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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Examining and applying the principles of epic 
works of different nations can play an important role in understanding them as 
much as possible and can also explain the relations between the literature of 
the nations of the world and the development of literary, intellectual and 
cultural exchanges. Jamshid is one of the mythological characters of 
Shahnameh whose life stages and events during his life have many similarities 
with Osiris, one of the mythological characters of ancient Egypt. 
METHODOLOGY: This research has been done in a descriptive-analytical 
manner. 
FINDINGS: Jamshid and Osiris in Iranian and Egyptian mythology have common 
features that indicate the collective human unconscious. By examining and 
comparing the lives, deeds and destinies of these heroes, one can get 
acquainted to some extent with the collective unconscious contents of the two 
nations (Iran and Egypt) and to illuminate the dark and obscure corners of the 
ancient cultural and social structure and understand the way of thinking and 
beliefs of the people. Ancient times helped. 
CONCLUSION: By examining the lives of the two main heroes of the stories 
(Jamshid and Osiris), their lives can be summarized in three stages: 1. The 
simultaneous birth of the hero, 2. The creation of a golden and ideal era by the 
hero, 3. The fall or death of the hero A time of disaster or turmoil. 
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 چکیده:
بررسی و تطبیق مبانی آثار حماسی ملل مختلف میتواند در شناخت هرچه بیشتر  زمینه و هدف:

آنها نقش بسزایی داشته باشد و همچنین میتواند روابط و مناسبات میان ادبیات ملل جهان و 

توسعج مبادالت ادبی، فکری و فرهنگی را تشریح نماید. جمشید یکی از شخصیتهای اساطیری 

ددانی و اتفاقات دوران حیات وی با اوزیریس، یکی از شخصیتهای شاهنامه است كه مراحل زن

اساطیری مصر باستان، شباهتهای متعددی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی وجوه افتراق و 

 اشتراک میان این دو شخصیت و قهرمان اساطیری میباشد.

 این پژوهش به شیوۀ توصیفی تحلیلی صورت درفته است.روش مطالعه: 

جمشید و اوزیریس در اساطیر ایران و مصر، از ویژدیهای مشتركی برخوردار هستند كه  ها:یافته

از ناخودآداه جمعی بشر خبر میدهد. با بررسی و مقایسج زنددی، اعمال و سرنوشت این قهرمانان، 

میتوان تا حدّی با محتویات ناخودآداه جمعی دو ملّت )ایران و مصر( آشنا شد و برای روشن 

زوایای تاریک و مبهمِ ساختار فرهنگی و اجتماعی كهن و پی بردن به طرز تفکّر و ساختن 

 اعتقادات مردمان دوران باستان، كمک درفت.

با بررسی زنددی دو قهرمان اصلی داستانها )جمشید و اوزیریس( میتوان زنددی  گیری:نتیجه

توسط  یو آرمان ییدوران طال جادی. ا6، قهرمان یتوأمان شیزا .4آنها را در سه مرحله خالصه كرد: 

 .آشوب ایمرگ قهرمان و آغاز دوران فاجعه  ای. هبوط 3، قهرمان

  

 4155مرداد  41 :دریافت تاریخ   

 4155شهریور  44:  داوری تاریخ   

 4155شهریور  67: اصالح تاریخ   

 4155آبان  44: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 جمشید، اوزیریس، ایران،

 مصر، اساطیر.
 

 :مسئول نویسنده * 

  Iranmanesh.zahra@yahoo.com

 33361934 (31 49)+  
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 مقدمه
و  شیخو رامونیپ ییبشر ابتدا جشیاند ۀدزائی هاآن ملت است. اسطوره یمعنو هاینهیجزو دنج یهر ملت ریاساط

 یشفاه جبگون ،بود شیخو هایبهآنچه را كه ماحصل تفکر و تجر نیدو با هم است. بشر نخست نیا جو رابط عتیطب

 ینمودم ابیرید شینمود و داه آنچه را كه برا انیب هاتروای و اهحفظ كرد و آن را در قالب داستان نهیبه س نهیو س

 یردیشکل در هاآن ریو تأث انخدایمهین ای انیحضور خدا ات،یروا نیا انی. در مدیبخش تینیقابل درک ع ایبگونه

 زیو قهرمانان ن انیخدامهیاست. وجود ن میمستقریو داه غ ممستقی داه هاكمک نیاست. ا تیحائز اهم یبشرتمدن 

هستند و  شیملت خو یو حام یكه ناج یو قهرمانان انخدایمهین ؛به بشر است ایاسطوره انیخدا یاز امدادها

 جرابط ایقهرمانان اسطوره نی. انداكرده نیبشر نخست ای شیملت خو شرفتیو پ تیرا صرف هدا شیخو اتیح

 .قرار دارد ینویم یكه در آن، جامعه در حالت یدارند. اعصار ییاعصار طال انیپا ایبا آغاز  یمیمستق

از اعمال  یریاساط اتیروا نیملل مختلف مشاهده كرد. ا ریدر اساط وانتیو قهرمانان را م هاشهیاند نیوجود ا

 جودو مشابه ساختاری هاآن یتمام مایجحال آنکه در بن ؛هستند تفاوتهایی و هاشباهت یدارا انخدایمهین ایقهرمانان 

 هاآن ادجیبا توجه به زمان ا ایاسطوره اتیه رواکاند. حال آنگانهی هاداستان نیا یكه تمام دینمایدارد و داه آنگونه م

 حتی و اندبصورت مجزا شکل درفته ظاهراً است، درفته شکل هادر آن اتیروا نیكه ا هایینیسرزم نبی مسافت بُعد و

ر مشترک د هایوجود دغدغه انگریموضوع ب نی. اباشدآداه نبوده  گریملت د هایاز اسطوره یملت چیممکن است ه

ای و روش تحلیل متون و . در این پژوهش، سعی بر آن است كه با استفاده از منابع كتابخانهنهادِ نوع بشر است

ان شواهد و قراینی از منابع دونادون، مشتركات و اختالفات بین جمشید )اساطیر ایران( و اوزیریس )اساطیر بی

 مصر( بررسی و تحلیل شود.

