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 (30/3/1396 :مقاله رشیپذ خیتار  ؛28/1/1396: مقاله افتیدر خیتار)

 چکیده

 ترین کوچکرا به  ها آن، ها اسطورها برای کشف داللت پنهان ساختارگر معروف پرداز نظریه ی استروسلو

در روایات  ها اجو اسطورهبا تعیین جایگاه  است و کوشیده تقسیم کرده واج اسطورهیعنی  ،دهنده واحد تشکیل
بدا   ،پدژوه  حاردر  در معانی نهفته در اساطیر را تبیین کندد    ،ها آنمیان  ۀدوگان های تقابل نیزمختلف و 

اسدت  ابعداد متفداوت     شدده جمشدید بررسدی    دوگاندۀ ، شخصیت ز رویکرد ساختاری استروسا گیری بهره
خدانوادگی و نداچیز    پیوندد  تمدر  و جداودانگی، اهمی د   خیر و شر،  دوگانۀسه تقابل  حاصل اوت شخصی

گرفته که در تولد دوقلوها شکل الگوی بنای جمشید بر م اسطورۀ ساخت ژرف ،همچنین  شمردن آن است
سدیمایی   ،به سبب به خطر انداختن جان مدادر و فرزند دوم  است نیک ای چهرهواجد ل فرزند او  ،این الگو
ا سپس ام ،را بر عهده داردنق  نیروی خیر ارد، در اساطیر حضور د تا زمانی که همزاد جمشید  داردمنفی 

  دشو میجامع هر دو شخصیت مثبت و منفی دوقلوها  خود ،شود میو محو  که نق  همزاد او کم
 

 جمشید ، اساطیر ایراندوگانه،  های تقابل، واج اسطورهاستروس، کلیدی:  های واژه
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 مقدمه  1

بدا اسدتفاده از    گونداگون دارندد    هدای  الیده وایدای پنهدان و   ز ،اساطیر همانند متون ادبدی 
یکدی از  د  دا نشدان را  متدون ایدن  نهفتده در   هدای  داللدت  تدوان  میرویکردهای نقد ادبی 

 نقد ساختارگرایانه است کاربرد دارد، که در بررسی اساطیر  ای رشته بینرویکردهای 
است که خود را بدا محتواهدای متفداوت انطبدا       بندی صورتنوعی  ،ساخت»
ل نظام را در خود دارد؛ زیرا از یک سو به ک د  هر ساختی خصوصیت کل     دهد می

نسبت به اجزا و از سوی دیگر به روابط نسبت به حددودی کده آن روابدط سدبب     
  (84د83: 1384)ریویر،  «بخشد می، اولویت اند شدهپیوند 

ظداهری   هدای  جنبده که در زیر  است هایی ساخت ژرفدر جستجوی »منتقد ساختارگرا 
  اسدت  ۀ کاربرد ساختارگرایی گسدترده زمین ( 34: 1386)چندلر،  «قرار دارند ای نشانه های نظام

، میشدل فوکدو در سدخن    شناسدی  مدردم و  شناسدی  انسانکلود لوی استروس در » در واقع،
علدم، ژا  الکدان در روانکداوی و روالن بدارت در سدخن ادبدی مبدانی         ۀفلسففلسفی و 

 ( 181: 1378)احمدی،  «ندساختارگرایی مدرن را پایه گذاشت
 شدناس  مدردم  ،کلدود لدوی اسدتروس   ساختارگرایی،  پردازان نظریهدر میان پیشروان و 

 شناسدی  زبدان غیر  های رشتهکس دیگر در گسترش ساختگرایی در  بی  از هر» فرانسوی
ساطیر اجتماعی و ا های نظاموی از ساختارگرایی برای بررسی  ( 68: 1388)کالر،  «نق  دارد
و انسان مددرن تمدایزی   تفکر انسان ابتدایی  ۀنحو میان ،از نظر استروساست   گرفته بهره

 وجود ندارد 
فشدرده و بده هدم     ر ما نیز به دلیل وجود معانی چنددعلتی، تفک ۀشیوهنر و »

تفکدرات مردمدان    نحدوۀ با تصورات عینی به  اش رابطهپیوسته و نیز به دلیل نوع 
منطقدی  ، اما غیرعقالنی استما گاهی غیر ۀاندیشنیست  هنر و  شباهت بیبدوی 

با سدطو  مختلدف و بدر اسداس      هایی حوزهاسطوره در  ای زنجیرهنیست  ساختار 
  آنچده از نظدر   اندد  گرفتده که روی هم قدرار  یابد  سازمان می ذهنی یهای واره طر 
مربدوط و   ای اسدطوره از دیددگاه تفکدر    ،کندد  مدی جلوه  معنی بینامربوط و  ،عقل

  (146د145: 1385)نیکولز،  «نماید یم دار معنی
وجود  ای اندیشهفکر و  ،اساطیرو ظاهراً نامعقول بر   و شاخ رت پ ادر ورای روای ،بنابراین

با تفکر مددرن امدروزی تفداوت چنددانی      ،تفکر و برخورد با مسائل نحوۀدارد که از لحاظ 
آن در سطح برتدری   ۀطحیاما زبانی است که  ،اسطوره زبان است» ،از نظر استروس ندارد 

وی از   (139: 1373)اسددتروس،  «شددود مددیزبددانی خددود جدددا  ۀشددالوداسددت و معنددای آن از 
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برای تحلیل اساطیر استفاده سوسور  ویژه از اصطالحات و آرای به ،شناسی زباناصطالحات 
  پدارول  داندد  مدی  )گفتدار(  و پدارول  )زبدان(  عدد الند     سوسور زبان را دارای دو ب کند می
[ که فردینان دو سوسور و دیگران برای اشاره به اظهدارات  ]است شناسانه زبانالحی اصط»

 تواندد  مدی بردندد  فدرد    کدار  بده زبان(  ۀدهند )در تقابل با الن : قواعد تشکیل گفتاری فرد
یعندی   ،نظارت و کنترل ساختار زبدان  با ها آن ۀهماما  ،شمار پارول تولید کند بی های نمونه

قواعد  ،اهمیت دارد شناسان زبانآنچه در تحقیقات  ( 317: 1386برسلر، ) «ندالن  آن قرار دار
کنار گذاشته  ها پژوه کلی زبان یا الن  است و گفتار به دلیل متغیر بودن، غالباً در این 

ی اثر مورد توجه است و هر نیز الن  یا ساختار کل  شناسی نشانهدر ساختارگرایی و   شود می
، اثدر  اصلی از میان پارول و با استخراج اجزای شود میول در نظر گرفته مانند نوعی پاراثر 

