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 جم کیست؟
 محسن نظری فارسانی*1 

 چکیده
های درخورنگرش و ارزشمندی دربارة اساطیر ایران، در سالیان اخیر پژوهش

این شخصّیت چنان ابعاد ویژه شخصیّت جمشید انجام شده است. و به

ای دارد که هر کس از دیدگاهی به یک یا چند ویژگی او نگریسته گسترده

مزدا به او است. یکی از معّماهای مربوط به جم، دو ابزاری است که اهوره

داد تا جهان مادّی را گسترش دهد و بباالند. در این مقاله سعی بر این است 

این دو ابزار نشان داده شود، و از آن طریق که با ارائة دالیل مستدل، چیستی 

برخی دیگر از ابعاد ناشناختة این شخصّیت شگفت کشف و نموده شود. در 

پایان با ذکر مطالبی که دربارة ذوالقرنین در قرآن آمده است، تشابهات جم و 

شود که جم و شود، و بر اساس آن این نظریه مطرح میذوالقرنین ذکر می

ل یک شخصیت واحد هستند. با بیان این مطلب که ذوالقرنین در اص
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توان به این قائل شد که جم در ذوالقرنین همان جم هندوایرانی است، می

 اصل یک شخصیت تاریخی بوده است.

 : اسطوره، اساطیر ایران، جم، ابزار، ذوالقرنین.هاکلیدواژه

 
 

 . مقدمه، پیشینة پژوهش، روش پژوهش1

های هندوایرانی است. تحقیقات پرشماری در ین شخصیتترترین و جذابجم از مهم

های مختلف ایران و خارج از کشور دربارة این شخصیت انجام شده است، و به جنبه

هایی مرتبط با این شخصیت اند. در این مقاله به مقولهزندگی و اعمال و روزگار او پرداخته

ها در میان نیست، یا هست ولی با ایم که در مقاالت و تحقیقات دیگر سخنی از آنپرداخته

 نتایجی دیگرگون.

آمده  وندیدادپردازیم، که ذکرشان در فرگرد دوم نخست به دو ابزار اسرارآمیز جم می

، سخن گفته شده است. -suβrāو  -aštrāاست. در آنجا از دو ابزار مشهور جم، 

اند. از آنجا که واژة هدانشمندان نظرات متعدّدی دربارة چیستی این دو ابزار پیشنهاد کرد

و  14و فرگردهای  مهریشتاز جمله ــ  وندیدادهایی غیر از فرگرد دوم نخست در متن

، (Bartholomae, 1904: 263)دارد « تازیانه»کار رفته، و معنی  ــ نیز به وندیداد 18

 ,Bailey)اند بیشتر دانشمندان این معنی را برای این واژه در متن مورد بحث پذیرفته

1943: 220; Cantera, 1998: 309)  ،(. البته نظرات دیگری نیز 48: 1355)تفّضلی

 :Darmesteter, 1880)« خنجر، دشنه»دربارة این واژه مطرح شده است: دارمستتر 

: 1384)بهار، « سیخونک»، دوهارله (Lommel, 1927: 204)« سیخک»، لومل (12

: 1349)هدایتی، « نفیر»(، و هدایتی 302 :1383سن، )کریستن« حلقه»سن (، کریستن228

معنی « تیر، خدنگ»(. بحث دربارة معنی واژة دوم بیشتر است؛ بارتلمه آن را 117-119

(، 228: 1384)بهار، « گاوآهن»، دوهارله (Bartholomae, 1904: 1358)کرده است 

، (Bailey, 1943: 220)« خیش»، شفتلویچ (Lommel, 1927: 204)« حلقه»لومل 
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-128: 1349)هدایتی، « صور»، هدایتی (Darmesteter, 1880: 12)« حلقه»ارمستتر د

« شاخ، گاودم»، کانترا (Bailey, 1943: 221)« گوازه، سیخونک»(، بیلی 129

(Cantera, 1998: 607)(، و بهار 302: 1383سن، )کریستن« سیخک»سن ، کریستن

دانسته، و گفته است که « شیپور»ژه را گیمن این وا(. دوشن229-228: 1384)بهار، « نفیر»

توسّط جم داشته است. کلنز نیز نظر او را پذیرفته است، و « هانقشی در ادارة اجتماع روان»

ودا و صور اسرافیل در اسالم، که هم یمه در ریگ (-nāḍī̉)درست بین نِی »شیپور جم را 

 (.119: 1386نز، دانسته است )کل« نامش و هم معنایش مأخوذ از سُورای جم است

شود که جم همان ذوالقرنین است. در پایان مقاله برای نخستین بار این نظریه مطرح می

؛ 1377آزار شیرازی، دربارة کیستی ذوالقرنین نظرات گوناگونی ارائه شده است )بی

اند، و برخی اسکندر مقدونی، و برخی (. برخی او را کورش بزرگ دانسته1376خرمشاهی، 

ری غیر از اسکندر کبیر قائل هستند. هیچ یک از آن نظرات پایة استواری ندارند، و به اسکند

 اند.پیروان نظرات دیگر ایرادهای جدّی بر آنها وارد کرده

ها ای است. در تحلیل دادهصورت کتابخانهروش گردآوری مطالب در این پژوهش به

 ده شده است.شناختی استفاتطبیقی با رویکرد اسطورهـاز روش تحلیلی

 

 وندیداد. آغاز داستان جم در فرگرد دوم 2

ذکر دو ابزار جم، و نکات کلیدی و راهگشا در شناخت شخصّیت جم در بندهای آغازین 

آمده است. آغاز داستان جم با قرائت و ترجمة آلبرتو کانترا چنین است  وندیدادفرگرد دوم 

(Cantera, 1998: 49-59): 

1. pərəsat̰ zaraϑuštrō ahurəm mazdąm ahura mazda mainiiō 

spǝ̄ṇišta dātarə gaēϑanąm astuuaitinąm ašạ̄um, kahmāi +paoiriiāi 

mašịiānąm +apərəsaŋha tūm yō ahurō mazdẳ, aniiō mana yat̰ 
+zaraϑuštrāţ kahmāi +paoiriiāi mašịiānąm fradaēsaiiō daēnąm yąm 

āhūirīm zaraϑuštrīm. 
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ترین مینو! ای آفریدگار موجودات مزدا! ای مقدساهوره»مزدا را: اهورهپرسید زردشت 

مزدا، غیر ها برای نخستین بار گفتگو کردی تو، اهورهمادّی! ای اشون! با چه کسی از انسان

ها برای نخستین بار آشکار کردی دین را، که از من، که زردشتم؟ به چه کسی از انسان

 «اهورایی زردشتی است؟

2. āat̰ mraot̰ ahurō mazdẳ yimāi srīrāi huuąϑβāi ašạ̄um zaraϑuštra, 
ahmāi +paoiriiāi mašịiānąm apərəse azəm yō ahurō mazdā̊ aniiō 

ϑβat̰ yat̰ zaraϑuštrāt̰, ahmāi fradaēsaēm daēnąm yąm āhūirīm 

zaraϑuštrīm. 
ها او نخستین بار از انسان رمه، باای زردشت! به جم زیبای نیک»مزدا گفت: آنگاه اهوره

مزدا، غیر از تو که زردشت هستی؛ برای او آشکار کردم دین را که گفتگو کردم من، اهوره

 «اهورایی زردشتی است.
3. āat̰ hē mraom zaraϑuštra azəm yō ahurō mazdẳ, vīsaŋuha mē 

yima srīra vīuuaŋuhana +mərəta bərətaca daēnaiiāi, āat̰ mē aēm 

paitiiaoxta yimō srīrō zaraϑuštra, nōit̰ dātō ahmi nōit̰ cistō +mərəta 

bərətaca daēnaiiāi. 