 

 سابقۀ پژوهش
 در آثار مختلفی دربارۀ جمشید، احوال و اقدامات او بحث و بررسی صورت درفته و مقاالت و كتب متعدّدی نگاشته

ک های یسیر تحوّل بنمایه»ای كوتاه با عنوان آثار بسیاری اشاره كرد. برای نمونه مقاله شده است و میتوان به

از فیروزه قندهاری كه جمشید را در ادبیات هند، متون ایرانی و ادبیات دورۀ اسالمی مورد بررسی « اسطورۀ كهن

از هاله آموزدار « آن در اساطیر هند داستان جم در شاهنامه و سابقج»و « جم»قرار داده است. یا مقاالتی با عنوان 

 شرح»ای با عنوان كه شخصیت جمشید را مورد بررسی قرار داده است. اسماعیل عبدی مکوند همچنین در مقاله

به این موضوع پرداخته است. دربارۀ اوزیریس نیز آثار مختلفی نوشته شده است كه در « بیتی از شاهنامج فردوسی

و، پژوهشگران را یاری میکند. امّا یکی از پژوهشهای مهمی كه میتواند جزو بازنمایی شخصیت و چیستی ا

ی و از هاد« اسطورۀ جمشید و اساطیر دیگر ملل»ای است با عنوان های مستقیم این پژوهش باشد، مقالهپیشینه

یقی، فنرحمانی. نویسنددان پس از معرفی جمشید، بصورت مروری شخصیتهایی از اساطیر هند، آلمان، مکزیک، 

اند كه بین این شخصیتها میتوان به موارد مشابهی برخورد امّا بصورت مفصّل به مصر و... ذكر كرده و بیان كرده

اند. با توجّه به موارد ذكرشده میتوان دفت پژوهشی كه بصورت دسترده به شخصیتهای جمشید این موارد ن رداخته

این دو را مورد تحقیق قرار دهد، صورت نگرفته و همین امر،  و اوزیریس پرداخته باشد و وجوه اشتراک و افتراق

 ضرورت انجام چنین پژوهشی را ایجاد مینماید.
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 بحث و بررسی

 بحثی مختصر درباب ریشۀ اسطوره

به معنی روایت، یا چیزی كه « Mythos»واهۀ یونانی »مختاریان دربارۀ ریشج واهۀ اسطوره و معنی آن مینویسد: 

« Logos»و « Historia»در كاربرد عامتر آن، بیان، داستان و طرح نمایشنامه، معموالً در تقابل با كسی نقل كند، و 

را به معنی است كه افالطون آن « Mythologia»، بردرفته از «Mythology»بکار میرفته است. اصطالح جدید 

. دانش بررسی و 6های یک قوم اسطوره. اسطوره یا 4بازدفتن داستانها بکار برده و امروزه دارای دو كاربرد است 

(. حسین پاینده نیز در این 46-44ای شاهنامه، مختاریان: صص )درآمدی بر ساختار اسطوره« هاپژوهش اسطوره

هم به معنای داستان كهن دربارۀ تاریخ باستان و باورهای مردمان دور « Myth»در زبان انگلیسی »باره مینویسد: 

به معنای دهان و سخن « Mythos»از واهۀ یونانی « Myth»شتهای كاذب... . كلمج است و هم به معنای پندا

 (. 495)نقد ادبی و دموكراسی، پاینده: ی « دویی استدفتن و داستان

ضبط « Mythos»ای آن را بصورت و عده« Muthos»ای آن را بصورت عده»بهار دربارۀ این موضوع مینویسد: 

حکایت و قصّه و برخی روایت، چیزی كه كسی نقل كند، بیان، داستان، طرح اند. معنیش را هم برخی كرده

را صورت فرانسوی، و انگلیسی آن « Myth»را شکل آلمانی واهه و « Mythe»اند. مهرداد بهار نمایشنامه نوشته

 (.311میداند و معنیش را سخن و افسانه )پژوهشی در اساطیر ایران، بهار: ی « Muthos»را از اصل 

 

 عاریف اسطورهت
 شناس،زبان شناس،جامعه فیلسوف، مورخ، از اعم بسیاری پژوهشگران. است شده ارائه اسطوره از زیادی تعاریف

 اساس بر همچنین .اندكرده تعریف را اسطوره خود، عالیق و تخصص و كار فراخور به هریک... و منتقد و شناسروان

 عریفت موضوع، به تعریف شکل، به تعریف: »اندكوشیده آن تعریف در شده، بیان اسطوره برای كه شاخصهایی

 را این(. 44 ی :نامورمطلق ،یشناختبر اسطوره ی)درآمد «كاركرد به تعریف و ماندداری، و باورپذیری بواسطج

 ایرویکرده و دانشها از دیگر برخی در اسطوره با معنای شناسیاسطوره دانش در اسطوره معنای» كه كنیم اضافه

 را اشنویسنده و باشد قدیمی كه داستانی هر به اسطوره». (45ی : همان) «دارد ماهوی و اساسی تفاوت آنها

 :نقد ادبی، شمیسا. )«میگردد اطالق باشد، آدمی سرنوشت و بزرگ اعمال و جهان پایان و آغاز دربارۀ و نشناسیم،

 س س. پیروان و مقدس، مکانهای آیینها، باورها،: میداند بخش شامل چهار را اسطوره بهار هر . مهرداد(644 ی

ی اجتماع تطورات از خاصی مرحلج در انسان، مقدس باورهای دربردیرندۀ و است كلی اصطالحی اسطوره: »افزایدمی

در  ی)پژوهش« میگردد همگان مقدس باورداشت و میگیرد شکل ابتدایی اصطالح به جوامع عصر در كه است،

 ایدونه آن، معنای تریندسترده در اسطوره،: »مینویسد اسطوره تعریف در . كزازی(374 ی :، بهاررانیا ریاساط

 آغازین نانسا تالشهای. است دیرینه انسان دستاوردهای و هایافته میسازد را اسطوره آنچه. است باستانی بینیجهان

 دبستانی انسان، و جهان دزارش در وی آلودۀتب و درم كوششهای و جهان و خود شناخت در ایاسطوره و

مؤلفان كتاب (. 4 ی :كزازیحماسه، اسطوره،  ا،ؤی)ر« میخوانیم اسطوره را آن كه است آورده پدید را جهانشناختی

زیبا بودن اساطیر نیازی به تفسیر ندارد. آنان واقعاً انسان را جادو »مینویسند:  تراهدی در اساطیر ایران و جهان

های فکری، اجتماعی و انسانی ما میگویند. آنان از رنج ما میگویند، در واقع اساطیر جهان آنان از دغدغه .میکنند

اساطیر دذشته، هویت ملی ملل هستند. این  .های شگرف و عظیم زیبا نیسترا میسازند، زنددی بدون این افسانه

س س بوسیلج ادبیات شفاهی، سینه به سینه به  ؛اندها در زمانهای دور در بین اقوام و ملل مشهور بودهافسانه
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ن شدند. نکتج درخور توجه و تأمل این است كه اساطیر از همسانی سرایان و راویان رسیدند و مدوّشاعران، حماسه

شد یا بدلیل پذیری آنها از هم میباو تضاد لبریزند. همسانیها بدلیل آمیختگی اساطیر اقوام مختلف با یکدیگر و تأثیر

در  )تراهدی« تکه از خانوادۀ اساطیر آریایی و هند و اروپایی هستند. تضاد نیز در اسطوره و حماسه شگفت اساین

