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موردی:  ؛ مطالعۀهای گیتینویِ شخصیتالگوهای می  

دهاکزردشت، جم و اژی  

   مینا کامبین

 چکیده

ای مینوی شامل دو دنیای مینوی و مادی قابل تشخیص است. دنی اوستادر 

شوند ن و ایزدان را شامل میمزدا، امشاسپنداکه اهوره است هستندگان مقدسی

پس از درست اناتر از سایرین است. مزدا در رأس و آشکارا تواز میان آنها اهوره و

مینو نیز به شود. انگرهمزدا ظاهر میبسیار نزدیک به اهورهمزدا سپندمینو اهوره

هایی دنیای مادی نیز شامل شخصیت با سپندمینو است. اما در تقابل صورت همزاد

زردشت واالترین شخصیت زمینی  گیرد.است که زردشت در رأس آنها قرار می

های شخصیت زءدهاک در مقابل یکدیگر در دنیای زمینی جاست و جم و اژی

سمانی آ یزردشت الگویرسد که در شخصیت به نظر می اند.شناخته شدۀ اوستایی

و همین موضوع  همزدا ساخته شدود که بر پایۀ الگوی شخصیت اهورهشدیده می

شود. هدف از این می دهیدهاک دمینو با جم و اژیانگرهو در مورد سپندمینو 

یالگوی های آنها برای اثبات وجودها و یافتن شباهتاین شخصیت مقاله بررسی
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های بدین منظور ابتدا ویژگیست. اوستا های مادیمینوی در شخصیت 

شده، سپس  دهاک بررسیو، جم و اژیمینمزدا، زردشت، سپندمینو و انگرهاهوره

های . در پایان خواهیم دید که این شخصیتشودنها استخراج میهای آشباهت

ش این پژوه هایکنند. دادهانی و مینوی پیروی میاز الگویی آسم اوستا زمینی در

ل یتحلیلی برای تجزیه و تحل-ای گردآوری و از روش توصیفیورت کتابخانهبه ص

در ما ا بر شواهد اوستایی قرار گرفتهوهش اساس پژ گیری استفاده شده وو نتیجه

 نیز کمک گرفته شده است. شاهنامهاز  دهاکمورد جم و اژی

 ؛وستاا ؛ضحاک ؛شیدجم ؛زردشت ؛دنیای گیتی ؛دنیای مینو کلید واژگان:

  شاهنامه
 

 مقدمه-1

ما با دو دنیای مینوی و مادی یا آسمانی و زمینی مواجهیم. در هریک از این دو اوستا در 

ه کنند. بقابل تشخیص می آن را شکل داده و هاآن هایی وجود دارند که بهیا شخصیتدن

مهمترین مزدا اهوره شود.های آن توصیف و شناخته میتعبارت دیگر هر دنیا با شخصی

اصله بالفشود. که آشکارا در رأس و تواناتر از سایرین توصیف می ی استشخصیت مینو

شود که اگرچه بسیارنزدیک به او اما سپندمینو پدیدار می مزدا در گاهانپس از اهوره

. این سلسله دشومینو به صورت دوقلو معرفی میو همراه با او انگره شخصیتی مجزاست

 The Gāthās of. ، نک30و  28)یسن  یابدمراتب با امشاسپندان و ایزدان ادامه می

Zarathushtra and the other old Avestan Texts,  1991, I: 117, 118, 123 ) .

ن یرگذارتریزردشت یکی از پربسامدترین و تأثاوستا  در سراسردر دنیای زمینی نیز 

گیرد و همینجا جم در کنار او قرار می 2های زمینی است که در وندیداد شخصیت

یابیم که آنجایی که جم از درمی شود وخوبی نمایان می های جم بهشخصیت و ویژگی

بیند زردشت است که این ارائۀ دین مزدیسنا به جهانیان سرباز زده و خود را ناتوان می

 شودبخشی هستی مادی مشغول مینیگیرد و جم تنها به فزووظیفه را به عهده می
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 Les Livre de LˈAvesta Les Textes sacré des  Zoroastrien ک.. ن2 وندیداد)

ou Mazdéens, 2016 : 875-877).  توانیم شباهتی بین می اوستابا دقت در متن

مینو مزدا در مینو با زردشت در گیتی بیابیم. در مورد سپندمینو و انگرههای اهورهویژگی

این شود که شاید ای مطرح میحال فرضیهشود. نیز شباهتی با جم و ضحاک دیده می

این  به منظور اثباتهای زمینی باشد. نشانۀ وجود الگویی آسمانی برای این شخصت تناظر

ان های هستندگشود این است که چه تناظری بین ویژگیپرسشی که مطرح میفرضیه 

 و این الگوهای آسمانی چه هستند؟ شودهای زمینی دیده میمقدس آسمانی و شخصیت

مزدا با شخصیت زمینی بین شخصیت مینوی اهوره هایکند شباهتتالش میاین مقاله 

را واکاوی کرده و  دهاکمینو با جم و اژینو و انگرهزردشت و همچنین بین سپندمی

کنند های زمینی از آن پیروی میشخصیتاین بدینوسیله الگوی مینوی احتمالی را که 

  بیابد.