آماده به خدمت باش برای من ای جم زیبای »مزدا: پس، ای زردشت، به او گفتم من، اهوره

گاه ای زردشت به من جم زیبا پاسخ آن« عنوان مذکِّر و حامل )= مبلّغ( دین.ویونگهان به

 «.عنوان مذکِّر و حامل دینشده هستم بهدادهشده نه تعلیمنه ساخته»داد: 
4. āat̰ hē mraom zaraϑuštra azəm yō ahurō mazdẳ, yezi mē yima 

nōit̰ vīuuīse1 +mərəta bərətaca daēnaiiāi āat̰ mē gaēϑẳ frāẟaiia āat̰ 

mē gaēϑẳ varəδaiia āat̰ mē +vīsaŋuha gaēϑanąm ϑrātāca harətāca 

aiβiiāxštaca 
عنوان مذکِّر و ای بهاگر ای جم آماده نشده»مزدا: آنگاه ای زردشت به او گفتم من، اهوره

حامل )= مبلّغ( دین ]من[ خدمت کنی، پس موجودات مرا بیفزای، پس موجودات مرا 

 «.عنوان پشتیبان و ناظر و پایندة موجوداتبباالن. آماده به خدمت باش به

5. āat̰ mē aēm paitiiaoxta yimō srīrō zaraϑuštra, azəm tē gaēϑẳ 

frāẟaiieni azəm tē gaēϑẳ varẟaiieni azəm tē vīsāne gaēϑanąm 



  155  جم کیست؟

ϑrātāca harətāca aiβiiāxštaca, nōit̰ mana xšạϑre buuat̰ aotō vātō 

nōit̰ garəm nōit̰ axtiš nōit̰ mahrkō. 
افزایم، من موجودات من موجودات تو را می» آنگاه ای زردشت به من جم زیبا پاسخ داد:

باالنم، من آماده به خدمت خواهم بود که پشتیبان و ناظر و پایندة موجودات تو تو را می

 «باشم. در شهریاری من نه باد سرد باشد، نه گرم، نه بیماری، نه مرگ.

6. āat̰ hē zaiia frabarəm azəm yō ahurō mazdẳ suβrąm zaranaēnīm 
aštrąmca zaraniiō.paēsīm. 

 مزدا، شاخ زرّین و تازیانة زرنشان.پس به او دو ابزار تحویل دادم من، اهوره

7. yimō asti bərəϑe xšạϑraiiẳ. 

 جم )برگزیده برای( دارندگی دو شهریاری است.

گاه زمین پر شد از در ادامه، سیصد زمستان )= سال( از شهریاری جم سپری شد. آن

گاه های سرخ سوزان. آنها و پرندگان و آتشها و سگو بزرگ و انسانهای کوچک دام

 مزدا جم را آگاهاند از اشباع زمین.اهوره

 :(Ibid: 61)بند دهم مهم است 

10. āat̰ yimō fraš̉ūsat̰ raocẳ ā upa rapiϑβąm hū paiti aδβanəm, hō 

imąm ząm +aiβiš̉uuat̰ +suβraiia zaranaēniia auui dim sifat̰ aštraiia 

uitiiaojanō, friϑa spəṇta ārmaite fraca +š̉auua vīca nəmaŋuha 

barəϑre pasuuąmca staoranąmca maš̉iiānąmca. 
ها، به سمت خورشید. او زمین را سُفت آنگاه جم پیش رفت در رپیثوین به سوی روشنایی»

عزیز! فراز رو و گسترده  ارمیتیای سپنته»با شاخ زرّین، با تازیانه بر آن زد، چنین گویان: 

 «ها.های بزرگ و انسانهای کوچک و دامشو برای بردن دام

های سوم بیشتر از آنچه بود، و دام و اینچنین جم زمین را گستراند به اندازة یک

دهد جای شدند. جمشید دو بار دیگر این کار را انجام میها فراخکوچک و بزرگ و انسان

مزدا از فرا رسیدن رسد. آنگاه اهورهبر وسعت نخستین خود میتا آنکه زمین به دو برا

طبقه در زیر زمین  دهد که یک ور سهدهد، و به جم فرمان میهای سخت خبر میزمستان

ها و گیاهان ها و پرندگان و آتشها و سگها و دامها را از انسانبسازد، و تنها بهترین
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مزدا به جم دربارة روشنایی ، راهنمایی اهوره38بند  ، و به تکرار در30بدانجا ببرد. در بند 

 :(Hoshang, 1907: 44, 50)ور آمده است 

30 & 38. ... aiβica tē varəfšuua suβriia zaraēniia. 

 :(Cantera, 1998: 88, 96-97)کانترا عبارت را چنین تصحیح کرده است 

... aiβica tē +varəm š́auua/ š́auuaţ +suβraiia zaraēniia. 
ایرانی باستان دانسته است، که  -vrp*شده از را ساخته varəfšuuaهارولد بیلی واژة 

 kərəfšکه فاعلی مفرد آن  -kəhrpهمچون  -vəhrp*)یا  -varəp*در زبان اوستایی 

شکل، »معنی را به -Skt. várpasبیلی واژة «. جای محصور»معنی است( بوده است، به

ذکر کرده است  -werbh*یا  -werp*رت هندواروپایی آن را با آن سنجیده، و صو« قالب

(Bailey, 1943: 223) او با ذکر ضبط .at̰uuš́məvar  4در نسخةL  (، این 38)در بند

بوده است. بر این پایه، وی  varə<m>-f-švat̰احتمال را مطرح کرده که واژه در اصل 

معنی کرده « را به ور برانآنان »خوانده، و  aiwiča tē varə<m>-f-švat̰عبارت را 

 .(Ibid: 224)است 

 در جمله رسد که این عبارت ناقص است، چون نیاز به فعل داریم، ولی فعلبه نظر می

در حالت « شکل، سازه»معنی به -varəpاسم است، از ستاک  varəfšuuaنیست. واژة 

است؛ وده ب šuua. احتماالً فعل این عبارت (Jackson, 1892: 49)فیه جمع مفعولی

خاطر همسانی با الحقة صرفی واژة پیش از خود، با فعل امر دوم شخص مفرد گذرا، که به

با فعل  suβriia، دیدیم که 10اشتباه کاتب ضبط نشده است. پیش از این، در بند 

aiβišụuat̰ :آمده بود. از این رو، عبارت و معنی آن چنین است 
... aiβica tē varəfšuua [šuua] suβriia zaraēniia. 

