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 چکيده

های آغازین بشر هستند و در مرحلۀ جدیدتر که انسان از گر داستانها روایتاسطوره

های آغازین کند، دیگر با پرسشتری حرکت میهای بدوی به سمت زندگی تازهاندیشه

دهد. در حماسه روایت که با حماسه به نیازهای تازۀ خود پاسخ میرو نیست، بلهروب

از  فردوسی به عنوان میراث مکتوبی شاهنامۀها شاهد هستیم. تری را از داستانمنطقی

های هایی است که در کتابهای ایرانی، در قالب جدیدترِ حماسه، بازگوکنندۀ روایتاسطوره

سینه نقل شده است. در این بین بعد از بیان منطقی بهر سینهای دیگحماسی و اسطوره

روایی سرگذشت قهرمانان به مانند کیومرث، هوشنگ، تهمورث و جمشید، گسست فرمان

گیرد و بعد با دست میآید و ضحاک افسار سلطنت را بهوجود میدر حاکمیت اهوراییان به

ۀ حاکمیت ر این دورۀ هزارسالرود. دظهور فریدون، ضحاک، از صف قدرت بیرون می

خوی، سرگذشت خاندان جمشیدی، ظهور و بروز خانوادۀ فریدون و نسبت ضحاک وارونه

 ها با جمشیدیان روشن نیست. نگارنده با تکیه بر آثار حماسی و تاریخی دیگر،آن

ین اصل این پژوهش اح، در پی آن است که این روایت را بازگو نماید. نامهکوشخصوص به

اه شختر دکه جمشید پس از آواره شدن در هندوستان و زابلستان، با دختر خاقان و  است

وجود به کند و از یک شاخه، خاندان رستم و از شاخۀ دیگر خاندان فریدونزابل ازدواج می

 است. شده آیند. این پژوهش بنیادی است که به شکل توصیفی و تحلیلی نگاشتهمی

 فردوسی، جمشید، فریدون.  امۀشاهنحماسه،  :واژگان کليدی
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 .مقدمه1

های آفرینشی های آغازین بشر هستند و برای همۀ پدیدهگر داستانها روایتاسطوره

هایی، نن داستابیا اعم از آفرینش آسمان، زمین، رود، دریا و ... با توجه به اقلیم مربوط، با

داند اندیشه بیگانه است و نمی ا علم وای هستند که هنوز بو ابتدایی گوی انسان بدویپاسخ

ها گیری اسطورهها در شکلگیرند. اقلیمها چگونه با نوار منطقی و علمی شکل میکه پدیده

عنوان نمونه اند؛ بهها شکل دادهنقش بسیار خاصی داشته و نگرش افراد را در قالب اسطوره

ه یدآمدن ایزدان برودان در بین دجله و فرات باعث شده، تصور پدمحصور بودن میان

النهرین آمده است های بینها پدید آیند. در اسطورهکه از درون آبها نکشد، بلآسمان

 وهای شیرین فرمان راند جا آب و مه و ابر بود. پدرآپسو تجسّم یافت و بر آبابتدا همه»

هنوز  کرد. مامّو، پسرشان در درون ابر و مه بود.رانی میهای شور حکممادرتیامت برآب

های شیرین آپسو و از دل آب« کیشر»و « انشر»چیز پدید نیامده بود. بعد خدایان هیچ

 .(303تا  301 :1379)رزنبرگ، « های شور تیامت شکل گرفتندآب

سوی واند، مسیر اندیشۀ آنان به سمتبندان شدید مواجه بودهآریاییان که با سرما و یخ

نان آشمار، جنگ و جدال در د. با وجود ایزدان بیشوآسمان و آتش و خورشید کشانده می

سوی وکم به سمتها کمرفت انسانی، اندیشهنمود و با مسیر جدید پیشناگزیر می

های منطقی، مسیری که ایزدان در ها در روایتکرد. این بار انسانسازی حرکت میحماسه

انسان بودند، خدا و نیمی که نیمانهای ابرمرد و قهرمانپیمودند به سوی انسانها میاسطوره

سازی هکشاندند و با طرح منظم فکری و اندیشگی که مربوط به قوم خودشان بود، حماس

ر یا شای که جنگ و جدال خیر و کردند. در اندیشۀ ایرانی حماسه براساس مبنای اسطوره

 ر اواخرن که دای ایراروایات تاریخ افسانه»جدال اهورا و اهریمن باشد، شکل گرفته است. 

« ای از اسطوره و تاریخ بودتدریج رنگ واقعی به خود گرفت، آمیختهعهد ساسانیان به

نامک، کرد حماسی داشتند، تحت عنوان خوتای؛ این روایات که روی(80: 1383کوب، زرین)

ات کردند و در دورۀ اسالمی ابن مقفع این روایهای ایرانیان را روایت میها و اندیشهدالوری

 امه راه، ادرا، با عنوان سیرالملوک به عربی برگرداند و در دوران بعد از اسالم ایران

 نویسی رواج یافت.به صورت شاهنامهنامه، خدای
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 . شرح و بيان مسأله1-1

اصی خهای قهرمانی است که فرد حماسه نوع ادبی با بیان داستانی و روایی با زمینه

توب یات شفاهی با ذوق و استعداد فردی به صورت مکروا پدیدآورندۀ آن نیست. این

چه را وکاست آنکمکه بیگاه در پی تغییر جریان داستان نیست، بلآیند. شاعر هیچدرمی

ها حماسه متولد کند. از دل اسطورهکه روایت شده، با قدرت خلّاقانۀ خود بازسازی می

ها به شکل استاناست، دتری نسبت به اسطوره منطقی شود. چون حماسه روایتمی

شوند که گویا تاریخ واقعی یک ای جذاب و تاریخی ذکر میگونهآیند و بهتاریخی درمی

ها تاریخ های ذکرشده در شاهنامهملت همین است؛ به عنوان مثال تا دوران اخیر، داستان

ان، روایت که تاریخ آرمانی ایرانیان بود. در حماسۀ ملی ایرحالیشد درواقعی پنداشته می

ای شود. در شکل اسطورهدادی و کیانی دیده میهای پیشگیری حکومتمنظّمی از شکل

ت اکمیتاریخ حماسی بازگوکنندۀ چهار دورۀ اندیشۀ زردشتی است که در دورۀ نخست، ح

 ام دورۀرانجساهورا، در دورۀ دوم حاکمیّت اهریمن، دورۀ سوم آمیختگی اهریمن و اهورا و 

ر حماسه از دورۀ نخست د .(53: 1396سرکاراتی، به نقل از خوارزمی، ) اهورا استچهارم پیروزی 

اهی کیومرث تا دورۀ جمشید، دورۀ دوم حاکمیت هزارسالۀ ضحاک، دورۀ سوم از پادش

 . )همان( خسرو و دورۀ چهارم پیروزی کیخسرو بر افراسیاب استفریدون تا دوران کی

 شود، سپس نوۀابتدا از کیومرث شروع می در حماسه مطابق روال منطقی حاکمیّت:

ث به همورتکیومرث به نام هوشنگ، بعدتر فرزند هوشنگ با نام تهمورث و درنهایت فرزند 

خوی، حاکمیت را از جمشید سلب کنند. ضحاک وارونهرانی مینام جمشید بر جهان حکم

حال در دورۀ هزارسالۀ  گیرد.ا به دست مینژاد دوباره قدرت رکه فریدون فرخکند تا اینمی

شود با روایات شود؟ در این پژوهش سعی میضحاک، سرنوشت خاندان جمشید چه می

 د.روایی تا روی کار آمدن فریدون بازگو شوتاریخی و حماسی دیگر، این گسست فرمان

 . پيشينة پژوهش2 -1

شناسی اسطوره، با های نخستین انسان و نخستین شهریارنمونهکتاب  سن درکریستن

پژوهش  ایران ایاسطورهنخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ به موضوع  ،تطبیقی

 هایی مانندداستان شخصیتبه بحث درباره  های فارسی و عربیروایت ۀدر همنموده و 

در کتاب یاد شده به  .کیومرث، مشی و مشیانه، هوشنگ، تهمورث و جمشید پرداخته است

انسان که با پژوهش تطبیقی برای اثبات نخستیننشده است بل ایخاندان جمشید اشاره

به داستان جمشید در  ،نوشت خودبودن جمشید تالش کرده است. رستگار فسایی، در وب
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 رک:) ای نشده استکند. در این تارنگار به خاندان جمشید اشارهمنابع گوناگون اشاره می

http://dr-rastegar.persianblog.ir/post/471.)  
 یهاو متنشاه گل ،دیتهمورس و جمش داستان گرشاسب،کتایون مزداپور در کتاب 

ای آن را واکاوی کرده خصوص پیشینۀ اسطورههای جمشید، بهبرخی از سرگذشت ،گرید

 است.

 یو یبا قهرمانان همتا دیجمش یرانیا ۀاسطور قیطبتنامۀ پور در پایانمحبوبۀ حسین
 تیشخص یچگونگ حیتوض و فیتوصه بنمایی محمود طاووسی، به راه ملل ریسا ریدر اساط

لل م ریدر اساط یافراد مشابه و یو کشف و معرف رانیا ریدر اساط جمشید یو کارکردها

الۀ مشابهی با اهلل هادی و عادلۀ رحمانی در مقروح .(1376پور، )حسین پرداخته است گرید

های مشترک داستان جمشید را با مایهبن« اسطورۀ جمشید و اساطیر دیگر ملل»عنوان 

کرد تطبیقی، تحلیل و دلیل این تشابهات را ذکر های ملل دیگر با رویها و روایتداستان

 .(1398)هادی و رحمانی، اند نموده

ین جمشید و طیری ایران بروایی اساشناخت خاندان فرماننامۀ رضا قدسی در پایان
وال زکلی پادشاهی جمشید و چگونگی  رزیابیاهلل هادی، به انمایی روحبه راه ،فریدون

و  ستانبا ۀویژه حوزه تمّدنی کُربه ،های آسیای شرقیها با سرزمینقدرت او و ارتباط آن

 اقدام نموده است.ر این دوران های متعلق به آن دنقش این سرزمین و شخصیت

، «تکوین مهر و تبدیل آن به جمشید حماسی»یدرضا خوارزمی در مقالۀ حم

هه را به ای آریاییان را در مورد مهر تحلیل و تبدیل چهرۀ این االهای اسطورهاندیشه

الۀ . در مق(69: 1399)خوارزمی،  جمشید مطابق نظریۀ دگرگونی حماسی اثبات کرده است

 ساخت اسطورۀ جمشید، به ژرف«جو و حافظجمشید یا خورشید یا جام جم در شعر خوا»

ده شمندی حافظ و خواجو از دو عنصر مذکور پرداخته یعنی جم و خورشید، سپس به بهره

حاضر به صورت مفصّل، با تکیه بر  در در پژوهش .(73 -41: 1399)اعظمیان و دیگران، است 

 کتب تاریخی و حماسی دیگر، روایات خاندان جمشیدی بازگو شده است.

 . ضرورت انجام پژوهش3 -1

 از بخشی دنموجود در فرهنگ ایرانی، روشن کر هایاندیشه یا آثار پیرامون مطالعه

 یرانی،موجود در حماسۀ ا گوناگون هایجنبه آید. با بازشکافیمی شماربه ایرانی میراث

رورت گر خواهد شد. ضهۀ تولید شده در هنر و فرهنگ ایرانی برای ما جلوهای برجستنمونه

 ای درپژوهش در این است که عالوه بر خوانش فرهنگ دیرین ایران، آشکارکردن برهه

 است. فردوسی ذکر نشده شاهنامۀروایت حماسی ایران است که در 

http://dr-rastegar.persianblog.ir/post/471
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 . بحث اصلی 2

 های آریایی گاه جمشيد در اسطوره. گذری کلی بر جای1- 2

 های آریایيان هندوایرانی.یمه در اندیشه1 -1 -2

اند. ویسوت، خدای نیرومند و ، خدایان خورشیدی3و سوریا 2، سویتری1اها ویسوتدر ود

ها به نام یم و یمه است؛ به همین خورشیدِ برخاسته در آسمان و پدر نخستین انسان

جهت، جنبۀ ایزدگونگی جمشید را به عنوان یکی از قهرمانان حماسۀ ملی ایران به ذهن 

، 4شدن جم از این قرار است که ویسوت، سارانیوان و زادهکند. قصّۀ ازدواج خدایمتبادر می

شود و توشتری گیرد. پس از مراسم ازدواج، عروس ناپدید میرا به زنی می ،5دختر توشتری

و  6کند. از این ازدواج دو جفت دوقلوی آشوینعروس دیگری برای داماد خود خلق می

 .(30:1381)ایونس،آیند به وجود می« یمه و یمی»

رد. وی پیک خود، آگنی را از ک سی است که برای آدمیان آتش تهیّهسوت، پدر یمه،کوی

 کندتری میان خدایان و آدمیان برقرارآنان فرستاد تا رابطۀ نزدیکدیگر برای  جهان

، یمه  5، بند  83ودا، فصل. در ریگ(288: 1383سن، ، به نقل از کریستن2بند 17، فصل ودا)ریگ

سان خدایان گشته است. خدایان و یمه به ستیز خاستند. یمه نیروی و هم نامیرا زاده شده

گردد. او شاه آورد و مانند خدایان میدست میدایان، یعنی سرنوشت ایندره را بهبرتر خ

 ، درون نور آسمانی و در معبد پنهانی آسمان(7، بند 14ودا، فصل )ریگراه با وارونا است و هم