 (.47نیا و اكبری: ی اساطیر ایران و جهان، ذبیح

 است، داستان و روایت قالب در بینیجهان یک چیز، هر از قبل اسطوره كه درفت نتیجه میتوان شدهارائه تعاریف از

 هب است، بوده مقدس برایشان و اندداشته باور اسطوره به زمانی مردم طبیعیند، مافوق موجودات شخصیتهایش

 دارد. وجود آن در مینوی عناصر و ندارد مشخصی سازندۀ می ردازد، چگونگی و چرایی

 دهن ایاسطوره هایچهره كهنترین از یکی و پیشدادی شاه مهمترین و چهارمین معرفی مختصر جمشید: جمشید

 هایبخش قدیمیترین داهان، در كه است جم از تنها ای،افسانه قهرمانان و باستان شاهان میان در. »است اروپایی و

 خیارت اردریشهر نیانسان و نخست نینخست یها)نمونه« آیدمی بمیان سخن ،(زردشتیان) پارسیان مقدس كتاب

 میکند، معرفی جمشید پدر بعنوان را طهمورث كه شاهنامه متن برخالفِ .(647سن: ی كریستین ران،یا یاافسانه

 وستاییا ادبیات در كه دفت باید. است پهلوی ادبیات در ویونگهان و اوستایی ادبیات در ویوهنت»جمشید  پدر نام

 زاده او برای پسری بعنوان عمل، این پاداش به جم و میفشارد را هوم دیاه كه مردم از است كسی نخستین وی

 درمورد نیز كزازی(. 665بهار: ی  ران،یا ریدر اساط ی)پژوهش «است مربوط درخشیدن با احتمال به او نام. میشود

، كزازی: ی باستان ج)نام «دارد خویش در را درآمدن درخشش به مایج كه آن» آوردمی چنین نام این معنای

 را كاووس و فریدون و جمشید اورمزد كه پیداست چه» كه است آمده اینگونه جم دربارۀ مینوی خرد در (.643

 (.63خرد: ی  مینوی) «است معروف كه داد تغییر را آنان چنان اهرمن و. آفرید مرگبی

 یروایت به او است. مصر خدایان از و باستان مصر ایاسطوره پادشاهان از یکی معرفی مختصر اوزیریس: اوزیریس

 درمورد. است نوت و زمین خدای جب، فرزند دیگر روایتی به و آسمان خدابانوی نوت و خورشید خدای رع، فرزند

 مشخص آن معنای و است مصری Asar نام از یونانی بردردانی اوزیریس» كه است آمده اینگونه اوزیریس نام

 زهنو كه روزداری كه بود خدایی اوزیریس. »«است زیرین دنیای داور و مرگ خدای او مصری اساطیر در. نمیباشد

 دناه دربارۀ چیزی هنوز مردم درواقع. میکرد حکومت مصر بر شاه یک هیأت در بود، نگذاشته دنیا به پا مرگ

 این احتماالً وی پیروان و غالت باستانی خدایان از اوزیریس»(. 691بیرلین: ی  ،یمواز یها)اسطوره «نمیدانستند

 هم و بود خدا هم اوزیریس(. »73ایونس: ی مصر،  ری)شناخت اساط «آوردند مصر به سوریه از خود با را خدا

 بود باروری مسبب هم درنتیجه و زمین، هم و بود مصر سرزمین فرمانروای هم خدا پسر مقام در اوزیریس. انسان

 خدای كه رِع، پدرش اوزیریس، مرگ از پس. آدمیان همانند میمرد، و میزیست اوزیریس. سعادت و رفاه هم و

ها، داستانها و حماسه ،جهان ری)اساط «بردزید دیگر دنیای شهریاری و خدایان شهریاری به را او بود، خورشید بزرگ

 یواقع فرمانروایان از یکی شهریاری ماجرای از بردرفته اوزیریس اسطورۀ كه مینماید چنین»(. 345روزنبرگ: ی 

 شاعجا و اوزیریس خانوادۀ با دلتا خدایان وحدت به درایش با اسطوره این در تمدن آمیزصلح دسترش چگونگی و

 مصر، ری)شناخت اساط «دارد پیوند میانه و سفلی مصر وحدت عوامل شدن فراهم با ابیدوس دوردستِ تا كیش این

 زا اوزیریس كه بود نامی این و میشد یاد غرب ساكن نخستین عنوان با اوزیریس از ندیت در»(. 74ایونس: ی 

 .(94 همان: ی) «بود درفته وام به مرددان شهریار معنی به  امنتیو-خنتی یعنی ابیدوس اصلی خدای
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 بررسی شباهتها و تفاوتها
ای )جمشید و اوزیریس(  داشتن همزاد )دوقلو بودن(: یکی از عناصر مشترک در داستان این دو شخصیت اسطوره       

ست.     شتن همزاد ا شاره   دا شاهنامه ا سر جم د  ایخواهر و به جفت  ایدر  شود ن دهیهم شا  می شدن ا  دیو   نیمحو 

سبب جنبه    سطوره ب شاهنامه    یمذهب هایشه یو اند یاخالق هایجنبه از ا ست. در    ،حاكم در آن روزداران بوده ا

بر  نو نشست دیبر جمش یروزیكه ضحاک پس از پ یدهدم دیجمشخواهران خود را به  یجا« جُمُک»یا  «گمَجَ»

 ند.یکتخت او، آنها را تصاحب م

 دیجمش جاز خان زهیدو پاك

 تر بدندیرا هر دو دخ دیكه جمش

 شهرناز یکی انیرودهیز پوش

 

 دیلرزان چو ب دندیبرون آور 

 سر بانوان را چو افسر بدند

 ددر پاكدامن  بنام ارنواز

 (4/55ی:فردوسشاهنامج )                           

 نینخست ۀپار. است یمی مه،یسخن رفته است. جفت  یو متون كهن، از جمگ، جفت و یرانیا ریحال در اساطنیباا

 یبه معن ادیدر بن ،مهی)زبان وداها(  تیو در سانسکر  مهیی ییو در اوستا  می یم در پهلوجَ اسم جمشید یعنی

 شی؛ از جمله در دومانده است یباق نشیآغاز یدر معنا یبوم ایهشیهنوز در دو. و این موضوع توأمان و دوقلو است

 نیبر ا ینام از آن رو نی. اندیگویم یفردوس، جُمُل شیجِمُل و در دو ،یراور شیدر دو ،یدوقلو را جْمْل ،یریبردس

 همزاد و توأمان – یمی تیو در سانسکر مگی پهلوی ، دربا خواهرش جُمُک ینهاده شده است كه و نیپادشاه نماد

