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  جمشیدروایت گورانی مرگ درخت شاه
  

  آرش اکبري مفاخر
  

  چکیده
ک درخت از سر تا پـا  او همانند ی. اي داردجمشید یکی از پادشاهان ایرانی است که مرگ ویژه

با اره بیانگر ویژگی درختی پیکر اوست که باعث  مرگ جمشید. شودپیکرش به دونیم میاره و 
تقریبا . شاخ مورد خطاب قرارگیردجمشید و بهشتیهمچون درخت شاههایی شده تا او با عنوان

شدن جمشید و اره: هاي مربوط به مرگ جمشید در یکی از این دو نکته مشترکندبیشتر گزارش
شـدن  متون اوستایی، پهلوي، فارسی و عربی بیشتر بر وجـود ابـزار اره و اره  . پیکر درختی وي

هاي فارسی زردشتی، نقالی و گورانی بر مرگ درختی جمشید و جمشید تأکید دارند، اما روایت
معرفی تالش این مقاله بازشناسی ویژگی درختی جمشد همراه با  . پیکر درختی او تأکید دارند

  .متن روایت گورانی، آوانگاري و ترجمۀ آن است
  کلیدواژه

 .ارهجمشید، درخت، گورانی، ضحاك، 

  
  مقدمه

مـرگ او بـا شخصـیتش درهـم     . اي داردادشاهان ایرانی است کـه مـرگ ویـژه   جمشیدشاه یکی از پ
  .تاسبه مرگ جمشید ذکر گردیده هاي مربوطهمۀ گزارشاي که تقریبا در گونهاست بهآمیخته

-اره می) Spityur(جمشید به دست برادرش سپیتور ) 46بند (ترین گزارش زامیادیشت در کهن    

این گزارش در سوتکرنسک از کتاب . Geldner, 1889: II. 249(1؛ 187 .1: 1377 پورداود،( شود
بدون آنکه از برادر جمشـید سـخنی بـه میـان آیـد       Madan, 1911: II. 810. 12(2( دینکردنهم 
ذر از البتـه در گـ  . )70پ 308-307: 1368 سـن، ؛ کریسـتن 2. 21: 1341 تفضـلی، ( یابـد تاب میباز

  . شودکم ضحاك نیز به داستان افزوده میبه متون پهلوي کم اوستا
از همکـاري اسـپیدور بـا     عنوان بـرادران جمشـید  ر و نرسی بهپس از معرفی اسپیدو بندهشدر     

. Pakzad, 2001: 35. 5(3؛ 149: 1380 بهـار، (آیـد  یان میسخن به مکردن جمشید ضحاك در اره
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شوند و تمامی نیروهاي اهریمنی دیوان نیز به اسپیدور و ضحاك افزوده می نامهجاماسپدر گزارش 
اي از این همکاري اسـپیدور و ضـحاك در   نشانه. )Modi, 1903: 4(کنند با هم جمشید را اره می

پـس از  کند، اسپیدور بر جمشید شورش می نابر این گزارش نخستب. استباقی ماندهنیز  نامهفارس
ابـن  (انـدازد  کند و در دریا میبه دونیم میبا اره آن ضحاك او را گرفته و در کنار دریاي چین او را 

  ).34-33: 1363 ،البلخی
جمشید به دسـت یکـی از بـرادران     اره شدننخست : مهم وجود داردا دو نکتۀ هدر این گزارش    

شدن جمشید به دست برادرش در برابر ویژگی جـاودانگی و  اره. و دیگري شیوة مرگ جمشیدخود 
؛ 129 ،128: 1380 ،بهــار(گیــرد قرارمــی بنــدهشدر  ،نرســی ،بخشــی بــرادر دیگــر جمشــیدبرکــت

Pakzad, 2001: 29. 11; 55. 5-6(  و اي از کوتاهی عمـر جـم و شـهریاري جهـانگیر     که نشانه
هاي برادرکشـی در  مایهترین بنیکی از کهن این گزارش ).498-496: 1384 ،داپورمز(میرندة اوست 

در مرگ رستم به دست  هاي آن رابعدها این کردار و همسانی که هاي ایرانی استاساطیر و حماسه
سـی را  و بازتاب شخصیت نر) 98-79: 1388 ،؛ راشدمحصل187. 1: 1377 ،پورداود( برادرش شغاد

   .بینیممی ،رستمدیگر برادر  ،در زواره نیز
: 1378سـرامی،  : نـک ( بـا درخـت دارد   انسانهایی از پیوند پیکرینگی مرگ جمشید با اره نشانه    
پـا اره شـود تـا دیگـر      بایستی همانند درختان از سرتانیز او  ؛)59-44: 1387؛ پورخالقی، 155-162

