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 چکیده

جمشید در شاهنامه و سایر متون حماسی، تاریخی و اساطیری، و دریافت شکوه و حشمت  ۀاسطور ۀبا تأمل دربار
شود که جمشید در ادبیات پارسی از چه پایگاهی برخوردار است و آیا وی در این متون، این پرسش مطرح می

رایان از ابتدای سدر تفکر و آثار شاعران نیز جایگاه خود را حفظ کرده است؟ این جستار با بررسی آثار پارسی
بسامدِ نقش وی  ۀ، در پی نمایش دادن جایگاه جمشید در آثار شاعران و ارائپایان قرن نهم هجریشعر پارسی تا 

کند. نمایی میاش در اشعار جلوهنمایش و گاه با خورشیدِ چهرهجهان در این میان است. جمشید، گاه با جامِ
آموزی ن، عبرتچون نوروز و می، مسخرات او چون دیو و جحکومت وی و شکوهِ دولتش، اکتشافاتش  عظمتِ

ضور پررنگ جمشید در شعر شاعران پس از و ح اندشعر شاعران شده ۀمای، همه و همه دستاز فرجام وی
چنان تاثیر شاهنامه در رواج نام اوست. جمشید علیرغم گناه کردن در پایان پادشاهی خود، هم گرِفردوسی، نمایان

 عران ایران زمین، نقشی واال و باشکوه و پرکاربرد دارد.در اذهان شا
 

 .نوروز ،جام جم ،خورشید ی،شعر پارس ،جمشید کلیدواژه:

 
 

 مقدمه
ی زرتشتی است. بنا بر متون فارسی میانه جمشیدهای شاهنامه ترین شاهان و شخصیتترین و مشهوریکی از مهم

، فریدون و گرشاسب یکی از معدود کسانی است که قرار بوده کیکاووسدر کنار  مانند مینوی خرد، جمشید)پهلوی( 
)مینوی .   شوندمیرا می ،زننددست به گناه میخردی، ایشان از سر بیفریبد و جاودان باشند اّما چون اهریمن ایشان را می

 از مرگ پس بود که دیانشهریار سلسله پیشدا و چهارمین فرزند تهمورث جم ارش فردوسی،گز به (۷۵-۷۴:۱۳۵۴خرد،
بودند و او  فرمانبردارش و دیگر موجودات و پریان و دیوان فرمانروایی او، مردم هنگام . بهر تخت شاهی نشستپدر ب

کرد  را نرم کیانی، آهن مدد فرّه پادشاهی خود، به نخست سال . در پنجاهداشت دینی و موبدی را نیز برعهده ریاست
 مردم را به و بافتن و تافتن و رشتن ساخت و خز جامه و ابریشم ، از کتاندوم سال . در پنجاهافزار ساخترزم آن و از

: کاتوزیان)=آتورپان/موبدان(، ند ازکه عبارت بودچهارگانه اجتماعی را برقرار کرد  ، طبقات. سپسآموخت
از این  اجتماعی هریك و مقام جایگاههنوخوشی )=صنعتگران(. وی ، اّسودیان)=کشتکاران(نیساریان)=جنگجویان(، بَ

های یك تمدن را د و به این شیوه پایهاجتماعی خود را بدان ارزش و اندازه نمود تا هر گروه را مشخصها گروه
، بسازند. سپس و ایوان و کاخ کنند و دیوار بنا نهند و گرمابه را گل و خاك تا آب را واداشت د. او دیوانریزی کرپی

نمود. بسیاری از عطرها از دستاوردهای  و زر استخراج و سیم و بیجاده یاقوت گوناگونی چون خارا جواهرات از سنگ
هامون را از  ، دیوها آنخواستمی هرگاه که ساخت و تختی جواهرنشان آموخت مردم را به . پزشکی و طبابتاوست
وار در خدمت در روزگار جمشید جهان آرام و شادکام بود و دیوان بنده» (۴۴-۱:۱۳۹۲/۴۱فردوسی،) بردند.می ونبه گرد

 بار که نخستین (۱۷:۱۳۵۳یارشاطر،).«جمشید بود  ۀآدمیان بودند. گیتی پر از نوای شادی بود و یزدان راهنما و آموزند
 روز هر ماه هرمزد روز )نخستین روز را ــ که درخشید، آنورشید میخ چون دیدند، که او را در آسمان تخت مردم

 انوشه در پادشاهی او، سیصد سال گرفتند و نوروز خواندند. مردم بود جشن ماه شماری زردشتی( از فروردیندر گاه
، و ناسپاسی آغاز کرد و در نتیجه غرور و تکبر او را فراگرفت زندگی کردند تا اینکه و الم از رنج ( و فارغمرگ)بی
 مردمپس . (۲۸۷:۱۳۸۷)مالمیر،فتد اجمشید، به این شکل اتفاق می ۀ؛ که به نوعی شکستگیِ اسطوراز او بگسست فرّه



 1399دی  -دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی/      506

متواری  ، جمشید صدسالضحاك از جلوس جای جمشید نشاندند. پسپادشاهی برگزیدند و او را به تازی را به ضحاك
 (۱:۱۳۹۲/۵۲فردوسی،) کرد. دو نیمش به و با اره یافت او را در دریای چین روزی ضحاك شد تا اینکه