شده است. برای تبیین  گردآوری ایبه روش کتابخانه این پژوهشهای مربوط به داده

-به روش توصیفی شاهنامهو همچنین  ستااومتن  ها درمسئله هر یک از این شخصیت

ها تجزیه و تحلیل این شباهت سپس ،شودهای آنها روشن میتحلیلی بررسی و شباهت

در  الزم به ذکر است .رسید ای قابل پذیرشا حد امکان به نتیجهشده تا در پایان بتوان ت

حاضر اساس کار بر شواهد اوستایی قرار داده شده است. این مورد به ویژه در پژوهش 

های برای شناخت ویژگی ی کافیهاداده اوستاکه در  مورد زردشت صادق است چرا

شوند مگر با توجه به کامل نمی دهاکهای جم و اژیویژگیشناخت زردشت داریم. اما 

. ودشضروری می پرداختن به تقابل دو شخصیت خیر و شرّ به ویژه در جایی که شاهنامه

 که ن اضافه شدهنیز به مت اهنامهشهایی از به همین سبب در مورد این دو شخصیت داده

 اند. جداگانه قرار گرفته در بخشی
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 پژوهش ۀپیشین-1-1

باشد انجام نشده  پرداخته موضوع مقاله حاضرآید پژوهشی که مستقیمًا به ر میبه نظ

ندگان ف هستدر توصیز این به تأثیر فرآیندی معکوس بیشتر پژوهشگران پیش ا .است

ف توصیدر  های زمینی. بدین معنی که باور غالب این است که پدیدهاندپرداخته  مینوی

عنوان  بهدنیای آسمانی مؤثر  و این به معنی پیروی دنیای مینوی از دنیای گیتی است. 

های هند و اسورههر یک از  1تاریخ کیش زرتشت جلد نخست کتاب بویس در مریمثال 

ای در مقاله کلنز .(Boyce, 1975: 23داند )یشۀ تجریدی میایرانی را یک مفهوم یا اند

ی قدیم را مفاهیمی انتزاعی اوستاذوات مذکور در « زرتشت و اوستای قدیم»با عنوان 

آسمان و فضا منبعث است و آنها را به سه دسته تقسیم دانسته که از تقابل اولیۀ زمین، 

های زمینی به طریقی کند که آییناو همچنین اشاره می. 2(77: 1399کرده است )کلنز، 

( و با توجه به بند 86کنند )همان: ین بازآفرینی میوی زمر مزدا را بررمزی آفرینش اهوره

است تشخیص داده و آن را جم  3روجپایۀ دقرار دهندۀ  وجود موجودی را که 51یسن  10

مفاهیم هخامنشی،  رویارویی آفرینش و مزداپرستی»نیز در آنتونیوز  (.98داند )همان: می

عنوان کرده که هخامنشیان با ساخت پردیس و کارهای دیگری  4«گاهانی و کتاب مقدس

مزدا را در نظر داشتند و دادند در حقیقت آفرینش اهورهکه به خوبی و زیبایی انجام می

 (.Anthonioz, 2017: 39)کار آنها به نوعی بازآفرینی دوبارۀ آفرینش او بوده است 

وی خوب و بد در گاهان توضیح داده مین دربارۀ دو« رویکردهایی به گاهان»گرشویچ در 

 (. 149و  148: 1396بیند )گرشویچ، ها و جم میو ارتباطی بین این شخصیت

                                                           
1 A History of  Zoroastrianism 
2 Zoroaster et LʼAvesta ancien, Quatre leçons au Collége de France, Travaux de 

LʼInstitut dʼÉtudes Iraniennes de LʼUniversité La Sorbonne Nouvelle 14, Paris, 1991. 

 از آن چنین تفسیری دارد. است که کلنز dāmōiš drūjō hunuš عبارت اصلی در متن اوستایی:  3 
4 "Création et Mazdéisme Confrontation Des Conceptions Achéménide, Gāthique et 

Biblique  "  
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چهارمحالی، . اندهای متضاد در جم را بررسی کردهشخصیت ها نیزدر برخی پژوهش