یمه و به   میترا و واروناتوجّه این است که زوج  د. نکتۀ جالبجای دار (8، بند  9)همان، فصل 
شود انسانی دیده می صورت نخستیندگرگون شده است. این قهرمان نامیرا گاهی به وارونا

گردد که پس از او به نمای کسانی میو راه (289:1383سن،)کریستنگردیده  که دچار مرگ

ودا فصل )ریگآورد هم میسی است که مردم را گردویسونت، ک اند. پسرجادۀ مرگ قدم نهاده

های قدیمی، غرق در . یمه و وارونا در تصویر بعدی پس از گذشتن از جاده(1بند  14

بعد از مردن به  -نیاکانمشهور به راه  -"کاشف قلمروهای نهان"ها هستند. این خوشی

شسته و به مردمانِ پارسا، ها رسید. در بهشتی که قلمرو اوست، نمرده شهریاری
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بخشد، وقت خود را برای برگزاری جشن با آنان سپری های درخشان در آسمان میگاهجای

شود، وظیفۀ میزبانی خود را ، در مهمانی خدایان حاضر می(9، بند 14ودا ، فصل )ریگکند می

ا خدایان به های زیبا دارد، بکه برگ یکنار درختنماید و دران ادا میدر مقابل خدای

راحتی مشاهده ای، بهاین سرگذشت اسطوره . در(1بند 135همان فصل ) پردازدنوشیدن می

کرده است و این تر نزولیزدگونگی به مرتبۀ پایینکنیم که سرگذشت جم از حالت امی

گاه خدایان و قدرت ها در نگاه به جایجز تغییر نگرش آریاییتواند چیزی باشد بهنمی

جای خدایان برتری مثل وارونا و ها بهتر مثل آگنی و نشاندن آنمرتبهایان پایینگرفتن خد

 مهر.

، سرایی که یمه در آن نشسته، وسعت زیاد دارد. دارای درخشندگی خورشید است

نگی و جا نه سرد، نه گرم، نه اندوه، نه ناتوانی، نه گرسبخشد. آنهرچه را که آرزو کنند، می

چیز ناخوشایندی در آن وجود ندارد، کند، هیچا شادمان مینه تشنگی است، دل ر

ها است گر همۀ زیباییها فراوانند؛ این سرای، با درخشندگی خویش، جلوهخوردنی

های ایرانی گاه یمه در آسمان، در اسطوره. تصویر مالحظه شده از جای(214:1385)مهابهارتا، 

ایی ا کرده است. با فروکش کردن آیین آریشود که جمشید آن را بندیده می« ور»صورت به

عنوان خدای مرگ، شود، یمه بههای بعد در افکار هندوها ایجاد میو تحوّلی که در دوره

فرستد تا به انگیز خود را میوی دو پیک هراس»گیرد. خود می شخصیّت شومی به

و سگ آورند که دوجوی آدمیان پردازند و آنان را بگیرند و به قلمروی شوم مردگان جست

، 14ودا، فصل . در ریگ(137 – 133: 1381)ایونس،  «کنندیار آن را محافظت میشوم هوش

ۀ های زنده، همآمده است که دو پیک یمه چون راسوهای نیرومند، در تعقیب روان12بند 

 بخشند تا خورشید تابان راکنند. آنان امروز به ما زندگی شیرین میمردمان را دنبال می

 توانیم شاهد باشیم.راه با میترا در غرب میوباره ببینیم. بعدًا تصویر سگ را همد

 های ایرانياندیشه. یمه در ان2-1-2

ترین بخش اوستا فقط . در قدیمکنیمای را از جم مشاهده میدر اوستا چهرۀ دوگانه

است؛  کاراناهآشکار است که جم، پسر ویونگهان از همین گن»برده شده:  بار از جم نامیک

در (.  25:  1374)اوستا، که برای خشنودساختن مردمان خوردن گوشت به آنان آموختکسی

های دیگر اوستا از چهرۀ نیک جم سخن به میان آمده است. ویونگهان، پدر جم، قسمت

بختی به او رسیده که نخستین کسی است که هوم را برای جهان مادی فشرده و این نیک

مندترین در میان مردمانی که به جمشید دارندۀ رمۀ خوب، فره»ده شود. برایش پسری زا
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؛ کسی که در شهریاری، چارپایان و مردمان را بانی چون خورشید داردنگهاند، دنیا آمده

یشت فروهر او . در فروردین(160: 1380)یسنا، « نامیرا و آب و گیاه را ناخشکیدنی کرد

این دوگانگی چهره (. 102 /2: 1377ها،)یشت لی غلبه کندساستوده شده که توانسته بر خشک

تواند باشد؛ های بعدی ایرانیان در مورد خدایان نمیچیزی جز تغییرات آیینی و نگرش

شوند. ای که در دورۀ زردشت خدایان آریایی به امشاسپندان و ایزدان تبدیل میگونهبه

گر او برای برقراری دادگری و صلح اریامشاسپندان به عنوان فرشتگان مقرّب اهورامزدا، ی

ها اکنون ان خدای بزرگ آریاییجا این نکته بارز است که مهر، به عنودر زمین هستند. این

کند. شود و به عنوان یکی از ایزدان ایفای نقش میدر بین امشاسپندان دیده نمی حتا

، (75: 1399خوارزمی، ) تجمشید هم که در تحول و تغییر قهرمانان، الگویی از ایزد مهر اس

مند خود، داغ گناهی را به دوش دچار دوگانگی چهره شده است؛ یعنی در کنار چهرۀ فره

کنندگان گاو نکوهیده در اوستا قربانی کشد که از جهت زردشت ممنوع اعالم شده است.می

دمانی قربانی نفرین تو ای مزدا به کسانی باد... و به کسانی که گاو را با فریاد شا»اند: شده

 .(39: 12)گاتاها، اهنودگات، بند کنند می

 شود. در بندهش به همان چهرۀدر منابع دورۀ پهلوی هم دوچهرگی جمشید دیده می

. در مینوی خرد او  در (149: 1380دادگی، )فرنبغای جم و جمک اشاره شده است اسطوره

 (. 23:  1354)مینوی خرد، زمرۀ نامیرایان است 

دیو آمده: تو جمشید را مجبور  1خطاب به اودگ 4، بند 21رد نهم، فصل کدر دین

ای. های خوب را از ما گرفتهکردی که آزمند دنیا شود؛ فروغ درخشان جمشید، دارندۀ رمه

روایی خوب جم سخن از فرمان 8، بند 13کرد هشتم، فصل نسک هم، در دیندر چهرداد

ود که جمشید در ادامۀ تغییر و تحول نگرش به شرفته است. در این آثار هم مشاهده می

قهرمانان دارای دو جنبۀ نیک و بد است که در دوران بعد همین چهرۀ اهورایی و اهریمنی 

 شود.منجر به پدید آمدن دوچهرگی او در حماسه می

 ماسی بعد از اسالمحهای تاریخی و گاه جمشيد در روایتجای .2-2

جمشید وجود دارد: برادر تهمورث، فرزند تهمورث و سه نظر در منابع در مورد نسب 

و گویند ]برادر[ طهمورث بود و طهمورث پسر ویگونگهان ابن اینکهند »برادرزادۀ تهمورث. 

