
 

 

 (ادب بهاری )فارس نثر و نظمی شناس سبکی تخصص فصلنامه

 1یعلم

 44ی اپیپ شماره -1398 تابستان -دوم شماره -دوازدهم سال

بازخوانی چند بیت داستان جمشید بر اساس ؛ جمکرد در شاهنامه رِروایت وَ

 ژوزف سن دستنویس شاهنامۀ نویافتۀ

 (348 -335 )ص 

 ()نویسنده مسئول 3 محمد طاهری مبارکه غالم، 2 محسن نصیری

 1397پائیز تاریخ دریافت مقاله:

 1397پائیز تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 

 چکیده
به  –از جمله اوستا  –یکی از مهمترین خویشکاریهای جمشید كه در منابع كهن ایرانی 

آیا میتوان پنداشت كه در . آن اشاره شده، ساختن پناهگاه و دژی به نام ور جمکرد است

نویس نویافتۀ نیامده باشد؟ دست نشانی این مهمترین خویشکاری جمشیداز شاهنامۀ فردوسی 

اثبات میکند كه روایت ور جمکرد در شاهنامه آمده است.  –ژوزف  مشهور به سن –شاهنامه 

هایی آمده كه با اندكی دقت و بخش مورد نظر از قصۀ جمشید، واژه در این شاهنامه و در 

روش این مقاله  است.كه ور جمکرد در روایت فردوسی از جمشید آمده  توجه میتوان دریافت

، و 675وزف بیروت و لندن ژشت سن بر پایۀ سنجش و تطبیق بیتهای دو شاهنامۀ دستنو

از جمله شاهنامه به تصحیح دكتر خالقی مطلق و شاهنامه به  –های مشهور چاپی شاهنامه 

ویژه وندیداد به –تصحیح دانشمندان روسی در ویرایش سوم آن است. در نهایت با متن اوستا 

 گستردگی سخن گفته، مقایسه شده است.نیز كه از جمشید و ور جمکرد به –

 .ژوزف سننوشت دست  ،ور جمکرد ،جمشید شاهنامه، :یکلیدکلمات 

                                                             
 نام داده اند رییتغ یبه دستور وزارت علوم به مجالت علم 98سال  یكشور از ابتدا یپژِوهش یمجالت علم تمام - 1

 (mohsenenasiri@iust.ac.irاستادیار گروه معارف اسالمی، دانشگاه علم و صنعت ایران) -2

 (taheri.gh@gmail.comاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال) -3



 1398 تابستان /44 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /336

 
 

 مقدمه -1
و از چندین منظر از  ،ای هندوایرانی استاسطورهشخصیتهای ترین جمشید از پرآوازه

. در اوستا پسر ویوَهْوَنت استاو گذاران تمدن و فرهنگ این قوم كهن به شمار میرود. پایه

پژوهشی ) ؛«احتمال با درخشیدن مربوط استنامی كه به» دربارة معنی این واژه میتوان گفت:

 .«ویش داردآن كه مایۀ به درخشش درآمدن را در خ»و یا  (225صبهار:  در اساطیر ایران،

و در سنسکریت یَمَه پسر  "ویونگهان"در ادبیات پهلوی »( 263: ص1ج كزازی،نامۀ باستان، )

یشت اوستا با صفت ( جم در هوم968صدوستخواه:  ،)گزارش اوستا «.ویوَسوَت است

او در این  (137ص خورشیددیدار آمده است. )همان:یا خورشیدچهر به معنی  "هورچهر"

در فارسی شید به معنی شاهوار یا درخشان... دیگر  ،دارد؛ یکی خْشَئِتَكتاب چندین صفت 

دیگر نظرها حاكی است ( 968ص )همان: ."رمهخوب"و  "دیدارزیبا و نیک"سْریرَ به معنی 

: یفراهان ی...، واشقانومرثیك ةاسطور لی)نک: تحلبودن نام جمشید. « خورشیدتبار»از معنی 

 xšaetarمعنای درخشان و باشکوه به شکل  به جز (= شید) xšaetaدر اوستا واژة  (284ص

( دومزیل بر آن 422صبهرامی:  ،اوستا یهافرمانروا نیز هست. )فرهنگ واژه و به معنای شاه