انوشیروان مرزبـان   ،4»شاخبهشتی«عنوان هببهرام پژدو این ویژگی باعث شده تا . باشدرویشی نداشته
/ 2: 1381( 6»درخـت سـالخورده «نظـامی  ) 10/ 210/ 2؛ 23/ 245/ 2 ،اونـواال ( 5»جمشیددرخت شاه«

تاآنجـا کـه بنـابر    . یادکننـد از او ) 605. 2: 1380( 7»دوحۀ چمن خسـروانی «و میرخواند ) 24/ 1324
انـدازد و  درخت دوپاره شده را در آتش مـی  ضحاك این) 462 ،40: 1318( التواریخمجمل گزارش 

  .سوزاند تا از آن نشانی باقی نماندمی
بـه دسـت   آشـفتگی  تن جمشید بـه ) Dhabhar, 1913: 31. 10, 8( روایت پهلويدر گزارش     

 داتسـتان در  . 8)43-42 :1367 ،؛ میرفخرایی18-17: 1374 ،؛ عفیفی223: 1375 ،بهار(افتد دیوان می
: 1367 ،میرفخرایـی (شـود  مـی  به دست دیومردمان دریـده  )Anklesaria, 1976: 37. 20( دینیک

 ،9. 31: 1909 ،دابـار (شـود  جمشید به دست ضحاك کشـته مـی   صددر بندهشو در گزارش  )141
13 .(  
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-120: 1375 ،صدیقیان ،نک(و عربی و فارسی ها به متون فارسی زردشتی این گزارشدر انتقال     
دو گزینـۀ  بر شود و تأکید داستان مرگ درختی جمشید برجسته می) 295-291: 1386؛ یاحقی، 121

فارسی زردشـتی   در گزارش. استابزار مرگ جمشید یعنی اره و پیوستگی مرگ جمشید با درخت 
در  و 9)31/ 172/ 2: 1922 ،اونـواال (شود جمشید به دست ضحاك اره می وصف امشاسفندانکتاب 
 )3: 1960 ،الـذینوري ( الطـوال  اخبار ) 26 :1375( االرب نهایهاز جمله هاي فارسی و عربی روایت

ـ  ... و  )17: 1963ثعالبی، (غرراخبار ملوك الفرس ، )90: 1380 ،بلعمی(  تاریخ بلعمی زار تأکید بـر اب
  :مرگ جمشید است

  یکــایک  ندادش سخن را  درنگ    چو ضحاکش آورد  ناگه به چنگ
  جهان را از  او  پاك پر بیــم کرد    کرد  ش سراسر به دو نیـمبه اره

  )186-185/ 52/ 1: شاهنامه(
روایـت نقـالی از    ،از انوشیروان مرزبان »جمشیدمرگ درخت شاه«اما در روایت فارسی زردشتی     

از شـاهرخ کاکاونـدي بیشـتر تأکیـد بـر      کاوه و ضحاك داستان و روایت گورانی  لشکرهفتطومار 
  .استپیکرینگی درختی جمشید 

سرانجام اهریمن  ،س از صدسال سرگردانی جمشید در بیابان چیندر روایت انوشیروان مرزبان پ    
درختـی   از لطـف خداونـد  . نالـد س آنها به درگاه خداوند میجمشید از تر. یابنداو را می ضحاكو 

یـدن  اهـریمن و ضـحاك اره آورده و شـروع بـه بر    . شودگشاید و جمشید در آن پنهان میدهان می
روز بعـد اهـریمن و   . کنـد اما با رسیدن اره به فرق سر جمشید خورشید غروب می ،کننددرخت می

را از بـاال  آنها دوباره درخـت  . بیننددرخت را پیوندیافته می شدةقسمت بریده و گردندضحاك برمی
. کنـد مـی بـاز خورشـید غـروب     ،ق سر جمشـید کنند و بار دیگر با رسیدن اره به فربه پایین اره می

کشـند و روز سـوم اره بـر سـر جمشـید      شدة درخت را به آتش میقسمت بریدهاهریمن و ضحاك 
در مـرگ درختـی   گونه این ).210-209/ 2: 1922 ،اونواال(کنند گذاشته و او را سراسر به دونیمه می

 تلمود اورشـلیم  ،Babylonian Talmud: Yebamoth. 49b(10(تلمود بابلیاز جمله  آثار یهودي
)Le Talmoud de Jérusalem: XI, p. 49(11 ) در آثـار  و نیـز   )381: 1368 ،سـن کریسـتن  ،نـک