از آن سخن رفته  یو هند یرانیا رینام خواهر جم است كه در اساط ،یجم»(. 46، كزازی: ی باستان ج)نام «اندبوده

 دنیرس یبا جم پس از به شاه «یجم» ،یپهلو تیدر روا است. آمده گیمی ای یمینام در اوستا بصورت  نیاست. ا

هر صورت چه به جفت  در(. 145ی: ی فیعف ،یپهلو یهادر نوشته یرانیو فرهنگ ا ری)اساط «یکندضحاک فرار م

 ،یاست و حداقل در ساختار زبان یمفهوم توأمان ینشده باشد، قسمت اول نام او، خود دارا ایاشاره شده  دیجمش

 .مفهوم قابل مشاهده است نیا

ر اند كه خواهدر اساطیر مصر نیز این موضوع قابل مشاهد میباشد و برای اوزیریس، همزاد و دوقلویی متصوِّر شده

ایزیس و اوزیریس به هنگامی كه در رحم مادر بودند عاشق یکدیگر شدند و بعد از زاده شدن با »اوست. و همسر 

ادرچه »ها نوشته است كه: (. یونگ دربارۀ این همزاد71ایونس: ی  مصر، ریشناخت اساط« )هم ازدواج كردند

 در هاآن واحد دارند. یتیهستند و شخص یبشر موجوداتی اساساً اما اند،انگاشته شده دیپسران خورش جدوقلوها بمثاب

 دشوار رچهد اند،وابسته گریکدیاند و چون همواره به جدا شده گریکدی از تولد بهنگام و اندبوده یکی خود مادر شکم

ول تا آنجا تح تیدو شخص نیمربوط به دوقلوها ا هایاز داستان ایدر پاره. شوند یکیاما الزم است دوباره  دمینمای

 انگرینما یگریوابسته است و د شهیبه توان اند یاصل یرویاست كه ن ییدرونگرا انگرینما یکی كه اندردهك دایپ

 (.449: ی ونگی ش،ی)انسان و سمبلها« دراز یزمان یبزرگ برا یمرد عمل و كارها یعنی ییدرابرون

آرا( )آنندراج(. روشیینی. )انجمنشییید. )اِ( نور. )از برهان(. فرزندانِ خورشییید: دهخدا ذیل كلمج شییید مینویسیید:  

شمس         ست در مهتاب. جعل ال ضیاء ا شید، چنانکه تاب،  شنی. )غیاث اللغات( )غیاث( )جهانگیری(. نور در خور رو

یاد شده « یم»ی. )فرهنگ فارسی معین(. در داتها از جمشید به ی(. ضیاء. نور. روشنا5/45ضیاءً و القمر نوراً )قرآن 

 هورِ هب كلمه همین چنانکه جمشید  دفتند و افزودند آن به «خشئت »های اوستا كلمه  است، بعدها در سایر قسمت   

و خود جدادانه در ادبیات فارسی بسیار استعمال شده      است  فروغ شد. شید بمعنی نور و   خورشید  پیوسته ( هور)

ست  ستا   .ا شئته »این كلمه در او شان(... پهلوی  « خ شخت »، در ارمنی «شت »)درخ سرخ قهوه « ا سب(، )  ای در ا

https://jadvalyab.ir/search?q=%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://jadvalyab.ir/search?q=%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://jadvalyab.ir/search?q=%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA
https://jadvalyab.ir/search?q=%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA
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)كرند، ]اسییب.(... همین كلمه در خورشییید و « شییی»)روباه(، « شییی»)سییرخ مو(، كردی « ورس-شییت»پهلوی 

 نامج دهخدا: ذیل واهه(است. )لغت آمده جمشید

 میاز تقس شیپ یریدفت كه د یتوانم قیاست و به تحق یرانیمتعلق به قوم هندوایَمه »صفا دربارۀ یمه مینویسد: 

سمت هند  نیا ش  ،یرانیو ا نژاد به دو ق ست و ادر در دعو  انیدر م مهی ای دینام جم خود به خطا  یآن قوم بوده ا

سکو  شیپ یرانیا و نژاد هند یخیشاهان تار  ایاز پهلوانان  یکیاو  ،نروم سرزم  نتاز افتراق و هنگام  ص  نیدر    یلا

 یاست، و او همتا وسوتیو تیدر سانسکر مهینام پدر  (.165: ی صفا ران،یدر ا ییسرا)حماسه «نژاد مذكور است

دختر ، دیخورشیی رومندین یخدا وسییوتیو»مینویسیید: « ویوسییوت». ایونس دربارۀ اسییت یرانیا ونگهانیو یِهند

شتر  ساران یتو شتر  یرا به زن وی،  شن ازدواج بزرد  یدرفت و تو ساخت و هم  یج شن   نیرا به ا انیخدا جبرپا  ج

سم ازدواج، عروس ناپد  نجامدعوت كرد. پس از ا شتر    دیمرا ساران  یگریبناچار عروس د یشد و تو  یبرا ویهمانند 

 (.34: ی ونسیهند، ا ری)شناخت اساط« بوجود آمد یمیو  مهی ،ازدواج نیداماد خود خلق كرد. از ا

رَع یا رِع، خدای تجسییم  »اند. دانسییته« رِع»دربارۀ اوزیریس نیز داسییتانی چنین ذكر شییده اسییت و او را فرزند  

(. وارنر در كتاب  55ایونس: ی  مصر،  ریشناخت اساط  « )و نام وی به معنی خورشید است   خورشید در اوج قدرت 

ساطیر جهان دربارۀ    شنامج ا ساخته « رِع»دان ست كه:     و تركیبات  سم، آورده ا از آنجایی كه خورشید  »شده با این ا

سلطه    صریان  شد و با     بعنوان اَبَرایزد « رِع»ای بس پایدار دارد، با نام در زنددی روزمرّۀ م ستیده می سرزمین پر آن 

شت. رع، معروف به بزرگ   شتند.   سلطنت پیوندی تنگاتنگ دا -رع»ایزد را به شکلهای متعدد و بس تخیلی می ندا

شاهین     «هورَختی سمانیِ  ستانی یا ایزد آ شاهین با شید در ارتباط بود. رع   « هوروسِ افقها»سر به نام  ،  با ایزد خور

به معنای شدن یا   « خِ ری»سر تصور میشد.    د سوسک )خِ ری( یا مردی سوسک    دم، ماننبعنوان خورشید س یده  

ست. بدینگونه تركیبِ رع    شتن ا شان -وجود دا شید بعنوان آفریددار    خ ری ن شید در حال طلوع و خور دهندۀ خور

شید در حال افول، رع  شان داده میشد     -خودزیِ كیهان بود. خور شورای خردمندان ن صورت پیرمرد  ؛ آتوم بود كه ب

صوّری از     ضمّن ت ستی بود     « كمال»واهۀ آتوم، مت شیدپر ستانی خور ش « )بود. آتوم ایزد لیوپولیس، مركز با  جنامدان

ساط  شود و بگونه      444وارنر: ی جهان،  ریا شید مشخص می سیر، ارتباط جمشید و اوزیریس با خور ای (. با این تفا

 هردو فرزندان خورشید میباشند.