است كه ییمه )= جم( شهریار جهان است و لقبش خشئتَ به معنی شهریار است؛ نه چنان 

( این پژوهشگر 11-10ص: اریشهرشد. )سرنوشت كه مدتی دراز به درخشنده ترجمه می

( كارنوی 10ص )همان:. «است« دوقلو»و « دوگانه»ای كهن به معنای یمه واژه»نویسد: می

دیگر مانند آگنی )= آتش زمین و آتش آسمانی(  ینخست توأم موجود« یَمَ»بر آن است كه 

 (73ص: یرانیا ریبوده است. )اساط
زندگانی آفریدگان انسانی بود كه مرگ و كاهش شهریار عصر زرّین یعنی نخستین دورة »او 

امّا از آنجا كه او نخستین میرایی هم بود كه مُرد، خدای جهان  ؛زندگی در آن جایی نداشت

خواهران » ( 350صهای دوستخواه: یادداشت ،شلتیرا، به گاهان یافتی)ره .«مردگان شد

شایستۀ زایش و  (35-33بندهای  ،كردة نهم ،نک: آبان یشت)جمشید سنگهوک و ارنوک 

ارنواز خواهر  یا ( بدین ترتیب ارنوک165-164ص)همان:  «.ها هستندافزایش دودمان

 مادر ایرج است كه دودمان ایرانی نسبت به او دارد.و جمشید 
ها است. در شاهنامۀ فردوسی تنها بخشی از جمشید از بسیاری جهات از نخستین

نامۀ ایرانشان بن نامۀ اسدی و نیز در كوشریگ ودا و گرشاسپهای او آمده است؛ در روایت

های او ترین خویشکاریاز مهم های دیگری نیز از داستان او آمده است.الخیر بخشابی

در دوران جمشید اهورامزدا او » شهرت دارد: «ور جم یا جمکرد»ساختن دژی است كه به 
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مراه خواهد داشت آگاه كرد... برای این آوری را به هرا از زمستانی سخت كه سرمای مرگ

كه نسل موجودات از میان نرود، جم به فرمان آفریدگار ور یا دژی كه به ور جمکرد شهرت 

های ای كه او فرمان داده بود ساخت و جفتی از بهترین آدمیان و جانوران و تخمدارد، به اندازه

بنابر بندهش  ؛ر متون متفاوت استمحل ور جمکرد د .بهترین گیاهان را در آنجا نگاه داشت

و در هر دو جا  ،( در ایران ویج51بند  61و بنابر مینوی خرد )پرسش  ،( در پارس137)ص 

برخی آن  .های متعددی وجود دارددر زیر زمین است. در مورد زمان گشوده شدن ور دیدگاه

در آغاز جهان نوین  و برخی آن را متعلق به آینده و ،ای متعلق به گذشته میدانندرا حادثه

 در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(« جم»)ذیل  .اندپس از پایان جهان دانسته
یهای جمشید است، خویشکارترین در منابع اسالمی به این ور یا دژ زیرزمینی كه از مهم

 به ایران حماسی –فرهنگ اساطیری »كتاب  درنشده است؛ برای همین ای چندان اشاره

 نیامدهدر صفحاتی كه دربارة جمشید است، از این دژ سخنی « اسالم از بعد منابع روایت

...، رانیا یحماس - یریفرهنگ اساطنک: ) اند.چون منابع او در این باره سکوت كرده ؛است

تصوّر همۀ پژوهشگران و گزارشگران شاهنامه تاكنون هم در شاهنامه  (125-76صصدیقیان: 

ای هز از این ور یا دژ زیرزمینی كه نقشی پررنگ در اسطورهبر این بوده است كه فردوسی نی

ه. تنها كزازی با حدس و گمان گفته سخنی نگفت ،است ساختهجمشید  نصیبرستاخیزی 

نامۀ باستان، ) .«های وندیداد باشدتواند... بازتابی از گفتهمی»كه چند بیتی كه خواهد آمد 

 (268صكزازی: 
فردوسی در ضمن روایات دربارة جمشید از ماجرای »نویسد: میدر این باره هاشم رضی 

ساختن ور سخنی نیاورده است. میتوان پنداشت كه تعمدی بوده، چون این یکی از روایات 

وجود داشته و شاید مالحظات دینی  مشهور است كه در روایات پهلوی، پازند، عربی و دری

، 1جوندیداد، )«. ۀ مشهوری كرده استوی را وادار به ندیده گرفتن چنین روایت و حادث

داستان ور جمشید بسیار شبیه داستان كشتی نوح است. حاال »نویسد: ( بهار نیز می221ص

)از اسطوره تا  .«آنجا دریا و رودخانه و دجله و فرات است و كشتی، و در ایران یک قلعه است