های جدیدی از تمدن که با آغاز عصر آهن، تکامل در شیوه ۀاز لحاظ تاریخ تمدنی دوران او یك عصر طالیی بود؛ دور»
رانی، ساختن سالح، پزشکی هرات، کشتیسازی، استخراج جواخوراك و پوشاك، رام کردن اسب و دامداری، خانه ۀتهی

 (۱۸:۱۳۹۲قائمی،)«ای در زندگی انسان پدیدار کرده بود.و افزایش ناگهانی انسان و اموال و رمگانش، رفاه تازه

سرایان، در اشعار خویش به این شخصیت خاص و باعظمت دلیل نیست که شاعران نیز همانند مورخان و حماسهپس بی
عرفانی  ۀاند و از آن ارادوی برای بیان مقاصد خویش بهره برده باشند. گاهی از جام جم گفتهنظر داشته و از نام 

 اند.قهرمانان برای بیان میزان شکوهمندی از نام جمشید استفاده کرده ۀاند؛ و گاهی در ردنموده

در سال « جم»به نام های پیش از این نیز بسیار به شخصیت جمشید پرداخته شده است. ژاله آموزگار دو مقاله دارد 
، که به بررسی نام، نسب، شخصیت اساطیری و ۹۲در سال « آن در اساطیر هند ۀداستان جم در شاهنامه و سابق»و  ۹۰

 ۶۹شهر در سال پردازد. حمیدرضا اسالمیحماسی جمشید و تغییرات شخصیت وی در گذر از اساطیر به حماسه می
اند. جالل متینی در های خویش بررسی کردهی اسطوره جمشید را در مقاله، چگونگ۸۵و نیز پروین فاتحی در سال 

پرستی در ، به زندگی جمشید، یزدان۸۳در سال « جم و خاندان رستم ۀموی»و کتاب  ۷۰و  ۶۹های چند مقاله به سال
و  ۶۷و  ۶۴های های خود به سالچنین جواد برومند سعید در مقالهخاندان وی و پایان زندگی او پرداخته است. هم

یونانی نظر کرده است. اما در این میان  ۀپرومت ۀبه رابطه جمشید و خورشید، جمشید و مرگ، و جمشید و اسطور ۶۹
شود. در این مقاله به طور دقیق و سرایان، احساس میجای خالی کاری در باب تاثیر شخصیت جمشید در آثار پارسی

اند بررسی شده و موضوعات و مطالبی که غرض ابیاتی که شاعران مورد بحث، به جمشید پرداخته موشکافانه تمامی
 رگیری این نام بوده است، استخراج و واشکافی شده است.ایشان از به کا

 

  نماجام جهان.1

که از دانند. اینمی یکه منسوب به و ستیینماجهان جامِ ،یادب در متونِ  دیجمش مورد بحث دربابِ ۀحوز نیترعیسو
 ۀنیجم با آ جامِ  ۀسیضمن مقامورد، سن در اینکریستنامّا  ،ستیجام را به جم نسبت دادند مشخص ن یچه زمان

هرچند خیام را باید به اوّلین  (۲:۱۳۸۳/۱۲۸سن،کریستن) دانسته است. دیقدمت را به قبل از اسالم بع نیاسکندر، بازگشت ا
 اشعار، در جام جماستفاده از  زانیبه م ینگاهشاعری که از جام در معنی عرفانی بهره برده است، معرفی کرد اما 

است که  افتهی فراوان رواج یاز قرن ششم و هفتم در اشعار پارس دیجمش ۀسوژه دربار نیدهد که ا، نشان میشاعران
نمونه  ی. برادانست نماجهان جامِ  از مفهومِ زیعارفانه و پندآم یِریگو بهره یعلت آن را شروع شعر عرفان كیتوان می

 آمده است: لیمضمون در ذ نیبا ا یاشعار
 دیچو خورش ینیبیذرّه م كیكیکه  دیجامِ جمش یدار شیاگر در پ

 (۲۲۱:۱۳۸۷)عطّار،                                                                                                       
 ینمایتیشده گ یدیجامِ جمش یهر دو سرا ۀنسخ نتینگ كی

 (۲۹۹:۱۳۸۶)عطّار،                                                                                     
 جام کیخسرو به کف داریم پس شاید که ما

 

 دم به دم در بزم وصل یار جام جم زنی
 

 (۸۹:۱۳۷۵،راقی)ع                                                                                                 

 ینماجهان جامِ خسرویفنا و بقا؛ ک جم، و بحثِ و جامِ خسرویک کند دربابِنقل می یعرفان یتینامه حکایدر اله عطّار
جز خودِ جام! به د،یجم د کرد. او هرآنچه را طالبش بود در جامِرو نهاده و جهان را در آن جستجو می شیرا پ دیجمش

 که: دیرا رس یو ییافت و ناگاه ندر فرورَ اینجا بود که در بحر تفکّ 

 دیدیدر جام، جامِ جم نم یول دیدیعالم هم ۀاگرچه جمل
 او باز شِیاز پ نشدیم یحجاب و زبر آمد در آن راز ریز یبس

