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 با  داستان جمشید در شاهنامه  ابیات داستان یتطبیقبررسی 

 قرآن  آیات  سلیمان)ع( در

 
 2حمیده حجازی 1سلمانی نژاد مهرآبادیدکتر صغری 

 
 استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 دانشگاه مک گیل -پژوهشگر موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران

 
های اساطیری است که از جهت عمر هزار ساله و ساخت ور با نوح جمشید از شخصیت چکیده:

حکومت پرشکوه خود شبیه به به دلیل  و نمرود، ن ووپیامبر، از جهت ادعای خدایی با فرع

حضرت سلیمان است. البته اسطوره جمشید پس از اسالم بسیار متحول شد و به شخصیت 

های تاریخی جمشید و سلیمان یکی ، به طوری که در برخی از کتابگردیدسلیمان نزدیک 

ه از جمشید در شاهنامه ای کچهره ،فردوسی نیز تحت تاثیر این تغییرات اسالمی شمرده شدند.

-این مقاله شباهت رکند متفاوت از جمشید در اوستا و متون اساطیری دیگر است. دتصویر می

 تیهر دو شخص  کنیم.های جمشید در شاهنامه را با سلیمان تصویر شده در قرآن بررسی می

. باد ردیگ یانجام م وانیبا کمک د یمتیق یرا در فرمان خود دارند، استخراج سنگ ها وانید

 یوام ییرا به کار بنا وانیاست. د یاست. زمان حکومتشان سرشار از صلح و شاد آنانمسخر 

روز از حکومت، همه  04به مدت  مانیو دور ماندن سل دیاز جمش یزدیدارند. جداشدن فره ا

 است. تیدو شخص نیا ینکات مشترک زندگ

  سلیمان، جمشید، قرآن، شاهنامهها: کلیدواژه

 

 مقدمه:

به این ترتیب  کتاب مقدسسلیمان از پیامبران بزرگی است که در قاموس کتاب مقدس و قرآن مطرح شده است. این شخصیت در 

ود خوانده است.) قاموس کتاب مقدس، به یعنی محبوب خ« یدیدیا»تحت عنوان خداوند او را  ،معرفی شده است که قبل از این نام

های بقره، نساء، انعام، انبیاء، نمل و سبا که سوره ،بار آمده است 11نام سلیمان در قرآن نیز ( 12111: 8نقل از لغت نامه دهخدا، ج 

(داستان حکم عادالنه 81و18،17اند. در سوره انبیا)هریک در چند آیه با ذکر نام سلیمان به بخشی از حکایت زندگی وی پرداخته

گردد و نیز از مواهب الهی عطا شده به سلیمان از قبیل تسخیر باد ها مطرح میچرای گوسفندان در یکی از بوستانسلیمان در باب 

شود. سوره نمل) آیات کر میذ( 00و 04انگیزند، در سوره)ص()آیات گوید. وصف اسبانی که تحسین سلیمان را برمیسخن می

را به ویژه گفتگوی مور و سلیمان و نیز ایمان آوردن بلقیس های مربوط به زندگی سلیمان ( اغلب داستان01و  18،04،01تا11

                                                 
7 salmaninejad@kntu.ac.ir 
8 hamidehhejazy@yahoo.com 
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در گردد. گردد و تسخیر باد و حضور پریان و خدمت به او تماماً ذکر می( ذکر می11وفات سلیمان در سوره سبا)آیه  دربردارد.

گونه مطرح یمان در تورات اینشود؛ به عنوان مثال ثروتمندی سلهای مختلف زندگی او مطرح میتورات نیز شروح بسیاری بر بخش

چه از تاجران و تجارت و رسید، ششصد و شصت و شش وزنه طال بود، سوای آنوزن طالیی که یک سال نزد سلیمان می»گردد: می

البته در حکایات  (22تا  11: 14ادشاهانکتاب قاموس، اول، پ «)رسید.بازرگانان و جمیع پادشاهان عرب و حاکمان مملکت می

شخصیت دیگری که همواره مورد توجه ایرانیان  است. موجود های چشمگیریده در قرآن و قاموس کتاب مقدس تفاوتمطرح ش

 .اند و در شاهنامه فردوسی نیز مطرح شده است، جمشید استبوده و در اغلب اساطیر به وسعت درباره وی سخن گفته

این فرمانروایی با فراوانی نعمت و آرامش . ین مورد تکریم بسیار استاش بر زمبه سبب روایت فرمانروای هزارساله شیددر ایران جم