 اند.دآور شدهاین نکته را یا دیگر نیزنظران از صاحببسیاری  ( 410صتاریخ: 
كه فردوسی دربارة ور جمشید سخن گفته است؛ هر چند واژة ور یا  ندبر آن گانامّا نگارند

ویس نویافتۀ نبیتی است كه در دستچند  ،كلید ما در فهم این راز .دژ و... را نیاورده است

 .آمده استبا اندكی تفاوت ژوزف شاهنامه مشهور به سن
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 بیتشناسی این چند بحث نسخه -2
را از شاهنامۀ خطی مشهور به لندن این نوشتار است بیتهای مورد استناد  شایستهاكنون 

كه از  را و از همه مهمتر گزارشی بسنجیم،و آن را با چند شاهنامۀ چاپی  ،میه.ق بیاور 675

بیتهای مورد . بررسی كنیم ،انده آوردهبرجست پژوهشگر چندین –نادرستی به –این بیتها 

 ا چنین است:استناد م

 اک راـــتن خــــدر آمیخـــه آب انـــب            اک راـــــناپ  وــــدی  ســـپ ود ــمبفر

 اختندــس لبداـــت را كـــبک خشـــس             د چو بشناختندــل آمـــِر آنچ از گـــه

 دسی كار كردــرش هنـــت از بـــنخس            وار كردــو دیــچ دیـــنگ و به گــبه س

 اه از گزندـد پنـــه باشـوان كـــو ایـــچ            ندـــهای بلاخـــــو كبه اــرمـــو گــچ

 تارـواسـنی خـــشرورد ازو ــــی كــهم            ارــت یک روزگــر جُســــارا گهـــز خ

 (7.ق: صه675لندن  شاهنامۀ)

 ا راه یافته است:هاین تفاوتو چاپی كمابیش شت های دستنودر شاهنامه

به جای  را« به خشت»؛ به جز این كه در بیت سوم آوردهخالقی مطلق به همین گونه  -

 (43ص: 1، جخالقی مطلقشاهنامۀ ) .نخست آورده است

آمده است  «زهرچه»در بیت دوم به جای هرآنچِ  ،در نسخۀ خطی معروف به مستوفی -

 (17ص: ۀ مستوفیظفرنام ه و)شاهنام

ایی اندک هدر واژگان نیز تفاوت ،ابیات معروف به سعدلو به جز جابجایی در نسخۀ خطی -

 آورد:؛ كه البته در معنا فرقی نمیهست

 اک راـــتن خـــدر آمیخــــه آب انـــب             را  اک ــــاپـن  وان ـــــدی  ود ـــبفرم

 اختندـالبد ســـت را كــــک خشـــسب            ل آمد چو بشناختندــه از گِـــر آنچــه

 د پناه از گزندـه باشــوان كـــــو ایـــچ           دــــای بلنــهاخـــــاوه و كـــرمـــدگ

 تـراخـــکو برفـــای نــهاخـــــوزان ك           ل و چوب آالت ساختـــنگ و گـــز س

 ار كردـــندسه كــــتادی آن هـــبه اس            وار كردــچ دیو دیــــنگ و به گـــبه س

 تارـنی خواســـرد ازو روشــــی كـــهم            ارــت یک روزگــر جُســـارا گهــــخ ز

 (14صسعدلو: شاهنامۀ )

 .آمده استكاست و افزود بی  675ویس لندن نمتن دست، در ویرایش سوم شاهنامۀ مسکو

. ده استوربه همین گونه آخود تصحیح  درنیز مصطفی جیحونی ( 39صمسکو: شاهنامۀ )
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 .( در شاهنامه به تصحیح و گزارش كزازی نیز همین آمده است36صشاهنامۀ جیحونی: )

آورده، « هنر»( جوینی نیز به جز بیت پنجم كه به جای گهر 32صكزازی: نامۀ باستان، )

سیاقی نیز دبیر تصحیح سرانجام  (289-288صجوینی: شاهنامۀ ) .همین گونه آورده است

ای مورد نظر در هاما بیت (32ص: های نامورنامۀ باستانداستاناست. ) 675مانند لندن 

 ژوزف چنین آمده است:دستنویس سن

 بـــدآب انــــدر آمیختـــن خـــاک را             را   اکــــناب   وانـــــدی   ودـــــمبفر

 تندــالبد تاخـــت در كـــبک خشـــس            د چو بشناختندـــل آیـــر آنچ از گِـــه