 ما را؟ دید یتوان یکه در ما کِ آشکارا یبه آخر گشت نقش



 507   /   گوی از آغاز تا قرن نهم هجریبررسی نقش جمشید در آثار شاعران پارسی 

 نقشِ ما در عالمِ خاك؟ ندیکه ب پاك شتنیاز خو میشد یچو ما فان
 (۲۵۸:۱۳۸۷)عطّار،                                                                                      

 :مینیبمی زیباباافضل نمنسوب به برداشت را در شعر  نیا رینظ

 نغنودم یننشستم و شب یروز مودمیدر جستن جامِ جم جهان پ
 جم، من بودم یجامِ جهان نماآن  دمیز استاد چو وصف جامِ جم پرس

 (۱۴۵:۱۳۶۳)باباافضل،                                                                                              
 

 دیخورش. 2

 دیجمش ۀارتباط به خود واژ نیا ۀشیاست. ر دیشاعران، خورش در شعرِ دیجمش پرکاربرد همراه نامِ مِیاز مفاه گرید یکی
 درخشش و نور دارد و گاه به طورِ  یمعنا ییاست و بخش دوم به تنها دیجم و ش که مشتق از دو بخشِ گرددیبر م

فراوان به کار  یفارس اتیکه در ادب دیو خورش دیجمش یسازنهیقر»استفاده شده است.  دیاشاره به خورش یمستقل برا
شده و می یشود که روزگار آن سپرمی یفرهنگ و باور یربنایباشد، بلکه مربوط به ز یتواند تصادفرفته است نمی

قدر آن یهمراه نیا (۱۳۱:۱۳۶۴برومندسعید،) «.ندیتوانستند با صراحت از آن باورها سخن بگونمی سندگانیشعرا و نو
که یخورد به طوریبه چشم م دیو خورش دیبا مضمون جمش ییهاداستان زیعامه ن اتِیو تنگاتنگ است که در ادب كینزد
 دهید زین نیو رام سیمفهوم در و نیو ا (۹۹:۱۳۹۵وند،ینی)ز کنند.می فاینقش دو برادر را ا دیو خورش دیجمش یگاه
 شود:می

 دیجهان در فرّ هردو بسته امّ دیو جمش دیدو خسرو نامشان خورش
 (۳۷۶:۱۳۴۹،یرگانگاسعدنیفخرالد)                                                                         

گونه  نیشاعران بوده است اّما حتّی در ا یِو رند یسازهیقاف از سرِ دیجمش و دیخورش نامِ یِ همراه نیا یگاه هرچند
 که شاملِ دیخورش یِهامیا یدو واژه داشته است؛ چرا که معنا نیا انیبه ارتباط م یچشمشاعر گوشه ییگو زین اتیاب

 دارد. یهماهنگ ریاساطشاه در دیجمش تِیعظمت و شکوه و اقتدار است با شخص

 :نمونه ی. براریخ دیخورش آمده باشد و نامِ دیجمش که نامِ ستیکمتر شاعر در شعرِ کهنای مختصر

 دیبرآمد نامِ خورش یبه سلطان دیتختِ روان با جامِ جمش نیبد
 (۸۲:۱۳۳۱،)نظامی گنجوی                                                                                 

 گردد دیجمش ۀنییدلم آ گردد دیدراسد خورش میچو را
 (۳۷:۱۳۳۹)عطّار،                                                                                

 برگذشته به جاه دیز خورش یو برگذشته به مُلك دیز جمش یا
 (۴۲۲:۱۳۷۲،ی)انور                                                                                      

 دیخورش یاش چون گوزَرافشان قبّه دیمرّصع سقفِ او چون چترِ جمش
 (۷۴:۱۳۷۸،ی)جام                                                                                            

 گوهر. 3

که از انتساب به  ستین بیباشکوه و پرقدرت، عج اریو بس ستیشدادیپ پادشاهِ نیتربزرگ دیکه جمش ییآنجا از
 :ریشاعران باشد، نظ اتیاز اب یبرخ موضوعِ نیو ا رندیواال بهره گ نژادِ  انِیب یبرا یو گوهر و نژادِ

 یباش دونیو فر دیجمش ۀگر خود از تخم یبنما یگوهرِ ذات یطلب یتاجِ شاه
 (۲۳۶:۱۳۶۳)حافظ،                                                                                                 

 خامِ خام دیجوهرِ خورش شیبا پختگ پستِ پست دیگوهرِ جمش شیبا برتر
 (۳۰۰:۱۳۸۲،ی)خاقان

 

 و حشمت شکوه. 4

 اند شکوه و حشمت ومطرح ساخته دیجمش ۀدربار یگویکه شاعران پارس یموضوع نیاز جام جم، پربسامدتر بعد
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 یو دولت و دینام جمش ممدوح، از آوردنِ اشاره به عظمت و حشمتِ یها براکه در آن یاتیاب اریدولت اوست. چه بس
باشکوه و مقتدر مطرح شده است.  یِپادشاه مظهرِ نِبه عنوا دیجمش ،شاعران وانِیسخن رفته است. بارها و بارها در د

 نمونه: یبرا

 و قدر و قدرت دارادیکه هستش حشمتِ جمش مسعود بن محمود آن میملك محمود ابراه
 (۲۲:۱۳۶۲)مسعود سعدسلمان،                                                                                     