 «ها )= ورها( حفره ایجاد کن.با سوورای زرّینت در سازه»

 

 . دو ابزار جم3

در  vábhra-śو  -aṣṭrāرا دو واژة  -suβrāو  -aštrāنخستین سرنخ در دریافت چیستی 

ُسک یا سیخونک برای راندن »دهند. معنی واژة نخست زبان سنسکریت به دست می
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« سوراخ، شکاف»است، و معنی واژة دوم  (Monier-Williams, 1960: 117)« احشام

(Idem: 1105) مایرهوفر .aṣṭrā-  سنسکریت را معادلaštrā-  اوستایی دانسته، امّا برای

. او (Mayrhofer, 1956: 1/63)را ذکر کرده است « تازیانه»واژة اخیر همان معنای 

vábhra-ś  را نیز باsuft-, sumb-  رسی دری، و فا« سفتن»فارسی میانه، وsūrai  افغانی

 .(Ibid, 1976: 3/399)همریشه دانسته است « سوراخ»معنی به

اکنون باید از ترجمه پهلوی متن مورد بحث بهره برد. پیش از این، هومباخ از اهمیّت 

توجّهی به آن هشدار داده است کم گرفتن و کمزند سخن گفته، و دربارة دست

(Humbach, 2002: 68) متن مورد بحث بسیار مهم است  6. زند بند(Hoshang, 

1907: 25): 

اند ضبط کرده صورت آخر را بهبه  مانده واژة یکی DJRو  DJEهای نسخه 

(Idem)و کانترا واژه را . آلبرتmuhrāg  خوانده، و ضمن ارتباط دادن آن باmuhr ،

پیشنهاد کرده، و آن را مترادف « روکش دسته»را با معنی  muhrāg ī dastagقرائت 

zarrēn pēsīd  دانسته است(Cantera, 1998: 310).2  قرائت و ترجمة معظّمی چنین

 :(Moazami, 2014: 48-49)است 
“ēg ō ōy zay frāz-burd man kē Ohrmazd ham, sūrāgōmand zarrēn 

ud aštar-iz zarrēn pēsīd [*mutallā dastag].” 

مزدایم، او را ابزار آوردم؛ کلنگ زرّین، و یک سیخونک مزیّن به گاه من که اهورهآن»

 «طال ]دارای دستة مطال[.

برای  aštarکار رفته است، و به  -suβrāعنوان معادل به sūrāgōmandدر این بند، 

aštrā- هم توضیحی است برای واژة اخیر. در عبارتی که در  / ؛

به  zahārهمراه با  dastagآمده است واژة  یادگار زریران، 100، و به تکرار در بند 74بند 

 :(Jamasp-Asana, 1913: 10, 13-14)کار رفته است 
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 ...  ...

 . ... 
“wīdrafš ǰādūg ... stānēd ān fraš ī afsūdag ī dēwān andar dušox pad 

xešm, ud zahār dastag pad +xōn ī bazag kard estād, ud frāz ō dast 

stānēd ud andar razm dwārēd ....” 

شدة دیوان ]بود[ در دوزخ با ویدرفش )؟( جادوگر ... ستاند آن زوبین را که افسون»... 

، و به دست فراز ستاند و اندر رزم رود با خون پلید کرده شده بود 3آلت نری ]یعنی[خشم، 

». ... 

داللت دارند )این مطلب « آژو»نیز بر  وندیداد دو واژة پایانی زند بند ششم فرگرد دوم

آلت »اللفظ ، و معنی تحتmuhrēg dastagتر خواهد شد(، با قرائت در ادامه روشن

)گشتاسب و « ادرار»معنی اوستایی به -muϑraاز  muhrēg«. )نرینة( ریختن ادرار

 10د بند ساخته شده است. دو جمله از زن« ریختن» -raēk( و 228: 1397پور، حاجی

 :(Hoshang, 1907: 27-28)نیز بسیار مهم و روشنگر است  وندیدادفرگرد دوم 

 ...

 
یعنی بر آن به زرّین؛ او آن را بسفت با اَشتر،  sūrāgōmandاو زمین را برسُفت با »

 .« پایین .......

. به (Idem)اند را ضبط کرده صورت جای به MUو  DPSهای نسخه

خاطر عجیب بودن صورت دیگر ساخته شده است. به رسد که این صورت اخیر بهنظر می

را گفته شد، این واژه  6درست است، و با توّجه به آنچه در زند بند  نظر ما صورت 

رسد که به نظر می«. بر آن )زمین( دخول کرد»ترجمة عبارت:  4دانست. erezīdتوان می
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auui ... sifat̰  های ویژه اینکه واژهمعنی کرد، به« دخول کرد»را نیز باید همینṡépa-, 

ṡepha-  دارند « آژو»در زبان سنسکریت معنی(Monier-Williams, 1960: 1088). 

است، منطقی است که احتمال دهیم « آژو» aštrāی واژة اکنون که دانستیم معن

sūrāgōmand «تواند باشد. از یک سو است؛ در واقع، جز این نیز نمی« چوزvábhra-ś 

دارد، از سوی دیگر منطقًا « سوراخ، شکاف»است معنی  -suβrāکه معادل سنسکریت 

ای در زمین ایجاد زّرین حفرهبرای جماع غیر از آژو به وجود این نیز نیاز است. جم با ابزار 

 کرد، و با ابزار زرنشان در آن حفره دخول کرد، و زمین را گستراند.

خوانیم را می های زادسپرمگزیدهرسالة  35از فصل  20در پایان این بخش، بند 

(Anklesaria, 1964: 155): 

را برای سوشیانس  š-از این عبارت، دو نوع ترجمه قابل ارائه است. یکی اگر ضمیر 

 گاه چنین خواهیم داشت:رویم، آنبگیریم، و یکی اگر برای جم. اگر راه نخست را ب

“kard-yašt pad homānāgīh ī J̌am ka-š pad sūrāgōmand ī zarrēn ān 

gādumb be wardēnēd  abar xwānēd Sōšāns ī +pērōzgar kū ul-estēd 

tanōmand hēd +ī-šān dāšt hēd widord hēd.” 

سوراگمند زرّین آن  کرده )= پس از انجام یشت( به همانندی جم،  وقتی که بایشت»

هایی هستید که برایستید! دارندة ]همان[ تن”گاودم را بگردانَد، برخواند سوشیانس پیروزگر: 

 «“آنها را داشتید ]در هنگامی که[ درگذشتید.