؛ 247 /1 :1371 ،؛ ابن اثیر27: 1961؛ حمزه بن اصفهانی، 90: 1378، 1بلعمی/)»بن اوشهنگ بود 

 /1، ؛ محمد بن علی145:  1386؛ بیرونی، 56 /1 :1369ه، ؛ ابن مسکوی23تا: مجمل التواریخ و القصص، بی

 
1. Odag 
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 شاهنامۀو در این بین، در برخی منابع ازجمله ( 46: 1348؛ داوود بن محمد بناکتی، 198

؛ 24: 1352چنین: حسینی، ؛ هم41 /1 :1389 ،)فردوسی فردوسی، جمشید فرزند تهمورث است

داند ، جمشید را برادرزادۀ تهمورث میروایت دیگری هم(. 58: 1385محمد میرک بن مسعود، 

. بعد از یک دورۀ طالیی، سرانجام زوال خورشید (17: 1382؛ بیضاوی، 40 /1 :1380 ،)خواندمیر

خو، رسد و این شاه باشکوه، بعد از به تخت نشستن ضحاک اهریمنمملکت جمشید فرامی

طبرستان و دماوند ذکر دوشی جمشید را یک سال در بهشود. برخی منابع خانهدر میدربه

دادگی، )فرنبغ ، این آوارگی صد سال ذکر شدهبندهشدر (.  93 /1 :1378 ،)بلعمیاند کرده

داند سال در هندوستان می 130این آوارگی را  التواریخمجمل. نویسندۀ (157: 1368

رسیان، چنین در روایت دیگری، بلعمی به نقل از پا. هم(34: 1378التواریخ و القصص، )مجمل

که بگریخت و به  1پارسیان گویند بیرون از این کتاب»کند: اش را در هند ذکر میآوارگی

زاولستان شد. به حدیثى دراز گویند: دختر شاه زاولستان او را بیافت و به زن او شد، پدر 

ندانست و پدر امر به دست او کرده بود؛ پس چون دست بدین دختر دراز کرد، پسرى 

  /1 :1378 ،)بلعمی« جا بمردام کردش، و او بگریخت و به هندوستان شد و آنن« تور»آمدش 

عالوه بر اشارۀ بلعمی، غیر از ازدواج با دختر شاه  التواریخ والقصصمجملنویسندۀ (. 93

فرزندش تور بود از » نویسد: زاول، دربارۀ ازدواج دیگرش با دختر ماهنگ چین می

دو پسر از دختر ماهنگ مالک ماچین، یکى را نام بتوال  شاه، و دیگرچهره دختر زابلپرى

از قول  السیرحبیب. نویسندۀ (23: 1378القصص، التواریخ و)مجمل «بود و دیگرى را همایون

ها را تکرار کرده ولی با نقل گفتۀ دیگر، به مرگ محمد جریر طبری، برخی از این گفته

ای را به او نسبت داده که اواخر موبدانهکه چهرۀ جمشید به دست ضحاک اشاره ندارد، بل

وار در جمشید بعد از فرار از ضحاک چندگاهى مجهول»عمر در کنج غاری زیسته است: 

گرد جهان سرگردان بود و عاقبت در نواحى سیستان ساکن گشته، دخترى از مردم 

ون جایى را به حبالۀ نکاح خویش درآورد و او را از آن دختر پسرى متولد شد. چآن

جمشید از عدت و صولت لشگر ضحاک آگاه شد و دانست که طاقت مقاومت با آن سپاه از 

حیّز قدرت او بیرون است، به اتفاق موبد موبدان فرار را بر قرار اختیار کرد و بقیه ایام 

 /1: 1380، خواند میر) « زندگانى را در کنج غارى گذرانیده، به اندک آب و گیاهى قانع گردید

180.) 

 
 های دیگر. به کتاب خاصی اشاره ندارد.است. یعنی در روایتنامۀ طبری منظور روایتی غیر از کتاب تاریخ. 1
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بن کلبی، به ها گوناگون است. طبری به نقل از هشاممورد طول عمر او هم روایت در

ز اصد و نوزده سال شاهی کرده و صد سال کند که ششصد و نوزده سال اشاره میهفت

عمر  طبری به روایت دیگری هم از(. 121 /1 :1375 ،) طبریدست ضحاک فراری بوده است 

زده صد و شانهم به آن اشاره دارد و آن عمرش را هفتجم اشاره کرده است که ابن اثیر 

: 1348بناکتی،  چنین: داوود بن محمد؛ هم249 /1 :1371 ،)ابن اثیرسال و چهار ماه ذکر کرده است 

چنین: حسینی، ؛ هم93 /1 :1378 ،)بلعمیصد سال عمر جم اشاره دارد . بلعمی هم به هفت(29

د )خوان استصد سال و عمرش را هزار سال ذکر کردهخواندمیر حکومتش را هفت(.  4: 1352

 (.180 /1 :1380، میر
توان دری جمشید در زابل و هند میمطابق منابع تاریخی و حماسی، به دو روایت دربه

 فرار از شدۀ خاندان فریدون را از درون آن دریافت. جمشید بعد ازتکیه کرد تا روایت گم

دادش کند: یکی دختر شاه زابل که رستم و اجواج میدست اهریمنی ضحاک، با دو فرد ازد

از »ورد. چهره، دختر شاه زابل، تور را به دنیا آآیند. مطابق این روایت، پریاز او به دنیا می

هم ستور شیداسپ بزاد، و طورک پسر شیداسپ بود و شم پسر طورک و أثرط پسر شم و 

و سام  بزاد از دختر ملک روم، نریماننیز گویند؛ پس کرشاسپ از أثرط بزاد و کرشاسپ را 

در مورد  نامهگرشاسپ. البته در روایت (23: 1378القصص، التواریخ و)مجملپسر نریمان بود 

 شود.خاندان رستم با این روایت، اندکی اختالف دیده می

ار ن دیپس از جمشید پسر او تور و بعد به ترتیب شیدسپ، طورگ، شم و اثرط حاکم آ

ر دجا روایت یکی است، ولی . تا اینشودثرط صاحب پسری به نام گرشاسپ میشوند. امی

است که  ای به نام نریمانصاحب برادرزاده»برادرزادۀ گرشاسپ است  ادامه آمده که نریمان