 فرّ آمد دیدر بارگهِ خسرو جمش بست به خدمت انیاقبال غالمانه م
 (۷۱:۱۳۸۱،یابیرفاری)ظه                                                                                             

 تبارك بادا دیکش افسرِ خورش لیشاه اسمع، ریفلك سر دِیجمش
 (۳۰۲:۱۳۹۲،یبافق ی)وحش                                                                                          

 برگذشته به جاه دیز خورش یو برگذشته به ملك دیز جمش یا
 (۴۲۲:۱۳۷۲،ی)انور                                                                                                  

 

 قهرمانان ریبا سا یهمراه. 5

پهلوانان  ریرا با سا ینام و شیخو اتِیاز اب یاریاست که موجب شده تا شاعران در بس دیعظمت و شوکت جمش نیهم
 و قهرمانان همراه کنند:

 داداشتهیآخرزمان، عدلِ هو یِچون مهد اسکندرمکان دِیکمان جمشرستم خسروِیک
 (۳۸۳:۱۳۸۲،نی)خاقا                                                                                                 

 دارد نیغالمِ کمتر خسرویو ک دیکه صد جمش بگو با آن شهِ خوبان یصبا از عشق من رمز
 (۱۱۹:۱۳۶۳)حافظ،                                                                                                   

 زستیانگ قبادینشان و ک دیجمش را که به حکم یچون خواجه توان گفت کس
  (۹۵۷:۱۳۷۲،ی)انور                                                                                                  

 بود همه نهمتِ سلطانِ معظّم نیا دونیفر وبگذشت به قدر و شرف از جم 
 (۲۳۸:۱۳۴۹،یستانیس ی)فرّخ 

 قبادیباش و خسرو و سلطان و ک دیجمش تو هم مگس مباش د،یآدم مگس نزا
 (۱۳۰۶:۱۳۶۷،ی)مولو                                                                                                

 :ریهمراه شده است. نظ یمذهب ریکرده و با اساط یینماخرُ زین ینیو د یمذهب در اشعارِ دیجمش نامِ     

 دیاو ز احمد چو نور از خورش دیچو خاتم از جمش دریاو ز ح
 (۲۶۷:۱۳۷۷،یی غزنوی)سنا                                                                                         

 

 ریسر. 6

شده است.  ادی اریبس زین یبه صورت جداگانه و فراتر از حشمت و شکوه و دیجمش ریاز تخت و سر یاشعار پارس در
 نمونه: ی. برادیافزاشعر می ییبایکند که بر زمتبادر می زیرا ن «دیتخت جمش» هامِیا ی،همراه نیا

 یدیکه گذرگاهِ تختِ جمش از تو رواست نمیب وید یور هم
 (۶۳۳:۱۳۶۲سعدسلمان،)مسعود                                                                                     

 تاجِ تو غبنِ افسر دارا و اردوان قبادیو ک دیختِ تو رشكِ مسندِ جمشت
 (۲۸۴:۱۳۶۳)حافظ،                                                                                                   

 بر مسندِ شهِ جم کن هیتک برفرازِ صبا دیهمچو جمش
 (۵۰۰:۱۳۷۷،یی غزنوی)سنا                                                                                         

 است نیا دیتخت و تاجِ جمش ۀستیشا نستیا دیاهلِ دانش و د ۀسر کرد
 است نیا دیکه زند طعنه به خورش یبدر هزار طعنه دارد با بدر دیخورش

 (۱۸۱:۱۳۷۳،یمانی)آرت                                                                                                
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 محفل. 7

ها هم از اوست که آن ۀشده است محفل و بزم و نگارخان یپارس شعرِ یۀماشاه که دستدیجمش منسوباتِ گرید از
 اند:ثل شدهدولت و شوکت او بوده و مَ یهارمجموعهیز

 ۱مجکَفگنده بر بَ بایفرشِ د جم ۀنگارخان یاز تو خال
  (۱۸۱:۱۳۷۳،ی)رودک                                                                                                 

 که خوابگاهِ صد بهرام است ستیگور است دیصد جمش ۀکه واماند ستیبزم
 (۳۶:۱۳۵۴ام،ی)خ                                                                                                      

 

 السالملیهع مانیو سل دیجمش. 8

 مانیو حضرت سل دیجمش یهاداستان یِختگیآم دیآبه دست می انیسرایپارس ل در اشعارِکه از تأمّ ینکات نیترمهم از
به  (ع) مانیو سل دیجمش یهاافسانه یِپوشانهم نیشوند. ام منطبق میبرهَ تیدو شخص نیا یکه گاهییاست تاجا (ع)

 احوال یبعض کاملِ  ِتشابه»جهان:  انِیو آدم بر جنّ شانیا طلّتس ریگردد نظبازمی تیدو شخص نیا یزندگ یهاشباهت
از  و انس  ّجن و اطاعتِ دیوان ماردنِکارگُبه از جمله ،یمذهب یهادر افسانه شید و سلیمانمج به منسوب و اعمالِ