در زمان  نیست. در این دوره نشانی مرگبیماری و  گرسنگی، منان و رفتار زشت آنان یعنی ناراستی،یو از اهر همراه است

ای که به گونه ،دهدبه ناچار زمین را در سه مرحله گسترش می ویجهان چندان از سعادت برخوردار است که  شید،فرمانروایی جم

رمانی همه شهریاران و آنمود  شید،جم ترتیببدین ؛ زمین در پایان فرمانروایی هزار ساله او دو برابر وسعت آغاز فرمانروایی اوست

جم  شود.برند و در ایران همانند هند بیش از خدا بودن به هیئت شهریار پدیدار میاست که همه فرمانروایان بر او رشک میالگویی 

که سه  استهشدار داده  شیددگار به جمیبدین روایت آفر مینی مورد ستایش قرار دارد.ربه سبب ساختن وره)ورجمکرد( یا دژی زی

گیاهان و بهترین مردمان را بدانجا  که جم دژی بنا کرد و تخمه همه حیوانات مفید، در پیش است و چنین شد سختزمستان 

متون متأخر پارسی هدف ایجاد ور را دوباره آماده کردن جهان این حکایت یادآور ساخت کشتی توسط نوح پیامبر نیز هست.  برد.

ورهای مردم اسکاندیناوی نیز اسطوره همانندی در این از آنجا که در با پس از فرجام زمستانی سخت در پایان جهان دانسته اند.

هایی است که تاریخ که این دو روایت شکل آغازین خود را حفظ کرده و دربردارنده اسطوره هستاین احتمال نیز  ،زمینه وجود دارد

به سبب یاد دادن  جمشیددر این روایت  در نقش یک گناهکار نیز یاد شده است. جمشیداز  گردد.آن به هزاران سال پیش بازمی

و با ادعای شده در متون دیگر روایت چنین است که جم مغرور  گیرد.شت گاو به مردمان مورد نکوهش زرتشت قرار میخوردن گو

فره وی در سه مرحله به هیئت  ،از دروغ خوشش آمد شیدآمده است که چون جمدیگر در روایتی  .دگردمیخدایی مرتکب دروغ 

 تبار دوم ثریتونه یا فریدون و بار سوم گرشاسب دریاف را نخستین بار میترا یا مهر، جمشیدفره ذمرغی در آمد و از پیش او گریخت.

اسطوره جمشید در دوران اسالمی   او را غمگین و دشمن را شاد کرد. جمشیدهر چه بود از دست رفتن فره  جمشیدگناه  کرد.

)رک.پیامبران  گرفتر متحول گردید. در این تغییرات جمشید بیشتر نقش یک بنیانگذار تمدن را بر عهده سیادچار تغییراتی شد و ب

حتی گرمابه به وی منسوب که ساخت شهرهای همدان، استخر، تیسفون، بابل، طوس و به طوری (04تا02و شاهان: 

البته (. 111: 1011به نقل از یاحقی، 12و نوروزنامه: 02االخبار:، زین81، آفرینش و تاریخ: 21التواریخ والقصص:است)رک.مجمل

جمشید در شاهنامه از برخی جهات با شاهنامه اساطیری متفاوت است و از دیدگاه دیگری بسیار شبیه به سلیمان مطرح شده در 

های موجود را با جمشید در شاهنامه باهم مقایسه کنیم و شباهت ،ایم چهره سلیمان را در قرآنست. در این مقاله کوشیدهقرآن ا

 یم. نمایبیان 

 در قرآن  داستان سلیمان

حضرت داوود )ع( به عنوان پیامبری بزرگ در حال هدایت قوم خویش بود. وی فرزندان بسیاری داشت و از جانب  

کردند. آهن نیز برای او نرم شدند و پرندگان هماهنگی میها با او در تسبیح خدا هم صدا میصاحب مزیتی واال بود. کوهپروردگار 

http://myth.tarikhema.ir/article-tag/%d9%85%d8%b1%da%af
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http://myth.tarikhema.ir/article-tag/%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af
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یکی از فرزندان آن حضرت، سلیمان نام داشت، که از هوشی  (0)هایی در آن ایجاد کند.های گشاده بسازد و حلقهشده بود، تا زره

نشست، تا نحوۀ قضاوت را بیاموزد. پروردگار، سلیمان را وارث زمان قضاوت پدر در کنار او می سرشار برخوردار بود و همواره در