 ندسی كار كردــرش هـــت از بـــنخس            چ دیو دیوار كردـــه گـــنگ و بـــبه س

 اه از گزندـــد پنـوان كه باشــــو ایـــچ            ندــــای بلــهاخــــو ك رااه ـــراگـــچ

 تارـنی خواســـرد زو روشــــی كـــهم            ارـت یک روزگــر جســــارا هنــــز خ

 (8ژوزف، ص)شاهنامۀ سن

 دربارة معنای این چند بیت پژوهشگراننظر  -3
اند یا گاه پژوهشگران از معنی عمیق این چند بیت غفلت كردهاما همانگونه كه گفتیم، 

 میپردازیم: كه به بررسی آنها؛ اندآوردهآنها  تفسیرها و برداشتهای نادرستی از

 (به آب اندر آمیختن خاك را /بفرمود پس دیو ناپاك را) بیت نخست -1-3
« اک راببفرمود دیوان نا»ژوزف، لت اول در دستنویس سندر ابتدا بایسته است كه بگوییم 

وساز به دیوان و این كه دیو در این بیت اشاره به آمده است. به هر حال نسبت دادن ساخت

. آیا دیوان مردم بومی پیش از مهاجرت 1ای جداگانه باشدمیتواند موضوع مقالهچیست، خود 

كه  ،اهریمن در داستان گیومرث هستند ةاند؟ آیا اینان همان دیوان آفریدبوده انآریایی

زیر فرمان اویند؟ آیا آنان  ،ای شبیه گرگ و چنگال داشتند و اكنون در داستان جمشیدچهره

 بسیاری از یرانیا ریآنچه مسلم است، در اساط اند؟ومی ایران بودهای بهاز خدایان فرهنگ

؛ )نک: شناخت اساطیر ایران، دارند وندیپ نیزم رِیز یایبا دن –از جمله اهریمن  – وانید

. بنابراین نسبت دادن این امور و میدانیم كه ور جمکرد دژی زیرزمینی است (83هینلز: ص

 پذیر میشود.به دیوان توجیه

                                                             
محمد طاهری مباركه، دفتر چهارم، گستردگی دربارة آنان سخن رفته: نامۀ خسروان، غالمدر این كتاب به -1

 های بیت سی و چهار.یادداشت
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خالقی ای شاهنامه، هیادداشتنک: ) .ا این بیت را معنا نکرده استهمطلق در یادداشت خالقی

ای واقعیتِ تاریخیِ بکارگیری كارگراِن این بیت نظیرة اسطوره»بهفر نوشته:  (53صمطلق: 

« بیگانه است، در ساختن برخی بناها در ایران باستان كه... در تخت جمشید میتوان دید.

 (178ص: شاهنامۀ بهفر)

متن  39-36 ، وژوزفمتن سن 38-35) 394-392كزازی در شرح و تفسیر بیتهای 

هایی چون گِل، خشت، كالبد، خالقی مطلق( پس از آوردن معادل پهلوی واژه ۀشاهنام

بود كه این  "میتواند"شناسی از دید اسطوره»هندسی، گرمابه، هندسی كار، دیوار، مینویسد: 

از آن در  "بازتابی"های وی بازگردد و ترین كردهالترین و پرآوازهكردار جمشید به یکی از وا

بدون  او( سپس 268صكزازی: نامۀ باستان، ) .«1های سپسین باشد: ساختن وربازگفت

و در پی اثبات این  ،ها با اوستا، تنها به چگونگی توصیف ور در وندیداد پرداختهتطبیق بیت

 فقطخواهیم دید كه بیتهای مورد نظر  شتار حاضرنوحدس و گمان خود برنیامده است. در 

؛ بلکه توصیف دقیق ور نیست – آورده كزازی كه –ای وندیداد هاز وَر در بازگفت «بازتابی»

 جمکرد است.

 ،در پانوشت – ز خارا هنر ]گهر[ جست یک روزگار – جوینی نیز در شرح بیت پایانی

كند كه به همان گونه كه نوح كشتی ساخت، هنگام تطبیق شخصیت جمشید با نوح اشاره می

ای مورد نظر سخنی هدربارة بیت او( 289صجوینی: شاهنامۀ ) .جمشید نیز باغی درست كرد

 نمیگوید.