تحلیل تقابل دوگانه در »ای با عنوان ، در مقاله1398آبادی در سال زاده و حسنشعبان

د تقابل دوگانه را اصل بنیادین داستان جمشی« داستان جمشید بر پایۀ نظریه لوی استروس

انی کنند. ذبیحی و پیکدانند و این داستان را به دو دورۀ سپاس و ناسپاسی تقسیم میمی

تحلیل شخصیت دوگانۀ جمشید در روایات »ای تحت عنوان در مقاله 1397در سالنیز 

در شخصیت جمشید تقابل دوگانۀ خیر، شر و مرگ، « اساطیری از منظر نقد ساختارگرا

 اند. جاودانگی را تشخیص داده

های خصیتش بینو تأثیر و تأثر ارتباط  شباهت، به مستقل رسد تاکنون پژوهشیر میبه نظ

مینوی نپرداخته  یهای مقدس حاضر در دنیابا شخصیت در گیتی حضور دارند که مادی

ص مشخوجود و یا عدم وجود این ارتباط است و الزم است چنین پژوهشی صورت بگیرد تا 

 بینی پیشینیان برداشته شود.و بدینوسیله قدمی در راه شناخت جهان شده
 

 بحث و بررسی -2

 مزدا و زردشتاهوره -2-1

مزداست، که در اهوره اوستاترین شخصیت مینوی در مهمترین، پربسامدترین و مقدس

یز شود. در دنیای زمینی نتر از سایر هستندگان مینوی توصیف میرأس و آشکارا قدرتمند

های ای ویژه در رأس انسانترین شخصیت زردشت است که به گونهپرهیزکارترین و مقدس

 خواهیم تناظرهای این دو شخصیت میبا برشمردن ویژگی حالزمینی قرار گرفته است. 

 آن دو را بیابیم.
 

 مزدااهوره -2-1-1

را دریابیم.  «مزدااهوره»، ۀمزدا باید نخست معنی و مفهوم واژبرای شناخت شخصیت اهوره

های برای واژۀ مزدا ترجمهتشکیل شده است.  «مزدا»و  «اهوره»مزدا از دو واژۀ واژۀ اهوره

 =attentif »مختلفی البته با معانی نزدیک به هم پیشنهاد شده است. این واژه را به معنی 
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تر (، صورت ضعیف شده از نامی کهنKellens-Pirart, 1988, I: 283« )متوجه، هوشیار

(Kuiper, 1957: 92( نام خدای بزرگ ،)Bartholomae, 1904: 1162.)  یا « آگاه»و

« دانا»هومباخ در ترجمۀ گاهان این واژه را  .اند( دانسته94: 1389)عالیخانی، « گواه»

 The Gāthās of Zarathushtra and the other old Avestan)کند میمعنی 

Texts, 1991, I: 117-195)شناسی که برای این واژه مورد قبول است، . امروزه ریشه

mǝ̄ṇg-  شکل پیش فعلیmanah-  از ریشۀman-  به معنی اندیشیدن وdā-  به معنی

« کندکسی که توجه می»( که در مجموع معنی  Humbach,1957: 81-82دادن، است )

بایست علم و شناسی واژه این مفهوم می(. با توجه به ریشهSkjærvø, 2002: 402دارد )

 «مزدا»را نشان دهد که باعث شده است عقل و توجه همه جانبه، دقیق و پیوستۀ ایزدی 

 (، افزون بر آن52: 1379را صفتی بدانند که داللت بر علم خداوند دارد )عالیخانی، 

، هموداند )آگاه یا شاهد مطلق میرا در گاهان به معنی ذات همه« مزدا»عالیخانی واژۀ 

1389 :85.) 

لقبی بوده برای  . این واژهآمده است« سرور»به معنی  «اسوره»به صورت  وداریگاهوره در 

تر که در نقش پدر برتری و حکمرانی نسبت به سایر خدایان گروهی از خدایان قدیمی

ها به دو گروه تقسیم شدند. برخی به عنوان گرایی بود که اسورهبا ورود باور دوگانه؛ داشتند

. (Kuiper, 2011: 683) زمین تبعید شدنددِوَها پذیرفته شدند و برخی دیگر به دنیای زیر

به معنی سرور و رد  ahūدانند از اسم را اسم می« اهوره»برخی پژوهشگران واژۀ 

(Reichelt, 1911: 220, Bartholomae, 1904: 296,   ،333: 1397راشد محصل .)

داند که دانند. شروو اهوره و مزدا را صفت میبرخی دیگر اهوره را نیز مانند مزدا صفت می

 ,Skjærvøکند: فرمانروایی جهانی و داوری )مزدا اشاره میهای اهورهبه خویشکاری

نی به مع -ahای که برای واژۀ اهوره مطرح شده ریشۀ (. مشهورترین ریشه400 :2002

هند و اروپایی   -h²o/ans* است. اما ریشۀ دیگری نیز پیشنهاد شده که ریشۀ« بودن»

را به معنی تولید کردن یا به دنیا آوردن و تولید مثل  -ḫāš-/ḫaššاست که در هیتی فعل 

رانی و تسلط و هدایت به معنی شاه ساخته است که با مفهوم ارابه -ḫaššuکردن و واژۀ 
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(. اهوره با مفهوم سروری، Watkins, 1995: 8-9ارتباط داشته است )های ارابه بر اسب

اتکینز شناسی وتسلط و توانایی انطباق دارد. نیرویی در رأس و مسلط است و چنانچه ریشه

تواند باعث به حرکت انداختن قوۀ فطری باشد. این را بپذیریم نیروی مسلطی است که می

دانند را صفتی مربوط به فاعلیت خداوند میخود تأییدی است بر این نظر که اهوره 

را صفتی برای حق به اعتبار ظهور او در آفاق « اهوره»عالیخانی (. 52: 1379)عالیخانی، 

 .(54: همان)داند را صفتی برای حق به اعتبار انکشاف او در انفس می« مزدا»و 

ن دو واژه در متن گاهان افزون بر تفاوت معنایی دو واژۀ اهوره و مزدا، استعمال جداگانۀ ای