و  سلیمان تختگاه ار رو فارساند، از اینیگانه یشخصیت جمشید و سلیمان که است ر شدهتصوّ این ، موجبایشان
 سلیمان مادرِ را مشهدِ بزرگ کوروشِ و حتّی آرامگاهِ او خوانده لكمُ  ِوارثو  سلیمان را جانشینانِ پارس  ِشهریاران

  (۱۰:۱۳۹۶شهرکی،)« اندنامیده
 :مانیسل جم و تختِ است مانند: خاتمِ افتهی ییجادر اشعار جابه شانیلوازم و منسوبات ا یکه گاهتوجه این جالب

 یو حقا که سزائ یدارجهانختم است  که بر تو دینامزدِ خاتمِ جمش ای
 (۴۳۷:۱۳۸۲،ی)خاقان                                                                                                 

 چه شود؟ نمیگر فتَد عکسِ تو بر نقش نگ آثار ونیهما دِیخاتمِ جمش یآخر ا
 (۱۰۵:۱۳۶۳)حافظ،                                                                                                   

 گُل مانِیبر سرِ باد آورند تختِ سل یمِ دیکند، مسندِ جمشار فِ دیدر بُنِ ب
 (۲۵۳:۱۳۴۰،ی)اوحد                                                                                                 

 دفرّیجمش مان،خسروِیوارثِ تختِ سل نسب ۲رغقطبِ گردونِ ظفر، شاهنشهِ سل
 (۵۲:۱۳۴۸ل،یاسماع نی)کمال الد                                                                                   

منتسب شده  دیاشعار به جمش یدر برخ زین (۴۱۷-۲:۱۳۶۲/۴۱۳طبری،) ویتوسط د (ع) مانیسل خاتمِ شدنِ دهیدزد ۀافسان
 المثل: یاست، ف

 به طواف است ششانیچهارم به پ وید دیجمش ۀخاص یانگشتر كیگر ز 
 داشتن نه گزاف است دیخاتمِ جمش بر سر خاتم کنندیم یدلوید

 (۸۶:۱۳۸۲،ی)خاقان                                                                                                   

را  (ع) مانیحضرت سل ریوز ایبرخاز شاعران آصف بن یاست و برخ دهیرس زین ریوز گاهِیحتّی به جا ییاجبهجا این
 اند:همراه کرده دیبا نام جمش

 باش دمکانیگو در نظرِ آصفِ جمش نیبجامِ جهان کندشیحافظ که هوس م
 (۱۴۴:۱۳۶۳)حافظ،                                                                                                   

 ناارسطوعلم و اسکندربَ  تیّگهِ ن یو دقدریخامه و جمشآصف عیگهِ توق یا
 (۲۳:۱۳۸۲،ی)خاقان                                                                                                   

 آورد:می کجایجم را  آصف و خاتمِ ریدو تعب بایز یتیدر ب یانور
 

                                                           
 ایوان و بارگاه و خانه تابستانی که دیوار آن مشبّك باشد. 1

 جدّ سلغریان یا اتابکان فارس. ۲
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 تو خاتمِ جم باد سارِیدر  آصف ۀتو خام نِیمیدر 
 (۹۱:۱۳۷۲،ی)انور                                                                                                    

 انِیرا از سپاه شیخوهمراه ِ یهابرخورد داشت و مورچه (ع) مانیآمده است که با سپاه سل یداستان مور میکر قرآنِ در
 منتسب کرده است: دیماجرا را به جمش نیا ی( و خاقان۱۸برحذر داشت. )قرآن، سوره نمل: مانیسل

 زم؟یگریزو چرا م ،یبد ینکرد که با جمچه خوش گفت ساالرِ موران 
 (۶۸۵:۱۳۷۵،ی)خاقان                                                                                                 

چنان آن (ع) مانیسل یاشاره شده است؛ روز (ع) مانیحضرت سل ۀالشمس دربارنام ردّای بهاالسرار به افسانهکشف در
 ،به آسمان برگشت دیخورش یو خاطرِبود که نمازش قضا شد و هرچند به شیخو یبایز یهااسب مدهوش و سرگرمِ

)ع(  مانیسل ۀیغُدُوُّها شَهْرٌ... اآل حَیالرِّ مانَیْقوله: وَ لِسُلَ» تکرار نشود: گرباریقصور د نیکرد تا ا یها را پِامّا او تمام اسب
گفتند:  د،یبریاسبان م و گردنِ دیبرکش غیت فتادیبفوت نماز  ۀپر، چون آن قصّبی مرغانِ ،داشت بیعبی یکویاسبان ن

اللَّه  نظرِ دیخود بگو نظرِ ركِتَهبه، هر که لَ اللَّهُ لَّه کانَن کان لِ مَ ؛میتو کرد رکبِما باد مَ یاکنون که بترك اسبان بگفت
؛ وی جمشید را منتسب کرده است دیبه جمش زیرا ن بایز اسبِ  داستانِ یو خاقان (۸:۱۳۷۱/۱۳۲میبدی،)« .ونددیدلش پهب

 :پنهان مانَد ۱کند که آنقدر دیدنی هستند که حیف است زیبایِی آنها در زیرِ برگستواندارای اسبانی معرفی می