دانست و از تر به رسالت آید. سلیمان )ع( زبان پرندگان را میداوود قرار داد تا پس از او به عنوان پیامبری مقتدر و با شکوهی افزون

ر زمین و هر چه در آن بود تسلط داشت، حتی تند باد مسخر او شده و به فرمان او او ب (0)ای برخوردار بود.العادههای فوققدرت

برخی از شیاطین  (1)داد.های تجاری و جنگی او را به اندازۀ مسیر یک ماه در دریاها حرکت میکرد، به طوری که کشتیحرکت می

ها عالقۀ آوردند. سلیمان به اسبهایی گرانبها به دست میو مروارید (1)کردنداصی میها نیز مسخر او شده، در دریا برایش غوّو جن

شود. سلیمان به همین سبب قضا میاش و یا نافلهها نماز عصرش فراوانی داشت و یک بار به خاطر مشغول شدن به تماشای آن

 آید.و بدین ترتیب درصدد جبران برمی (1)ها را وقف کارهای خیر و نیکو نماینددهد تا آن اسبدستور می

شد. دیوان وحشی در غل و زنجیر الطاف الهی به طور کامل شامل حال سلیمان بود و روزگار به خوبی و خوشی سپری می 

تافتند، از عذاب معادن مس برای او ذوب و روان گردیده و هر کدام از دیوها که از اطاعت سلیمان )ع( سر برمی (8)بردند،به سر می

ها و ها و ظروف بزرگ مانند حوضچهها و مجسمهکردند. نمازخانهخواست تهیه میان برای او هر چه میشدند. آنمند میسوزان بهره

وقتی سلیمان به حکومت رسید، مخالفانی از جمله برادرانش داشت؛ امّا با کمک  (7)ساختند.های چسبیده به زمین میدیگ

ی بر آنها پیروز شد. سپس از پروردگار خود خواست تا به او حکومت تجهیزات و نیروی سواره نظام به جنگ با آنان برخاست و بزود

ای بود آشنایی او با زبان سایر موجودات به گونه (14)و سلطنتی عطا کند که به هیچدام از افراد قبل و بعد از او نداده باشد و ندهد.

(. حضرت  17و  18ارد ) سورۀ نمل: آیات دشنود که دیگران را از سپاه سلیمان بر حذر میای را میکه حتی سخنان مورچه

وسیلۀ هدهد از سرزمین سبا و نظیر بر تمام جهان و موجودات حاکم گشت؛ حتی وقتی بهسلیمان )ع( با آرامش کامل و اقتداری بی

                                                 
السَّردِ واعملُوا صلحاً انّی بما تعلمون بصیرٌ؛ و هرر آینره از جانرب    عْمَلْ سبِغتٍ و قدِّر فیٱالحدیدَ اَنِ  وَلقد ءاتَینا داودَ منّا فضالً یجبالُ أوّبی مَعهُ، والطَّیَر وألنّا لهُ  -0

ها و پرندگان با او هم آواز شوید و آهن را برای او نرم کردیم، و به او دستور دادیم که زره کامل بسرازد و حلقرۀ   و گفتیم، ای کوه خود به داوود فضل عطا کردیم

 (.11و  00/14زره را به اندازه گردان... )
 .21/11هذا لهَو الفضلُ المُبین،  و وَرِثَ سُلیمنُ داودَ و قال یا ایَّها الناسُ عُلَّمنا منطق الطّیر و أوتینا من کلّ شیء انَّ -0

اسرت )از  و سلیمان که وارث ملک داود شد به مردم گفت: که ما را زبان مرغان آموختند و از هر گونه نعمت عطا کردنرد. ایرن همران فضرل و بخشرش آشرکار       

 خدای متعال(.
کررد بره سررزمینی    ؛ و باد تند را برای سلیمان کردیم که به امر او حرکت می21/81بیاء ولِسُلیمنَ الرّیحَ عاصِفۀً تجری بأمرهِ الی االرضِ التی بارَکنا فیها ... ان -1

 که در او برکت قرار دادیم.