کـه نشـانی از    نسـبت داده شـده  ) )20. 6: 1361؛ میبـدي،  209. 1: 1367 ،طبـري ( اسالمی به زکریا
  .دارد -هایشتدر  یادکرد -اصالت و درستی روایت ایرانی و دیرینگی آن 
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 ،نیز گویا ضحاك با آگاهی از پیوند پیکرینگی جمشـید بـا درخـت    کرلشهفتدر گزارش نقالی     
  :دهد تا او را اره کنندبندد و سپس دستور مینخست او را به تخته می

و  د و شاه نامدار را بر آن تخته بسـت بفرمود تا تخته و اره حاضر کردن ،ضحاك درغضب شد    
پس ضحاك ظالم بدکردار بفرمـود تـا   .... شد هیچ شرم از آقا و نوکري دامنگیر آن ظالم بدکردار ن

  :جمشید را با ارة دوسر چهارپاره کردندشاه
  نهاد  دندان به   از صبر دندان  جم              نهاد  دندان  اره  فرق جم بر   چو          
  بگذرد ،بر سر فرزند آدم هرچه آید      :چونی؟ گفتمش: گفتاره بر فرقم نهاد و  

  )31- 22: 1377، نیمدای - افشاري(
  

  
سـرودة شـاهرخ    کـاوه و ضـحاك  در داستان  شاهروایت مرگ جمشید ، بهپس از ذکر این مقدمه    

 555، 544/ 2: 1383، بلـو ( نـو  هـاي ایرانـی  از گروه شـمال غربـی زبـان    به زبان گورانیکاکاوندي 
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Mackenzie, 2005: 401-403;  (ـ  این زبـان داراي  . شودمی پرداخته ی و گسـترده از  ادبیـاتی غن
-Minorsky, 1943: 89( در مناطق کرمانشاه و اورامان استهاي نخستین هجري تا به امروز سده

از انوشـیروان  پیوستگی ژرفی با گزارش مرگ جمشید  این سرود. )22-20: 1375زاده، ؛ صفی 103
اهو شـ  يبدین منظور نخست متن گورانی براساس چـاپ امـین گجـر   . زبان و گزارش نقالی داردمر
  .شودمیآوانگاري و ترجمه آوردههمراه با با تصحیحات، ) 53-75: 1380(

  متن گورانی
  حیلۀ دهوساز ،کرد در بندپاي شش      نراد نردباز ،شانا نقش بد  )1

  فرزند مرداس ،دوران بی و دور    اساسۀ کساس ،نیا پاي بازار  
  بیجمشید چون شم  ،مرداس پروانه  ، جمشید جم بیمرداس کار و دس  
  ناپاك شکاك ،ضحاك ظالم    نامش بی ضحاك ،فرزند مرداس  

  مرداس فقیر ،چاه کند نه رايیک    پیرضحاك بی ،قصد پدر کرد  )5
  ضحاك عزم جزم ،و کشتۀ پدر  کردش نظم نو چاه ،چند سیف و سنان  
  کردش سرنگون ،بو حیله مرداس  ضحاك ملعون ،مرداس وست و چاه  
  نیشت او جاي پدر ،پدر کشت ضحاك    قضا و قدر ،فرمان حق بی  
  نو 12طرح طرز ،پیدا بی دوران    جهان کرد آشو ،نه چهار اطراف  

  ناپاك نامی ،شین و الي ضحاك    جهان تمامی ،سرکشانسرهنگ  )10
  کدخداي جهان ،ضحاك ساالر بو    ، رازان پنهانکردشان اظهار  
  دل غمناك غم  ،فرار بی 15بندجم  تخت جم  14تاج و ،13ضحاك کرد دواي  
  بندجم جمشید ،ضحاك نیشت او تخت  حکم ژ جمشید سند ،گردناي گردون  
  یکی شهرناز ،حوریان نسب      یکی ارنواز ،کناچان جم  

  قتل عامش کرد ،اوالدة جمشید    هردو و جور برد ،ضحاك ظالم  ) 15
  و ملک بابل، فرار بی رو کرد    و کاران کامل ،شنوجمشید جام  
  جامش بیجمین ،دختري داشتیک    نامش بی 16مهراب ،پادشاي کابل  
  لطف ناطق بی ،هراسان نور    دختر عاشق بی ،و جمال جم  
  مهراب نلخشا ،و حسن رضا    و جمشید بخشا ،شاه دخترمهراب  