اند، گاه آن را در متنهای برگزیدة شاهنامه نیز چون متوجه این خویشکاری جمشید نبوده

های بیت –آورده  دو بیت را مانند آیدنلو كه ؛اندند و یا یکی دو بیت آن را آوردهاحذف كرده

های دیو و دیوار دربارة واژه و در توضیحات هم –« به سنگ و به گچ...»و  «بفرمود پس...»

 (697-696: صآیدنلودفتر خسروان، ) .توضیح داده است

 (خشت را کـالبـد ساختند سبک /هر آنچ از گل آمد چو بشناختند) بیت دوم -2-3
 شارحان نیست. میاناختالفی  ،در معنی كردن این بیت

 (کرد کار هندسی برش از کرد/ نخست دیوار دیو گچ به و سنگ به) بیت سوم -3-3
نویسی خالقی مطلق بر اساس كناره اختالف اساسی از معنی كردن این بیت آغاز میشود.

 آورده و چنین استدالل كرده است: «نخست»را به جای « به خشت( »3یک دستنویس )ل

                                                             
 تأكیدها از ما است. -1
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دارند، كه به دو دلیل نادرست است: یکی این كه  "نخست"ها نویسش نویسهمۀ دست»

 نی( ا53ص: ای شاهنامههیادداشت) .«پس از نخست باید دومی هم بیاید، ولی نیامده است

 ستین «اول» یفقط به معنا« نخست» . توضیح آنکهنادرست است لیدال برپایۀ ایناستدالل 

 یبه معنا «نخست» . در این بیتدیایب «دوم»ندارد كه بعد از آن  یالزام د،یآیو هر كجا م

 :آمده است «از آغاز، از اول»

 1تمـدانسیت مـــنخس یردــــر كـــآخ           ا ــز جف مندوست كه با  یا یدشمن نیا

: )نک: نامۀ خسروان، استهم آمده « پیشین و سابق»دیگر این كه نخست به معنای 

 (101: ص1طاهری مباركه، ج

 تـا همه بازجســنهــــته سخـــگذش            ستــــنخ  ار ــــــروزگ  دة ـنـــپژوه

ر سخن را رَنخست كسی كه دُ»نیز آمده است:  «اولین»به معنای « تنخس»سوم این كه 

 یحت و( 17: ص1، عوفی، ج)لباب االلباب «.بود صفی و خلیفۀ وفی در سلک نظم كشید، آدم

 اگر به معنای اول هم آمده باشد، الزامی ندارد كه در سخن دوّم هم بیاید؛ مانند:

 2تی گراید نخستــوی پســـرش ســس ست ــخ ســـرده و بیـــود برگ پژمــش

 (3: ص2شاهنامۀ خالقی مطلق، ج)

بخوانیم، روشن نیست كه  "نخست"ر دیگر این كه اگ» :است در ادامه خالقی مطلق نوشته

را  "نخست"آمده است چیست. ولی اگر  (بیت پیشین)فایدة خشت كه در بیت سی و شش 

آمیزد بگیریم همۀ این ناهمواریهای متن از میان میرود: دیو آب را با خاک می "بخشت"گشتۀ 

آن از خشت شد و بر سر کازد، سپس از سنگ و گچ دیوار میسو از آن گل و از گل خشت می

و شیشه و "آورده است: ... )جوزجانی در طبقات ناصری ،كه خواست از آن خشت پخته است

( طاق ."گوهرها و خشت پخته و گچ و آهک و گرمابه در عهد او )جمشید( تخریج كردند

شود همان است كه )خواست از طاقی كه با خشت زده می. زند و گرمابه و كاخ میسازدمی

در  "بخشت"نویسش ... میگویند و اصطالح آن در شاهنامه زخم است(امروزه طاق ضربی 

 "بخشت"را در كناره به  "نخست"كه  3ها نیامده است، مگر در لنویسهیچ یک از دست

                                                             
ی هایک رباعی منسوب به مهستی كه در یکی از نسخه"در باب سرایندة این رباعی اختالف نظر هست:  -1

المجالس به نام خوارزمشاه نام ابوالفرج رونی ثبت شده ــ هرچند در دیوان ابوالفرج نیامده ــ و در نزهۀ المعجم... به

عراقی چاپ نفیسی نیامده است. و آن رباعی  دیوان آمده و در بعضی منابع به عراقی نسبت داده شده ــ هرچند در
 (96رف: صشناسی، مش)مهستی "این است: من عهد تو...