 برگستوان توانگه حاج دیجمش بِرکَمَ یوانگه زحمت مشّاطگ دیخورش ۀچهر
 (۳۲۵:۱۳۸۲،ی)خاقان                                                                                                        

اند، سروده است؛ منطبق شده (ع) مانیو سل دیها جمشکه در آن اتیاب لیقب نیاز ا یگریاز هر شاعر د شیب یخاقان
نسبت  دی(، به جمش۳۹توسط جن )قرآن،نمل: (ع) مانیسل یسبا را برا ۀملک تختِ  آوردنِ داستانِ گرید یِدر جا یو

 دهد:می

 نیازا شیواال برنتابد ب دِیجمش دنشید نزدِ جم یآورد عرشِ سبائ تیگرچه عفر
 (۳۳۸:۱۳۸۲،ی)خاقان                                                                                                               

 عبرت. 9

 دیجمش زندگی پرشکوهِ ۲درهم پیچیده شدن تومارِ آن وجود دارد اشاره به  دربابِ اتیاب دِکه تعدّ یگریاز موارد د
 ها:شوکت رفتنِروزگار و ازدست ییِوفااز بی یآموزاست و عبرت

 یاگر نامور َجم یرفت خواه شیدرو جهان نیازا دیرفت و مفلس جمش شیدرو
 (۴۵۸:۱۳۵۷)ناصرخسرو،                                                                                            

 آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت در او جام گرفت دیآن قصر که جمش
 که چگونه گور بهرام گرفت؟ یدید همه عمر یگرفتیبهرام که گور م

 (۳:۱۳۵۴ام،ی)خ                                                                                                       

 غایز نوشروان در خسرو،یز ک دردا دیو از جمش دونیز افر
 (۷۳۵:۱۳۶۸)عطّار،                                                                                                     

 نبشت یبر، به سنگ یابه سرچشمه سرشتفرّخ دِیکه جمش دمیشن
 برفتند چون چشم برهَم زدند دم زدند یچشمه چون ما بَس نیبر ا

 (۵۲:۱۳۶۳،ی)سعد                                                                                                   

 خاك دارا را دیبه باد داد چو جمش که فلك نیاز آن آب آتش یساق اریب
 (۵۲:۱۳۸۷،یدهلو رخسروی)ام                                                                                      

 اکتشافات. 10

 و نوروز یدهند مِمی نسبت دیبه جمش شیخو اتِیدر اب یگویپارس اختراع و اکتشاف که شاعرانِ نکته از مواردِ دو

                                                           
 پوشش اسب و پیل 1

  تومار = طومار= دفتر 2
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 دینوروز را به جمش زین خیامهست.  زین یفردوس حیصر ۀمورد اشار یدوم یاست ول امدهیدر شاهنامه ن یاست که اوّل
 یگوهرنشان را بر تختِ دیجمش نشستنِ گذشته ذکر شد روزِ ولفص که درچنان یتفاوت که فردوس نیداند با امنتسب می
بود  یکس دیدر نوروزنامه معتقد است که جمش خیام ینامد ولبه آسمان افراشته شده بود، نوروز می وانیکه توسط د

را نوروز  روزو آن  ردد؛گیاوّل برج حمل برم ۀقیاز شبانه روز، به دق یو ربع قهیدق ۳۶۵آفتاب هر  دیکه فهم
در شعرش  یو یبرا یهجالب توجّ  ِ ناعنو دینوروز توسط جمش کشفِ ۀبه واسط زین ی( خاقان۲:۱۳۸۵،خیام.)دینام
 اشاره به انتخاب نوروز است بعد از گذشتنِ  ،نیکند و ارا تازه می نینامد که سرزممی یریگیرا ماه دیآورد و جمشمی

 :ستیماه ایآن حوت  ماه اسفند، که نمادِ

 داشته باینو ُملكِ ز ن،یب ریگیماه دِیجمش نیب ریتوف نیحوتش به ن،یب ریثأنُوت دِیخورش
 (۳۸۴:۱۳۸۲،ی)خاقان                                                                                                 

 شوند:می دهید یپارس در اشعارِ ،گردیکیبا گاه و  دیجمش همراه با نامِ  ،ینوروز و مِ یهر رو به

 و گردشِ گلزار دیجشنِ جمش و فصلِ بهار دیع امِیّهست ا
 اریو راحِ روح ب زیزود برخ وقتِ صبوح عینگارِ بد یا

 (۲۲۹:۱۳۶۳،ی)منوچهر                                                                                              

 راتمسخ  . 12

 یاز عوامل زیرات نمسخّ نیو جن؛ هم وید رِیهست نظ یو راتِمسخّ د،یجمش در موردِ یپارس شعرِ یهاسوژه گرید از
 اند:شده (ع) مانیو سل دیجمش انیم یهمسان هستند که موجبِ

 یدیکه گذرگاهِ تختِ جمش از تو رواست نمیب وید یور هم
 (۶۳۳:۱۳۶۲)مسعود سعد،                                                                                           

 یدونیو فر دیزانکه تو همبرِ جمش تو گشتند و بفرمانت ویدام و دد د
 (۳۶۷:۱۳۵۷)ناصرخسرو،                                                                                            