  در اسطوره نیدز ایدن   کنند میبه ساختار و الن  اثر دست پیدا  و بیان روابط بین این اجزا
هدر  و  دارد سداختی  ژرف ،اسدطوره در ورای روایدت ظداهری   اعمال کرد   توان میقاعده را 
 اسطورهساختار اصلی  وت انگاشآن  های پارولیکی از ر با براب توان میرا  از اسطورهروایت 

ت ، قددمت روایدات اسداطیری اهمید    از نظر اسدتروس  کشف کرد  آنرا با تجزیه و تحلیل 
ر  ؛ ) هاسدت  آنروایات صرف نظر از قدمت و اصالت  تحلیل ،بلکه آنچه مهم است ،اردند

نظر گدرفتن و تحلیدل    طوره، درپرشمار یک اس های روایتاما با وجود  ( 96: 1373استروس، 
 همدۀ بدی  از حدد اصدرار ورزیدد کده بایدد        تدوان  نمی» ،عملی نیست  بنابراین ها آن تمام
در کندار توجده بده     ( 146)همدان:   «در دسترس را در بررسی خدود منظدور کدرد    های روایت
 ۀفاداسدت کارگیری مواد مورد  زبانی اسطوره نیز اهمیت دارد و به جنبۀگوناگون،  های روایت
 است: در تحلیل اساطیر رروری شناسان زبان

 شدناس  مدردم بده   شناسدی  زبدان کده   کندد  میلوی استروس چنین استدالل »
در را همچون نمودی از یک نظام زیرساختی از روابدط   ها پدیدهکه باید  آموزد می

است که در کنار هدم   هایی تقابلنظر گرفت  تحلیل این نظام به معنای شناسایی 
 ( 71: 1388)کالر،  «سازند میمورد نظر را متمایز  های پدیده
 و    است  همچنین، ها پدیده، واژگان، مفاهیم، ها واجیکی از روابط بین  ها تقابل

 بنددی  دسدته نق  کابردی خاصی دارند که همدان   ،ها مترادفدر مقایسه با »
 هدای  تقابدل نظدامی از   بدا است  رومن یاکوبسن معتقد است که واحدهای زبدانی  

در تولید معنا نقد  دارندد:    ها تقابل  این شوند میدوتایی به هم مربوط و محدود 

  (160: 1386)چندلر،  «معنای تاریک وابسته به معنای روشن است
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پدس از او   هدای  تحلیلمتن که با یاکوبسن شروع شد، در  دوگانۀ های تقابلجستجوی 
دوگانه در کشف ساختار نهدایی هدر    های تقابلجه به اینکه پیدا کرد  با تو ای سازندهنق  

و معتدرف اسدت کده     داندد  میاستروس خود را وامدار یاکوبسن  اساسی دارد،اسطوره نق  
، بر گیرد میکار  بهروشی که او برای یافتن مفاهیم متقابل از مفهوم ساختار و تفکر منطقی 

 ،ر اسدتروس از نظ  (Strauss, 1963: 233) شده از سوی یاکوبسن است مبنای روش ترسیم
محدیط اطدراف اوسدت و بیدان      ۀدربدار حاصل تجربیات و تفکرات بشدر   دوگانه های تقابل

 هدای  تقابدل متنوعی از  ۀمجموع  استروس در گیرد میمفاهیم مختلف از این طریق انجام 
 هدای  تقابدل  ( 73: 1388)کدالر،   «هاست رمزگانبه دنبال توصیف » ،برشمرده استدوگانه که 

مختلف با هم  های واجو  شود مییعنی واج شروع  ،واحد آن ترین کوچکز دوگانه در زبان ا
، شدود  مدی نمدای  داده  به دلیل آنکه سطح دیگری از زبدان   ،در تقابل هستند  در اسطوره

 ۀسدازند وس این واحدهای استر  شود میدر سطح جمله جستجو نده واحد ساز ترین کوچک
بده   هدا  اسطورهابتدایی او در تحلیل ساختار  روش»نامید   (Mythem) واج اسطورهاسطوره را 
شدامل شکسدتن    (Mythemes) ای اسدطوره  ای کمینده عمده یا واحدهای  ۀسازندواحدهای 
عالوه بر شکسدتن  (  147: 1386)چنددلر،   «واحد معنادار در زبان است ترین کوچکداستان به 

ر سداختار نهدایی   د واج اسدطوره    هدر شدود  مدی داستان، ترتیب روایی آن نیز کنار گذاشدته  
، ترتیب روایت ها واج اسطورهجدید  چین دارد که ممکن است این  ای ویژهجایگاه اسطوره، 

  پدذیرد  مدی بر اثر تدرادف و تقابدل معندایی صدورت      ها واج اسطوره  چینهم بریزد  ه را ب
 های واج اسطوره  کند می بندی دستههر اسطوره را در چند ستون  های واج اسطورهاستروس 

داللدت و    ندهسدت دو در تقابدل   دوبده  ها ستونستون بیانگر مفهومی واحد است و این  هر
کشدف   هدا  آنبین  دوگانۀ های تقابلو  ها ستوناز بررسی این  ،مفهوم نهان در هر اسطوره

در »او   اسدت  کرده  استروس بر اساس روش ابداعی خود اساطیر بسیاری را تحلیل شود می
: 1378)احمددی،   «پوسدتی را بررسدی کدرد    سرخ ۀاسطورشتصد ، همنطق اساطیرچهار مجلد 

189 ) 
نکده در  آ ، بدی ار اساطیر مختلف بهره گرفدت در کشف ساخت توان می استروساز روش 
ویژه  به ،این روشروایت هر اسطوره گرفتار شد   ترین اصلیبرای کشف  پایان بیجستجوی 
گونداگونی در   هدای  روایدت  عدد،مشید که به سبب ابعاد متج ۀاسطورژرفی چون  در اساطیر

 ، کارایی باالیی دارد منابع مختلف دارد
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   پیشینه و روش پژوه 2
ادبدی انجدام   نقد گوناگون  های شیوهجمشید از منظر  اسطورۀ های متعددی دربارۀ پژوه 
)یداحقی و   «شداهنامه و  اوستانقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر » مقالۀاست  در  گرفته

پریستار د  الگوی شاه گیری شکلبه  شناختی اسطوره( با استفاده از نقد 305د273 :1386قائمی، 
  با اسدتفاده  است شدهشخصیت جمشید و دالیل گناه و فروپاشی نهایی وی پرداخته  بارۀدر