اند، نه اینکه سوشیانس توان گفت که سوراگمند و گاودم چه بودهدر این صورت نه می

خوریم. اگر نیز به مشکل برمی wardēnēdجیه فعل چه عملی را انجام داده است؛ در تو

راه دوم را برگزینیم، و ضمیر مذکور را برای جم در نظر بگیریم، معنی بهتری حاصل 

گاه که او به )= در( کرده )= پس از انجام یشت( به همانندی جم ــ آنیشت»شود: می
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برایستید! دارندة ”زگر: سوراگمند زرّین گاودم را بگردانید ــ برخوانَد سوشیانس پیرو

 5«“هایی هستید که آنها را داشتید ]در هنگامی که[ درگذشتید.]همان[ تن

بسیار  ka-š pad sūrāgōmand ī zarrēn ān gādumb be wardēnīdعبارت 

قابل توجه است. گفتیم که گاودم همان آژو است، و جم آن را در ابزار دیگر ــ یعنی 

رسد که این فعل صورت . به نظر میwardēnīdوز باشد ــ تواند چسوراگمند که فقط می

گوید که جم ، باشد. بر این اساس، متن میwarzēnīdای دیگر، احتماالً شدة واژهتصحیف

 آژو را در چوز به کار برد.

 

 

 . مرگ جم، و خویشکاری او در رستاخیز4

به هنگام »دربارة کیومرث مطلب بسیار درخورنگرشی آمده است:  بندهشدر رسالة 

اش( به زمین رفت؛ همانگونه )که( اکنون نیز به هنگام درگذشت، همة درگذشتن، تخمه)

مردم تخم بریزند. از آنجا که تن کیومرث از فلز ساخته شده بود، از تن کیومرث هفت 

گونه فلز به پیدایی آمد. )از( آن تخم که در زمین رفت، به چهل سال مشی و مشیانه 

چون کیومرث را (: »81-80(. و در بخشی دیگر )همان: 66: 1380ار، )به...« بررستند 

بیماری برآمد، بر دست چپ افتاد. از سر سرب، از خون ارزیر، و از مغز سیم، از پای آهن، 

از استخوان روی، و از پیه آبگینه، از بازو پوالد، از جان رفتنی زر به پیدایی آمد ... . از آن 

یومرث در شد، و همة آفریدگان را تا فرشگرد مرگ آمد. )انگشت( کوچک مرگ به تن ک

ها به روشنی خورشید پالوده شد، و چون کیومرث به هنگام درگذشت تخمه بداد، آن تخمه

آنچه را که مرحوم بهار « دو بهر آن را نریوسنگ نگاه داشت، و بهری را سپندارمذ پذیرفت.

 :Pakzad, 2005)است   ترجمه کرده است، در متن پهلوی« انگشت( کوچک»)به 

ای که برای زند یسنا و ویسپرد ترتیب داده، با گردآوری شواهد نامه. دابار در واژه(180

« سوراخ، حفره»معنی اوستایی است به -unāمعادل  ōnagخوبی نشان داده است که به
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(Dhabhar, 1949: 52) . (ōnīg)  آمده  صورت به بندهشهم که در

زی، جانوری که در حفره سوراخ»معنی اوستایی است به upasmanām است، معادل

 :(Pakzad, 2005: 180)پاکزاد عبارت را چنین آوانویسی کرده است «. کندزندگی می
“az ān ī +anīg margīh pad tan ī Gayōmart andar šud ... .” 

این بسیار  ، و(Ibid: 181)ضبط کرده  صورت را به tanواژة  TD2نسخة معتبر 

صورت نویسی آن بهای برای کاتبان بوده، و اشتباهواژة ساده گمان واژة جالب است. بی

کند قابل توجیه نیست. عبارتی دیگر از همین رساله معنی واژه را مشخص می 

(Pakzad, 2005: 188-189): 

“... pad bowandagīh ī panǰāh sāl ā-šān pus-xwāhišnīh frāz menīd 

nazdist Mašē ud pas Mašānē. čē-š guft Mašē ō Mašānē kū ka ēd ī 

tō  wēnēm ēg ān ī man meh ul āxēzēd. pas Mašānē guft kū 

brād Mašē ka ān +kēr ( / / ) ī tō meh wēnēm ān ī man 

 drafšēd.” 

از اندیشیدند؛ نخست مشی، پس با به سر رسیدن پنجاه سال، )به( فرزندخواهی فر»... 

تو را بینم، آنگاه آنِ من بزرگ  چون این ”مشیانه. زیرا مشی به مشیانه گفت که 

( تو را //برادر، مشی! چون آن ...ـیر )”پس، مشیانه گفت که “ برخیزد.

 (.82: 1380)بهار، « “من لرزدبزرگ بینم، آن 

 که صورتی دیگر، و بلکه صورت اصلی هزوارش باید گفت  در مورد 

(ʾḆLH)  اند ضبط کرده هم آمده، و معادل آن را  فرهنگ پهلویکاست که در

(Nyberg, 1988: 8; Junker, 1912: 53) چون این هزوارش برای آلت نرینگی و .

نست. آنچه باید دا (zahār) مادینگی، هر دو، به کار رفته است، معادل پهلوی آن را 

در  و  و  اند، به صورت تصحیح کرده +kērرا که پاکزاد و بهار به 
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. وقتی صورت ظاهر این سه را و (Pakzad, 2005: 188)ها ضبط شده است دستنویس

بینیم و معنی آن در بند مذکور مقایسه کنیم، می کنند با ای را که بر آن داللت میمعنی

و یک معنی سر و کار داریم. بر نگارنده معلوم نیست که صورت اصلی واژه  که با یک واژه

های ایرانی قرائت آن را یافت. از این رو، چیست، امّا شاید بتوان در گنجینة واژگانی گویش

 توان چنین خواند و معنی کرد:آن بند را می

“az ān ī +ōnīg margīh pad /  ī Gayōmart andar šud ... .” 

 «از آن حفره، مرگ به آژوی کیومرث وارد شد.»

دهیم که این رویداد در اصل برای جم این جمله بسیار مهم است. در ادامه نشان می

ای است که در هنگام مرگ از جم بر زمین روی داد، و کیومرث تجسم و تشخص نطفه

آن را  این جم بود که با سپندارمذ و زمین سر و کار داشت و سخن گفت و 6ریخت.

گسترش داد، نه کیومرث؛ و این تخمة جم بود که در خورشید پالوده شد، چون او در مسیر 

و  339: 1390مرگ بود )آموزگار، خورشید، در رپیثوین، آن عمل آیینی را انجام داد. جم بی

ای که در زمین ایجاد کرد و به هنگام آخرین دفعة (، با این کار مرگ بر او آمد؛ از حفره344

 نجام آن عمل، مرگ در آژوی او وارد شد.ا

تر آمده است که جم این عمل را سه بار انجام داد. در الیة کهن وندیداددر فرگرد دوم 

اسطوره، جم قربانی انسانی در مراسم یزش است، ولی بعدها نطفة او تشخص یافت و با 

سانیِ یزشی بود که در اسطورة مرگ کیومرث، او قربانیِ ان 7نام کیومرث جای او را گرفت.