شود پژوهشگران هایی که در کارکرد این دو واژه در متن گاهان دیده میو همینطور تفاوت

 ندبدان های متفاوتخصیت جداگانه با خویشکاریش بر آن داشته است که این دو را دو را

متعلق ، به طوری که اصل موبدی را به مزدا و اصل شهریاری را به اهوره (54-52)همان: 

دانسته و از معانی مزدایی دانایی، نور و آتش و از معانی اهورایی آفریدگاری استنباط 

 گیرنددر کنار هم قرار می «مزدا»و « اهوره»این حال وقتی  با (.63-61اند )همان: کرده

 توانیمبنابراین می .دندهرا ازخود بروز می یصفت آفرینندگ به صورت یک وجود واحد

 علی است، وجودو ف صاحب دو جهت عقلی ای بدانیم کهیکپارچه را وجود «مزدااهوره»

 .و همین ویژگی او را در رأس قرار داده است توانایی هستی بخشی دارد هوشمندی که

 

 زردشت-2-1-2

 بند ن سهبشناسیم. در ای 28یسن  8و  7، 6بندهای  توانیم ازشخصیت زردشت را می

د در هر سه بن ، اماشوندمعرفی میجداگانه زردشت، گشتاسب و فرشوشتر  هایشخصیت

 :شودزردشت حضور دارد، اگر چه که نام او آشکارا ذکر نمی

 با وهومنه بیا، با اشه ببخش، بخشش دیرپا را» -6

، 6بند  28یسن ) «با سخنان نیرومند پشتیبان پرقدرت را برای زردشت هر آینه ای مزدا!

 ,The Gāthās of Zarathushtra and the other old Avestan Texts, 1991  .نک

I: 118) 
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شود. افزون بر آن این سخنان در این بند از وهومنه و اشه برای زردشت بخشش طلب می

کند. پس زردشت صاحب کالم زردشت است که برای او پشتیبان قدرتمند را فراهم می

 نیرومند است.

 های وهومنه را بده، آیفتای اشه! این پاداش را»-7

  تو ای آرمَیتی! برای گشتاسب و من نیرو را بده

 «های شما را بشنویمباشد که با آن مانثره بخشش ای مزدا! تو ببخش و نیز فرمان بده،

 (Ibid .، نک7بند  28یسن )

در این بند صحبت از گشتاسب است که از آرَمیتی و مزدا برای او و همینطور زردشت 

ا با این که مود. در این بند همچنین از مانثره سخن به میان آمده است. آیفت میشطلب 

زانه ای فرچهره با ر اینجا بیشترشناسیم اما دگشتاسب را بیشتر به عنوان پادشاه می

مزدا اهوره مرتبط  مزداییِ جنبۀرا با  جهیم که با آرمَیتی و مانثره در ارتباط است و اوامو

دهد که در این بند زردشت هم حضور دارد و بنابراین نشان می« من»ضمیر  دهد.نشان می

 شود.چهرۀ فرزانگی گشتاسب در زردشت هم نمودار می

 تو بهترین را، ای بهترین، هماهنگ با بهترین اشه،»-8

 خواهم عاشقانه، برای فرشوشتر پهلوان نیز برای مناهوره را می

هایی که با وهومنه )سپری بخشید، برای همۀ زماننیز برای آنهایی که آن را خواهی 

 The Gāthās of Zarathushtra and the other  .؛ نک8بند  28یسن ) «شود(می

old Avestan Texts, 1991, I: 119) 

سیدن به اهوره برای آرزوی ر شوشتر به عنوان پهلوان ظاهر شده، همچنیندر این بند فر

مزدا اهوره مرتبط  فرشوشتر و زردشت را با سوی اهورایی. این بند استشدهاو و زردشت 

 کند. می

مزدایی و اهورایی نشان داده، همان دو  این سه بند زردشت را دارای دو جنبۀبنابراین 

 مزدا گردآمده و آفرینش را ممکن کرده است. جنبۀ عقلی و عملی که در اهوره
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 دهاکمینو، جم و اژیپندمینو و انگرهس-2-2

پدیدار  مینو در گاهان از نخستین مراتب هستیبه صورت سپندمینو و انگره و شرّخیر 

اهوره سپندمینو نخستین مرتبه از آفرینش هستی است که شود. درست پس از مزدا می

مینو یا مینوی بد نامیده که در گاهان بیشتر به صورت اک -مینودر مقابل آن انگره

بند  30یسن ) شوندبه عنوان دوقلو معرفی می 30یابد. این دو در یسن ظهور می -شودمی

 The  The Gāthās of Zarathushtra and the other old Avestan  .؛ نک3

Tetxs,  1991, I: 123)  که نشانۀ ظهور هر دو همزمان در کنار یکدیگر است. هر کدام

از این دو وجود در باالترین مرتبه قرار دارند و سایر هستندگان نیک و بد به دنبال آنها 

ا ب شود که این دو در اندیشه و گفتار و کردار کامالًگیرند. در گاهان تأکید میقرار می

نها نخواهد بود و نیک و بد به وسیلۀ این دو در ند و هرگز شباهتی بین آیکدیگر مخالف

 The Gāthās of. ؛ نک4بند  30یسن ) یابدجهان مادی معنی شده و ظهور می

Zarathushtra and the other old Avestan Texts, 1991, I: 124) . 