 .(476تا  465: 1350)اسدی توسی،  «شوداز دختر شاه روم، صاحب فرزندی به نام سام می

 است که ه شدهو اسفندیار هم مختصراً به روایت باال اشار، در مباحثۀ رستم شاهنامه در

 خوانی دارد. در پی ناسزاگویی اسفندیارهم القصصالتواریخ ومجملبا روایت  شاهنامهروایت 

 گوید:زادۀ جوان میبه پدر رستم، این پهلوان پیر به شاه
 دار دانااد کااه دسااتان سااامجهااان

 دسااتهمااان سااام پااور نریمااان بُ

 شاساپ باودش پاادربزرگسات و گر

 

 بزرگسااات و باااادانش و نیاااکناااام 

 نریمااان گاارد از کریمااان بدساات

 بااه گیتاای باادی خساارو تاااجور
(346 /5: 1392 ،)فردوسی  

 اسپ است.، نریمان فرزند گرشالتواریخمجملدر این روایت به مانند روایت 
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ده مختصراً اشاره ش التواریخمجملشاخۀ بعدی، فریدون و اجدادش هستند که در 

ک مال شاه، و دیگر دو پسر از دختر ماهنگچهره، دختر زابلرزندش تور بود از پرىف»

ون ر افریده پدکماچین، یکى را نام بتوال بود و دیگرى را همایون و آبتین از همایون بزاد 

رساند. به جمشید می . این روایت با سه نسل، نسب آبتین را(23تا:  التواریخ، بی)مجمل« بود

کند. میان طبری از قول شعبی، ده نسل بین جمشید و فریدون ذکر میمحمد جریر 

هم  التاریخیالکامل فاین روایت در   (.152 /1 :1375، )طبریو جم ده پدر فاصله بود  فریدون

ز بیم است: پدران و نیاکان فریدون که میان او و جمشید ده تن بودند همه اتکرار شده

ۀ دیگر به وسیلها از یکتنها راه تمیز و تشخیص آن شدند وضحاک، اثغیان نامیده مى

ها، اثغیان صاحب گاو ؛ مثاًل یکى از آن(281 /1 :1371 ،)ابن اثیرهایى بود که داشتند لقب

ن بدی چنین دیگران راشد. همسرخ و دیگرى اثغیان صاحب گاو سپید و سیاه خوانده مى

 )همان(.نامیدند ها مىلقب

از روایت »کند: گر، نه نسل بین جمشید و فریدون ذکر میطبری در یک روایت دی

اند تهنداشام که افریذون از نسل جم شاه بود که پیش از ضحاک بود و پهشام کلبى شنیده

 (.152 /1 :1375 ،)طبری« که نهمین نسل جم بود

داند و این ر جمشید میاتقیان یا آبتین را پس الذهب،مروجاز قول  الصفاروضهصاحب 

ست: دان معنا است که دو نسل با جمشید فاصله دارد ولی روایت دیگرش هشت نسل اب

الذهب، اتقیان پسر صلبى جمشید الصفا مسطور است که به مذهب صاحب مروجدر روضۀ»

 «و االصحاند، و االول هاست و در بعضى از تواریخ به هشت واسطه میان او و جم رقم کرده

   (.181: 1380خواندمیر، )
دری را بازگو کرده است. مطابق الخیر به صورت مفصّل این روایت دربهبن ابیشاهیرانا

 اندنم مانا رد برای جمشید ،شودیم ایران حاکم ضحاک که هنگامیاین روایت، 

 ویشان،خ از گروهی راهیهم اب پسرش، ود و -است ینچ اهنگم خترد که -سرشهم

  شوند. ارسپره چین  ِ رغونا به که دهدمی دستور
 زن خویش را با دو فرزند خویش

 به جایی که ارغونْش خوانی ز چین

 

 فرستاد با خویش و پیوند خویش 

 همه بیشه بینی سراسر زمین
 (187: 1377شاه، )ایران              

گوید که طی آن از فرزندش سرش، رازی به خانواده میجمشید قبل از جدایی از هم

 دین و کشید خواهد ضحاک از را نیا کین که گذاشت خواهد جهان به قدم شهریارینونک، 

 پدر از دارد، نام فارک که جمشید دیگر فرزند گردانید. خواهد حاکم جهان در را جمشید
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 دهد. نشان او به را خداپرستی راه درعوض، رسد،می برادرش به شاهی که اکنون خواهدمی

 نقش در که جمشید راه گویا دهد.می فارک به پند و دانش از پر دفتر سه هم جمشید

 موبد. نقش در یکی و شهریار نقش در یکی یابدمی ادامه قسم دو به است، 1شهریار -موبد

 و مقدس و پارسا پادشاهان است، حیات بدوی زمان گربیان که حماسه آغازین دوران در

 در بعد دوران رد و است بارز آنان در شهریاری -موبد نقش که هستند مندتوان و زورمند

 سپرده پهلوانان به زورمندی نقش و شاهان به موبدی نقش قهرمانان، شخصیت شکستگی

 شود.می

رود ولی بختش وارونه است و این وارونگی اسارت جمشید خودش به جنگ مهراج می

ساله فرستد. پس از اسارت پنجاهزند و مهراج با بند او را به زندان ضحاک میاو را رقم می

 شود.زندان، با ارۀ دژخیمان به دو نیمه میدر 

نویسد و عرض حال ای به ماهنگ میشنوند، نامهوقتی فرزند، قصۀ پرغصۀ پدر را می

لب و دهد و آنان مدتی خشککند. ماهنگ به پنهان شدن جمشیدیان فرمان میمی

شود ولی یبرند و ماهنگ خود، در جنگ با مهراج پیروز مای به سر میدل در بیشهخلیده

خبر از  کند. مهراج با شنیدن اینکارآگاهی، راز فرزندان جمشید را نزد ضحاکیان فاش می

فرستد و ای آکنده از راست و دروغ به ضحاک میکند و فورًا نامهدر کید، به صلح اقدام می

کند. تازد و همۀ زندگی ماهنگ را غارت میخود تجدید قوا کرده، بر خاک چین می

مندی تازند ولی هوشدر پی عمل تاخت و تاز خودشان بر بیشه هم می مهراجیان

 نگ وجمشیدیان، باعث شده بود زودتر بیشه را ترک کنند. در در اثر کشته شدن ماه

شود. تاج و تخت ماندن سرزمین چین، کوش، برادر ضحاک به عنوان حاکم برگزیده میبی

شتابد ولی جا میقی است، به آنباکند جای پایی از جمشیدیان کوش هرجا که حس می

ا برای تواند به آنان دست یابد. در این احوال فارک خواستار جدایی از نونک است تنمی

 اش، به سمت روم رود:ادامه اندیشۀ صوفیانه
 ره روم برداشااات و شاااد تاااا باااه روم

 

 نهااان شااد ز کااوش و ز ضااحّاکِ شااوم 
 (196: 1376شاه، ) ایران                  

جا به صورت ها، اینشدن جم و جمک از خدایان در اسطورهجاست که زادهجالب این 

یابد. فرزند نونک قبل از پدر دار ای دارند، ادامه میدو عضو نونک و فارک که جنسیت نرینه