 
 ناشتا دیو جمش ضهیاز خورش به ه وید جان از درون به فاقه و طبع از برون به برگ

 (۱۵:۱۳۸۲،ی)خاقان                                                                                                   

 رتیس. 13

 شده است: شاعراناز  یبرخ یۀمادست زیاو ن و عدل و بخششِ  دیجمش كِین رتِیسخن از س
 

 و نهار لیکن به ل دیعدلِ جمش زنهار یبریم دیجامِ جمش
 (۵۰۲:۱۳۴۰،ی)اوحد                                                                                                 

 ضحاک. 14
گره خورده است، نام  دیجمش و مرگِ یو نامش با زندگ ستیدور از ذهن ن دینام جمش که آمدنش همراهِ یاواژه گرید

 شود:می دهید دیجمش با نامِ انیگویپارس از اشعارِ یضحاك است که در برخ

 کز مارِ سرِ زلفِ تو در مُلكِ جم افتد لبِ ضحاكِ تو بس فتنه و آشوب شِیپ
 (۲۴۳:۱۳۶۹،یکرمانی )خواجو                                                                                     

 زان رمحِ اژدهاسَر ضحاك برده مالش خورده حسرت دیجمش نیجامِ کوثرآگ زان
 (۲۲۹:۱۳۸۲،ی)خاقان                                                                                                 

 ضحاك و جم را ۀنامتیحکا پادشاهانِ عجم را ثِیحد
 امیّا رهیخ عیکرد ضا دینشا فرجامكیبخواند هوشمندِ ن

 (۱۶۵:۱۳۱۶،ی)سعد                                                                                     
 یتینکات تک ب. 15

 ذکر است: قابلِ قیتحق موردِ از شاعرانِ یبرخ در اشعارِ دیجمش رۀدربا زین گرید ۀنکت چند
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آن  باید با محراب همراه شده بود که دیشد که نام جمش افتیمورد  كی ،بررسی شده اتیاب یِتمام انیدر م (۱
 دانست: قیعت عهدِ سِ و محراب مقدّ (ع) مانیو حضرت سل یو انِیم یسازهمسان ۀرا دنبال

 دیخورش ستین ۱عرقَ تمندِ بُجاحکه  دیبراَفکن برقع از محرابِ جمش
 (۲۵۷:۱۳۳۱،)نظامی گنجوی                                                                                        

 کرده است: یسازکسانیرا  (ع) مانیو سل دیجمش شیخو در شعرِ حیصر به طورِ  یزاکان دیعب

 یثان دِیدوم جمش مانِیسل زمانِ عشرتست و بزمِ خسرو
 (۱۵۴:۱۳۸۴،یزاکان دی)عب                                                                                            

قبل از  اتیاز روا یو ییاشاره کرده است؛ گو دیجمشاست که به همسر ِ قیتحق موردِ  نظامی تنها شاعرِ  (۲
خواهرش اشاره  ازدواج بادر  یو امتناعِلع بوده است و به مطّ یو همسرِ-و خواهر دیجمش دربابِ یفردس
 (۵۰۲-۴۹۷:۱۳۷۲ودا،گی)ر دارد.

 دیکه همسر شرك شد در راهِ جمش دیقناعت کن چو خورش ییبه تنها
 (۲۱۹:۱۳۳۱،)نظامی گنجوی                                                                                        

اشاره به  از یك سو شود کهمی دهیشاعران مورد بحث د یِپارس جم در اشعارِ مرغِ بیترک ،مورد كیدر  (۳
اش توسط آن، در سبا و ملکه نِ یسرزم افتنِیهدهد و  شدنِ بی، دارد. داستان غا(ع) ینب مانِیسل هدهد، مرغِ

 تواند به کَرشپیتان باشد؛ یمو از دیگر سو، اشارۀ شاعر  (۲۰)قرأن،نمل: قرآن آمده است.
 (۸۵:۱۳۸۲دارمستتر،)مرغی که در اوستا به مرغ جم معروف است. 

 دیگویها مچه سیبشنو آخر که ز بلق دیگویز سبا م یثیمرغِ جم باز حد
 (۳۳۹:۱۳۶۹،یرمانی ک)خواجو                                                                                      

همراه  دیرا که منسوب به اسکندر است با جمش یانهییرا با اسکندر منطبق کرده و آ دیجمش یعطّار در شعر (۴
 کند:می

 گردد دیجمش ۀنییدلم آ گردد دیدراسد خورش میچو را
 (۳۷:۱۳۳۹)عطّار،                                                                                                     

 گریموضوع در شعر شاعران د نیدهد و انسبت می دیگاه را به جمششآت ساختِ یگرگان اسعدِ نیفخرالدّ (۵
 نشد: افتی

 دیشاه جمش یهاهکرد که بود از دیبه دروازه به آتشگاهِ خورش
 آن همه بر مستمندان دیببخش خونِ گوسفندان ختیر هیچه ما

 (۵۰۹:۱۳۴۹،یاسعد گرگان نی)فخرالدّ                                                                               

 نیاشاره به ا کند. ظاهراًمی یمعرف دیماه و خورش دۀرا پرستن دیاست که جمش قیتحق موردِ تنها شاعرِ یقیدق (۶
نظارت  دیجمش ۀفیوظ شتیادیذکر شد در زام شیکه در فصول پ؛ چنانستیموضوع ناظر به متون کهن پارس