آمده است  اوستاپادشاه، همیشه یادآور پادشاهی آرمانی است. در -در کسوت انسان جم

 .نک 5بند  2 وندیدادنه باد سرد است، نه باد گرم، نه پیری و نه مرگ )که در دورۀ او 

Les Livre de LˈAvesta,  Les Textes sacrés des Zoroastrien ou Mazdéens, 

ه، او همۀ مزایای خود ایانی دارد. پس از گریزان شدن فرّاما این پادشاهی پ( 876 :2016

دهاک سه کله سه پوزۀ شش اژی»نقطۀ مقابل و دشمن جم،  اوستادهد. در را از دست می

ای از پادشاهی بد را شود و نمونهبا نام ضحاک شناخته می شاهنامهاست که در « چشم

دهاک خبری داریم و نه از ضحاک بلکه با این کند. اما در گاهان نه از اژیمعرفی می

 شویم.ی جدید آشنا میاوستاشخصیت در 
 

 مینوانگره و سپندمینو-2-2-1

برای نخستین بار در گاهان مینوی نیک و بد در کنار یکدیگر ظاهر  1بند  30در یسن 

 شوند:شوند. در این بند آشکارا مینوی نیک و بد به عنوان دوقلو معرفی میمی
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 دو مینوی آغازین توأمان را که در رؤیا شنیده شدند آن»

 The Gāthāsنک.  3بند  30)یسن  «آن دو، دو اندیشه، دو گفتار، دو کردار، بهتر و بد

of Zarathushtra and the other old Avestan Texts, 1991, I: 123) 

در لحظۀ  مینوبه معنی دوقلو بیانگر توأم بودن این دو  yǝ̄maاگرچه استفاده از واژۀ 

 جمشید نیز هست.  -yimaاما در عین حال یادآور واژۀ  آفرینش هستی نخستین است،

ای . در سراسر گاهان سپندمینو هستندهاندمعرفی شده« آغازین» در این بند این دو مینو

مزدا نزدیک است که برخی گیرد و آنقدر به اهورهمزدا قرار میمینوی است که پس از اهوره

با این حال از (. Boyce, 1975, I: 193)اند مزدا دانستهپژوهشگران او را خود اهورهاز 

 The Gāthās ک.، ن3بند 47 شود )یسنمزدا پدر سپندمینو معرفی میآنجایی که اهوره

of Zarathushtra and the other old Avestan Texts, 1991, I: 174 پس حتمًا )

(. 34: 1396گرشویچ، )مزدا شخصیت غالب است اهورهدو شخصیت جدایند که بین آن دو 

( 83: 1379داند )عالیخانی، عالیخانی سپندمینو را روشن نگاهدارندۀ چراغ الهی عالم می

سپندمینو با زندگی و انگرهدر گاهان چرا که او همه جا به هستی و زندگی ارتباط دارد. 

 مینو با مرگ ارتباط دارد:

/ 30یسن ) «شودرسند نخست زندگی و نازندگی آفریده مییچو این دو مینو به هم م»

 ,The Gāthās of Zarathushtra and the other old Avestan Texts .نک ،4بند 

1991, I: 124) 

ت که باز کرده و اینجاس مینو راه را برای گزینش بین خیر و شرّآفرینش سپندمینو و انگره

کند. بنابراین انتخاب سپندمینو به معنی انتخاب زندگی و انتخاب خوب و بد مفهوم پیدا می

مینو به معنی انتخاب نازندگی است. توجه باید کرد که در این بند از واژۀ مرگ در انگره

استفاده شده است ajiiāitīm      و gaēm شود بلکه از دو واژۀمقابل زندگی استفاده نمی

ا اصل موضوع اند. پس اینجبه معنی زندگی کردن ساخته شده  -gayکه هر دو از ریشۀ 

کند. سپندمینو مرگ در کنار زندگی است که مفهوم پیدا میزندگی است و نه مرگ و 

 نازندگی است.  /مینو نمایندۀ نیستینمایندۀ هستی/ زندگی و انگره
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 دهاکو اژی جم-2-2-2

شوند. اگر چه این های جمشید و ضحاک شناخته میبا نام شاهنامهدهاک در اژیجم و 

کنند اما به دلیل ها در دو منبع یاد شده مفاهیمی نزدیک به هم را منتقل میشخصیت

و برای جلوگیری از خلط مطالب در دو بخش  دارنددر ظاهر و شرح مطالب هایی که تفاوت

 شوند.جداگانه ذکر می
 

 اوستادهاک در جم و اژی-2-2-2-1

 آمده است: 8بند  32یک بار در یسن  (-yima) نام جمدر گاهان 

 The Gāthās ofنک.  8بند  32)یسن  «جم پسر ویونگهه نامدار شد ،آن گناهان به»