 ؛ و باد را مسخر ساختیم تا صبحگاه یک ماه راه برد و عصر یک ماه. 00/12ولِسُلیمنَ الرّیحَ غُدُوُّها شهرٌ و رواحُها شهرٌ ... 
 ؛ و نیز برخی از دیوان را مسخر سلیمان کردیم که برای او در دریا غواصی کنند.21/82لَهُ...  وَ مِن الشیطین مَنْ یغوصُونَ -1
 های بسیار تندرو و نیکو هنگام عصر عرضه شد )نمازش قضا گشت(.؛ وقتی که بر او اسب08/01اذْ عُرِض علیهِ بالعَشِی الصّفِنَتُ الجیادُ ...  -1

 ؛ و بعض دیگر )از دیوان وحشی( را نزدیک به هم در زنجیر قرار دادیم.08/08دِ... و ءاخرینَ مُقرَّنینَ فی االصفا -8
و تَمثیرلَ  ریربَ  ایَعْمَلونَ لَهُ ما یَشائُ مِن مَّح ٭مَن یَعمَلُ بینَ یدیهِ باذنِ ربَّهِ وَ مَن یَزغ مِنهُم عَن اَمرِنا نُذِقه مِن عَذاب السَّعیروَ أسَلنا لَهُ عَینَ القِطر وَ مِنَ الجِنّ  -7

؛ برای او چشمۀ مس جاری گرداندیم و برخی از دیوان به اذن پروردگار در حضورش به خردمت پرداختنرد و از   10و  00/12تٍ... اوَ جفَانٍ کَالجَوابِ وَ قُدورِ رّاسی

هرای  و تمثرال و ظرروف برزرگ ماننرد حروض     چشانیم آن دیوان برای او هر چه خواست از کاخ و عمارت و نقرش  آنها که سر از فرمان ما بپیچد عذاب آتش می

 ساختند.های بزرگ که بر زمین کار گذاشته بودند همه را میمنقوش و دیگ
سرزاوار  ؛ عرض کرد بار الها مرا بیامرز و مرا سلطنتی عطا فرما که پس از من 08/01لی مُلکاً الیَنبغی لِأحَدٍ من بَعدی انّکَ اَنتَ الوَهّابُ  قالَ ربَّ اغفِرلی وَهَبْ -14

 ای.کسی نباشد که تو تنها بخشنده
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ا به دهد تای به هدهد میو برای تعیین صدق و کذب سخنانش دست به کار شده و سپس نامه(11)شودملکۀ آن بلقیس باخبر می

به  مندای ارزشنامه !و در مقابل ملکه بر زمین گذاشت. ملکه با اطرافیان خود گفت: ای بزرگان هملکۀ سبا برساند. هدهد نامه را برد

سوی من افکنده شده است. این نامه از سلیمان است و چنین گفته است: به نام خداوند بخشندۀ مهربان... توصیۀ من این است، 

نظر  !در حالی که تسلیم حق هستید. سپس گفت: ای اشراف و ای بزرگان ؛یدنکنید و به سوی من آیی جویبرتری نسبت به من 

ام. بزرگان پاسخ دادند: ما دارای نیروی خود را در این امر مهم بازگو کنید که من هیچ کار مهمی را بدون حضور شما انجام نداده

جنگ  ،دهی؟ ملکه که متوجه شد نظر وزرابا توست. ببین چه دستور می یتصمیم نهایولی  ؛کافی و قدرت جنگی فراوان هستیم

امّا من  کنند؛د و عزیزان آنجا را ذلیل میکشنشوند آن را به فساد و تباهی میگفت: پادشاهان وقتی وارد منطقۀ آبادی می ،است

 آورند.ن من چه خبری میی برای آنها فرستاده تا ببینم فرستادگایدانم. هدیۀ گرانبهاجنگ را به صالح نمی

با دیدن قصر باشکوه وی انگشت به دندان شدند و زمانی که هدایای ملکه را  ،وقتی فرستادگان با هدایا نزد سلیمان آمدند 

زیرا پروردگار من آن قدر به من  ؛ی بر آنها نگریست و گفت: هدایا را به صاحبش برگردانیدیاعتناسلیمان با نظر بی ،تقدیم کردند

آیم که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند. بدین . برگردید که من با سپاهی به سراغ ایشان میامنیاز شدهکه بیفرموده است  عطا

تواند تخت مییک از شما ترتیب ملکه تصمیم گرفت تا تسلیم شده و خود به نزد سلیمان رود. سلیمان گفت: ای بزرگان کدام

پیش از آن که از  ،آورمبرای من بیاورد؟ عفریتی از جن گفت: من آن را نزد تو می ،نزد من آیندشان ایرا پیش از آن که  بلقیس

نزد  آن را ،بن برخیا گفت: من آن را پیش از آن که چشم بر هم زنیامّا آصف ؛مجلس برخیزی که من نسبت به این کار توانا و امینم