تحلیدل  » ۀمقالد در  ای اسدطوره نقد، مدر  و ندوزایی سده شخصدیت مهدم       شیوۀاز همین 
( 12د1: 1391)امامی و رکنی،  «یون  بر اساس آرایسرو، گرشاسب و جمشید کیخ های اسطوه

 ۀمکالمد جمشدید بدر اسداس منطدق      اسطورۀنگاهی به عناصر »  پژوه  است شدهتحلیل 
جمشدید را از خدالل    اسدطورۀ نیدز عناصدر    (127دد 101: 1390و ررادوسدت،   فر بهنام) «اساطیر
است   ا تشریح نمودهر ها آنو مکالمات و همنوایی  است گوناگون استخراج کرده های روایت
بررسی ساختار تقابدل  » مقالۀاستروس نبرد رستم و اسفندیار در  نظریۀبر اساس  ،همچنین

 (64دد 43: 1385)حسدینی و محمددزاده،    «تقابل لوی استروس ۀنظریرستم و اسفندیار بر اساس 
  اسدت  شدده بررسی و دالیل شکست اسفندیار از رستم با اسدتفاده از ایدن رویکدرد تبیدین     

 اسطورۀمختلف  های روایتگردآوری  توصیفی رمنوه  حارر نیز با روش تحلیلی د  پژ
لوی استروس در پی پاسخ به  ۀساختارگرایان از روش گیری بهرهبا و  در منابع کهن جمشید
اسداطیری، جدامع    هدای  شخصدیت است که چرا جمشید بدرخالف بسدیاری از    پرس این 
 گوناگون است؟ های تقابل
 جمشید  3

اساطیری است که عالوه بر متون کهن ایرانی، در اساطیر  ۀپرآواز های شخصیتاز جمشید 
 «مدزاد و جنابده اسدت   توأمدان و ه شاید معنی لفظی جم، »دارد   ای ویژهجایگاه هندی نیز 

روشدنایی بدود و   »بده معندای    «شدید »یدا  « خَشدئتَ »، جزء دوم آن  (181 /1 :1307پورداوود، )
)بلعمدی،   «تدافتی  مدی ، روشنایی از وی رفتی میکه هر جا که از بهر آن خواندند  شیدش جم

بیشدتر  »اسدت کده    (194: 1348، ودا رید  ر  ؛ ) یم در وداها فرزند ویوسدوت (  130 /1: 1353
 ،دانشمندان همداستانند که ویوسونت را خددای خورشدید بدانندد    در ادبیدات پدس از ودا     

جدم پسدر    ،اوسدتا در  ( 342: 1383، سدن  کریسدتین ) «ویوسونت نامی عام برای خورشید اسدت 
ویوسوت باشد  ویونگهدان نخسدتین کسدی     ۀیافتصورت تغییر تواند میویونگهان است که 

و  (137 /1 :1385، اوسدتا ر  ؛ ) گیرد میرا « مر  ۀدارندون دور شَم اَوِهَ»گیاه  ۀشیراست که 
  شود میب او نصی ،مردمان است مندترین فر هبه پاداش این عمل، پادشاهی و پسری که 
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 ،در یدک سدو   بیانگر دو شخصیت متضاد اوسدت  جمشید  گوناگون در باب های روایت
فرمدانروایی بده مردمدان    او بی  از هر  بخ  نجاتخواه قرار دارد که اعمال پادشاهی نیک
گنداهی   نتیجدۀ کده سرنوشدت شدوم او     منفورشخصی  است و در سوی دیگر، سود رسانده

 جمشید شامل موارد زیر است: صیاتو خصواعمال نابخشودنی است  
دادی چون هوشن  و پادشاهان پیش یکی از کردارهای چیرگی بر دیوان و جادوان  د1

بر مخلوقات زیانکار اهریمن است  با توجده بده اینکده هددف اهدورامزدا از       غلبه طهمورث
 هدا  انانسبه قلمرو روشنایی است،  اهریمن و نیروهای او های یورشخلقت انسان مقابله با 

، بده نیابدت از   اندد  یافتهشایستگی فرمانروایی اهورایی  ۀفر و در رأس آنان، پادشاهان که با 
عمدل هدر پادشداه نیدک، شکسدت       تدرین  مهمو  اند گرفتهعهده  اهورامزدا این مبارزه را بر

بدر هفدت کشدور    » ،حکمراندی خدود   در دوران طدوالنی  نیروهای اهریمنی است  جمشدید 
سدتمکار و   هدای  کدوی وان و مردمان دروندد و جدادوان و پریدان و    شهریاری کرد و بر دی

 ( 489 /1 :1385، اوستا) «پیروز شد ها کرپ

بددا  صددحبتی هددماز افتخددارات جمشددید،  بددا اهددورامزدا  (مصدداحبت) همپرسددگیددد 2
نصدیب جمشدید   اهورامزداست  این ویژگی که به زرتشت پیامبر اختصاص دارد، پی  از او 

و از وی  گویدد  میو با او سخن  دارد میین خود را بر جمشید عرره   اهورامزدا داست شده
پاسدخ داد    جدم    مدزدا  اهوره: »پذیرد نمیجمشید ا ، امدر جهان پیرو دین او باشد خواهد می

او را گی کدردم و         بدا او همپرسد  ی از مردمان بود کده نخستین کس هورچهر خوب رمه،
مدن زاده و آموختده    :در جهان باش[    مدرا پاسدخ داد  ] من بردار دینو  آگاه دینگفتم    تو 
 ( 665 /2)همان:  «تو در جهان باشم بردار دینو  آگاه دینکه  ام نشده
ی جمشدید،  سدال از فرمدانروای  یا نهصدد  ششصد  و گسترش زمین  مرگی بیدوران  د3

از جمشدید  »یری و مر  خبدری نیسدت و   است  در این دوران از بیماری، پدوران طالیی 
فراهم آورد  مرگی بیآفریدگان اورمزد  همۀرمه این سودها بود که ششصد سال برای  وبخ

 شداهنامه این مددت در  (  43: 1354، خدرد   مینوی) «و آنان را عاری از درد و پیری و آفت کرد
و گیاهدان را   هدا  آب»او  ،همچندین  ( 44 /1: 1366ر  ؛ فردوسی، ) است شدهذکر سیصد سال 
روان جمشید به سبب دور  ( 137 /1 :1385، اوستا) «را نکاستنی کرد ها خوراکینخشکیدنی و 
جمعیت  ،در این دوران(  54: 1366زادسپرم، ر  ؛ ) شود میتنگی و خطر ستای   کردن ترس،