کند. نام این فرزند ذکر نشده است ولی او دارای فرزندی است که مهارو نام فانی را وداع می

 
 (.41 /1 :1392 ،. منم گفت با فرۀ ایزدی/ همم شهریاری و هم موبدی )فردوسی 1
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رود. قبل دری، نونک از دنیا میصد سال آوارگی و دربهز اندکی و با گذشت ششدارد. بعد ا

نهد. او آبتین آید که نامش را آبتین میاش مهارو، فرزندی به دنیا میاز مرگ نونک، از نوه

های مهم زندگی آبتین، عالوه بر زیستن مخفیانه، پیدا کردن طفل خواند. از نکتهرا شاه می

کند. این کودک بدشکل بعد از مدتی که حاکم ه مبادرت به پرورشش میبدترکیبی است ک

درپی کوش، های پیشود. در پیروزیتازد، باعث پیروزی جمشیدیان میچین به آبتین می

 کنند: دشمنان روزی چهرۀ بدترکیبش را مشاهده می
 سااار خاااوک دارد، تااان دیاااو زوش 

 

 بااه پاایالنْش مانااد دو دناادان و گااوش 
 (214: 1376شاه، )ایران                 

شوند ولی چرخ های کوش و آبتین، ایرانیان پیروز میهای دیگر هم با دالوریدر جنگ

چرخد و در جنگ کوش با پدرش، اندیشۀ دیرینۀ درافکندن فرزند به روزگار برعکس می

یابد این فرد بدشکل دیوگون، ممکن است شود و پدر درمیزاری و خواری، زنده می

زندش باشد. همین کافی است که با رای شاه چین و رساندن این مطلب به فرزند، کوش فر

کاری بر ایرانیان شروع شود. خو را علیه ایرانیان به شورش وادارد و از جهت او ستماهریمن

کاری، کشتن پسر آبتین است. بعد از این هم آبتین چند پیروزی نصفه و نخستین ستم

نام کوش و فرزندش به نام روای چین به ها با فرماندر طی این سالآورد. نیمه به دست می

کند و نهایتاً مطابق توصیه و پند دندان در گریز و ستیز روزگار را طی میکوش پیل

دین که باید خود را از چشم ضحاکیان و از دید بدنژادان دور دارد، به جمشید پاکیزه

الطبعی این شاه، راه جوید و رادمردی و کریممی روای ماچین بود، التجاطیهورشاه که فرمان

دهد. رس قرار میگاهش را در کوهی دور از دستنماید و جایماچین را به وی می

خواند و چند روزی در نگاری ایرانیان، آبتین را به شهر بسیال فرامیطیهورشاه بعد از نامه

نویسد و نامه می« بهک»ینیان به گذرانند. شاه چین برای تحویل آبتبزم و شکار روزگار می

اند و کوش به همین بهانه به شهر گوید که آبتینیان به سرزمین طیهور وارد شدهاو می

یازد و با تدبیر پدر، گاه آبتین که بر فراز کوهی است، دست نمیتازد ولی به پناهدربند می

آن نرسد. در پی تازش شوند که کوه را محاصره کنند که آب و غذایی به ساکنان بر آن می

کنند و لشکر هایی از کوه روانه میخرد و محاصره دربند، آبتینیان سنگاین دیوزادۀ بی

های گران هالک کردند. در همین حین بعد از خبر شکست کوش به پدر، دیوزاد را با سنگ

دهند و کوش خود را به شوند که خبر مرگ پدر را به کوش میدر تدارک حملۀ دیگر می

نشیند. آبتین که مبارزه با واری بر تخت شاهی میخت پدر رسانده، بعد از سوگت

تازد، خویان را هدف خود قرار داده بود، با سپاهی انبوه از با طیهور به چین میاهریمن
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گوش که به نزد ضحاک رفته بود، با شنیدن خبر پیروزی پی در پی آبتین، به کوش پیل

 در را آنان شاهی تخت وکند یان را به سرسپردگی وادار میگردد و چینسرزمین خود برمی

 با او کهاین تا آوردمی ستوه به را آبتین شمار،بی ستیزۀ و کارپی با او آورد.می خود پای زیر

 ]فرانک[ فرارنک به بسیال در و کندمی ترک بسیال مقصد به را چین شماربی هایکشتی

 و آبتین کند.می خواستگاری او از خود، طالع دیدن زا پس و بازدمی دل طیهورشاه، دختر

 دستور او به که بیندمی خواب در را جمشید آبتین زیند.می هم با یدراز سالیان فرانک

 تا منازل و مراحل طی این نماید؛ مبازه ضحاک با و کند حرکت ایران سمت به تا دهدمی

 و آبتین شود.می آغاز طیهور نزد از اندراه پیری با نیست، خانهفت به شباهتبی که ایران

 کشدمی طول چهارماه و رسندمی قاف کوه به تا گذرندمی دریاها از ماه پنج از پس یارانش،

 ماه سه رسند،می یأجوج قوم به تا کنندمی مسیر طی دیگر ماه ده بگذرند. کوه این از که

 هاراه شناسایی به را نفر پنجاه تین،آب و رسندمی دوشاخی کوه به تا راندند دریا راه از دیگر

 کند،می تعویض بازرگانی جامۀ با را شاهی جامۀ ابتدا در روا،فرمان این سپس فرستد؛می

 در روزی او شود.می وارد گیالن دریای به و راندمی خزر مرز تا کشتی خرید از بعد سپس

 گروه از پرسد.می یانضحاک از و جمشید دارانطرف از و کندمی دیدار جوانی با بیشه

 دهد:می جواب جوان شود.می آگاه زیند،می دماوند در که جمشیدیان
 نبیناایم مااردم کااه ناباااک نیساات

 مگااار سااالکت آن مایاااۀ روزگاااار

 هواخااواه جمشاایدیان اوساات بااس

 

 نه کس را باه فرماان ضاحاک نیسات 

 کااااه کااااوه دماونااااد دارد حصااااار

 کااه ضااحاک را خااود ناادارد بااه کااس
 (367 :1376 شاه،ایران)                

 آبتین دوم خواب دهد.می نشان آبتین به را سلکت دز راه گرشاسپ، هواداران از جوان

 حالت آبتین سوم خواب است. ضحاک حاکمیت ویرانی و فریدون تولد بر مبنی خوشی خبر

 .1 دارد: پی در پیام دو راز این و شودمی پرسیده «کامداد» از خواب راز که است هشداری

 زمانی که آبتین است. نزدیک آبتین مرگ .2 شود؛ برده امن جای به باید چهارساله فرزند

 را فرزند خوابش، به توجه با که است آن مهیای اکنون بود، پرسیده خبر سلکت گاهجای از

 برماین نام به سلکت، فزایجان دلروشن دستور دست به و برد دینی دانای نزد به بیشه از

 سپاریره از کوش دیگر جهت از امور، این انجام از بعد سپارد. است، گاوی هشاهنام در که

 در و کنددرمی انگشت ضحاک دهد.می گزارش ضحاک به را موضوع و شودمی آگاه آبتین

 برخورد ضحاک لشگر به کین دلیران با او روزی سرانجام تا جویدمی را آبتین هرجایی
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 شویش، شدن کشته از چون نکفرا .شودمی کشته هاندازبی فشانیجان از پس و کندمی