  اقلیم کیاستهفت ،داش و چاکران  ضحاك کرد آراست ،بند جمصورت  ) 20
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  بگیران پریم ،فراري	جمشید    و قرتاس سیم ،فرمان کردش مهر  
  باوران و الم ،جمشید محبوس کن    عام  17و خاس و ،ه کیانا شینام  
  کابل بو خراب ،!جمشید :مهراب وات  شی و الي مهراب ،نامه چون کیاست  
  مردارکینۀ دل ،ناپاکن ناراست    بدکارن زوردار ،ضحاك ظالمن  

  مردان غلتان خاك ،اسیرن 18ژنان    ، ضحاك ناپاكاگر بشنوي  ) 25
  اي دنگ و دعوا ،تا که کوتاه بو      واتو و یک مأ ،وریزه بچو  
  لیل و نهار بی ،انگیزتوف تم    قوس قهار بی ،چلۀ زمستان  
  ملک شهر چین ،رو کرد و مکان    و دیدة نمین ،جمشید وریزا  
  ساالريقدیم ،درختو پاي یک    ساريو چشمه ،یاوا او سراو  

  رحمملعون بی ،جمشید کرد درساخ    جمشید دي و چم ،برپیک فرمان  )30
  دین  19بی ایمان و ،شرمنده حساب    پرکفر پرکین ،برد و الي ضحاك  
  سیاست سخت ،خطابچند عتاب  پیچاش و درخت ،ضحاك جمشید بست  
  دارو ارة آب ،جمشید شق بکن     باوران مشار ،فرما نجاران  
  سرعالم کل یک ،دست کرد و شیون    کیشاشان و سر ،نجاران مشار  

  20و شوه زرنگ ،برآما جهان کرد    رهنگساالر س ،آهی ژ درون  ) 35
  غمبار غمناك ،پوشجهان ماتم    و امر ضحاك ،کردشان دوشق  
  زاغ مکی شهباز ،خاسان مکی گست  باز، گردون کچداخ ژ دست 21وآخ   
  نابود مکی بود ،هستان مکی نیست    واجب الوجود ،داد بیداد ژ دست  
  هنگان دورسر ،چنی چهارگوشه  ظلم و زور و جور ،ضحاك کرد بناي  

  ... پیدا بی دو مار ،نه کتف ضحاك      بیشمارقدرت ،و امر قادر  )40
  

  آوانگاري

1) šānā naqš-i bab, naṛād-i naṛd-bāz    ̣ 

pāy šaš-dar band kird, ḥ īla-y dahû-sāz  

nyā pāy-i bāzār, asāsa-y kasās 

dawrān bī wa dawr, farzand-i Mirdās 
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Mirdās kār-wa-dast, Jǎmšēd-i ǰam bī 

Mirdās parwāna,  Jamšēd čûn šam bī 

farzand-i Mirdās, nām-iš bī Żaḥāk    

Żaḥāk-i ẓālim, nā-pāk-i šakāk  

5) qaṣd-i pidar kird, Żaḥāk-i bē-pīr 

yak čā kand na rāy, Mirdās-i faqīr 

čand sēf-u sinān, naw čā kird-iš naẓm 

wa kušta-y pidar, Żaḥāk ’azm-i jazm 

Mirdās wast wa čā, Żaḥāk-i mal’ûn 

baw ḥīla  Mirdās, kird-iš sar-nigûn 

farmān-i ḥaq bī, qażā vu qadar 

Żaḥāk pidar kušt, nīšt-aw ǰāy pidar 

na čahār iṭrāf, ǰahān kird āšû 

pydā bī dawrān, ṭarḥ-i ṭarz-i nû 

10) sarhaŋ-sarkiš-ān, ǰahān tamāmī 

šīn wa lāy Żaḥāk, nā-pāk-i nāmī 

kird-išān iẓhār, rāzān-i pinhān 

Żaḥāk sālār bû, kad-xudā-y ǰahān 

Żaḥāk kird dawā-y, tāǰ-u taxt-i Jǎm 

Jǎm-band frār bī, dił γam-nāk-i γam 

gardanā-y gardûn, ḥukm ža Jǎmšēd sand 

Żaḥāk nīšta aw taxt, Jǎmšēd-i ǰam-band 

kināč-ān-i Jǎm, yak-ē Arnawāz 

ḥûrī-yān nasab, yak-ē Šaharnāz 

15) Żaḥāk-i ẓālim, har dō wa ǰawr bird  
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āwłād-ay Jǎmšēd, qatl-i ’ām-iš kird 