داد تا آفرینش هر موجود با مرگ نخستین نمایندة آن افزایش یابد. گیاه، خدا باید انجام می

خاطر اهریمنی بودن مرگ، جانور و انسان قربانی این یزش بودند؛ اّما در اساطیر زردشتی، به

بعدها  ای از اسطورة جم است کهناشی از حملة اهریمن بیان شده است. کیومرث شاخه

ای مستقل قرار گرفته است. جم نخستین انسان و نخستین شاه بود خود در مرکز اسطوره

خاطر گناه، بلکه برای افزایش و گسترش جهان (. مرگ جم نه به332: 1383سن، )کریستن

مادّی، و ایجاد راه به جهانی دیگر، و فرمانروایی بر قلمرو مردگان، افزون بر قلمرو زندگان، 
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و در همان  8اش گستراند،ا او با همان یک بار انجام آن عمل زمین را به اندازة نهاییبود. آی

رسد که مورد اخیر یا براستی این عمل سه بار انجام شده است. به نظر می 9هنگام جان داد،

سوم از فرّه جم به  اصالت داشته باشد، به دو دلیل: یکی اینکه با هر بار انجام این عمل یک

 گوییم.و گرشاسب و مهر رسید؛ دلیل دوم را در پایان مقاله میفریدون 

عنوان نخستین انسان و نخستین شاه در اساطیر ایران و نیز هند، از چنان مقام جم به

بینیم در اصل ای را که در هزاره جم میهای ایرانیباالیی برخوردار است که شخصیّت

بر کیومرث و مشی و مشیانه که گفته آمد یافتة خود جم هستند. افزون های تشخّصویژگی

بدین ترتیب  10(، هوشنگ و تهمورث نیز همان جم هستند.6نوشت شماره )بنگرید به پی

، -viuuahuuantکّل هزارة جم، از آنِ جم است. جم نخستین انسان بود. نام پدر او، 

که گستراننده  دهدمزدا به جم پیشنهاد میبودن خود اوست. اهوره« درخشان»یافتة تشخّص

از ریشة  (Humbach, 2002: 68)ایرانی باستان  -yama*و باالنندة جهان مادّی باشد. 

yam- گرفتن، نگه داشتن، حمایت کردن، تقویت کردن، گستردن»معنی به »(Monier-

Williams, 1960: 845) ،کننده و گسترانندة زمین بود.و جم حامی و تقویت 11است 

به جم داده شد تا زمین را او گسترش دهد، و داد. این نقش جم در « ابزار زایندگی»دو 

 آغاز آفرینش، یا همان بندهشن، بود؛ آیا جم در پایان جهان، وزارشن، هم نقشی دارد؟

عنوان بایست بهکه منطقًا میــ  های زادسپرمگزیدهرسالة  35فصل  33و  32بندهای 

آمده است  32ة آخرالزّمانی است. در بند ــ مربوط به صحنآمدند می 39و  38بندهای 

پیدایی پرهیزکاران در میان گناهکاران چنان است که اسب (: »104: 1385، محصّل)راشد 

 «سپید میان اسب سیاه.

 :(Anklesaria, 1964: 157)خوانیم می 33در بند 
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را به  و فعل  را به  انکلساریا در پانوشت همان صفحه، 

 تصحیح کرده است.

 (:258: 1385محصّل چنین است )راشد محصّل،  راشدقرائت دکتر 
“frēstag kē-š xwēškārīh šasabīh zanēd ahlaw +az druwand be 

wizārīhēd.” 

 گناهکار از پرهیزگار بزند، است، حکومت او وظیفه که ایفرشته(: »104)همان:  ترجمه

 .«(شود متمایز)=  شود جدا

 :Gignoux and Tafazzoli, 1993)اند ژینیو و تفضّلی جمله را چنین خوانده

134): 
“frēstag kē-š xwēškārīh +šabīh +zadan ahlaw az druwand be 
+wizārēd.” 

ش زدن تاریکی شب است، اخویشکاریای که فرستاده: »(Ibid: 135)ترجمه 

 «را از دروند جدا کند. درستکار

یا « فرشته»آید این است که این که در رابطه با این بند پیش می پرسشییکی از چند 

 ,Anklesaria)خوانیم می های زادسپرمگزیده 34از فصل  17کیست؟ در بند « فرستاده»

1964: 139): 

“abar frēstēm  frēstag kē-š frazāmkārīh andar xwēškārīh.” 

 «کاری در ]حیطة[ خویشکاری.ای که او راست فرجامرا، فرستاده فرستم می»

توجّه کنیم،  فرشگرد وقتی به توضیح زادسپرم دربارة نقش اساسی این فرستاده در

یابیم که او گویی مدیر اجرایی فرشگرد است. از آغاز آن که برگرفتن استخوان و درمی

خون و موی و روشنی و جان کیومرث و مشی و مشیانه از زمین و آب و گیاه و روشنی و 

 است گرفته، تا ادامة کار و به زمین آمدن او به همراه سوشیانس، و تحت کنترل بودن 12باد
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توان گفت که واژة . از این رو می14هاو گداختن فلز کوه 13مردگان توسط او،

frazāmkārīh  در اینجا مترادف باfrašgirdkardārīh .است 

هر  (ME)در دست دارد، چون  (LBA)بندی بزرگ »دانیم این فرستاده اکنون که می

که پرنده و ماهی  بندیهمچون دام شخص مقدّری درگذشت، او بندی از او آویخته است؛

و  15«، ]آن دام را[ گسترده دارددر دوزخ، زیر زمین، (tˊOHDWNy)گیرد را با آن می

فرشگردکرداری در »و در یک کالم  16دهند،تحویل می اوها را به انبارداران هرمزد داشته

 رسالة 35از فصل  33یابیم که فرستادة مذکور در بند ، درمی«]حیطة[ خویشکاری اوست
همین فرستاده است. پس این فرستاده کارکرد بزرگ دیگری نیز در  های زادسپرمدهگزی

بر این پایه، قرائت و ترجمة «. متمایز کردن پرهیزکار از دروند است»فرشگرد دارد، و آن 

 بند چنین است:

“frēstag kē-š xwēškārīh +āyēb +dām +ānayēd, ahlaw +az druwand 

be wizārīhēd.” 

است، دام )= آفریدگان( را ]گرد[ آورد،  17سوزیآتشاش خویشکاریی که افرستاده»

 «پرهیزکار از دروند جدا کرده شود.

کسی که تواند جم باشد، و الغیر. از لحاظ مفهومی، منظور از این فرستاده فقط می

بندی بزرگ در دست دارد، چون هر شخص مقدّری درگذشت، او بندی از او آویخته »

، ]آن دام را[ در دوزخگیرد، زیر زمین، بندی که پرنده و ماهی را با آن میامهمچون د است؛

بدون هیچ « دهندتحویل می اوها را به انبارداران هرمزد داشته»و کسی که « گسترده دارد

تردیدی مربوط به جم است، نه ایزد ایرمن. هم جم و هم ایرمن هندوایرانی هستند؛ این 

 ,Macdonell)ن ایزد منتسب نشده است. در اساطیر هند اعمال در هیچ متنی به ای

( فرمانروایی قلمرو مردگان در حیطة 340: 1390)آموزگار،  18و ایران (171 :173-1897

 وظایف جم است نه ایریمن.