 .کندمی ترک را خود زندگی محل ایرانیان از چند تنی با گرددمی آگاه آبتین،

 پرداخت هاییوهش برخی است. جمشید انفرزند پنجم سلن فریدون وایت،ر این با

 سکندرنامها یا نامهداراب چون ایعامه هاقصه هایگریتروای شبیه نامهکوش در روایت

 هاپایه هک چهآن کند.می ورد حماسی الگوهای زا را استاند گری،وایتر یوۀش ینا هک است

 ودخ اصلی مسیر در را داستان و کندیم محکم ار ماسیح استاند ینا لگوهایا و

 ار نیا کین تا کندمی ایران به ازگشتب به امر مشیدج آن رد که ستا وابیخ گرداند،بازمی

 خواب و ستا آمده شاهنامه مختلف هایقسمت در ارهاب هاوابخ این ستاند.ب ضحاک از

 شودیم داده اینوآینده مژدۀ وزیر، عبیرت با خواب ینا که ستا ماوندد وهک رد بتینآ بعدی

 هم یگرید روایات بود. خواهد او ستاند در جهان هریاریش و حاکض قصر کنندۀویران که

 ریدونف و جم ینب نسل هد وایتر شهورترینم ست.ا دهش رذک فریدون ات جمشید فاصلۀ در

 پسر گاو، بور اسفیان سرپ گاو، سوک سفیانا پسر او،گ رپ سفیانا سرپ ریدونف ست.ا فاصله

 پسر گاو، رمه اسفیان سرپ گاو، دفْر اسفیان سرپ گاو، فیدس سفیانا سرپ او،گ یاهس اسفیان

 عبیش قول زا طبری (.149 :1368 دادگی،فرنبغ ) جم پسر سفیان،ا پسر گاو، روغف ون  اسفیان

 بیرونی، ؛802 /1 :1371 ،اثیر ابن چنین:مه ؛152 /1 :1375 ،طبری ) کندمی رارتک را موارد همین

 /1 :1375 ،)طبری نویسد هشام ابن ولق از که ستا نسل هن طبری، یگرد روایت (.146 :1386

 کند کرذ نفر شته را اصلهف این االنسابمجمع نویسندۀ (.60 /1 :1364 ،مسکویه ابن ؛152

 این بین در (.181 /1 :1381 ،واندمیرخ ؛83 :1364 مستوفی، چنین:هم ؛022 :1381 لی،ع بن)محمد

 کند.می ذکر ار جمشید اندانخ ریدونیف اخۀش فصّلم ورتص به نامهکوش فقط ها،روایت

 ندارند. هم به اطیارتب جمشید و فریدون ها،سطورها در هک است کرذ به الزم

های هند و ایرانی تعلّق دارد و با شخصیّت ودایی تئونه در فرهنگ ایرانی به اسطورهثری

ودا از در ریگ 1تقریباً تریتا(. 91: 1385نما، )گرین باوم به نقل از رهثریته پیوند خورده است 

دیگر از یک خدایان هندی و اعمال و شباهت زیادی به ایندرا دارد. گاه تشخیص آن دو

مشکل است. او هم مانند ایندرا، کشندۀ وریترا، سازندۀ گاوها و شکافندۀ کوه است و مانند 

آرود. با آگنی و سوما مرتبط است او، اژدهای سه پوزۀ بدشکل را با تیری از پا درمی

 2های متفاوتی است. مک دانل. در مورد چهرۀ خدایی ثریتا، نظریّه(446: 1331)یارشاطر، 

 
1. trita 
2. Macdonell 
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تقد است که او خدای برق است، در حالی که آگنی معرّف آتش زمینی و سوریا آتش مع

: 1330)یار شاطر، چه حاکی از برق و توفان است آسمانی است. ثرتیا معرّف آتش فضا و آن

داند. از خدایان دالور و بخشنده که مانند ایندره به نبرد . بهار، او را خدای فضا می(3

. اگر (474: 1362)بهار، پردازد که سه سر و شش چشم دارد، می 1اژدهای وریتره ویسوه

ای ههجمشید را با مهر مرتبط بدانیم، فریدون با آگنی مرتبط است و هرکدام مرتبط با اال

ای را های اسطورهشوند. چون روایت حماسی شکل منسجمی از داستانخاص محسوب می

ای هیأت و قالب های اسطورهۀ شکلکند، با توجه به تغییرهای داستانی، همنقل می

گیرند و با توجه به الگوهای تغییر یافته، روایت حماسی را بازسازی جدیدی به خود می

های کنند. مهر و جمشید را از خدایان ابتدایی آریایی و فریدون و ایندرا از خدایان دورهمی

 ن را داشتند.شود فرض کرد که هرکدام الگوهای خاص خودشاها میجدیدتر آریایی

 گيرینتيحه

حول در تهای آریایی هندوایرانی، زادۀ ایزدان است که بعدها در اثر جمشید در اسطوره

دهد. در گاه خود را از دست میهای هندی و گرایش به ایزدان جدید، جاینگرش آریایی

ی های ایرانی هم دوچهرگی جمشید نمودار است که گاهی چهرۀ نیک و گاهنگرش آریایی

 به آیین ها از مهرپرستیچهرۀ ناپسندی دارد که جدا از تحوالت اندیشگی در گرایش ایرانی

های زیادی دارد. در تواند باشد؛ چون جمشید با خدای مهر ایرانی همانندیزردشتی نمی

به  خود حماسه، جمشید فرزند تهمورث است که بعد از یک دورۀ طالیی، در آخر پادشاهی

دهد و پس از یک سال آوارگی، به فرۀ شاهی خود را از دست میدلیل ادعای خدایی، 

گذارد و در ها فریدون پا به میدان میشود. بعد از سالخو کشته میدستور ضحاک اهریمن

شوند. در فردوسی معلوم نیست که خاندان جمشید دچار چه سرنوشتی می شاهنامۀ

 اند، کم و بیشی در موردمار آوردهاسی را تاریخ واقعی به شهای دیگر که روایت حمتاریخ

ای از جمشیدیان است خصوص خاندان رستم که شاخهاین خاندان نوشته شده است، به

و بازگ نامهکوشولی شاخۀ دیگر خاندان جمشید تا رسیدن به فریدون، در روایت حماسی 

یابند یجا پرورش مشده است که بعد از ازدواج جمشید با دختر شاه چین، فرزندانش در آن

 شود.و بعد از پنج نسل فریدون زاده می

 

 

 
1. vasva 
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 ل متینی. تهران: علمی.. به تصحیح جالنامهکوش(. 1377الخیر.)بن ابیشاهایران 

 ( .1381ایونس، ورونیکا .)ترجمۀ باجالن فرخی. تهران: اساطیر. .اساطير هند 

 ( .1378بلعمی، ابوعلی  .)شن. چ دوم، تهران: جلد(. تصحیح محمد رو 5) نامة طبریتاریخ

 سروش.