  خیاردر ت» ی.نویاست م  یمکان نیو رفعت، و همچن یبزرد گاهجای هادر نظر انسان  وسته یآسمان پ عروج به آسمان:  

سمان از ك  ان،یاد ش       اتیتجلّ نهنتریآ شار از ارز سر ست،  ساط  هایقدا ست و به    یاقتدار اله ۀو حوز یمذهب یریا ا

 ،ریو اسییاط انیاد یقی)نقد تطب «صییعود اسییت  هاینییآ گاهیو جا انیخود اقامتگاه خدا تینهایارتفاع ب یاقتضییا

چون كار اصالح جامعه و آموزش  دیجمش یشود؛م دهیضوح دوب زین دینمود در داستان جمش نیا (.44ی: ی زمرّد

به آسییمان  وانیو به كمک د یسییازدم ی. تختیکندرا فراتر از حد خود دراز م شیخو یپا یدهد،م انیمردمان را پا

  ایهی پرواز. بنما »] :سیییدینویم نیچننیا همای  بن نیدرمورد ا ادهی . الیگذارد م انی خدا  گاه یدر جا  یو پا  یکند پرواز م

شار جهان   ست با انت سته  ریناپذییو جزء جدا ،یا سطوره  اید سرچمشه   هایكامل از ا سان   یهانیك هایمربوط به  ان

 ،یترخد ،یبا باال رفتن از كوه یتوانست م یانآس به ایاسطوره  اکیبود و ن کینزد نیكه آسمان به زم  یاست، زمان 

 (.457: ی ادهیراز، ال ،اؤیر ،)اسطوره «ابدیبه آن دست  ایخرنده اهید ای

روز  نیو در اول کندیو آن را مملوء از جواهرات دونادون م سازد یم یتخت یانیبه فّر ك دیبر متن شاهنامه، جمش   بنا

سمان پرواز م  وانیبه كمک د نیماه فرورد سمان بر تخت خو  دی. جمش کندیبه آ  دابییم یچنان درخشش   شیدر آ

 نندایمشکوه و جالل پادشاه خود در شگفت م ۀظاردر آسمان طلوع كرده است. مردم با ن گرید یدیخورش ایكه دو
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و جشییین  نهند ینوروز نام م  ای و آن روز را روزنو  آورند یم اری بسییی یای هدا  یو یو برا ند یگویرا ثنا م  دی و جشیییم

 .رندیگیم

 تخت ساخت یکی یانیبفّر ك

 یبرداشت وید یچون خواست كه

 هوا انیتابان م دیخورش چو

 جهان انجمن شد بر تخت او

 بر دوهر افشاندند دیجمشه ب

 نیسال نو هرمز فرود سر

 

 بدو دوهر اندر نشاخت هیچه ما 

 یهامون بگردون برافراشت ز

 روانشسته برو شاه فرمان

 فرومانده از بخت او یشگفت

 مران روز را روز نو خواندند

 نیزم یبرآسوده  از رنج رو

 (4/11شاهنامج فردوسی: )                          

ستان اوز  س    ز،ین سیریدر دا سمان وجود دارد امّا بو سّطِ نردبان  هدیدامر رخ نم نیپرواز ا جلیرفتن به آ كه   یبلکه تو

( دیخورشیی ی)خدا رِع( به كمک سیری)پسییر اوز . هوروسردیگیصییورت م ند،یکوصییل م انیخدا یایرا به دن ایدن

 سیری. اوزدی رسییییبود م نیزم یكه باال   انی خدا  یای نبه د  گرید یای از دن ،كرد كه از بس بلند بود   هیّ ته ینردبان 

 انیآمدند، خود را به خدایم یاز پشیییت سیییر و سیاز جلو و نفت سیزیا کهیآهسیییته از نردبان باال رفت و درحال

 (.367 ی ، روزنبرگ:هاداستانها و حماسه ،جهان ری)اساط« رساند

ساطیر میتوان مرحلج تطور اجتماعی هر جامعه پی سطوره    افکندن تمدّن: در پهنج ا شخصیتهای ا ای كه  ای را دید. 

یافتنی  ها را برای آنان ملموس و دسییتسییعی دارند مردم خویش را با آنچه نیاز دارند آشیینا كنند و ناشییناخته  

و دوران ااند و ه اختراع وسایل و رسوم متعدد را به او نسبت داده   بنمایند. در شاهنامه، جمشید شخصیتی است ك     

است كه    ایشاهان است و نمونه   جهم یآرمان نمونجشیپ ،جم». در واقع شود یمحسوب م  یرانیتمدن ا ییعصر طال 

ساختن  (. در شاهنامه، نرم كردن آهن،  54هینلز: ی  ران،یا ریشناخت اساط  « )یبرندبدو رشک م  انیفرمانروا جهم

 اند.ابزارآالت جنگی، راه و رسم جامه بافتن، روش شستن و دوختن را به جمشید نسبت داده

 نخست آلت جنگ را دست برد

 نرم كرد آهنا ییبفّر ك

 زیق یویییو م شمیتّان و ابرییییك ز

 تن و تافتنییرش تشانیییییاموخیب

 چو شد بافته شستن و دوختن

 

 دردان س رده در نام جستن ب 

 خود و زره كرد و چون جوشناچو 

 و خز باید هیرد پرماییقصب ك

 تار اندرون پود را بافتنه ب

 آموختن کسری ازو درفتند

 (16-4/14)شاهنامج فردوسی:                    

سیم نمود و بعد از ایجاد          شی تق سودی و اهتوخو ساریان، ب شید، جامعج خویش را به چهار طبقج كاتوزیان، نی جم

 اقدامات دیگری چون ساختن درمابه و... را انجام داد. این طبقات،

 شیخوان آثوربانكه  یدروه

 بر ددر دست بنشاندند یصف

 را شناس دُره گریسه د یبسود

 یچهارم كه خوانند اهتوخوش

 

 شییرسم پرستنددان دانه ب 

 خواندند انیسارینام ن یهم

 س اس شانیاز كس بر ستیكجا ن

 یورزان ابا سركشهمان دست

 (13-16)همان: صص                              
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اوزیریس نیز مانند جمشید سعی كرده است وضع جامعه و انسانها را تغییر دهد و راه و روش زیستن را به آنها 

ان بود كه بدان سیریاوز نیو آدمخوار بودند و ا یوحش نیآن است كه مردمان آغاز یایدو ایافسانه اتیروا»بیاموزد. 