 به پانوشت رفته است.« نخست»در متن آمده و « درست»در شاهنامۀ خالقی مطلق  -2
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نیز  ...نویس كتابخانۀ دانشگاه استانبولتر نگارنده دید كه دستسپس .درست كرده است

 (53ص: های شاهنامهیادداشت) .«دارد "بخشت"

فردوسی در محور عمودی . یکی این كه ه این استدالل ایشان نیز چند ایراد وارد استب

ها آورد و در اینجا هم پیوستگی معنایی بیتكالم گاه یک موضوع واحد را در چند بیت می

را در شاهنامه آورده « خشت پخته»مورد نظر است. دیگر این كه فردوسی دوبار دیگر نیز 

 :ندر با مرغانگوی اسکودر گفت؛ است

 اــته بنــت پخــرده از خشـــر كـــو گ            نا دی زــچ دیـــآمدی هیــــون كــكن

 (94: ص6)خالقی مطلق، ج

 و دیگر در داستان یافتن بهرام گور، گنج جمشید را:

 تـــان بهشـــرده بســــاروج كـــس به            رده از پخته خشتـی كیانهـــی خـــیک

 (458)همان: ص

بود، دلیلی نداشت كه آن را نیاورد؛ و ما به  "خشت پخته"فردوسی منظور اگر بنابراین 

استناد متن جوزجانی در طبقات ناصری كه دست كم بیست و پنج سال پس از شاهنامه 

نوشته شده بگوییم كه منظور فردوسی و یا متن فردوسی به جای خشت، خشت پخته بوده 

 است.

در شاهنامه « طاق ضربی»همان گونه كه خالقی مطلق خود آورده، اصطالح  دیگر این كه

همان گونه كه در ساختن  –فردوسی اینجا نیز اگر منظورش طاق ضربی بود . است« زخم»

را كه « بخشت»؛ كه ما مجبور شویم «زخم»چرا نگفته  –ایوان مداین زخم را آورده است 

ـ به متن 841نویس یعنی دست 3ه، به استناد لهای معتبر نیامدنویسدر هیچ یک از دست ه

؟ آیدنلو نیز «شود طاق ضربی استخواست از طاقی كه با خشت زده می»و بگوییم  ،بیاوریم

به »؛ یعنی این بیت را به پیروی از خالقی مطلق به همین گونه در دفتر خسروان آورده است

 (336)دفتر خسروان، آیدنلو: ص. «خشت از

 ،است «برفرازش» و« باالیش»به معنای « بَرَش»خواندن  ،ف در این بیتمورد دیگر اختال

تر خواهیم گفت كه این تنها قرائت سپس .اندكه كزازی و جوینی مانند خالقی مطلق آورده

تواند به معنای نیست، و می «باالیش»هم بخوانیم به معنای  «بَرَش»حتی اگر  .ممکن نیست

نب و اشاره به چهار بَر دیوار باشد، همان گونه كه در اوستا به معنای طرف، سوی، جا «بَرْ»

دوستخواه: گزارش اوستا، ) .«آن ور را بساز هر یک از چهار بََرش به درازای... ،ای جم»آمده: 

 نیز درست است. «بُرِش»( البته به نظر نگارنده در این بیت به جز خوانش اخیر 670ص
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شیوه و سبک »و « مرد هندسی»را خالقی مطلق به معنای  «هندسی»دیگر این كه 

را كنایه « هندسی كار»( كزازی نیز 54-53صشاهنامه:  یهاادداشتیآورده است. )« هندسی

هندسی »و بهفر نیز ( 268ی: صكزاز ،باستان ۀنام؛ )سازی دانسته استاز كار معماری و خانه

 ؛بنا با رعایت قواعد هندسی آوردهرا تركیب وصفی مقلوب به معنای كار هندسی « كار

 است. موافق شانیا ریبا تفس زی( كه نگارنده ن179صبهفر: شاهنامۀ )

همان گونه كه پیش از این  نه، بلکه «بَرَش» شایدامّا واژة مورد نظر فردوسی در این بیت 

 ؛«ودمعیّن، محدود، دارای حد»باشد. بُرش در فارسی میانۀ زردشتی به معنای  «بُرِش»گفتیم 

و  brin( و در زبان پهلوی 96ص: یمنصور ی،زبان پهلو یهافعل یشناختشهیر ی)بررس

burišn  و  197 ی:مکنز ؛ی)فرهنگ كوچک زبان پهلو. است «معیّن»و  «معدود»به معنای

( پس معنای بیت مورد 484-461ص: یوشفره ی،به پهلو ینک: فرهنگ فارس نیز( )306

با سنگ و گچ دیوار درست كردند و برای نخستین بار حدود و اندازه  دیوان نظر چنین است:

؛ به كار بردند (در طراحی و ساخت)را  (یا به شیوه و رعایت قوانین هندسه)های معیّن گیری

 .ای مشخص و از پیش تعیین شده دیوار كشیدندبه عبارتی با نقشه

 (که باشد پناه از گزندچو ایوان  /های بلندچو گرمابه و کاخ) بیت چهارم -4-3
وشته و چاپی به نهای دستهمۀ شاهنامه. این بیت در امّا اشکال اصلی در این بیت است

 چراگاه را» ژوزف كه لت اول را چنین آورده:نویافتۀ سن شتهمین گونه است؛ به جز دستنو

اشاره به این بیت ترین شکل است. كه بخوبی خوانا و همین نیز درست« 1های بلندكاخ و

در این بیت  .دارد –یعنی ساختن ور جمکرد  –های جمشید یکی از مشهورترین روایت

  برای مردمان است. (های بلندعمارت)های بلند و كاخ ،چراگاه برای ستوران

پیوند ژرف » نویسند:درستی میبا جمشید دارد؟ پژوهشگران به ارتباطیچه « چراگاه»امّا 

ای مشترک آنها است. عالوه بر هامداری نیز یکی از خویشکاریمهر و جمشید با زندگی د

به عنوان یکی از صفات ثابت مهر در متون زردشتی، مهر در این  "فراخ چراگاه"كاربرد تعبیر 

-85بند  22و كردة  65، بند 16متون به صراحت، بخشنده و پاسبان گله )مهریشت، كردة 

وَ )دارندة رمۀ خوب( برای جمشید در اوستا ( توصیف شده است. كاربرد صفت ثابت هووَت86

های آفریدگان مزدا ( و درخواست او برای پروردن گله180: ص1، جپورداودها، اوستا یشت)

داری است. هنوز ( نیز بیانگر ارتباط گستردة وی با گله9 ، بند2گوش یشت، كردة همان،  )

                                                             
 arāgāh rawدر حوزة خراسان، مصراع نخست باید بدین شکل خوانده شود:« و»با توجه به طرز كاربرد و تلفظ  -1

kāxhā…č  
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دای چارپایان بازمانده پرست جنوب سیبری، جمشید در مقام خدر میان قبایل ترک بت

 (467صسن: كریستن ...،انسان نینخست یها)نمونه «است.

میتواند با كاخهای  ارتباطیچه  «گرمابه»اكنون پرسش اساسی این است كه در این بیت 

با  آن بلند و ایوان كه به معنای صفه و طاق و نشستنگاه بزرگان است داشته باشد؟ و ارتباط

بیت پیشین چیست؟ با سنگ و گچ دیوار میسازند و مطابق با اصول مهندسی گرمابه را ایجاد 

ناصرخسرو  .تفاوت این دو را میرساند ،با هم آمده است «كاخ و ایوان»كه  این میکنند؟

 (370صناصرخسرو: دیوان ): میگوید

 وان كنمـــای ن وــاش گلشــهتـــاز بی  وا درود را ــیدة خـــم قصـری كنـــقص

وجزوی از قصر یا كاخ نشستنگاه بلندی بوده كه سقف داشته است  «ایوان»مشخص است 

 ای به ور جمشید است.نیز اشاره« پناه از گزند»از سویی در بیت فردوسی  .بوده

 جمکرد ور -4
ور دژی است كه جمشید به فرمان اهورامزدا . ببینیم ور جمشید چیست خوب است

. این پناهگاهی باشد برای جلوگیری از تباهی مردمان و جانوران منظور كه ، به اینمیسازد

 :به درازای یک میدان اسب سواری است دژ

آنگاه گفت اهورمزد به جم: ای جم... این جهان استومند ]= مادی[ را زمستان بد رسد كه »

آور زمستان باشد... پس آن وَر را بساز به درازای میدان ]اسب سواری[ كه برابر سخت مرگ

از چهار طرف باشد ]= بُرش هندسی[... به آنجا آب را روان كن به درازای یک هزار گام راه 

ها را به ایستان ]= بساز، بنا كن[ و كَتَه ]= اتاق[ و مهتابی و دیوار و پیرامون نجا خانهرا... در آ

را حصار ]= به سنگ و به گچ دیو دیوار كرد[... آن گاه با خود اندیشید جم: چه گونه من این 

وَر بسازم كه به من گفت اهورمزد. آن گاه گفت اهورمزد به جم... این زمین را پایمال كن با 

دو دست خُرد كن همانند و به آن چنان كه اكنون مردم در زمین خیس شده گسترش 

دهند. ]= به آب اندر آمیختن خاک را[ آن گاه جم چنان كرد كه آن را خواست اهورمزد، می

این زمین را با دو پاشنه پایمال كرد... پس جم وَر را بساخت... و مهتابی و دیوار و پیرامون را 

 (209-206ص: رضید، )وندیدا« حصار.