  .تهران: انتشارات توس.پژوهشی در اساطير ایران(.  1362)بهار، مهرداد . 

 ،پنجم چ. داناسرشت اکبر ترجمۀ. الخاليهالقرون عن الباقيهآثار(. 1386)وریحان. اب بیرونی .

 کبیر امیر: تهران

 ( .1382بیضاوی، ناصرالدین .)یاد موقوفات . تصحیح میرهاشم محدث. تهران: بننظام التواریخ

 محمود افشار.

 با قهرمانان  «ديجمش» یرانیاسطوره ا قيتطبنامۀ (. پایان1376ر، محبوبه. )حسینپو
نامۀ کارشناسی نمایی محمود طاووسی، پایانبه راه .ملل ریسا ريدر اساط یو یهمتا

 گاه شیراز.ارشد، دانش

 ( .1352حسینی، سید عبدالحسین .)محمدباقر بهبودی. جمۀ . ترالسنين و االعواموقایع

 فروشی اسالمی.تهران: کتاب

 ( .1961حمزه بن حسین االصفهانی .)ات دار . بیروت: منشوررض و االنبياءسنی ملوک اال

 مکتبۀ الحیات.

 وابسته به بنیاد مطالعاتنامهایران «نامهگردشی در گرشاسپ(. »1362)مطلق، جالل. خالقی . 

 شمارۀ سوم. ایران.
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 -( .1396خوارزمی، حمیدرضا« .)های تاریخی های حماسی شاهنامه با چهرهشخصیت تطبیق

رم. ارۀ چها. سال پنجاهم، شمجستارهای نوین ادبی«. کرمانیدر نامۀ باستان میرزاآقاخان 

 .77 – 49صص 

 -تکوین مهر و تحول چهرۀ آن به جمشید در حماسه(. »1399وارزمی، حمیدرضا. )خ .»

 .96 – 69. شمارۀ ششم. صص نامه ادبيات پهلوانیدوفصل

 ران: خیام.چ چهارم، ته .يرالستاریخ حبيب(. 1380الدین بن همام. )دمیر، غیاثخوان 

 التواریخ و  هولى االلباب فی معرفروضة ا(. 1348الفضل محمد بناکتى. )داود بن ابى
 . تصحیح جعفر شعار. تهران: انجمن آثار ملیاالنساب تاریخ بناکتى

 ( .1379رزنبرگ، دونا.) یر.تهران: اساط ترجمه عبدالحسین شریفیان.. های جهاناسطوره 

 سال ت ایرانیمجلّة مطالعا«. اسطورۀ ثریتئونه و ایندرا(. »1385نمای خرمی، ذوالفقار. )ره .

 شمارۀ نهم. پنجم.

 تهران: سخن. .از گذشتة ادبی ایران(. 1383کوب، عبدالحسین. )زرین 

 ( .1385سرکاراتی، بهمن  .)تهران: قطره. .های شکار شدهسایه 

  ( .1375طبری، محمد بن جریر .) چ پنجم، اسم پایندهجلد(. ترجمۀ ابوالق 16)تاریخ طبری .

 تهران: اساطیر.

 ( .1393فردوسی، ابوالقاسم .)نجم. جلد(. چ پ8به کوشش جالل خالقی مطلق ) .شاهنامه

 المعارف اسالم.تهران: دایره

 س.ترجمۀ مهرداد بهار. تهران: تو. بندهش(. 1369دادگی. )فرنبغ 

 -( .پایان1397قدسی، رضا .) طيری ایران بين شناخت خاندان فرمانروایی اسانامۀ
 گاه تهران.اهلل هادی. دانشنمایی روح. به راهجمشيد و فریدون

 ترجمۀ ژالۀ ن و نخستين شهریارنخستين انساهای نمونه(.  1383سن. آرتور. )کریستن .

 آموزگار و احمد تفضّلی. چ دوم. تهران: نشرچشمه.

 (. ترجمۀ ابراهیم پورداوود. تهران: اساطیر.1377. )گاتاها 

 میرکبیرا)دو جلد(. ترجمۀ میرهاشم محدث. تهران: مجمع االنساب (. 1381مد بن علی. )مح 

 ( .1385محمد میرک بن مسعود .)شته . به تصحیح ایرج افشار و فرریاض الفردوس خانی

 صرافان. تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار.

 ور.خاالله ی. تهران: کالشعرا بهار و رمضانتا(. تصحیح ملک)بی. مجمل التواریخ و القصص 
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 آبادى. آلمان: دومونده الدین سیفنجم(. تصحیح 1378.) التواریخ و القصصمجمل

   نیکارهوزن.

 ( .1378مزداپور، کتایون .)یهاگلشاه و متن د،ياستان گرشاسب، تهمورس و جمشد 

 . تهران: آگاه.گرید

 ( .1364مستوفی، حمداهلل .)ران: یی. چ سوم.  ته. تصحیح عبدالحسین نواتاریخ گزیده

 امیرکبیر.

 الدّین علی قزوینی. به تصحیح سیّد محمّدرضا جاللی(. ترجمۀ میرغیاث 1385) .مهابهارتا .

 خانۀ طهوری.تهران: کتاب

 تهرانمدوچ  .خوییعباس زریاب اهتمام دکتر به .الصفاروضه (.1375. )میرخواند، محمد ،. 

 چ سوم. تهران: انتشارات توس.  (. ترجمۀ احمد تفضّلی.1379. )مينوی خرد 

 نامه هژیو«. ملل گرید ریو اساط دیسطوره جمشا (. »1398اهلل؛ رحمانی، عادله. )هادی، روح
 -122صص  ،2شماره  تان،و زمس زییپا ،سال نهم ،(یقیتطب اتی)ادب نامه فرهنگستان

144. 

  ،شمارۀ چهل و چهارم.ماه، . دیمجلة یغما قسمت اول.. «ایندرا(. »1330احسان. )یارشاطر 

 ل و ششم.شمارۀ چه. فروردین. مجلة یغماقسمت دوم.  «.ایندرا»(. 1331) احسان. رشاطر،یا 

 (. تألیف وترجمه ابراهیم پورداوود. تهران: اساطیر. 1380) .یسنا 

 (. ترجمه و تفسیر ابراهیم پورداوود. تهران: اساطیر 1377. )هایشت. 

 http://www.irdc.ir/fa/content/11241/default.aspx 
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