)شناخت « داد ادیرا  یراه و رسم شهروند زیكشت و زرع و از آن شمار كشت غالت و تاک و ن ه،یتغذ تیفیك

بودند،  نصحرانشی و دراهمه كوچ شیایرعا ،دیرس ییبه فرمانروا یكه و یهنگام(. »77: ی ونسیا مصر، ریاساط

 التیا نیا سیری. اوزدندیچیرا م نیزم هایوهیو م یکردند،كوچ م گرید ییبه جا جا کیداشتند، از  ایساده یزندد

 بارآورد، و هنر پركاررا  شیایمتمدن شوند. نخست رعا اریبس یصحرادرد را متحد ساخت و به آنها آموخت كه مردم

 یبرا ینیقوان سیری. آنگاه اوزاورندیببار ب نیاز زم یو بهتر شتریب یكشت و كار را به آنان آموخت تا بتوانند غذاها

 شیایكنند. سرانجام به رعا یبتوانند با هم كار كنند و در صلح و آرمش زندد لهیمدوّن ساخت تا بدان وس شیایرعا

(. 644: ی ها، روزنبرگداستانها و حماسه ،جهان ری)اساط« را ب رستند و به آنها حرمت بگذارند انیآموخت خدا

 «تتو» رشیرا دب سیریراه اوز نیدهند. در ا یقربانو  هیآنان فدبه و  شیایرا ن انیداد خدا ادیمردمان را  سیریاوز»

 (.77: ی ونسیا مصر، ری)شناخت اساط« كند یرا نامگذار اءیكرد تا هنرها را ابداع و علوم و اش یاری

از او بیان « فرّه»ارتکاب دناه: شاهنامه، غرور و تکبر ورزیدن را دناهِ جمشید ذكر كرده و آن را دلیل جدا شدن 

 نموده است.

 چنین دفت با سالخورده مهان

 هنر در جهان از من آمد پدید

 جهان را به خوبی من آراستم

 چون این دفته شد فرّ یزدان ازوی

 

 كه جز خویشتن را ندانم جهان 

 چو من نامور تخت شاهی ندید

 چنان است دیتی كجا خواستم

 بگشت و نهان شد پر از دفتگیوی

 (4/15فردوسی: )شاهنامج                          

ن چو»آمده است:  نگونهیدر بندهش ا. وجود دارد ینظرات مختلف دیدرمورد دناه جمش یو پهلو ییاوستا متوندر 

 :)بندهش« داد یویبه د یدرفت و جمگ، خواهرش را، به زن یرا به زن یوید وان،یاز د میفرّه از جم بشد، بسببِ ب  

سک در ا   ستم یدر فردرد ب(. 91ی  ست:   نیسوتگرن س »باره آمده ا ست كه جمش   یو اودگ ك  یهارمه یدارا دیا

شت  ددرآوردی پا از زور به را او شما  كه –خوب را  شود، ن  لذّتهای آزمند ناحق به كرد وادار – دیو ك و  ازیجهان 

سخت  یتنگدست  شنگ  یو آز و درسنگ  یو  ج  چراداهها و ترس و رن ۀدكنندنابو یو خشم خونخوار و خشکسال     یو ت

  نیتنخس  یها)نمونه« را بوجود آورد وانید یهفت سركرده  یشگر یو ستا  یو فرتوت یرود،م شیپ یرا، كه در پنهان

جم  ،در فردرد نهم وَرشت مانسَرنسک   (.359سن: ی  نیست یكر ران،یا یاافسانه  خیتار اردریشهر  نیانسان و نخست  

 «فراهم آورد هانییآ قمطاب را هابخورند و آن واناتیكه دوشت ح  آموختیبشمار آمده است كه به مردمان م   یكس 

 (.354: ی )همان

ه ك یگریو كاووس و سروران د دونیو جم و فر: »خرد، ناس اسی به خداوند، دناه جمشید ذكر شده استینویدر م

به  امدنشاننی وداشتند  وریبهره نیاز د گردی سروران و دشتاسب كه همانگونه- و قدرت داشتند روین زدانیاز ا

 ینوی)م« بود دهیبود كه خرد به آنان كم رس نیشدند، بسبب ا اسناس  شیخو یکه به خدانیا زی. و ننیبهشت ]د

خواست به در». در روایات پهلوی نیز دناهانی به جمشید نسبت داده شده است كه بدین شرح میباشد: (75: ی خرد

 ی. از حاصل ازدواج آنان موجوداتیکندازدواج م یو خود با پر دهدیم وید یخواهرش را به همسر دیجمش و،ید

 و به بستر یکندعوض م یخود را با پر ججام یحالت در رنج است، شب نی. جمک كه از اندآییم ایبه دن یمنیاهر

نابود  وانیكار د نیو با ا یشودبا خواهرش همبستر م اهانهو جم كه از باده مست است، ناآد یرودم شیبرادر خو
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زردشت : »یکندم انیب نگونهیدناه جم را از زبان اهورامزدا ا گرید یدر جا نیو همچن (7ی: ی پهلو تی)روا «یشوندم

 نید نخست انیبد است؟ هرمزد دفت كه: از جهان دونیاو ا ۀدربار یچه كرد كه داور ونگهان،یدفت كه: جم پسر و

 م،دی. و دفت كه: آب را من آفرستادیا وانیو د منی. به راه اهربود ]و او نبود ستیبایبه جم نمودم، چوت داناتر م

 ی )همان: «دمیرا من آفر یتید انددیهمه آفر دم،یمردم را من آفر دم،یدوسفند را من آفر دم،یرا من آفر نیزم

16). 

 یو ناس اس زدانیاز  یچی. دروغ دفتن و سرپ4برشمرد:  دیجمش یچهار دناه متفاوت برا یتوانبنابر آنچه دفته شد م

 یی.خدا یتکبر و ادعا .1 شیبا خواهر خو ی. همبستر3به مردمان  انیچهارپا ای. خوراندن دوشت داو 6او 

« سِت»دونه دناه و خطایی را مرتکب نمیشود ولی قربانی كینه و حسد برادرش برخالف جمشید، اوزیریس هیچ

 دد.میگر

دناه، زمینج زوال و نابودی برای قهرمان، و بدبختی و  فاجعه: در اسطورۀ جمشید، میتوان دید كه مرتکب شدن

هالكت را برای مردم بدنبال دارد. جمشید نیز دناه كرد و فرّه ایزدی از او جدا شد و در نهایت ضحّاک، كه نماد 

 اهریمن و نابودی است، ظهور كرد. فردوسی، روزدار ضحاک را اینگونه بتصویر میکشد:

 چو ضحّاک بر تخت شد شیهریار

 سراسر زمانه بدو دشت باز

 نهان دشت كردار فرزانگان

 هنر خوار شد جییادویی ارجمند

 شییده بر بدی دست دیوان دراز

 