Zarathushtra and the other old Avestan Texts, 1991, I: 133) 
همراه  (-huąθβa) رمهو خوب (-srīra)های زیبا ی جدید جم با صفتاوستاهای در متن

 مزدا همپرسی کرده است:است. جم نخستین کسی است از مردمان که با اهوره

  نک. 2بند  2وندیداد ) «با جم زیبای نیک رمه، اولین بار از مردمان با او همپرسی کردم»

Les Livre de LˈAvesta, Textes sacrés des Zoroastrien ou Mazdéens, 

2016 : 875 .) 

 اند:آرمانی معرفی کرده یاو را صاحب پادشاه 

های تو آماده باشم به عنوان پاسدار، نگهبان و محافظ. در شهریاری من من برای جهان»

 Les Livre de، نک. 5بند  2)وندیداد  «نه باد سرد، نه گرم، نه بیماری نه مرگ باشد

LˈAvesta, Textes sacrés des Zoroastrien ou Mazdéens, 2016 : 876.) 

. زردشت مرد دین و جم مرد دنیا بینیممیدر کنار یکدیگر زردشت و جم را  2در وندیداد 

ندارد و در  زند زیرا توانایی آن رامزدا سرباز میشود. جم از انتقال دین اهورهمعرفی می

 (.Ibid. ، نک4بند  2)وندیداد  شودمزدا میهای اهورهنگهبان و فراخ کنندۀ جهان عوض

ها دهد تا مردمان، رمهنگهبان زندگی است چرا که او جهان را گسترش می اوستاجم در 

ی دهد. او حتو ستوران مطابق میل خود زندگی کنند. در حقیقت او زندگی را گسترش می
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در  نجهان را از دیو سرما نجات دهد. جم همچنی سازندۀ ور جمکرد است تا زندگی این

آفریدگان مزدا را  به او کمک کند تا خواهد کهاز دوراسپ می 10و  9گوش یشت بند 

ن مطلب در رام یشت همی (379 /1 :2536، هایشتجاودان و مرگ را از آنان دور کند )

خواهد که در سلطنت خود بتواند مردمان را فناناپذیر جم از وای میشود. تکرار می 16بند 

 (148 /2 :2536، هایشترا خشک نشدنی کند )ان و آبها و گیاه

 دهاک در آبان یشتاژیشود. ی جدید ظاهر میاوستادهاک شخصیتی است که در اژی

همۀ زمین را از مردم تهی به او یاری رساند تا خواهد که با نثار به اناهیتا از او می 30بند 

دارد که همۀ هفت کشور رام یشت نیز آرزو  20بند او در (. 66: 1392، آبان یشتکند )

آبان یشت همچنین توضیح  34بند در  .(149 /2 :2536، هایشتآدمی تهی کند ) را از

مرگ جهان راستی تومند و به منظور جهان اس دهاک را بر علیهدهد که اهریمن اژیمی

شود تکرار می نیز 24بند ، همین موضوع در رام یشت (68: 1392، آبان یشتآفریده است )

 (149 /2 :2536، هایشت)

دهاک در آرزوی مرگ م که همه جا جم در آرزوی زندگی و جاودانگی است و اژییبینمی

 .نیستی ارتباط دارد دهاک با مرگ/رسد جم با زندگی/ هستی و اژیو نابودی، به نظر می

 بدانیممینو سپندمینو و انگرهو انسانی شدۀ  ، زمینیتهصورت شخصیت یاف را آنان توانیممی

 ننگهباجم به عنوان  دنیای مینویدر اند و تجسم یافته در گاهان به صورت دو همزاد که

  شوندظاهر می نازندگی مسببدهاک اژی زندگی و

 30در اصل به معنی دوقلو است. این واژه در معنی دوقلو در یسن  (-yimaاما واژۀ جم )

های باشیم. در متن به دنبال همزادود برای او شآمده است و این معنی باعث می 3بند 

: 1380همسر اوست همراه است )آموزگار، -رپهلوی و ودایی او با جمی یا جمیک که خواه

اند با این حال هومباخ اشاره دیگر او فرض کرده ها جمیک را همزاد(. گویا در این متن55

باشد  «استکسی که خوب و بد در او آمیخته »تواند به معنی می -yimaکند که می

(Humbach, 1991, II: 49 .)  های که برابر با همان جم در متن_های ودایی یمه در متن

او درست برعکس جم همه جا با مرگ ارتباط  پادشاه دنیای مردگان است. _اوستایی است
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نیافته و تالش کرده با نظراتی دربارۀ پل چینود  موجهی برای این تفاوت کلنز دلیلدارد. 