ای بلند و ایوان را جایگاه شاهان بگیریم، پناه هپرسش اساسی دیگر این است كه اگر كاخ

چون كاخ و ایوان در اینجا به ترتیب به  ؛در لت دوم معنایی ندارد)به معنی آسیب( از گزند 

های مشترک در هر دو روایت وندیداد و معنای عمارت بلند و نشستنگاه است؛ و بنمایه

شاهنامه مانند گِل ساختن، دیوار ساختن، مقیاس هندسی، پناهگاه بودن، چراگاه برای 
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ان است؛ همان كه در جانوران و خانه برای مردمان، و... همه و همه برای در امان ماندن آن

 ت.منبرای ور جمشید آمده اس روایتهای زردشتی

 تطبیق گزارش شاهنامه و وندیداد دربارة ور جمکرد -5
ژوزف نویس سنشاهنامۀ دسترا از  38تا  34بیتهای  ،اكنون بهتر است برای تطبیق كامل

 :مبیاوری( در جدول زیر گزارش دوستخواه)فرگرد دوم وندیداد،  25با بندهای 

 دو گزارش از ور جمکرد

 گزارش شاهنامه گزارش وندیداد

پس تو ای جم آن وَر )= پناهگاه زیرزمینی( 

را بساز. هر یک از چهار بَرَش به درازای 

 اَسپریسی )= برابر با میدان اسب دوانی(

 هندسی كار كرد (یا بََرش)نخست از بُرِش 

برای زیستگاه مردمان... برای استبل گاوان 

 گوسفندانو 

 های بلنداخــــو ك رااه ــچراگ

 و ایوان كه باشد پناه از گزندـچ

ای جَم هورچهر... این زمین را به پاشنه 

بسپَر و به دست بورز بدان گونه كه اكنون 

 كنند.مردمان خاک شفته را نرم می

 اک راـــوان ناپـــرمود دیــبف

 اتن خاک رـــبد آب اندر آمیخ

 بشناختند چوهر آنچ از گِل آید 

 ت در كالبد تاختندــسبک خش

بدان وَر دری و روزنی خودْ روشن  و

 از درون بنشاند.

 

 زخـــارا هنر جست یک روزگار

 همی كرد زو روشــنی خواستار

زرتشت پرسید ای دادار جهان پس آن 

اند؟ كه چنین در آن ها از چهروشنی

افشانند؟ آن میهای ور جمکرد پرتو خانه

های مزدا گفت: روشنیگاه اهوره

 «خودآفریده و هستی آفریده.

هنر جستن از خارا و روشنی از آن خواستن 

 آشکارا اشاره به روشنی خود آفریده دارد.

فلسفۀ وجودی این ور نیز در امان ماندن مردمان و ستوران از گزند سرما بینیم كه می

و این پناه از گزند (، بلند / چو ایوان كه باشد پناه از گزندهای چراگاه را و كاخ)=  است

است.  (های بلنددر عمارت)و مردمان  (در چراگاه)= روشنی برای در امان ماندن چهارپایان به
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خوبی و ( و روشنایی و...همۀ اینها بهبه سنگ و به گچ دیو دیوار كرد =)نیز ساختن دیوار ور 

متون پهلوی آمده همسان است. با توجه به مطالب باال آشکار است آشکارا با آنچه در اوستا و 

 فردوسی از ور جمشید سخن گفته است.كه 

 نتیجه -6
بایسته است متنی مانند شاهنامه را با توجه به ابعاد گوناگون داستانی و با توجه به دستور 

تصحیح و تفسیر  های پهلویای مانند اوستا، ریگ ودا، و متنتاریخی، نیز متنهای باستانی

گیری شد كرد. در این مقاله چند بیت مهم داستان جمشید بازخوانی و بر اساس آن نتیجه

 شاهنامه های جمشید را در متناز مشهورترین خویشکاری ،كه فردوسی روایت ور جمکرد

 آورده است.
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