را ندارد  پس اهدورامزدا   ها آنزمین گنجای   که گیرد میچنان فزونی و حیوانات  ها انسان
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زمدین را  مختلف  ۀدورسه  طی و  پذیرد میبخشد  جمشید زمین را فراخی  خواهد میاز جم 
  (667 /2: 1385، اوستار  ؛ ) دهد میگسترش 
بخشی و حفد    شخصیت جمشید، نق  نجات های جنبهیکی از   جمکرد رِوَساخت  د4

ایزدان  اهورامزدا و ،امتناع جمشید از پذیرفتن دیننژاد بشر و دیگر موجودات است  پس از 
و برفی  آور مر و از زمستانی سخت و  شوند می، وارد مشید بر پا کرده بوده انجمنی که جب

از  هدا  نمونده تا مکدانی را بدرای بهتدرین     خواهد میو هرمزد از جمشید  دهند میانبوه خبر 
و « ملکوسدان » بسازد تا پس از طوفان فراگیدر  ها انسانتعدادی از  نیز گیاهان و حیوانات و

، اوسدتا ر  ؛ ) جداری سدازند  دیگر زندگی را بدر روی زمدین    ، بارمر  تمام موجودات زمین

ساخت  بده شدگفتی روشدن     ای خانهزیر زمین و به نهفتگی »جم در  ( 672د670 :2، ج 1385
به  )قلعه( راین خانه یا وَ ( 137: 1369)دادگی،  «بر او چیره نگردد است که تابستان و زمستان

رزوهدای دیدرین     معماری عجیب آن یکی از آودش میخوانده « جمکَرد رِوَ» ،آن ۀسازندنام 
و یدک   گدذرد  میکندی  ؛ زیرا زمان در این سازه بهسازد میزمان را ممکن  بشر، یعنی مهارِ

 ( 674 /2: 1385، اوستار  ؛ ) روز آن معادل یک سال زمینی است
 است، با جمشید که برای نوروز، عید معروف باستانی، ذکر شده هایی مناسبت نوروز  د5

در[ ماه فدروردین روز خدرداد،   »]است:  آمده« ماه فروردین روز خرداد» ۀرسالدر  پیوند دارند 
روز به نوروز  ،جم را دیدند ۀفرمودچون آنان  کَند و به مردمان فرمود کَندن  ها استودانجم 

 ۀدوردر مطابق برخی روایدات  با اینکه  ( 141: 1371، متون پهلوی) «کردند و نوروز نام نهادند
منسدوب اسدت و    اوت ساخت دخمه و اسدتودان بده   اما سن  ،جمشید از مر  خبری نیست
 ای بازمانده   شاید این امرنامند می «نوروز»و آن را  گیرند میمردم برای ساخت دخمه جشن 

 اسدت « فرمدانروای کشدور اروا  مردگدان   » یدم  زیدرا  ؛باشدد یم در اساطیر هندی  ۀافساناز 
چندان عجیدب نیسدت    ساخت مکانی برای درگذشتگان از سوی او و  (194: 1348، ودا ری )

 های گورستانجمشید  ،در نوروز گوید میو  داند نمیت را منسوب به جمشید بیرونی این سن 
قدیمی را ویران کرد و دستور ساخت گورستانی تازه داد که مردم و خداوندد ایدن عمدل را    

پدرواز   پدس از  ،شاهنامهدر   (331: 1386یرونی، بر  ؛ ) نامیدند «وروزن»پسندیدند و آن روز را 
 /1: 1366ر  ؛ فردوسدی،  ) خوانند می «نوروز»و آن روز را  گیرند میجمشید در آسمان، جشن 

44 ) 
است  وی  ه به جمشید منسوبقمردم در چند طب بندی دسته  ایجاد طبقات اجتماعی د6

این  اسامی ،دینکردکتاب هفتم ر دکرد   بندی دستهبا وظایف معی ن مردم را در چهار گروه 
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، دینکدرد ر  ؛ ) واستریوشدی و هوتخشدی   است: آسدرونی، ارتشدتاری،   دهچهار گروه چنین آم

صدنعتگران   دبیران،خدمتکاران جمشید،  ۀ جنگاوران، فقیهان،طبقطبری چهار (  201: 1389
از ایدن اقددام    ،اوسدتا در   (118 /1: 1383ر  ؛ طبدری،  ) داندد  میرا ابداع جمشید  و کشاورزان
است که فر  سه بار  جدا شدن فر  از جمشید، آمده در ذکر ،حال  این با  است شدهن جمشید یاد

آن را  بار گرشاسب ر دوم فریدون و سومین، بااول ایزد مهر باریا سه مرحله از جم جدا شد  
سه جنبده  » از جامعه هستند  ای طبقهف معر  یک که هر (491/ 1: 1385، اوستار  ؛ ) برگرفت
ر حکومدت، دیدن و بدر    ف ریاسدت او بد  ، معدر  بخشی برکتجمشید که عالوه بر  ۀفر بودن 

 هدا  آنی قبایل هندواروپایی باشد که در گویای ساختمان ابتدای تواند میاست،  پهلوانان بوده
 ( 228د227: 1381)بهار،  «است بودهجادوگر قبیله و پهلوان نیز  ، خودقبیلهظاهراً رئیس 

مداه فدروردین روز   »جمشید این بدود کده در    دیگر اعمالاز  پیمانه از دوزخ  آوردن د7
 در توردیح ایدن  ابوریحان بیروندی   ( 141: 1371، متون پهلوی) «بیاوردخرداد، پیمانه از دوزخ 

لیس برکت را از مردمان دور کرد و آنان از خوردن و آشامیدن سدیر  ابکه  است گفته روایت
سوی جنوب رفت و این ماجرا را به پایان رساند و ه ن خداوند بو جمشید به فرما شدند نمی

 جمشید به دنیا بازگشت و مردمدان جشدن گرفتندد    ،اعتدال را به مردم بازگرداند  در نوروز
ارتباط دارد و جمشید  به دنیای مردگان یم رفتناین روایت هم با  ( 330: 1386بیرونی، ر  ؛ )

و بده دنیدای زنددگان     کندد  مدی نوعی مر  را تجربه  با رفتن به دوزخ و دنیای اهریمن به
  گردد میباز

نخسدتین انسدان شدمرده     ،در بسدیاری از مندابع  جم  ساخت برخی از مظاهر تمد ن  د8
خی از ابزارها و لوازم مبدع بر ،هوشن و  از قبیل کیومرثو همانند اقران خوی   است شده