 برو سالیان انجمن شد هزار 

 برآمد برین روزدار دراز

 پراكنده شد كام دیوانگان

 نهان راستی آشکارا دزند

 به نیکی نرفتی سخن جز به راز

 (4/55اهنامج فردوسی: )ش                        

در اساطیر مصر نیز پس از كشته شدن اوزیریس، برادرش ِست به شاهی رسید و سراسر تباهی به بار آورد. سِت             

بود  بانایب یو مرگ. او خدا ،یرانیو ،یکیتار ،یعیطب یایدر جهان بود همانند بال یصفتمنیو اهر یدیسمبول پل»

سردردان م  شه یو هم شت در آن  ساط  «یگ سه    ،جهان ری)ا ستانها و حما زمان مرگ از (. »347: ی ها، روزنبرگدا

شناخته بود. ب      یهابدبخت سیاوزر شد كه تا آن زمان نا صر نازل  شتزارها    هایابانیبر م صل  یسِت، ك ر  را د زخیحا

 کاند دنیو دزد دنیشییدند. مردم شییروع به جنگ یقحط وعیخود قرار دادند و باعث شیی اندازیهایمعرض دسییت

 ،یرایو آب ی. با زوال كشییاورزدندنمیخوابی هادرسیینه شییب  كانكود یادهایكردند. مادران براثر فر ماندهیقبا یغذا

سترش   یست بحد ی شنزارها  سواحل ن  باًیكه تقر افتید س  لیبه  ر بود كه زنددان ب میچندان عظ یدی. نومدیر

 (.694: ی نیرلیب ،یمواز یها)اسطوره «دندیورزیمرددان رشک م

 یدر افکار و آرا شهیامر ر نیتقدس دارند و ا جمردم جنب نیدر ب ،یریاساط واناتیو ح اهانید یبعض «: مار»عنصر  

 ،یوانو فرا یبارور انیبه خدا یمیقد مانیكه همراه اعتقاد و ا رسدیبنظر م نیچن رانیدر ا. »دارد یباستان یانسانها

بوده  یجار الدیاز م شیاول پ ۀارم تا هزارچه ۀاز هزار یصیینوعبطور م ،یبارور جمار از نظر نشییان یپرسییتش خدا

 ،یدرلهیح ات،یح دیتجد ،یدیپل ،ییوفایچون ب یکیسییمبل یمعان نی(. مار همچن45ی ددار: هنر ایران، »اسییت 

(. مار در  467 ی جابز: )سمبلها، دارد  متضاد  یروهایعقل، ن طان،ی)هم نر و هم ماده بودن(، ش ی دوجنس  انت،یخ

به   زیدوبوكور ن» .اسییت ینماد زندد گرید ییاسییت و از سییو  یمنیسییو اهر کیدودانه دارد. از  ینماد ریاسییاط

 یاله یمار را جانور یو از طرف یداندم یآن را متصف به رذائل و معاص   یرمز مار اشاره دارد. او از جهت  ییدوسودرا 
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خطر و  ای  ییو نوزا یرا كه منجر به نوشیییدد    یدآداه و ناخو  یسییییو ددرد یکند م ینو معرف یاتی ح یو راهنما 

 (.647ی: ی زمرّد ،ریو اساط انیاد یقی)نقد تطب «یکنداز رموز مار قلمداد م یشودم تعادلییب

ش    ستان جم ست    دیدر دا صحه میگذارد.     ضحاک خود، چون اهدها ا سمی او نیز بر اهریمنی بودن او  شج ا نام ». ری

ستا، اَهی    ست و این  ضحاک در او ست. اَهی، یعنی جزء اول این نام در زبان  دهاک ا نام در متون پهلوی نیز آمده ا

دهاک بصورت حیوان اهریمنی خطرناكی كه دارای اوستا به معنی مار و مرا از دَهاک، مخلوقی اهریمنی است. اَهی  

ایی سر اسه )حم« چشم باشد تجسّم یافته و مایج آسیب و فتنه و فساد خواند شده است        پوزه و سه سر و شش   سه  

 است. دهییدو مار روبخاطر بوسج ابلیس بر دوش او، اهدها  ینبر دوش ا(. 155در ایران، صفا: ی 

 بفرمود تا دیو چون جفت او

 ببوسید و شد بر زمین نیاپدید

 دو مار سیه از دو كتفش برست

 

 بوسه داد از بر سفت اوهمی  

 كس اندر جهان این شگفتی نییدید

 چاره جست غمی دشت و از هر سویی

 (4/55)شاهنامج فردوسی:                         

سان    نیا شان مغز ان ست مارها خوراك ضحّاک رو  مارهایی. ها  دهبری كه زمان هر اند؛جاودانه زین انددهییكه بر دوش 

 یکنند.بار رشد م گرید یشوندم

 چنان بد كه هر شب دو مرد جوان

 خورشگر ببردی به ایوان شاه

 ب رداختی بکشتی و مغزش

 

 چه كهتر چه از تخمج پهلوان 

 ساختی راه درمان شیاههمی

 مرآن اهدها را خیییورش ساختی

 (54-55)همان: صص                              

 یهامصر بود. كاوش یخاندان سلطنت یاهاز سمبل یکیمار »مار در اساطیر مصر نیز از جایگاه خاصّی برخوردار است. 

ه در مار است ك یبانوزدیا« بوتو»شده بود.  نییمار تز جمصر با مجسم یكه تاج شاه دهدینشان م یشناسباستان

. در داستان اوزیریس نیز این (494 ی :ویمصر، و ری)اساط كننده مورد پرستش بودبعنوان حفاظت یمصر سفل

ه اشکال دونادون درآورد. یکی از شکل است و میتواند خود را بعنصر وجود دارد. سِت، برادر اوزیریس، ایزد حیوانی

م در هنگا یرود،از باتالق م رونیبه ب ییلقمه غذا افتنی یبرا سیزیاز روزها كه ا یکیدر این شکلها، مار است. 

به  ،دیدرآ زاریخود به ن یاصل أتیبه ه یتوانستست كه نم»كه  ابدییو درم یکندم دایجان پیبازدشت فرزند را ب

ایونس: ی  مصر، ری)شناخت اساط« بود دهیهوروس او را دز یگاهبه مخف افتنیدرآمده و با راه  یسم یمار أتیه

94.) 