  (.122-119: 1399ه کند )کلنز، جیآن را تو

در  اوستااگر چه در منابع متفاوت  گناهان مختلفی برای جم ذکر شده است اما متن 

 hīm aēm draogǝm» این یشت آمده است: 19بند زامیاد یشت نکتۀ مهمی دارد. در 

vācim aŋhaiɵīm cinmāne paiti.barata»   این قطعه را هومباخ چنین ترجمه

 «اما هنگامی که جم به منظور تالش در ناراستی سخن دروغ را باز تولید کرد»کند: می

(Zamyād Yašt, 1998: 38 .) در این جمله از فعل paiti.barata.استفاده شده است 

دهد آید معنی آغاز کردن میبا مصدر میهمراه وقتی  -paitiبا پیشوند   -barریشۀ 

(Reichelt, 1911: 242.)  احتماالً جم نخستین کسی است که دروج را به جامعۀ انسانی

 .به مراتب انسانیهای اهریمنی ورود شخصیت ای باشد بهتواند اشارهکه میکند وارد می
 

 شاهنامهجم و ضحاک در -2-2-2-2

اما برای شناخت بهتر جم  ،شودفرّه از او گریزان می منابع اوستایی جم گناهکار شده، در

به خوبی آنجا نداریم چرا که پایان عجیب زندگی او در  شاهنامه ای غیر از مراجعه بهچاره

ست که ضحاک از اوه س از گناهکار شدن جمشید و دوری فرّپ شاهنامهدر  نمایان است.

 شود:پدیدار و جمشید پنهان می

 نهان شد و گیتی بر او شد سیاه

 

 

 تخت و کالهسپردش به ضحاک 

تباه شدن روزگار  :1370 ،فردوسی)   

 ( 32 /1ج جمشید از دست ضحاک،

 

 ابد:یپایان می نیم شدندو با ، گذرد و با مرگی عجیبزندگی او در فرار و غربت می ادامۀ 

 چو صد سالش اندر جهان کس ندید

 به ارٌه مراو را به دو نیم کرد

 ز چشم همه مردمان ناپدید

  پاک و بی بیم کردجهان را از او 

                                                               )همانجا(                                          
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ی رن شهریااست در مقابل ضحاک نمادی از بدتریاگر جمشید نمادی از بهترین شهریاری  

 پیش از این نیز واحد باشند. نمادی از دو روی یک عنصر توانندهر کدام می است، پس

ین را از نوع تقابل ب و این تقابل انددر شخصیت جم تشخیص داده ی راو تقابل دوگانگی

کامالً  ریاند و برای او دو نیمۀ شخصیتی، یکی کامالً اهورایی و دیگزندگی و مرگ دانسته

وجه دیگر شخصیت جم  شاید(. 49و 48 :1397)ذبیحی، پیکانی،  انداهریمنی قائل شده

 همان همزاد دیگر جم شدهپدیدار  اوستا دهاک درو اژی شاهنامهکه به صورت ضحاک در 

که با دو  شیدشاید مرگ عجیب جم شود.است که با گناهکار شدن جمشید پدیدار می

 بنابراین شود بیانی رمزی از جدایی همین دو نیمۀ شخصیت اوست.نیم شدن انجام می

بینیم را در مینو مینگرها /باز هم همان الگوی توأمانی که در گاهان در مورد سپندمینو

ر د شاهنامهازسویی دیگر با مراجعه به  توانیم تشخیص دهیم.میاک نیز ضح /شیدجم

ها خبری از جنگ بین آدمیان نیست بلکه جنگ بین انسان شیدیابیم که تا پیش از جممی

زاده، شود )چهارمحالی، شعبانآغاز می شیدو دیوان است و جنگ میان آدمیان از دورۀ جم

چیزی است که تا آن زمان در گیتی و  ( گویی جمشید آغازگر22: 1398، آبادیحسن

 مینوی خود را حفظ کرده بودهای هسابقه بوده است. آنچه که هنوز جنبمیان آدمیان بی

 شود.از دورۀ جمشید تبدیل به حوادثی کامالً مادی و مربوط به دنیای انسانی و زمینی می

و دنیای اهریمنی جنبۀ مینوی داشته اما از دورۀ جمشید به بعد  شرّ  ،تا پیش از این دوره

ۀ یابد. همراه میبه دنیای مادی آدمیان  و اهریمن زمینی شده و تقابل بین خیر و شرّ شرّ

نشان مینو ( را با سپندمینو/ انگرهدهاک )ضحاکوارد ارتباط بین جمشید )جم(/ اژیاین م

ها  به دنیای مادی دهد که اولی در دنیای مینوی و دومی درست شبیه همان ویژگیمی

 منتقل شده است. 
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 گیرینتیجه-۳

مزدا دیدیم که اهوره« مزدااهوره»شناسی واژۀ و ریشه اوستا با تجزیه و تحلیل متن

ود از خ . اوته و پربسامدترین شخصیت مینوی استفدر رأس قرار گر شخصیتی است که

مند است. جهت عقلی او در نام مزدا و جهت قدرتی او در نام دو جهت عقلی و قدرتی بهره

نیز زردشت  شود کهروشن می 28یسن  8و  7، 6بند  دراز سویی اهوره تجلی یافته است. 