Jǎmšēd-i ǰām-nûš, wa kār-ān kāmil 

frār kird rōy kird, wa milk-i Kābil 

pādišā-y Kābil, Mihrāb nām-iš bī 

yak duxtar-ē dāšt, ǰamin-ǰām-iš bī 

wa ǰamāl-i Jǎm, duxtar ’āšiq bī 

Mihrāb-šā duxtar, wa Jǎmšēd baxšā 

wa ḥusn-i riżā, Mihrāb nałaxšā 

20) ṣurat-band-i Jǎm, Żaḥāk kird ārāst 

dāš wa čākir-ān, haft-iqlīm kyāst 

farmān kird-iš muhr, wa qirtās-i sīm 

Jǎmšēd-frārī, bigērān piṛ-im 

nāma kyānā, šī wa xāṣ-u ’ām 

Jǎmšēd maḥbûs kan, bāwar-ān wa lām 

 nāma čûn  kyāst, šī wa lāy Mihrāb 

Mihrāb wāt-a Jǎmšēd, Kābil bû xirāb 

Żaḥāk ẓālim-in, bad-kār-in zur-dār 

nā-pāk-in nā-rāst, kīna-y dił-murdār 

25) agar bišnaw-iy, Żaḥāk-i nā-pāk 

žin-ān asīr-in, mird-ān γaltān-i xāk 

wirēzā bi-čû, tō wa yak ma’wā 

tā ki kûtā bû, ī daŋ-u da’wā 

čił-ay zimstān, qaws-i qahār bī 

tōf-i tam-angīz, layl-u nahār bī 

Jǎmšēd worizā, wa dīda-y namīn 
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rōy kird wa makān, mulk-i šahr-i Čīn 

yāwā aw sarāw, wa čašma-sār-ē 

wa pāy yak diraxt, qadīm sālār-ē 

30) payk-i farmān-bar, Jamšēd dī wa čam 

Jǎmšēd kird dursāx, mal’ûn-i bē-raḥm 

bird wa lāy Żaḥāk, piṛ kifr-i piṛ kīn 

šarmanda-y ḥasāb, bē-īmān-i dīn 

Żaḥāk Jǎmšēd bast, pīčāš wa diraxt 

čand ’itāb-xitāb, syāst-i saxt 

farmā naǰāṛ-ān, bāwar-in mašār 

Jǎmšēd šaq bi-kan, wa aṛa-y āb-dār 

naǰāṛ-ān mašār, kīšā-šān wa sar 

dast kird wa šīwan, ’ālam koł yak-sar 

āh-ē ža darûn, sālār-i sarhaŋ 

bar�-āmā ǰahān, kird wa šawa-y zaraŋ 

kird-išān dō-šaq, wa amr-i Żaḥāk 

ǰahān mātam-pûš, γam-bār-i γam-nāk 

āx-u dāx ža dast, gardûn-i kač-bāz 

xās-ān ma-kiy gast, zāγ ma-kiy šah-bāz 

dād-i bē-dād ža dast, Wājib-il wiǰûd 

hast-ān ma-kiy nīst, nābûb ma-kiy bûb 

Żaḥāk kird banāy, z.ulm-w zûr-w ǰawr 

čani čahār-gûša, sarhaŋ-ān-i dawr 

40) wa amr-i qādir, qudrat bē-šimār 

na kitf-i Żaḥāk, pydā bī dō mār.   
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  )نگارش فارسی( ترجمه

  .در را دربند کردباز پاي شش، حیلۀ نیرنگنراد نردباز نقش بدي فرستاد )1
  .بود) كضحا(روایی فرزند مرداس دوران در فرمان. حالی را در پاي بازار گذاشتبنیاد پریشان

  .مرداس کارگر جمشید جم بود، مرداس همانند پروانه و جمشید چون شمع بود
  .آلوده بودشکضحاك ظالم و ناپاك و به. نام فرزند مرداس، ضحاك بود

  .پیر قصد پدر کرد و در سر راه مرداس بیچاره چاهی کندضحاك بی) 5
  .بودمِ جزم کردهضحاك به کشتن پدر عز. شماري شمشیر و سرنیزه در آن چاه چید

  .ضحاك با آن حیله مرداس را سرنگون کرد. مرداس در چاه ضحاك ملعون افتاد
  .ضحاك پدر را کشت و به جاي او نشست. ــ فرمان حق بود، قضا و قدر بود

  .اي پیدا شدروزگاري با طرح و طرز تازه. گوشۀ جهان آشوب برپاکرداو در چهار
  ه نزد ضحاك، آن ناپاك معروف رفتند،تمامی سرهنگان سرکش جهان، ب) 10