فردوسدی،  ر  ؛ ) از کتدان و ابریشدم   لبداس  ایجاد نیز و و زره افزار جن ساخت  مدنیت است 

ر  ؛ ) و رند  کدردن جامده    استخراج جواهرات از معادن و مرواریدد از دریدا  (، 42 /1 :1366

ها و عطر ابداع (،15: 1368ر  ؛ ثعدالبی،  ) پزشکی و درمان ،ساخت کشتی (،33: 1363گردیزی، 
  است شدهده به او نسبت دا (130/ 1 :1353ر  ؛ بلعمی، ) ساخت راهو  ها بوییدنی

 گناه جمشید  4
خاکسدتری دارد و   ای چهدره جمشدید، او در اسداطیر و ادبیدات     ۀشد اعمال ستای  با وجود

کده نمداد شخصدیتی     در عدین حدال   وی  اسدت  شدهبخشی از شخصیت او مذموم شمرده 
 ۀواسطبه   است آمدهفردی گناهکار و ناسپاس به شمار  ،منابع در برخی از است، شکوهمند
  در اینکده گنداه جمشدید چده     شدود  مدی فدر  ایدزدی از او دور    ،شود میه مرتکب گناهی ک



 47 /1396 ، پاییز و زمستان2شمارۀ ، 6سال  ،نقد ادبی و بالغت پژوهشنامۀ

 

 ودا رید  از  )سدرود دهدم(   مختلفدی وجدود دارد  در ماندداالی دهدم     های روایت است، بوده
و تقارای ازدواج سدخن   یم بهاز عشق خود  میی آنکه در  است آمدهو یمی  یم گفتگوی
 ( 344دد 339: 1348، ودا ری ر  ؛ ) پذیرد نمیو  انگارد میدرخواست او را گناه  یم اما ،گوید می

گنداه  » ،ازدواج ایدن دو  رسدد  می نظر به نکه این دو نخستین زوج بشر هستند،با توجه به ای
  یهنددوایران و بعید نیست گنداه جمشدید در آغداز     است آمده میازدواج با محارم به شمار 

جدم  »اه جمشید خوار شمردن خداوند است: ، گناوستادر   (85: 1376)بهدار،   «چنین بوده باشد
ویونگهان نیز که برای خشنودی مردمان و خویشتن، خداوند جهان را خوار شمرد، از ایدن  

پورداوود بده   ۀترجمدر ، این قسمت از گاتاها ( 25/ 1: 1385، اوستا) «گناهکاران نامبردار است
مین گناهکاران است کده  از ه ،ویونگهانپسر ه جم، آشکار است ک: »است آمدهاین صورت 

در  ( 163: 1384)پدورداوود،   «خوردن گوشت بده آندان آموخدت    ،برای خشنود ساختن مردمان
سدپیدآرواره آمدندد  او را کشدتند    و آن     رنگدی  تیدره به گوسپند »مشی و مشیانه  ،بندهشن

، گوشدتخوار  های انساناولین  ،طبق این روایت ( 81: 1369)دادگدی،   «گوسپند را کباب کردند
گوسفند »، این است که از اعمال نیک جمشید از طرفی، یکی  اند بودهانسانی نخستین زوج 

یدا   گدذار بنیان شگفت است جمشدید  ( 43: 1354، خرد  مینوی) «را در عوض پیل به دیوان نداد
 نیدز مورد حمایدت خدوی  و   برکت پرحیوان  ،آیینی باشد که در آن به گوسفند دهندۀ رواج

ناسپاسی در  ،شاهنامهدر   آسیب برسد (49: 1359دادگی،  ر  ؛) امشاسپند بهمنایت مورد حم
فردوسدی،  ر  ؛ ) اسدت  شدده ذکر زوال قدرت جمشید  ۀمقدممقابل خداوند و ادعای خدایی، 

پدس از آنکده او بده سدخن     »گناه جمشید، دروغگویی است   ،در زامیادیشت  (45/ 1: 1366
/ 1: 1385، اوسدتا ) «او بیدرون رفدت  آشکارا به کالبد مرغدی از  نادرست دروغ دهان بیالود، فر  

آفت و مدر    پیری، کند می  جمشید ادعا است آمدههم چنین امری  تاریخ طبریدر  ( 489
 :1383طبدری،  ر  ؛ ) رود میو با کفران نعمت در گمراهی فرو است کردهرا او از مردمان دور 

گناه نیدز بدار اول از آندان سدر     این  ید بدانیم،یانه را مقد م بر جمشاگر مشی و مش ( 118 /1
ایشان را پلید ساخت و ایشان گفتند کده اهدریمن آفریدد آب و     اندیشۀاهریمن »است:  زده

]است[ که  گویی دروغزمین و گیاه و دیگر چیز را  چنین گفته شده )است که( آن نخستین 
از جمشدید  دن فدر ه، بخدت   بدا از دسدت دا   ( 81: 1369)دادگدی،   «توسط ایشان بهم بافته شد

  یکی آورند برمیسر از هر طرف حکومت مدعیان و  گیرد می، آشوب کشور را فراگردد میبر
و اسدپیدور و   طهمدورث جدم و    »است« اسپیدور»جمشید در این دوره، رقیبان  ترین مهماز 

یدور، عدالوه بدر اسدپ    ( 149: 1359)دادگی،  «همه برادر بودند ،نیز خوانند چین رشننرسی که 
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 ،نامه گرشاسب   مطابق گزارششود می  جمشید متواری کند میرحا  نیز به ایران حمله 
با دختر فرمانروای آن سدرزمین ازدواج  و  رود میبه زابلستان  جمشید پس از متواری شدن

از آنجدا هدم   ناچدار   بده امدا    که نیای بزر  رستم اسدت  شود میو صاحب فرزندی  کند می
با ار ه دو و به دستور رحا   دشو میپس از صد سال در چین گرفتار  ،و سرانجام گریزد می
بدرادرش   ،«آنکه تن جدم را بده ار ه دو ندیم کدرد    »  (52/ 1: 1366فردوسی، ر  ؛ ) شود مینیم 

 ( 493/ 1: 1385، اوستار  ؛ ) اسپیدور بود
 جمشید اسطورۀدوگانه در  های تقابل  5

 ای مجموعهبه  توان میقومی یا اساطیر را  های نهافسااول  های شخصیت»با توجه به اینکه 
 اسدطورۀ عناصدر   (،24: 1385)نیکدولز،   «دوگانده تجزیده کدرد    های تقابلاز عناصر متمایز یا 