ها رودی چرا ایزد ایریمن جایگزین جم شده، و به روایتی در پایان جهان از فلز کوه

خوانی واژة خاطر غلطین است که این جایگزینی تنها بهپاسخ ا 19کند؟گداخته روان می
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نیست، بلکه  Ērmānایزد نیست، فرستاده است. قرائت این واژة  است.  

do-zahār  است. آن دو زهار همان « جم»، و منظور از آن «دارندة دو زهار»است به معنی

ذوالقرنین « قرن )= شاخ(»دو  ، و همانوندیداداشترا و سوورای مذکور در فرگرد دوم 

کند وظیفة دیگر جم را بیان می های زادسپرمگزیده 35فصل  14است. بند 

(Anklesaria, 1964: 162): 

در همان زمان دارندة دو » 

 «زهار )= ذوالقرنین( همة دروندان را ]از دوزخ[ برآورد.

( نیز اصالت 321: 1390زمانی توسّط شهریور امشاسپند )میرفخرایی، انجام ور آخرال

« دارندة شهریاری آرمانی»اللفظ آن، یعنی ندارد، چون منظور از شهریور در اینجا معنی تحت

است، و این خود لقب جم است که در فرمانروایی او نه باد گرم بود نه سرد، نه بیماری و 

رود فلز گداخته را روان « آتش و »ت که آمده اس بندهشنه مرگ. در رسالة 

« ایزد»گمان باوری متأخر است، چون هم ، و این بی(Pakzad, 2005: 382)کنند می

 نشسته است، و هم آتش به آن پیوست شده است.« فرستاده»جای به

 

 . جم یک شخصیت تاریخی5

نقاط مشترک بیشتری بین این ای کردیم که ذوالقرنین اسرارآمیز همان جم است. اگر اشاره

توان گفت که جم در اصل یک شخصیت تاریخی بوده است. آیات دو شخصیت باشد، می

سورة کهف در پاسخ به پرسشی است که علمای یهود دربارة ذوالقرنین از پیامبر  83-99

 اند:)ص( پرسیده

 األرِْض وَ  فِی لَهُ  مَکَّنَّا إِنَّا (83)ُه ِذکْرًا مِنْ یکُمْ قُْل سَأَتْلُو عَلَ ینِ الْقَرْنَ یعَْن ذِ  یسْأَلُوَنکَ  وَ

 تَغْرُبُ  وَجَدََها الشَّْمسِ  مَغِْربَ  َبلَغَ إِذَا حَتَّى (85) سَبًَبا فَأَتَْبعَ  (84)سَبًَبا  ْیء  مِْن کُِلّ شَ ینَاهُآتَ

حُسًْنا  یهِمْ إِمَّا أَْن تَتَّخَِذ فِ مَّا أَْن تُعَذِّبَ وَإِ  ینِ ذَا اْلقَرْنَ  یاوَجََد عِنْدََها َقوًْما قُلَْنا  وَ  حَمِئَهًًًْ   ین  عَ فِی

وَ  آمَنَ مَنْ َو أَمَّا (87)عَذَاًبا نُکْرًا  یعَذِّبُهُ إِلَى رَبِِّه فَ  یرَدُّالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فََسوْفَ نُعَذِّبُُه ثُمَّ قَ  (86)



  167  جم کیست؟

ا إِذَ  حَتَّى (89) سَبَبًا أَتَْبعَ  ثُمَّ (88) یُسْرًا أَمْرَِنا مِنْ  لَهُ َو سَنَُقولُ الْحُسْنَى جَزَاءً  َفلَهُ صَالًِحا عَمِلَ 

 َو قَدْ  کَذَلِکَ (90)بَلََغ َمْطلِعَ الشَّمْسِ َوجَدَهَا َتطْلُعُ عَلَى قَوْم  لَمْ نَجْعَْل لَهُمْ مِنْ دُوِنهَا سِتْرًا 

وَجََد مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا  ینِالسَّدَّ بَینَ بَلَغَ  إِذَا حَتَّى (92) سََببًا أَْتبَعَ ثُمَّ  (91)خُبْرًا  یهِأَحَطْنَا بِمَا لَدَ

 ضِ األرْ  یمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِ  وَ  یأْجُوجَإِنَّ  ینِذَا الْقَرْنَ یا قَالُوا (93)قَواْل  یفَْقهُونَ یکَادُونَ ال 

 یرٌخَ یرَبِّ یهِفِ مَکَّنِّی َما َقالَ (94)سَدًّا  مْ ینَهُبَ وَ  ینَنَافَهَلْ نَجْعَُل َلَک خَرْجًا عَلَى أَْن تَجْعََل بَ

 ینَحَتَّى إِذَا سَاوَى بَ یدِزُبََر الْحَدِ آتُونِی (95)رَدْمًا  ینَهُمْبَ  وَ ینَکُمْأَجْعَْل بَ هًًًْ بِقُوَّ ینُونِیفَأَعِ

 أَنْ  اْسَطاعُوا فََما (96)ِقطْرًا  یهِعَلَ أُفْرِغْ یَقاَل انْفُُخوا حَتَّى إِذَا جَعَلَُه َنارًا قَاَل آتُونِ دَفَینِالصَّ 

 جَعَلَُه دَکَّاءَ وَ  یفَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ رَبِّی مِنْ  هًًًٌْرَحْمَ  هَذَا َقالَ  (97)مَا اسَْتطَاُعوا لَُه نَقًْبا  وَ  یْظهَرُوهُ

الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُْم  ینُِفَخ فِ  عْض  وَ بَ یفِ  یمُوجُ یوَْمئِذ  بَعْضَهُمْ  وَ تَرَْکنَا (98)َحقًّا  یکَانَ وَعْدُ رَبِّ 

 (99)جَمْعًا 

و پرسند تو را از ذوالقرنین، بگو: (: »24-22/ 13: 1371، الجنانروض ترجمة آیات )

( ما تمکین کردیم او را در زمین، و دادیم او را از هر 83بخوانم بر شما از او یادکردی. )

تا چون برسید به فروشدنگاه آفتاب؛ یافت  (85( پسروی کرد سبب را )84چیزی سببی. )

ّما ای گرم، و یافت نزدیک آن گروهی؛ گفتیم: ای ذوالقرنین! اشد در چشمهآن را که فرو می

( گفت: اما آن که ظلم کند عذاب کنیم او را، 86مّا گیری در ایشان نیکویی. )عذاب کنی و ا

( و امّا آن که ایمان آرد و 87نکر؛ )پس بازبرند او را با خدای که عذاب کند او را عذابی م

( پس پسروی 88کار نیکو کند، او را باشد جزای نیکوتر، و گوییم او را از کار ما آسانی. )

آمد بر گروهی که ( تا برسید به برآمدنگاه آفتاب؛ یافت آن را که برمی89کرد سبب را، )

دیم با آنچه نزدیک او بود گرد آور 20( همچنین،90ای. )نکردیم ایشان را از پیش او پرده

( تا آنگه که برسید به میان دو سد؛ یافت از فرود 92( پس، پسروی کرد سبب را، )91علم. )

( گفتند: ای ذوالقرنین! این 93آنان گروهی را که نزدیک بود که ندانند سخن گفتن را. )

بکنی میان ما  اند در زمین؛ کنیم تو را خراجی بر آنکهکنندهجماعت یأجوج و مأجوج تباهی