  .ضحاك رازهاي پنهان را برایشان آشکار کرد که ضحاك ساالر و کدخداي جهان باشد
    .بند با دلی غمناك فرار کردضحاك خواهان تاج و تخت جمشید شد، جمشید جم

  .بند نشستگردون گردنده حکم پادشاهی را از جمشید گرفت و ضحاك بر تخت جمشید جم
  ).بودند(نسبِ جمشید، یکی ارنواز و یکی شهرناز انِ حوریاندختر

  .زور برد و فرزندان جمشید را قتل عام کردضحاك هردوي آنان را به) 15
  .کردسرزمین کابل روينوشِ در هرکار کامل، فراري بود و به جمشید جام

  .اي داشتچهرهنام بود، او دختر آینهپادشاه کابل فردي مهراب
  .از نور لطف خداوند ناطق شد) زدهشگفت(ق جمال جمشید شد و هراسان دختر عاش

  .شاه دخترش را به جمشید بخشید هرچند به حسنِ رضا این کار را نکردمهراب
  .اقلیم فرستادضحاك تصویر جمشید را نقاشی کرد ، به چاکران داد و به هفت) 20

  .ایم بگیریدجمشید فراري را بر: فرمانِ بر کاغذ سیمین را مهرکرد
  .جمشید را زندانی کنید و به نزد من بیاورید: نامه را براي خاص و عام فرستاد

  شود،کابل ویران می: مهراب به جمشید گفت. نامه فرستاده شد و براي مهراب رفت
  مردار است،او ناپاك ناراست با کینۀ دل. ضحاك ظالم و بدکار و زوردار است

  شوند،نان اسیر و مردان غلتان خاك میاگر ضحاك ناپاك بشنود، ز) 25
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  .برخیز و به جاي دیگري برو تا این جنگ و غوغا کوتاه شود
  .آلود بودچلۀ زمستان و قوس قهار بود، شب و روز توفان مه

  .کردسوي ملک چین رويجمشید با دیدة نمناك برخاست و به
  .ساالري رسیدساري در پاي درخت کهنبه سرابی و چشمه

  .بر ضحاك جمشید را دید، آن ملعون بیرحم جمشید را اسیر کردفرمانپیک ) 30
  .پیش ضحاك برددین و ایمانِ شرمندة حساب، جمشید را بهآن پرکفرِ پرکینه، آن یب

  .ضحاك جمشید را با عتاب و خطاب، با سیاستی سخت بست و به درخت پیچید
  .ار دوشقه کنیداره بیاورید، جمشید را به ارة آبد: به نجاران دستور داد

  .ـ عالم همه یکسره دست به شیون بردندـ. نجاران به سر جمشید اره کشیدند
  .آهی از درون ساالر سرهنگ برآمد که جهان را یکسره سیاه و تاریک کرد) 35

  .پوش و غمبارِ غمناك شدــ جهان ماتم. به دستور ضحاك جمشید را دوشقه کردند
  .کندوبان را بد و زاغ را شاهباز میآخ و داغ از دست گردون کژباز که خ

  .کندداد و بیداد از دست واجب الوجود که هستان را نیست و نابود را بود می
  .کردضحاك ظالم با سرهنگان دوران در چهار گوشۀ دنیا ستمکاري می

  ... .شمار، از کتف ضحاك دو مار پیدا شد بیبه فرمان قادرِ قدرت
  دریافت

ها مـرگ  یکی از این ویژگی. هایی برجستهن اساطیري ایران است با ویژگیجمشید یکی از پادشاها
متون اوستایی، پهلوي، فارسی زردشتی، فارسی و عربی در گـزارش مـرگ جمشـید    . درختی اوست

 روایـات داراب در  امـا سـه روایـت فارسـی زردشـتی انوشـیروان مرزبـان       . اندبه این نکته پرداخته
بر  کاوه و ضحاكورانی شاهرخ کاکاوندي در داستان شکر و روایت گلروایت نقالی هفت ،هرمزدیار

-ها تنها در صورت پیوستگی جمشید با درخت و ارهدر این روایت. این ویژگی تأکید خاصی دارند

در روایـت انوشـیروان مرزبـان، اهـریمن و     . توان جمشـید را از بـین بـرد   دو، میکردن همزمان این
در . کننـد پنهان شده، همراه با درخت از بـاال بـه پـایین اره مـی     ضحاك جمشید را که درون درختی

ین اره بندد و سپس تخته و جمشید را از باال بـه پـای  اي میروایت نقالی ضحاك، جمشید را به تخته
دهد تا وي را بـه  شود، ضحاك دستور میس از آنکه جمشید گرفتار میدر روایت گورانی پ. کندمی

  .ه پایین اره کنندبدرختی بسته و از باال 



 ١٣

                                                
 هایادداشت

1   spityuremca ýimô-kereñtem. 
  .ور آنکه تن جم را اره کردسپیتی

2  kirānitan i J̌am )کردن جماره(  
3  Spitûr ān bûd  kē abāg Dahāg  J ̌am kirrēnīd.   