در بحث از دناهان جمشید دفته شد كه او بود كه خوردن دوشت داو را به مردمان آموخت. «: داو»وجود عنصرِ 

 انهیپارسا یهانییاز آ ایدر پاره است كه یرو نیاست. هم از ا یمنیاهر یكهن، رفتار یدر باورشناس یدوشتخوار»

(.  كزازی در باب قداست 35ی: یراز، كزاز ی)مازها« اندآلودهیلب به دوشت نم دهیبردز روانیپ ،یمان نییچون آ

است؛  یو خاك یآب نشیآفر ای ن،یفرود نشینماد آفر ،یرانیا یداو، در باورشناس»در نزد ایرانیان مینویسد: « داو»

« میکشیم شیخو یرا در هست یو خاك نیما با كشتن داو، بخش فرودو  است نیزم جاست؛ نمود رازواران یتید جنشان

ر مختص خیتار« )داو نر بیش از سایر خدایان منزلت دارد»(. در اساطیر مصر نیز داو قداست دارد و 65)همان: ی 

موجود در نزد مصریان باستان است. در دهندۀ عظمت و بزردی این ( و این اعتقاد نشان39شاله: ی بزرگ،  انیاد

داستان اوزیریس از داوكشی و دوشت داو خوردن خبری نیست و این عنصر برجستگی ندارد و فقط در مسائلی 

 است آراسته به پر و با یاغلب قرص سیزیتاج ا»د: همسر اوزیریس نمایان میشو-یعنی خواهر« ایزیس»مربوط به 
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)شناخت « داو استسر ماده یدارا سیزای هانقش ی. در برخیدهدم وندیحتحور پ نماد او را با نیداو و ا هایشاخ

 .(46ایونس: ی مصر، ریاساط

 نیزمرانیا جو از هر دوش شوندیم دردانیرو دیمردم از جمش د،یپس از جدا شدن فرّه از جمشفرجام شخصیتها: 

آورند. ضحّاک چون یضحّاک م یپادشاه رو بسو افتنی یدروه دروه در پ انیرانی. ازدیخیب ا م یپادشاه انیمدع

صد  دی. جمشندیشیناو بر تخت م یو ضحّاک بجا زدیگریم رانیاز ا دی. جمشدیآیم رانیبه ا ندیبیم ایّعرصه را مه

به دستور ضحاک با ارّه  فتد،یبه چنگ ضحّاک م نیچ یایسال در در نیو در صدم گرددیپنهان م هادهیسال از د

 .ردی ذیم انیپا دیپس از هفتصد سال دوران جمش نگونهیو ا شودیم مین به دو

 چو جمشید را بخت شد كندرو

 برفت و بدو داد تخت و كاله

 چو صد سالش اندر جهان كس ندید

 صدم سال روزی به دریای چین

 نهان دشته بود از بد اهدها

 چو ضحّاكش آورد ناده به چنگ

 به ارّش سراسر به دو نیم كرد

 

 دار نور آمد جهانبه تنگ اند 

 بزردی و دیهیم و دنج و س اه

 بر او نام شاهی و او نیاپدید

 پدید آمد آن شاه ناپاک دین

 نیامد به فرجام هم زو رها

 یکایک ندادش زمانی درنگ

 جهان را ازو پاک بی بیم كرد

 (56-4/54)شاهنامج فردوسی:                     

اوزیریس را بحیله میکشد و او رادر تابوت دذاشته و در نیل رها میکند، اما « سِت»در داستان اوزیریس نیز ابتدا 

 شیخو ۀو تن برادر مرد افتیرا در باتالق  سیریو بهنگام شکار، تابوت اوز یمهتاب یست به تصادف و در شب»بعدها 

 (.95ایونس: ی  مصر، ریشناخت اساط« )را چهارده پاره و آن را در سراسر مصر پراكنده ساخت

 

 گیرینتیجه
اساطیر هر ملّتی در واقع،دنجینج معنوی آن ملّت است و نشان میدهد كه چگونه انسانهای نخستین به سؤاالت 

اند. این عوامل سبب میشود هر ملّتی اند و رویدادهای اطراف خود را بواسطج اساطیر توجیه كردهخود، پاسخ داده

های تمامی آنها ساختاری مشابه دارند. كه تا حدّ زیادی، بنمایهبرای خود اسطوره و روایات اساطیری داشته باشد 

 اشد.ۀ اشتراكات فرهنگی ملل بدهندمیتواند نشانبررسی ویژدیهای مشترک اساطیر و شخصیتهای اساطیری ملل 

جمشید و اوزیریس در اساطیر ایران و مصر، از ویژدیهای مشتركی برخوردار هستند كه از ناخودآداه جمعی بشر 

خبر میدهد. با بررسی و مقایسج زنددی، اعمال و سرنوشت این قهرمانان، میتوان تا حدّی با محتویات ناخودآداه 

جمعی دو ملّت )ایران و مصر( آشنا شد و برای روشن ساختن زوایای تاریک و مبهمِ ساختار فرهنگی و اجتماعی 

، كمک درفت. با بررسی زنددی دو قهرمان اصلی كهن و پی بردن به طرز تفکّر و اعتقادات مردمان دوران باستان

 جادی. ا6، قهرمان یتوأمان شیزا .4داستانها )جمشید و اوزیریس( میتوان زنددی آنها را در سه مرحله خالصه كرد: 

 .آشوب ایمرگ قهرمان و آغاز دوران فاجعه  ای. هبوط 3، توسط قهرمان یو آرمان ییدوران طال

اند و در واقع دوقلو هستند. البته در شاهنامه، جمشید همزادی دارند كه با آنها زاده شدهجمشید و اوزیریس هر دو 

اند. هر دو اند ولی در منابع دیگر همزادی برای او متصور شدههمزادی ندارد و جای این همزاد را دو دختر او درفته

اند. جمشید نردبان از دنیا فراتر رفته اند؛ جمشید با ساختن تخت و اوزیریس بوسیلجشخصیت به آسمان صعود كرده

اند جامعج خود را متمدن كنند و در همین راستا اعمالی را و اوزیریس در اساطیر، اشخاصی هستند كه سعی كرده
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در پیوند است. جمشید « مار»بار انجام شده است. هر دو دشمنی دارند كه به نوعی با اند كه برای اولین انجام داده

شکل است و میتواند تغییر شکل دهد، دردیر است. درنهایت وزیریس با برادرش سِت، كه ایزد حیوانیبا ضحاک و ا

ای رخ میدهد و در نتیجج آن، نیکیها به بدیها میگراید و جامعه دوران با شکست خوردن دربرابر این دشمنان، فاجعه

است كه جمشید مرتکب آن میشود ولی  زوال خود را س ری میکند. در داستان جمشید، این امر بدلیل دناهانی

ای است كه برادر اوزیریس به او دارد. درنهایت جمشید توسط در داستان اوزیریس، این امر نتیجج حقد و كینه

 تکّه میگردد.كشته و تکّه« سِت»ضحاک كشته میشود و با ارّه دو نیم میگردد و ازیریس نیز توسط 

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند اهیدو مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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