دارای همان دو وجه مزدایی/ فرزانگی و اهورایی/ که سرآمد آدمیان در دنیای مادی است 

دا و مزتوانیم الگوی یکسانی بین دو شخصیت اهورهرسد مینظر میپهلوانی است. به 

مزدا در مرتبۀ مینوی وجود های اهورهشاید آنچه که در ویژگی .زردشت تشخیص دهیم

 داشته در مرتبۀ زمینی به شخصیت زردشت راه یافته است.

از دهاک و اژی مینو از سویی و جمینو و انگرهچنانچه همین مقایسه را در مورد سپندم

نیستی در  هستی وترتیب که رسیم. بدینای مشابه میبه نتیجه سوی دیگر انجام بدهیم

ا هم در کنار یکدیگر و در تقابل ب مینوی همزادینش سپندمینو و انگرهدنیای مینوی با آفر

ی نتخاب کند به نیسترا ا ابد. آنکه خیر را انتخاب کند به هستی و آنکه شرّیتجلی می

بخش آن است و در دنیای مادی نیز جم نگهدار هستی مادی و فزونی یابد.دست می

اژی جم، مردمان است. درست برعکسن جاودانگی و دور کردن مرگ از همواره خواها

 آفرینبر ضد جهان مادی و مرگ ، موجودیواره به دنبال مرگ همۀ آدمیانهم دهاک

دو تواند اشاره به وجود است که می« همزاد»به معنی « جم»واژۀ از سویی دیگر  .است

به صورت جم و پادشاهی نیک او پدیدار شده  اوستا باشد که در نیمۀ توأم در شخصیت او

او را پادشاه جهان مردگان  که در شخصیت یمهودا که عاری از مرگ و سختی است و در 

در  جمشید و ضحاک و اوستا در دهاکبین جم و اژی همچنین تضادی آشکار کرده است.

 شاهنامه یکی نمادی از پادشاهی اهورایی و دیگری اهریمنی. در .شوددیده می شاهنامه

یابد با دونیم شدن پایان میپس از پدیدار شدن ضحاک با زندگی پنهانی و  شیدجم زندگی

ین های پیشدر پژوهشحاک پایان جمشید است. شخصیت دوگانۀ جمشید که آغاز ض انگار
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توانیم دو شخصت نیک و بد توأم را در نیز ثابت شده است بنابراین می شناسیاسطوره

نو ین دو می. استستااودر  وی توأمان خیر و شرّ دو مین مانند تشخیص بدهیم که جمشید

دهاک/ جمشید و انند الگویی مینوی برای جم و اژیتوکه کامالً متضاد یکدیگرند می

پادشاهی نیک و بد نمودار  دو نوع ای ازمونهر دنیای زمینی به صورت ند که دنضحاک باش

 .اندشده

یی الگو اوستاو  شاهنامهدر توانیم نتیجه بگیریم که شده می بندی مطالب یادبا جمع

 های آنکرده و ویژگی پیروی های مادی از آنکه شخصیت قابل تشخیص است مینوی

دهاک جمشید و اژیهای مادی مثل زردشت، الگو است که در مرتبۀ زمینی در شخصیت

 .کندبروز می
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Spiritual Patterns of Material Characters;  

 Case study: Zoroaster, Jam and Aži  dahāka 

Mina Kambin 

 

Abstract 

In the Avesta, two worlds can be distinguished, material and spiritual. 

The spiritual world includes sacred beings, Ahuramazda, Amshaspands 

and Yazatas. Ahuramazda is at the top and obviously more powerful 

than the others. Just after Ahuramazda, Spǝnta mainiiu appears very 

close to Ahuramazda. Angra mainiiu is also related but opposite to 

Spǝnta mainiiu. On the other hand, the material world also includes 

characters that Zoroaster is at the top. Zoroaster is the highest material 

personality. Jam and Aži Dahāka are the well-known Avestan figures 

among the material world. It seems that a heavenly pattern can be seen 

in Zoroaster's character which has made based on Ahuramazda's 

character and the same issue can be seen in the case of Spǝnta mainiiu 

and Angra mainiiu with Jam and Aži Dahāka. The purpose of this article 

is to study these characters and find their similarities to prove the 

existence of a spiritual pattern in their material characters. For this 

purpose, first, the characteristics of Ahuramazda, Zoroaster, Spǝnta 

mainiiu and Angra mainiiu, Jam and Aži Dahāka are examined , then 

their similarities are studied. In the end, we will see that these material 

characters follow a heavenly and spiritual pattern in the Avesta. 

Descriptive-analytical method has been used for analysis and 

conclusion in this research.  This research is based on Avestan evidence 

but help has also been taken from the Shahnameh in the case of Jam and 

Aži Dahāka. 

 

Keywords: Jamshid; Zahak; zoroaster; Avesta; shahnameh; spiritual 

world; material world. 
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