  .اسپیدور آن بود که با ضحاك جم را برید
  ... ان بد  چو بهشت اندر گه جم       نبد آز و  نیــاز و  رنـج  با غمجه  4

  شاخ  در خاكبیفـکند آن بهشتی      چنین تا ملک او بگرفت ضحاك    
  بریدند  پس درخت شاه جمشید         که او از جان شیرین گشت نومید   5

  را  در  جهنمدم         خدا  کردش مر او  چو جان را داد شه جمشید آن   
 تاج و تختگشت بیمزن اره بر  سالخـورده  درخت        که ضحاك ازین   6
(= تهی یافت و به فرمودة او آن دوحۀ در بعضی از اسفلر ضحاك او را در کنار دریاي چین در میان درختی میان  7

 .دچمن خسروانی را همان لحظه به اره مع تلک الشجره به قطع رسانی) درخت تناور
  :رسدمقداري مبهم به نظر می روایت پهلوياین قسمت از   8
بـه دسـت دیـوان    ) نـابودي  (=تن او را براي آشفتن : شاید[تن او به دست آشوبگر دیوان آمد : 223: 1375بهار،  -

  ].آمد
  .او را تن به آشفتگی به دست دیوان آمد: 18-17: 1374عفیفی،  -
  .شفتگی، به دست دیوان رسیدش به آتن: 43-42: 1367میرفخرایی،  -
  که  او کرد  بسیار  کبــــر و  منی    به جمشید کرد  آن  زمان   دشمنی  9

  به  کینه  میــــانش  به  اره  برید    پس آنگاه  ضحاك  آمــد  پدیــد    
 

10 Book of Seder nashim: Vol.1, Ch.4. Yebamoth, Folio.49b, P.324-325 
11  sanherdrin X. . 381: 1368سن، ک، کریستنن   

 ترح ترز: اصل 12
  .دعواي: اصل  13
  .و ندارد: اصل  14
معنـاي  تواند بـه و میاست شاهرخ کاکاوندي بارها به کاررفته کاوه و ضحاكصفتی است که در منظومۀ » بندجم« 15

  :گردآورندة انجمن باشد
  )54ص( بندجمتا واچم ثناي جمشید     نجات دروي کلب، اي بنده دردمند  
  )59ص(کرد نه پا  بندمجو عقل و فهم بی،     آنچه کسب و کار، ها نه روي دنیا  
   60ص(ش سوماي شوق، آفتاب مهتاب سند شعله    بندجمپري ویش سازا، جمشید(   
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 رود و با دختر شاه زابل،زابلستان می جمشید پس از فرار به) 22-20، 15، ب22ص( نامهگرشاسپبنابر گزارش  16

  :کندشاه، ازدواج میکورنگ
  ...بیامد ابر زابلستان فراز     پس از رنج بسیار و راه دراز  
  شهی کش نبد کس به صد شهر یار    بدو خسروي نامور شهریار  
  زنگ بودکزو تیغ فرهنگ بی    مر آن شاه را نام گورنگ بود  
 پري را به رخ کردي از دل بري    یکی دختري بود کز دلبري  

  .و ندارد: اصل 17
  زنان : اصل  18
 . و ندارد: اصل 19
  ).نک، دهخدا(باشد؛ سیاهی دوزخ اینجا به معناي دوزخ به کار رفتهاحتماال در سیاهی و تاریکی،  20

  و ندارد: اصل ٢١

  نامهکتاب
: لسترنج و نیکلسن، به کوشش منصور رستگار فسایی، شیراز: ، تصحیحفارسنامه: 1374ـ ابن بلخی، 

  .شناسیبنیاد فارس
ي طهـوري،   کتابخانه: ، به اهتمام حبیب یغمایی، تهراننامهگرشاسپ: 1354طوسی، ابونصر،  ـ اسدي

  .چاپ دوم
پژوهشگاه علوم : ، تهران)طومار جامع نقاالن(هفت لشکر : 1377مداینی، مهدي،  -افشاري، مهران -

  .انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول
  .، بمبئیراب هرمزدیارروایات دا: 1922واال، موبد رستم مانک، اون -