متعدد جدا کرد   های درونمایهو  ها شخصیت ۀدوگان های تقابلبر اساس  توان میجمشید را 
گرفته از خصوصیات است که بر رفتهکار  به ای دوگانه های تقابلجمشید،  اسطورۀدر ساخت 
و خود  است شدهاز دو بخ  متفاوت تشکیل جمشید است  زندگی او خود شخصیت  دوگانۀ

عامل مهم و تأثیرگذار است  این سخن به ایدن معناسدت کده     ،اوست که در هر دو بخ 
از زنددگی او وجدود ندارندد و یدا حضورشدان       هایی بخ متقابل با او یا در  های شخصیت
جمشدید،   خدواهرزادۀ مخلوقات اهریمن و بده روایتدی    ترین مهمرحا  از است   ن کمر

 ؛نمادی از تقابل خیر و شر دانست توان نمیمستقیماً با او در ارتباط نیست  تقابل این دو را 
 جنبدۀ  اسدت، جمشدید نیدز کفدران نعمدت کدرده،      شر نمایندۀ زیرا عالوه بر اینکه رحا  
 اهریمن به ۀنماینداست و هر دو  سنخاسپیدور هم از همین  اهریمنی دارد  تقابل جمشید و

 ۀآیند، با است بودهو سعادت انسان  مرگی بیجمشید را که دوران  ۀگذشتاگر   روند میشمار 
تقابدل ایدن دو    اسدت، مقایسده کندیم،   ندابودی و رندم مردمدان     مدر ، عصر که  رحا 
 در مقابل میرایی و فانی بودنجاودانگی  ،تقابل زندگی و مر  و به تعبیر دیگر ،شخصیت
جمشید با اهریمن که در بخ  رفتن او به دوزخ و آوردن پیمانده بدا یکددیگر    تقابل است  
تداب  و   جمشید که نمادی از خورشدید،   ، تقابل دو نیروی خیر و شر استشوند میمواجه 

 بدر ظداهری گرمدا در برا   هدای  تقابلو  شود میگرماست، وارد دوزخ سرد و تاریک اهریمن 
 ،زمسدتان و  ل بهدار تقاب ،ساخت ژرفکه در  آورد میسرما و یا نور در مقابل ظلمت را پدید 

از دیگدر    بدر دارد را در  یدر در برابدر شدر   خ یعنی گرما و نور در برابر سرما و ظلمت و نیدز 
مخالفت  اندیشۀاست  یم و یمی تقابل دو  «یمی»، اوخواهر  ،جمشید اسطورۀ های شخصیت

جه به اینکه ازدواج با تودر برابر موافقت با آن برای تدوام نسل بشر است   ،رمبا ازدواج محا
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گنداه و گناهکدار    تقابدل بدی   صدورت   بده ، ایدن تقابدل   است بودهبا محارم نزد هندوان گناه 
 دیگر آشنا شدند که ازدواج با محدارم گنداه نبدود    های تمدن  بعدها که ایرانیان با آید میدر
تقابل فو   ،حال  اینبا  دیگری تبدیل شد  های صورتاین مورد به (، 230: 1381بهار، ر  ؛ )

در  هدا  شخصدیت تقابل  ترین قوی  است هآن باقی ماند جایگزین های صورتاز  یکدر هر 
و  ،نیمه کامالً اهدورایی و نیدک   تقابل دو شخصیت متضاد اوست که یک جمشید، اسطورۀ
 او، اهریمنی و مطرود است  دیگر نیمۀ

، با آشدوب  و آسای  مردمان و موجودات مرگی بیدوران  یعنی ،الیی جمشیدن طدورا
ساخت این تضداد، تقابدل   است  زیردر تقابل رحا   دورۀاو و نیز سالیان آخر فرمانروایی 

دارد  در اسداطیر  انگی و میرایی است کده نمودهدای زیدادی    یا تقابل جاود ،مر  و زندگی
اسداطیر   ،چدون آشدیل و اسدفندیار    تندانی  رویینطیر از این تقابل در ساخت اسا هایی نمونه

چدون   ای اسدطوره  های شخصیتعمر طوالنی بعضی  و نیز )اسکندر( جستجوی آب حیات
، دهدد  مدی که جمشید در دوران فرمانروایی خود انجدام   ابداعاتی ،همچنین زال وجود دارد 
معدادن،   راجاسدت  اسدتخ   تدر  متعالیتی به سوی فرهنگی فرهن  سن  یتالشی برای ارتقا

جامعه را به سوی تمددنی جدیدد و    ،ساخت لباس ابریشمی، ابداع پزشکی و دیگر اعمال او
)فرهن  قددیمی( در   تتقابل سن  صورت به توان میرا  ابتکارها  این دهد میپیشرفته سو  
تبدیل مدواد   ،ها نوآوری)فرهن  جدید( بیان کرد  به دلیل آنکه بسیاری از این  برابر تجدد
تقابل فرهند  و   توان میاین تقابل را  ؛زارهای ساخت بشری استدر طبیعت به اب موجود

  ت و تجدد استاز تقابل سن  تر عامکه  طبیعت خواند
 جمشید اسطورۀو مفهوم  ها واج اسطوره  6

  ترتیدب داد ستونی زیدر   صورت جدول ش  به توان میداستان جمشید را  های واج اسطوره
در  اسدت  جمشدید   مختلف روایدت زنددگی   های بخ جدول،  چین  افقی مال  و معیار

بخواهیم اسطوره را بازگو چه  چنان ،است که استروس بیان کرده چنان، ها واج اسطورهجدول 
: 1373اسدتروس،  ر  ؛ ) را از راست به چپ و از بداال بده پدایین بخدوانیم     ها ردیفکنیم، باید 

143 ) 

را از باال به پایین  ها ستونباید  ،بفهمیمها  اجو در جدول اسطورهاگر بخواهیم اسطوره را 
 همدۀ و یکی پس از دیگری بخوانیم و هدر سدتون را واحددی مسدتقل در نظدر بگیدریم        

ر  ؛ ) ند کده بایدد کشدف شدوند    هست نشانگر یک ویژگی مشتر  ،یک ستون های وابسته

مظداهر آن  نیدروی خیدر و    تاهمید بیدانگر  ل ستون او  ،بر این اساس ( 144: 1373استروس، 



 جمشید در روایات اساطیری از منظر نقد ساختارگرا دوگانۀتحلیل شخصیت  /50

شمردن نیروی خیر و پشدت   اهمیت بییعنی  ،در تقابل با ستون نخستاست  ستون ششم 
بدر تدداوم   و  دهدد  مدی اهمیت پیوندهای خانودگی را نشان  ،  ستون دومکردن به آن است