( گفت: آنچه تمکین کرد در او مرا خدای من بهتر است. یاری 94و ایشان سدّی دیواری. )

های آهن. ( به من آری پاره95دهی مرا به قوّتی که بکنم میان شما و میان ایشان دیواری. )
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ی تا آنگه که راست کرد میان دو سر کوه. گفت: بدمی. تا آنکه کرد آن را آتشی. گفت: بده

( نتوانستند که بر باالی او آیند، و نتوانستند که آن را 96مرا تا بر او ریزم مس گداخته. )

( گفت: این بخشایش از خدای من؛ چون آید نوید خدای من، کند آن را 97بسنبند. )

( و رها کنیم بعضی را، آن روز موج 98پاره، و بوده است نوید خدای من درست. )پاره

 («99بدمند در صور، گرد آریم ایشان را گرد آوردنی)زنند در بهری و می

مزدا بدو داده بود. خداوند ابزاری در اختیار ذوالقرنین قرار داد، دو ابزار جم را نیز اهوره

ابزار گستراندن زمین بود، برای ذوالقرنین ابزار رفتن به اقصی  وندیداددو ابزار جم که در 

رود، یک بار به مشرق، و یک ود یک بار به مغرب مینقاط زمین است. ذوالقرنین با ابزار خ

بار به جایی که برای آن قوم ستمدیده سد ساخت؛ جم نیز سه بار با دو ابزارش زمین را 

بیان « مطلع الشّمس»و « مغرب الشّمس»گسترده کرد. رفتن ذوالقرنین به مشرق و مغرب با 

ها در رپیثوین )= ظهر(؛ به ناییبه سوی روش»شده است، جم نیز برای انجام کار خود رفت 

ذوالقرنین سدّ محکمی ساخت برای قومی که در معرض ستم ستمگران «. سمت خورشید

بودند، جم نیز وری ساخت برای بهترین موجودات به منظور حفاظت از آنها در برابر 

د، شوآور. سدّ ذوالقرنین در آخرالزمان به امر خداوند شکافته میهای سخت و مرگزمستان

(. 91-90و  43: 1354آیند )تفّضلی، ساکنان ور جمکرد نیز در آخرالزمان از ور بیرون می

سازد، جم نیز پیکر و ابزارش فلزی است. ذوالقرنین و جم دو ذوالقرنین سدّی از فلز می

اند. خداوند در اند که با خداوند گفتگو کردهشخصیّت نیکوکار و خداپرست معرّفی شده

چنین نیز به جم نسبت داده شده سخن گفته است، ابزاری این« صور»دن در از دمی 99آیة 

 21(.50-49: 1355است که بعدها به دست ضحّاک افتاد )تفضّلی، 

 

 گیری. نتیجه6

مانند و مکمّل یکدیگر بوده،  دو ابزار خدادادة جم در عمل گسترش زمین، دو ابزار شاخ

 وندیدادداشته است. این دو ابزار در فرگرد دوم که شکل و کارکرد آلت نرینگی و مادینگی 

در  vábhra-śو  -aṣṭrāاند، و این دو برابر هستند با آمده -suβrāو  -aštrāصورت به
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، و «سُک یا سیخونک برای راندن احشام»ترتیب با معانی لفظی زبان سنسکریت، به

در زمین دخول کرد و  طبق بند دهم از متن مذکور، جم با این دو ابزار«. سوراخ، شکاف»

آن را گسترش داد. او سه بار این کار را انجام داد، و هر بار بخشی از هستی خود را در 

برگ آن کرد، تا اینکه در بار سوم جان داد. آنچه در بار سوم روی داد، با تغییراتی چند، در 

ا ساخته در واقع، جم پیش از سومین انجام این عمل، ور ر مرگ کیومرث بیان شده است.

 بود.

جم هم در آغاز و هم در پایان جهان نقش و کارکردی مهم داشته، ولی به دالیل 

ها به شخص یا مختلف، از جمله اشتباه در قرائت و تفسیر متون، برخی از این خویشکاری

را ــ که طبق بندهای مذکور  ایزد یا امشاسپندی خاص نسبت داده شده است؛ مثالً 

کند، و در ای است که آتش آخرالزمانی را ایجاد می«فرستاده» های زادسپرمدهگزیاز رسالة 

کند، و مردگان تحت کنترل زیر زمین )یعنی در هادس( جای دارد و مردگان را بازآرایی می

دارندة دو »اند، درحالیکه این واژه ایریمن دانسته« ایزد»اند و خوانده Ērmanاو هستند ــ 

 مشخصاً لقب جم است. معنی دارد، و« زهار

صورت رفتن در آیاتی که از سورة کهف ذکر شد، این سه بار گسترش زمین به

کرد کرد و نیز به جایی که خورشید طلوع میذوالقرنین به جایی که خورشید غروب می

بیان شده است. جم و ذوالقرنین این کار را به کمک ابزاری که در اختیار داشتند انجام 

دهد که ذوالقرنین جم و ذوالقرنین با فلز، و ساختن ور و سد نیز نشان می دادند. ارتباط

 مذکور در قرآن همان جم است.

بیان شده است، « دحو االرض»عمل گسترش زمین در فرهنگ اسالمی با اصطالح 

 بدون اینکه جزئیاتی از آن ارائه شود.

 

 هانوشت. پی7

 .44-40: 1397ی، موالی ←. برای نظرات مختلف دربارة این فعل 1
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 ← muhrāg ī dastag. برای آگاهی از توضیحات و توجیهات کانترا برای قرائت 2
.Cantera, 1998: 310 

 . منظور نیزة کوتاه است که سالح ویدرفش بوده است.3

معنی اوستایی به -ǝrǝzav، و مرتبط با «در مسیر )درست( قرار دادن» -raz. از ریشة 4

 ساخته است. -ǝrǝzavرا از روی  erezīdزندنویس «. نگشتراست، مستقیم، شَق؛ ا»

؛ 256و  102: 1385راشدمحصّل،  ←های دیگر از این بند ها و ترجمه. برای قرائت5

;Gignoux and Tafazzoli, 1993: 132-133 Molé, 1963: 95. 