انتشـارات زوار، چـاپ   : الشعراي بهار، تهـران ملک: ، تصحیحتاریخ بلعمی: 1380ـ بلعمی، ابوعلی، 
  .اول

رودیگـر اسـمیت،   : ، ویراسـتار 1هاي ایرانی، جراهنماي زبان» گورانی و زازا«: 1383بلو، جویس،  -
  . 562-555اول، صصققنوس، چاپ : بیدي و همکاران، تهرانحسن رضایی باغ: ترجمه

  .انتشارات توس، چاپ دوم: ، تهرانبندهش فرنبغ دادگی: 1380بهار، مهرداد،  -
  .نشرآگه، چاپ اول: ، تهران)پارة اول و دوم( پژوهشی در اساطیر ایران: 1375ـــــــــــ،  -
  .نشربه: ، مشهددرخت شاهنامه: 1387دخت، پورخالقی چترودي، مه -

  .انتشارات اساطیر، چاپ اول: ، تهرانهایشت: 1377 ـ پورداود، ابراهیم،
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، »9 دینکـرد ي سوتکرنسـک و ورشـت مانسرنسـک از     تصحیح و ترجمـه «: 1344ـ تفضلی، احمد، 

ي ادبیـات   دانشـکده : هاي باستانی ایـران، دانشـگاه تهـران   شناسی و زباني دکتري زبان نامهپایان
  ).چاپ نشده(

: ، تهـران غـرر اخبـار ملـوك الفـرس    : 1963محمـد نیشـابوري،   ـ الثعالبی، ابومنصور عبدالملک بن 
  .ي اسدي کتابخانه

  .، بمبئیصد در نثر و صد در بندهش: 1909ـ دابار، ارواد مانکجی، 
  .دانشگاه تهران: ، تهراننامهلغت: 1377اکبر، دهخدا، علی -

  .قاهره: عامر، مصرعبدالمنعم : ، تحقیقاخبارالطوال: 1960حنیفه احمدبن داود، ـ الذینوري، ابی
-3، سال دوم، شـماره  فصلنامۀ پاژ، »شاهنامهپایان کار رستم در «: 1388ـ راشد محصل، محمدتقی، 

  .98-79، صص1388، پاییز و زمستان 4
  .انتشارات علمی و فرهنگی: ، تهراناز رنگ گل تا رنج خار: 1378سرامی، قدمعلی،  -
: 1ج ماسی ایران به روایت منابع بعد از اسالم،ح-فرهنگ اساطیري: 1375دخت، صدیقیان، مهین -

  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول: پیشدادیان، تهران
هیرمنـد،  : ، تهـران )یکی از متون کهن یارسان( نامۀ سرانجام، کالم خزانه: 1375 زاده، صدیق،صفی -

  .چاپ اول
  .توس: ه تصحیح حبیب یغمایی، تهران، بترجمۀ تفسیر طبري: 1367طبري، محمد بن جریر،  -

انتشارات توس، چاپ : ، تهرانهاي پهلوياساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته: 1374ـ عفیفی، رحیم، 
  .اول

-مرکـز دایـره  : ، به کوشش جالل خالقی مطلق، تهران)8-1ج(شاهنامه: 1386فردوسی، ابوالقاسم،  -

  .المعارف بزرگ اسالمی
اي هاي نخستین انسـان و نخسـتین شـهریار در تـاریخ افسـانه     نمونه: 1377ـ کریستن سن، آرتور ، 

  .نشر چشمه، چاپ اول: ژاله آموزگار ـ احمد تفضلی، تهران: ، ترجمهایرانیان
داستان کاوه و ضـحاك شـاهرخ   (+ نوفل و مجنون میرزا شفیع کلیایی : 1380گجري شاهو، امین،  -

  .انتشارات مه: ، تهران)کاکاوندي
  .خاور: الشعراي بهار، تهرانملک: تصحیح: 1318، واریخ و القصصالتمجملـ 
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بنیادهـاي فلسـفه در اسـاطیر و حکمـت     ، »)بینش کهن ایرانی(راه آفتاب «: 1384 ـ مزداپور، کتایون،

نشـر علمـی،   : کتایون مزداپـور، تهـران   -نژاد، ترجمه رضوان صدقی.ا. هایلند، دریو: پیش از سقراط
   540-475صص

اصـغر  به سـعی و اهتمـام علـی   کشف االسرار و عده االبرار، : 1361بوالفضل رشیدالدین، میبدي، ا -
  .امیرکبیر: حکمت، تهران
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