   کند می نسل و حیات بشر تأکید
ویوسونت: خدای 
 خورشید//
 شید )درخشان(

 
ویوسونت شیرۀ 
 گیرد هوم را می

   

 شهریار و موبد
یم با  ازدواج

یمی )جم با 
 جمک(

 
یم، پادشاه 
 مردگان

 

جمشید 
پیامبری را 
قبول 
 کند  نمی

مصاحبت جمشید با 
 اهورامزدا

 

مرگی و  بی
نخشکیدن آب 
و گیاه در دورۀ 

 جم

رفتن جمشید به 
 دوزخ

  

گسترش دادن زمین 
و تقسیم طبقاتی 

 مردم
  

آموزش خوردن 
 گوشت

  

و چیرگی بر دیوان 
 جادوان

 
ساخت وَرِ 
 جمکرد و خانه

آموزش ساخت 
 لباس از ابریشم

 
دروغگویی 
 جمشید

  
پزشکی و 
 درمان

 

رحا  
)خواهرزاده 
جم( به او 
حمله 
 کند  می

جمشید 
ادعای 
خدایی 
 کند می

    

اسپیدور 
جمشید را 
دو نیم 
 کند  می

 

 
  کشند میگر را اعضای خانواده همدی و دکن میعکس این مطلب را بیان  ،ستون پنجم

، شمارد میمهم  رابا ستون دوم که این پیوندها  ،نشان دادن پیوندهای خانوادگی بها بیاین 
و جداودانگی   مرگی بیاز  ای جلوه ۀکنندیک بازگو ، هرستون سوم های خانهدر تقابل است  
 درمان بیمار، ، پزشکی و تالش برایبخشد میهوم زندگی جاوید  ۀشیرقدر که  است  همان
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دوران طالیی جمشید چنین خصوصدیتی دارد  سدتون    ،  همچنینکند میمر  را از او دور 
نیستی و میرایی است  یم به عنوان نخستین بشر میدرا، پادشداه    ۀ مر ،کنند، بازگوچهارم

زیر زمین و دوزخ  تناسب دارد  رفتن جمشید به جنوب،مردگان است و کندن ستودان با او 
 ۀکنندد  ۀ آخر این ستون نیدز تدداعی  خانغروب خورشید است  دو  مر  او و یا ۀدهند نشان

 ،برای ساخت ابریشدم  ،  همچنینحیوانی کشته شود مر  است  برای خوردن گوشت باید
 ه تارهای ابریشم پیله آسیب نرسد باید پی  از تولد پروانه آن را به نحوی کشت که ب

گوناگون  های تقابلجامع ، یاساطیر های شخصیتاما چرا جمشید برخالف بسیاری از 
 هدای  شخصدیت جمشدید یکدی از   پاسخ این پرس  را باید در این نکته جست کده  است؟ 
 را در پی دارد: لوها، خطر مر  مادر و فرزندانبه دنیا آمدن دوقاست   ای افسانهدوقلوی 
پیامدد مهمدی در اسدطوره بده      ،اگر در رحم مادر بیشتر از یک بچه وجود داشته باشد»

برای به دنیا آمددن و   ها آناهد داشت  به این دلیل که اگر دو بچه در رحم باشد، دنبال خو
برای زودتدر بده    ،  آنکه بدجنس استپردازند میبه مبارزه با یکدیگر  کار  اینکسب افتخار 

طبیعدی   ۀروید و بده جدای    دهد نمیتردیدی به خود راه  ،راه ترین کوتاهدنیا آمدن و یافتن 
 اسدطورۀ در  تدوان  میآن را  ۀنمون ( 45دد 44: 1385)استروس،  «شکافد می زایمان، بدن مادر را

خدای زمان، هزار سال قربانی کرد تا پسری از او زاده  ،تولد اهورامزدا و اهریمن دید  زروان
در ایدن  کوش  خود تردید کرد و  ۀنتیجدر  ،پس از هزار سال ق کند شود که جهان را خل

او پدید آمدند  زوران سوگند خورد اولین فرزندی که بده  هرمزد و اهریمن در زهدان  ،حال
هرمزد، اهدریمن را از ایدن اندیشده بداخبر کدرد       سلطنت جهان را به او بسپارد   ،دنیا بیاید

هر  ( 158: 1381بهار، ر  ؛ ) رحم دور بود، زهدان را درید و به دنیا آمد دهانۀاهریمن چون از 
 دیرترقرار است وی بزر  جهان هستند  کودکی که یکی از دو نیر ۀنماینداز دوقلوها  یک

در جهان است و کدودکی   نیروی شر ۀنمایند، اندازد میجان مادر را به خطر به دنیا بیاید و 
ل جان مدادر را  ؛ زیرا تولد کود  او نیروی خیر خواهد بود ۀنمایندابتدا متولد شود،  که باید
همزاد خدود جداسدت، غالبداً شخصدیت      کهن از های روایت  جمشید که در کند نمیتهدید 
  در کند میمخالفت  یم اما ،یمی خواهان ازدواج با اوست ،که اشاره شد چناندارد   ای ستوده

، جمشید جدامع  رود میکم از اسطوره کنار  و کم شود میکه نق  همزاد او کمتر  دوران بعد
در  توانندد  مدی  دو شخصیت متضداد »زیرا  ؛شود میهر دو شخصیت مثبت و منفی دوقلوها 
پداره و دوقلدو   ی بمانندد تدا زمدانی کده او هندوز دو     کنار هم و در درون یک شدخ  بداق  

آگاهانده یدا   جمشدید،   اسدطورۀ در تکدوین   رسد مینظر  به ( 46: 1385استروس، ) «است شدهن
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جمشید در  اهریمن و یارانشان توجه شده باشد  دوقلوهای هرمزد، های ویژگیناخودآگاه به 
 همدان   دهدد  میانجام همراه اهورامزدا  خویشکاری امشاسپندانِ مشابهاعمالی مثبت،  ۀنیم

و ایدن   نیک جهان، جامع تمام خصوصدیات نیدک اسدت    ۀنیمطور که اهورامزدا به عنوان 
واجدد اعمدال    روشن خود، ۀنیم، جمشید نیز در است خصوصیات را به امشاسپندان بخشیده

 :نیک امشاسپندان است
 ت سدودمند اسدت  بهمن حامی حیواندا  *
  (88/ 1: 1307پورداوود، ر  ؛ )