 (۱:۱۳۰۷/۱۸۸ها،یشت)و باد و باران است.  دیبر کار خورش

 را دیجمش ،چنان بوده بد راه را دیکرد خورش یهم شیاین
 (۵۰:۱۳۷۳،یطوس یقی)دق                                                                                           

 را دیپرستنده مَر ماه و خورش را دیجمش دیر او برنگارب
 (۵۲)همان:                                                                                                             

خلقت بیو عج کلیهیقو یپرداخته است. دختر دیجمش دخترِ دارد که به وصفِ یادهیقص یدامغان یِمنوچهر (۷
 یوۀ دیاز قص یاست. بخش فیو عظمت، مهربان و لط یتنومند نِیکند و درعمی یزندگ یپنهان یکه در مکان

 :دیرا بنگر
 یرا دختر دیست جمشکه زنده یخواندم امروز در دفتر نیچن

                                                           
 روبَند ۱
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 یکه تا اوست محبوس در منظر هفتصد، هشتصد انیبود سال
 (۱۴۳:۱۳۳۸،ی)منوچهر                                                                                             

کند و آن همه فّر و شکوه را بر باد گناه می دیکه جمشآن رغمِدهد که علینشان می یپارس ل در اشعارِتأمّ (۸
کنند. حتّی می فیشناسند و توصمی یپادشاه یهارا با همان عظمت و شوکت سال دیدهد، شاعران جمشمی

در  د،یجمش تر از اشتباهِکنند و کممین ایرا ب ایدن ییوفابیشتر بی زین دیجمش یِآموز از زندگعبرت اتِ یدر اب
به  حیمل یاکه اشاره ستیشابوریاز عطّار ن یتی. تنها در بدیآمی انیبه م یصحبت ،یاز و ایدن رو برگرداندنِ
 شود:می دیجمش یِنیغرور و خودب

 شیخو ییِمنوّر از نکورا دیخورش شیخو ییِدایشدم ز پ نیقیدیجمش
 (۳۴۲:۱۳۸۶)عطّار،                                                                                                   

 

 گیری. نتیجه16
خدایی گذر نموده و ۀ خدایی و نیمهست و در اساطیر از مرحلترین پادشاه پیشدادیین و باشکوهتربزرگجمشید که 
ی هانیکو و سال های دادگری و پادشاهیِست: سالعد شخصیتیپادشاهی رسیده، دارای دو بُ ۀها به مرحلدر حماسه

صد سال پادشاهی نیکو داشت نابع حدود هفتتر مۀ بیشبرگشتگی و فرار از ضحاك؛ جمشیدشاه به گفتگناه و بخت
در اذهان باقی مانده است  چه از اونآ وی به فرار از ضحاك گذشت؛ پس عجیب نیست که و تنها صدسال از عمرِ

ه باشد. خدماتی که ه از وی، تصویری از پادشاهی عظیم و پرسود و پرشکوبیش از نظر به گنهکاری و جداشدن فرّ
اعصار بوده است که قابل قدر متعدد و پرمنفعت برای تمامیت طالیی خویش داشته است آنن حکومدر دورا جمشید

وی نگبان زمین و  ،فراموشی نیست. نوروز از اکتشافات جمشید است که هم چنان سنتی پابرجاست. در اساطیر
الدعوه بود از پروردگار خویش  آدمیان. او که مستجابشمار برای رفاهِمخترع صنایع بی هاآفریدگان است و در حماسه

بی مرگی و سالمت و امنیت و رفاه را برای مردمان دریافت کرد و سی صد سال زمین چون بهشت عدن بود برای 
ایشان. در شعر شاعران پارسی گوی تمام این عظمت و شکوه به تصویر کشیده شده و به طور مجزا از خدمات و 

اعصار موجب فخر شاهان بوده محبوب و باشکوه است که در تمامیحشمت وی سخن ها رفته است؛ او پادشاهی 
کنند و گاه نیز این دو شخصیت در شعر شاعران دچار همسانی مقایسه می (ع )است. او را در حشمت با سلیمان نبی

که نامه است شود و تاثیر شاهست که نام جمشید در آثار شاعران پیش از فردوسی کم تر دیده میشوند. گفتنیمی
شعر عرفانی، استفاده از جام جم برای بیان مفاهیم عرفانی  ۀ. در دورشودمی در شعر پارسیموجب نام آوری جمشید 

شود. تر میتر و حشمتش محسوسرویم، عظمت جمشید در اشعار بیشدر اعصار جلوتر مییابد و هرچه گسترش می
دهد، شاعران و شکوه را بر باد می همه فرّ ند و آنکگناه می که جمشیدهد که علیرغم آندتأمل در اشعار پارسی نشان می

موز از آکنند. حتی در ابیات عبرتشناسند و توصیف میهای پادشاهی میجمشید را با همان عظمت و شوکت سال
ز وی، صحبتی تر از اشتباه جمشید، در رو برگرداندن دنیا انند و کمکوفایی دنیا را بیان میتر بیزندگی جمشید نیز بیش

 آید.میبه میان 
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 ها:ب( مقاله
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