادشاهی ضحا
(مردم بیشتر به پادشاهی جمشید تن درمیهند )

مردم ایران به ضلاک روی میآورند

تقابل دوگانة بنیادین این دو اسطوره خ واج در تن دادن بخه پادشخاهی دو شصصخیت ایخزدی و اهریمنخی اسخت؛ یکخی
ترویج دهندة نیکی ها و سازندة ایران نوین در اسطوره ها و دیآری ویرانآر آن است انتصاب مردم ایران در تسخلیم کامخل
در برابر جمشید ،آگاهانه بود؛ زیرا همة کارهای سازندة جمشید را دیده بودند:
بـــه فرمـــان ،مـــرد نهـــاده دو گـــوش

ز رامـــش جهـــان پـــر ز آوای نـــوش
(همان)44 :

اما در گزینش ضلاک ناآگاه و مجبور بودند آنان تنها شنیده بودند که در سرزمین تازیخان ،شخاه اژدهخاپیکری هسخت
(همان)51 :
7ـ2ـ 17تناقض پایداری و ناپایداری پادشاهی
(پادشاهی جمشید در ایران پایدارتر میشود )

ضلاک پادشاه ایران میشود

در این گزاره پایداری و ناپایداری در پادشاهی بین اسطوره خ واجها تقابل دوگانة تناقضی ایجاد کرده است؛ زیرا پس
از تسلیم کامل مردم و حتی دیوان در برابر جمشید ،پادشاهی او پایدارتر و فرهمندتر میشود:
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جهــان ســـربهســر گشــ

او را رهـــی

نشســـــته جهانـــــدار بـــــا فرّهـــــی
(همان)

برپایة شاهنامه با آمدن ضلاک به ایران و پادشاهشدنش ،پادشاهی جمشید بهطور رسمی نخابود نمخیشخود؛ امخا کخامح
ناپایدار میشود؛ بهگونهایکه موجب فرار او در اسطوره خ واج بعدی میشود
مـــر آن اژدهـــافش بیامـــد چـــو بـــاد

بــه ایــران زمــین تــاج بــر ســر نهــاد
(همان)51 :

7ـ2ـ 18تناقض پایداری و ناپایداری در برابر سختیها
جمشید از ضلاک یا سصتیها میگریزد

(جمشید از سصتیها و مشکحت اجتماع نمیگریزد )

این گزاره نیز مانند گزارة قبلی است؛ یعنی مفهوم پایداری و ناپایداری در این گزاره همچنان مانند گزارة قبلی وجخود
دارد؛ با این تفاوت که پایداری و ناپایداری نه در پادشاهی بلکه در رویارویی با سصتیها و مشکحت اسخت در اسخطوره
خ واج احتمایی  ،OOKجمشید در برابر هرگونه سصتی ایستادگی میکند؛ اما در اسطوره خ واج مقابل ،او در برابر ضلاک
که یک مشکل بزرگ مملکتی است ،هرگز پایداری نمیکند؛ بهآسانی میگریزد و پادشاهی را به او وامیگذارد:
ســـوی تخـــ جمشـــید بنهـــاد روی
چـــو جمشـــید را بخـ ـ شـــد کنـــدرو

چـــو انگشـــتری کـــرد گیتـــی بـــر اوی
بـــه تنـــ انـــدر آمـــد ســـیهدار نـــو

و کـــاله

بزرگـــی و دیهـــیم و گـــن و ســـیاه

برفـــ

و بـــدو داد تخـــ

(همان)

7ـ2ـ 13تناقض حضور (از محبو بودن) و غیا

(از نفرت و ترس)
جمشید صد سال ناپدید میشود

(جمشید همیشه در ایران حضور دارد )

جمشید در اسطوره خ واج احتمایی  ،OOKدر ایران حضور پایداری دارد؛ زیرا ایرانیان به او عش مخیورزنخد؛ امخا در
اسطوره خ واج مقابل ،او از نفرت ایرانیان و ترس از جان خود به مدت صد سال ناپدید میشود:
نهــان گشــ

و گیتــی بــر او شــد ســیاه

چو صـد سـالش انـدر جهـان کـا ندیـد

ســیردش بــه ضــحا

تخــ

و کــاله

بــــرو نــــا شــــاهی و او ناپدیــــد

7ـ2ـ 21تناقض جاویدانگی و مر
(جمشید عمری جاوید و بیمرگ برای خود تصور میکند )

(همان)