تا مرا آزمایش کند که آیا  ،تقر دید گفت: این از فضل پروردگار من استرا نزد خود مس تختهنگامی که سلیمان  .تو خواهم آورد

 (04تا  18)سوره نمل، آیات کنم؟آورم یا کفران میشکر او را به جا می

شناسد یا نه. ملکه آن را تغییر دهند تا ببینند ملکه تخت خود را می را حاضر کرد و سلیمان دستور داد که آصف تخت 

امّا سلیمان به او گفت که  را باال زد. پنداشت که نهر آبیست؛هایش و سپس او را به قصری از بلور بردند. ساقتخت خود را شناخت 

ی عظیم سلیمان و پروردگارش را دید، ایمان العاده و توانایکه وقتی قدرت فوقبدین ترتیب مل ؛ بلکه قصری است از بلور.آب نیست

ولیکن تمام خشمش از این بود که چرا خدای »البته سلیمان آرزوی سرزمین سبا را نداشت،  (00تا01)همان:آورد و مسلمان شد.

 (077: 1080بلعمی،«)نپرستند

مطالب مختلفی ذکر شده است  (12)از سورۀ ص 00آن چه در اینجا الزم به ذکر است این است که در رابطه با تفسیر آیۀ  

ما : »ده استکراین گونه ترجمه  را آیه این متینیروزۀ صخر جنی است.  04تو حکومو از آن جمله گم شدن انگشتری آن حضرت 

در  «باز سلیمان سوی ملکت و طاعت خدای خویش بازگشت و توبه کرد. ،پس از آنو « ثم اناب»بر کرسی او دیوی را فرستادیم 

بر کرسی او بنشاندیم. پس چون به در ما سلیمان را آزمایش کردیم و کسی دیگر را »تاریخ بلعمی این آیه چنین ترجمه شده است: 

و سپس در پی آن دلیل این موضوع را داستانی می داند،مبنی بر اختیار کردن همسری بت پرست توسط «آمد، او را ملک باز دادیم.

 به بعد( 1080:041دهد.)رک.بلعمی،پرستی را رواج میسلیمان، که کم کم بت

                                                 
 به بعد. 17سورۀ نمل آیات  -11

 ؛ و ما سلیمان را امتحان کردیم و کالبدی بر تخت وی افکندیم و سپس انابه کرد.08/00و لَقد فَتَنَّا سُلیمنَ و القَینا علی کُرسیّه جَسداً ثُمَّ اَنابَ،  -12
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همیشه انگشتری  ،شت که اسم اعظم پروردگار بر آن نوشته شده بود و او هنگام آبدستسلیمان انگشتری دا ،براساس برخی روایات

امّا در یکی از روزها که سلیمان انگشتری را به دست همسر سپرده و برای  ؛داداده میرا به دست یکی از همسرانش به نام جرّ

گردد. د و بر تخت نشسته و به حکومت مشغول میگیررود، صخر خود را به شکل سلیمان درآورده و انگشتری را میآبدست می

تواند حقیقت گفتار خود را ثابت کند. این است که از قصر و شهر خارج شده و به ناچار به ماهیگیری گردد نمیسلیمان که باز می

تا این که حکمی بر  ،دهدروز به حکومت ادامه می 04کند. دیو تا شود و هر روز به عنوان دستمزد دو ماهی دریافت میمشغول می

گویند. تا این که آصف از طریق همسران سلیمان امّا همه از ترس این که او سلیمان است، سخنی نمی ؛کندخالف تورات صادر می

روز است که به سراغ آنان نرفته است. آصف از حقیقت آگاه شده و سلیمان به لطف پروردگار دوباره به  04شود که او )ع( آگاه می

 گردد. اهی باز میپادش

رود و در واقع بدین ند که بدون ذکر لفظ استثناء جهت انجام امری میدانرا مربوط به غرور آن حضرت می گروهی نیز این امر

 گردد.شود. او توبه کرده و سپس به ملکت خود باز میترتیب امتحان می

 

 جمشید در شاهنامه

نشینند و دوخته است. شاهان یکی پس از دیگری بر اریکۀ سلطنت می زندگی رو به تکامل است و آسمان چشم به زمین 

دارند. اکنون نوبت پادشاهی به جمشید رسیده است. جمشید پسر طهمورث، که ی زمین قدمی بر مییهر یک برای آبادانی و زیبا