(، 41-40: 1380نگریم )بهار، نمونة انسان که میویژه پیش. به آفریدگان نخستین، به6

ای است که چندان شباهتی به انسان ندارد. او الخلقهبینیم که کیومرث موجود عجیبمی

سن نیز گفته است انسان است، و نه انسان واقعی. همانگونه که کریستن« نمونهپیش»

تر است از قدیمی“ نمونة اولیّه”عنوان تردید گیومرث بهبی(: »43: 1383سن، )کریستن

سن، معلوم های عالمانة کریستنبه لطف پژوهش« “.نخستین انسان”عنوان گیومرث به

شده است که جم نخستین انسان در اساطیر ایران و هند است. وقتی کیومرث از 

نمونگی انسان به مقام نخستین انسان رسید، جای جم را گرفت. افزون بر او، پیش

و مشیانه ... مشی »اند. مشی و مشیانه نیز بر پایة شخصیّت جم سر بر کرده

ای ماقبل ای هستند که به تاریخ افسانهشدة متأخرتر جم و جمک، زوج اولیّهجایگزین

 (.42)همان: « هندیان (Yami)و یمی ( Yama)ایرانی تعلّق دارند، یعنی یمه 

در جایی پیداست که زردشت (: »248: 1390آمده است )میرفخرایی،  روایت پهلوی. در 7

کردم، چه زمانی که ”اورمزد گفت که: “ تاکنون میزدی کردی؟”از اورمزد پرسید که: 

جهان را آفریدم پس میزدی بکردم؛ زمانی که جان به کیومرث دادم، پس میزدی بکردم 

توان هزار سال انجام خواهد گرفت، می هایی که در پایان دوازدهبا توّجه به یزش... .« 

 .گفت که یزش نقطة آغاز و پایان جهان ماّدی است

هایی با هم دارند )مثاًل اینکه جم . گرچه این اسطوره و اسطورة تیراندازی آرش همانندی8

برای گستراندن زمین بهره برد، آرش هم از کمان و تیر ــ که با  -aštrāو  -suβrāاز 
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و اینکه جان باختن  ،اند ــ برای گستراندن مرزهای ایرانآن دو ابزار قابل مقایسه

ها بیشتر و انجام مرزگستری در هر دو اسطوره هست(، ولی تفاوتقهرمان در هنگام 

 سازی است.چشمگیرتر است. اسطورة آرش مربوط به باران

 . گویا اسطورة سه نطفة زردشت از این اسطوره برگرفته شده باشد.9

آمده است که هر که در گیتی با عمل یا توان یا  های زادسپرمگزیدهرسالة  32در فصل 

ای که شایسته آن است مایة خیر شود، در مینو نیز چنان است؛ از این رو، خویشکاری

ف دیوان شود، و برای توقو خطر ستایش می روان جم برای بازداری ترس و قحطی

روش  نهان سیج)= ترس( و  سهمکنندة چراگاه و ویران هیزشده، و نیز دیو  بد آفریده

خاطر بستن (؛ فریدون هم به75-73: 1345تفضّلی،  ←شود )نیز فراخوانده می

خاطر کشتن ف رنج مارکرداران؛ و گرشاسپ بهشود برای توقّحاک، فراخوانده میض

 Gignoux and)ف رنج دزدکرداران شود برای توقزدان، فراخوانده میراهزنان و د

Tafazzoli, 1993: 112-115)  ،(. از سوی دیگر، 239و  90: 1385)راشد محصّل

شود، دروج مار در هزارة اوشیدرماه، و ارة اوشیدر نابود میدروج گرگ در هز

(. از این رو، اوشیدر 86-84: 1384برد )آموزگار، سوشیانس دیو اشموغی را از بین می

ــ شده  پیکر از کارهای اوستو راهزنان غول که کشتن گرگ جایگزین گرشاسپ ــ

 است، و اوشیدرماه جایگزین فریدون.

پس، سوشیانس از فرمان دادار کنش همة مردم را »آمده است که  بندهشدر رسالة 

( و چنانکه در ادامة مقاله خواهیم دید این 147: 1380)بهار، « بسزا مزد و پاداش دهد

حال، سوشیانس جانشین جم نشده، بلکه جای خویشکاری آخرالزمانی جم است. بااین

از جمله به این دلیل است که در  را گرفته است. این جایگزینی« چراگاهمهر فراخ»ایزد 

آن سه همان عیار برای انجام قربانی نیاز است. آخرالزّمان به یک دینمرد تمام

کنندگان فرّه جم هستند. پیوند جم با ایزد مهر خود موضوع پژوهشی مستقل دریافت

 است.
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مچون شان، همدّت های کوتاههمورث هم، با پادشاهیت. ظاهراً دو شخصیت هوشنگ و 10

یافتة جم هستند. از یک سو جم یک شخصیت  های تشخّصکیومرث از ویژگی

« طهمورث نیز مانند هوشنگ معادلی در اساطیر هندی ندارد»هندوایرانی است، ولی 

دهد که این دو در زمانی متأخرتر در اساطیر (، و این نشان می326ب:  1390)موالیی، 

 بندهشای که در رسالة ز سوی دیگر، در تبارنامهاند. اشاخة ایرانی ساخته یا وارد شده

(. در 327اند )همان: برای طهمورث درست شده است، او را پسر ویونگهان دانسته

عنوان پسر ویونگهان نام برده شده است. به نظر متون کهن ایرانی، تنها از جم به

 ب. 1390موالیی،  ←رسد که طهمورث همان جم است. دربارة این شخصیت می

، و طبق نظر «منحصراً لقب هوشنگ است -paraδātaلقب »نکتة دیگر اینکه 

شده، کسی که پیش از  نخست آفریده»سن و هینتسه و یارشاطر، معنی آن کریستن

ترین فرد (. پیداست که مناسب316الف:  1390است )همو، « دیگران آفریده شده است

 الف. 1390موالیی،  ← برای داشتن این لقب جم است. دربارة شخصیت هوشنگ

 Macdonell, 1897: 172. ←. برای آگاهی از پیشنهادهای دیگر دربارة اشتقاق این واژه 11

 .های زادسپرمگزیده 34فصل  18-7. بندهای 12

 .های زادسپرمگزیده 35فصل  22-21. بندهای 13

 .(Pakzad, 2005: 382-383) بندهش 34فصل  18. بند 14

 .های زادسپرمیدهگز 35فصل  22. بند 15

 .های زادسپرمگزیده 34فصل  18-7. بندهای 16

، به کار شاپورگانویژه متن در متون مانوی، به« سوزی بزرگآتش»با معنی  āyēb. واژة 17

 .(Durkin-Meisterernst, 2004: 6)رفته است 

ن است ای« جم مالک دو شهریاری است»، منظور از اینکه وندیدادفرگرد دوم  7. در بند 18

 که او شاه جهان زندگان و مردگان است.

که در آن سخن از فلزی بودن تن کیومرث است و پدید آمدن  بندهش. آن بند رسالة 19

نیز مطلب مشابهی  زادسپرم هایگزیدههفت گونه فلز از پیکر او، گفته آمد. در رسالة 
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دادستان لة رسا 64از فصل  7(، و نیز در بند 49: 1385آمده است )راشد محصّل، 
: 1354)تفضّلی،  مینوی خرد 26بخش  18، و جملة (35: 1383سن، )کریستن دینیگ

(. کیومرث در اینجا نیز جایگزین جم شده است. ارتباط جم با فلز در بخش 42-43

 آید. پس انجام این کار در فرشگرد بر عهدة جم است.پایانی مقاله می

گفته شد، و همان کاری که در مورد آنان کرده . یعنی همان سخنی که دربارة قوم قبلی 20

 (.31/ 13: 1371، روض الجنانشد، برای این قوم نیز همان گفته و کرده شد )

های مختلفی ارائه شده پرستان هند نظریه. دربارة اصل و ریشة باور لینگاپرستان و یونی21

ه خاستگاه این (. این احتمال بعید نیست ک129-124: 1387است )مجتبایی و الیاسی، 

 باورها همین دو ابزار جم بوده باشد.
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