ضلاک جمشید را میکشد

در آخرین گزاره ،اسطوره خ واجها در مرگ و جاویدانآی تناقض دارند جاویدانآی جمشید در وندیداد با سخاخت بهشختی
موسوم به ورجمکرد (اوستا ،1377 ،ج )670 :2درخور تصور است برپایة برخخی از منخاب تخاریصی ماننخد تخاریخنامخة طبخری،
زینالخبار (گردیزی )33 :1363 ،و حبیبایسیر (خواندمیر ،1380 ،ج )179 :1جمشخید بخا وسوسخة اهخریمن ،خخود را خخدای
جاوید پنداشت« :جم گفت :من یکىام از فرزندان آدم ابلیس گفت :نیستى تا تو به زمینى چند آدمى بیمار شد و بمرد؟ اگر تخو
نیز از فرزند آدمى بودى ،تو را نیز مرگ و بیمارى بودى تو خداى آسمان و زمینى جم را آن گفتار اندر دل کار کخرد؛ گفخت:
من خداى آسمان و زمینم» (بلعمی ،1378 ،ج )91 :1چنانکه گفته شد در شاهنامه این اسطوره خ واج نیامده است؛ اما باتوجهبخه
شواهد (مانند مناب یادشده) و بهویهه ادعای منیکردن جمشید که دورة ناسپاسی بخا آن آغخاز مخیشخود ،مخیتخوان تصخور کخرد

تللیل تقابل دوگانه در داستان جمشید برپایة نظریه یوی استروس
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جمشید در اوج قدرت خود به چنان احساسی دست یافت و خود را جاویدان پنداشت اسطوره خ واج مقابل آن ،بیانآر کشختن
جمشید و پایان تصور جاودانآی اوست و در شاهنامه چنین گزارش شده است:
صــد ســا روزی بــه دریــای چــین

پدیـــد آمـــد آن شـــاه ناپـــا دیـــن

نهـــان گشـــته بـــود از بـــد اژدهـــا

نیامـــد بـــه فرجـــا هـــم زو رهـــا

چــو ضــحاکش آورد ناگــه بــه چنــ

یکایــ ـ

بـــه ارّهش سراســـر بـــه دو نـــیم کـــرد

جهـــان را ازو پـــا

شـــد آن تخـــ

شـــاهی و آن دســـتگاه

نــــدادش زمــــانی درنــ ـ
بـــیبـــیم کـــرد

زمانـــه ربـــودش چـــو بیجـــاده کـــاه
(همان)52 :

8ـ نتیجهگیری
از تجزیة داستان جمشید به اسطوره خ واجها ،دو دورة متقابل سپاس و ناسپاسی دریافت میشخود برپایخة تقابخل دوگانخة
تناقضی در نظریة یوی استروس ،همة اقدامات جمشخید در دورة سخپاس ،در اصخلِ پخر بهخادادن بخه پیونخد خویشخاوندی
( )OOKریشه دارد؛ بنابراین ماهیت این گزاره ها بر زندگی ،بیمرگی ،بی رنجی ،شادی و آبادانی ایران است در برابر آن،
همة اقدامات در دورة ناسپاسی ،از اصل کم بهادادن به پیوند خویشاوندی ( )UOKسرچشمه می گیخرد؛ بنخابراین ماهیخت
این گزاره ها بیانآر سرکشی ،فتنه ،فریب ،مرگ و ویرانی ایران است نکتة مهم از تقابل تناقضی این داستان ،آن است کخه
بیشتر اسطوره خ واجها از اصل کم بهادادن به پیوند خویشاوندی ( )UOKسرچشمه میگیرند و به همین سبب مخیتخوان
به این نتیجه رسید که جمشید و سپس ایرانیان به سوی نابودی حرکت میکنند؛ ایبته اوج آن در داستان پادشاهی ضلاک
دیده میشود
پینوش ها
 1این مصراع در نسصههای ینینآراد ،قاهر ،2واتیکان و بریین چنین آمده است :منخی کخرد آن شخاه یخزدانشخناس (ر ک :فردوسخی،
 ،1391ج )44 :1که این گزارش به تللیل تقابل دوگانة منظور در مقایه نزدیکتر است
 2متون تاریصی سرشار از گزارش هایی است که جواهرات و سکه ها در گنجخانه ها مدفون میشده است« :سعد بخر گخنجخانخههخا
دست نهاد که سه هزار هزار هزار در آن بوده است» (ابنمسکویه ،1369 ،ج)321 :1؛ «هرمز روزى در شخکارگاهى در پخى آهخویى
تاخته به غارى گریصت و هرمز پیاده شده؛ از عقبش بشتافت و بعد از قط اندک مسافتى گنجى عظیم یافت و نظخرش بخر یخوحى
افتاد که بر آن نقش کرده بودند که این گنج خانة فریدون است و هرمز آن جواهر و نقود را بیرون آورده بخر یشخکر قسخمت نمخود»
(خواندمیر ،1380 ،ج)220 :1
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