جمشددید از گوسددفند و سددایر جددانوران  * 
  کند میمراقبت 

اردیبهشت نگاهبان مرغدزار و گیاهدان    *
/ 2: 1385، اوسددتار  ؛ ) روی زمددین اسددت 

  مترجم( ۀحاشی ؛952

در دوران طالیددی جمشددید، گیاهددان    * 
  ندشو نمی خشک

ر  ؛ ) اسددت مرگددی بددیامددرداد نمدداد  *

 ( 95/ 1: 1307پورداوود، 
پیددری و جمشددید از  ،در دوران طالیدی  * 

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

 خشک ها آبدر دوران طالیی جمشید،  * 
  شوند نمی

فدر  ایدزدی و نگهبدان     ۀنمایندشهریور  *
  (1/93: 1307د، پورداوور  ؛ ) فلزات است

اسدت و   مردمدان  منددترین  فر هجمشید  * 
 اوست  استخراج فلزات از معادن ابداع

ی نگهبددان سددپندارمذ در جهددان مدداد   *
 اوست  کنندۀ پا آباد و  زمین،

جمشید زمین را آبداد و در سده مرحلده     * 
  دهد میآن را گسترش 

 خواریگوشت  جمشید تواجد اعمال اهریمن و دیوان اسید، شخصیت جمش نیمۀ دیگر
بدد،   اندیشدۀ روغ،   دکه یادآور کشتن گاو مقدس به دست اهدریمن اسدت   دهد میرا رواج 

دادگدی،  ر  ؛ ) اهریمن منسوب است ۀآفریداری که به دیوانِ و تبهک گفتار و کردار نکوهیده

یو تخریدب و  استویهاد د د  ،دارند  همچنین هایی مصدا تاریک جمشید  ۀنیمدر   (55: 1369
تا زمانی کده جمشدید    جمشید ارتباط دارد از سوی  داشتن نق  پادشاه مردگانبا  د  مر 

، اعمال او بین دو قطب مثبت و منفی در نوسان کند میدوقلو و همزاد را ایفا  ،دو نق  هر
روشن خدود متمایدل    ۀنیمبه  ، جمشیدکند میاست  هنگامی که همزاد او مجدداً نمود پیدا 

پایان عمر اوست  در این دوره از زندگی، همزاد او در  های سال ،مدعا  مصدا  این شود می
همسر رحا  هسدتند،  این دو و چون  شوند میشهرناز و ارنواز مجدداً وارد اسطوره  ۀچهر

  جمشید نیز با ازدواج با دختر پادشاه سیستان که منجدر بده تولدد    شوند میهمزاد منفی او 
در او   دهد می، عملی بزر  برای ایرانیان انجام دشو مینیای بزر  گرشاسب و نیز رستم 
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، کندد  میهنگامی که فروغ  او را تر    »شود میپایان کار نیز به سوی روشنایی متمایل 
و زمانی کده بدار دیگدر ظهدور      شود میو خود جمشید ناپدید  شود میجهان بر وی تاریک 

 «نمایدد  مدی د طلدوع  یعنی همان محلی است که خورشی ،محل ظهورش خاور دور ،کند می
 ۀوسیلخود است و با دو نیم شدن به  ، بازگشت به مبداءپایان زندگی او ( 72: 1383)کارنوی، 

 داستان تولد او و همزادش است  ۀدوباربازسازی که  شود میبه دو فرد تبدیل واقع  در ،ار ه
  نتیجه  7

 های نگرشال و جمشید در روایات مختلف اساطیری و انتساب اعم انگیز شگفتسرگذشت 
تحلیدل  اسدت    پدیدد آورده گوناگون به او از وی شخصیتی با ابعاد مختلدف و گداه متضداد    

اسدت  ایدن    انگر چند تقابل مهدم تروس بیلوی اس نظریۀجمشید بر اساس  اسطورۀساختار 
بلکده در درون   ،حاردر در روایدات   هدای  شخصدیت نه در ارتباط او با دیگدر  غالباً  ها تقابل

عبدارت  ایدن اسدطوره    دوگانۀ های تقابل ترین مهمست  بررسی ا شایستۀ او شخصیت خود
، و هدا  آنمردن تقابل مر  و جاودانگی، اهمی ت پیوندهای خانوادگی و نداچیز شد  ز: است ا

زمین  شهریار و موبد است، با اهورامزدا مصاحب دارد، جمشید از یک سو  تقابل خیر و شر
از پدذیرش پیغدامبری سدر بداز      ،  در مقابدل رددگد  میو بر دیوان چیره  دهد میرا گسترش 

 یمی بابرای تدوام نسل بشر  ،دیگر   از سویکند میو ادعای خدایی  گوید میدروغ  ،زند می
 ،رحا  و اسپیدور و کشته شدن اوست  همچنین حملۀ ،مقابل آن نقطۀکه  کند میازدواج 

 رِاست  بنیان نهادن وَ مرگی بیدوران  ،و دوران او فشارد میهوم را  شیرۀ ،در برخی روایات
  آید میدیگری از تالش او برای جاودانگی به شمار  جلوۀپزشکی و درمان  جمکرد و رواج

و  رود مدی پیمانده بده دوزخ    وی پادشاه مردگان اسدت  بدرای آوردن   ،در مقابل این اعمال
اهت شب ،  همچنینآموزد میبه مردمان  ،است اتخوردن گوشت را که مستلزم کشتن حیوان

جز آنچه بیان مقابل کردارهای اهریمنی اوست   نقطۀدان نبسیاری از کارهای او به امشاسب
گوی دوقلوها در اساطیر د النای تولجمشید بر مب اسطورۀ ساخت ژرفبا توجه به اینکه  ،شد

وره در اسط مادر خطری در پی ندارد و ل برایفرزند او تولد که  باید گفت ،است شکل گرفته
 ،انددازد  مدی زندگی مدادر را بده خطدر    دوم که    تولد فرزندآید میبه شمار وی خیر نیر نماد

و همدزادش   ،یرنماد نیروی خ جمشید نیز او اسطورۀی است  در و نابود نیروی شر  نمایندۀ
از که همزاد جمشید حضور دارد، نق  قطدب منفدی    هایی روایتاست  در  نماد نیروی شر 

امدا   ،کندد  میایفا را  اسطوره قطب مثبتنق  ست و جمشید او عهدۀبر شده یاد های تقابل
دو  دار عهدههمزمان  جمشیدو  شود میمنتقل  جمشیدبه وی نق   ،با محو شدن همزاد او
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حاصل این  کامالً متضاد های ویژگیبا  او دوگانۀی سیماکه  استشخصیت مثبت و منفی 
 امر است 
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