نهد. او کمر به پادشاهی ر بر سر میتاجی از ز ،نشیند و به رسم کیانسپارد؛ بر تخت پدر میوقتی روزگار او را به دست وداع می

یابد و مرغ و دیو و پری ی مییایستند. زمان از دشمنی و خصومت رهابندد و تمام جهان از ثری تا ثریا به خدمت او میمی

خاص به  شود و بدین سان تخت پادشاهی جالل و عظمتیی و آبادانی جهان افزوده میروز بر زیبایروزبه (10)گردند.فرمانبردار او می

-بدین ترتیب تصمیم می .داندایست که فّر ایزدی با خود دارد و در کنار پادشاهی موبدی را نیز خوب میبیند. او شاهزادهخود می

از این رو ابتدا برای جنگیدن آماده گشت و  ؛ی هدایت کندوتاه کرده و همه را به سوی روشنایها را از جهان کگیرد دست تمام بدی

خود و زرگان را به این کار گماشت. با نیروی فرّۀ ایزدی آهن را در دستان خود نرم کرده و بدینسان به ساختن زره، کالپهلوانان و ب

شود و باز برای ساختن لباسی مناسب سال از عمر خود را به این امور مشغول می 14و در واقع  (10)پردازد.سایر وسایل جنگی می

آموزد و شادی و نشاط را م و خز و دیبا را به کار گرفته و بافتن، شستن و دوختن را به مردم میشود. کتان و ابریشدست به کار می

نماید. کاتوزیان را جهت کند. سپس مردم را به چند گروه تقسیم میسال دیگر را هم این گونه طی می 14کند و به آنان هدیه می

کند تا ی دیگر ساکن مییدر جا ،که مردانی جنگاورندنیزیساریان را زند. تش بپرداتا همواره به کار پرست ،فرستدعبادت به کوه می

تا خود بکارند و سپس از آن  ،نگاردبرای حفظ و نگهداری تخت پادشاهی بکوشند. گروهی دیگر را آزادانه به کار کشاورزی می

                                                 
 رفرمان او مرررغ و دیررو و پرریبر   زمررررانه برررررآسررود از داوری  -10

 ج(* -0، ب 12)ص         

 * ج = عالمت اختصاری جمشید است.
 چو خود و زره کرد و چون جوشنا   بررفر کرریئی نرررم کرررد آهرنا  -10

 هرمه کرررد پیدا چررو روشن روان   چو خفتان و تیغ و چو برگستوان 

 ج( -14و 7، ب 12)ص         



 191-141، ص 1934،  مهر 1، جلد  4علوم انسانی اسالمی، شماره

ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 
  

 

791 

 

وران بودند که فردوسی در موردشان یعنی همان پیشه ،هاشوند و چهارمی گروه اهتوخوشیکه به سودی نامیده می ،استفاده کنند

 این گونه آورده است:

  همان دست ورزان ابا سرکشی   چهارم که خوانند اهرتوخوشی 

 (11)روانشان همیشه پراندیشه بود   کجا کارشان همگنان پیشه بود 

-کرده و هر کسی را به اندازۀ خود آگاه میپنجاه سال دیگر از عمر جمشید نیز سپری شد و برای هر کسی پایگاه خود را مشخص 

 (11)گیرد.نماید و بعد از آن برای ساخت و ساز دیوها را به کار می

آنگاه دیوان با سنگ و گچ به ساختن دیوار  .دهد تا آب را با خاک آمیخته کنند و خشت بسازندجمشید به آنان دستور می 

 ی سربرافراشته که از هر گزندی در امان بدارد. هایسازند و کاخبه میند. گرماآوری هندسی روی آن پدید مییهاپردازند و شکلمی

-واسطۀ آنها و انواع سنگهی درخشان استخراج کردند و بپری شد. آنان از سنگ خارا گوهرهایمدت زمانی بدین ترتیب س            

. انواع بوهای خوش مانند عود، عنبر، کافور، مشک، گالب ها را مزین نمودندکاخ، های قیمتی دیگر چون یاقوت، بیجاده، سیم و زر

گردد و آید. شاید طبابت و درمان دردها نیز یکی از عوامل شادی و صلح و رفاه در زمان جمشید میدست میهو... نیز در آن زمان ب

و به واسطۀ آن از کشوری به کشور  (11)آوردجمشید کشتی را بر آب به حرکت در می شود.بسیاری از سرّها در آن روزگار آشکار می

دست آورده هب ،کند و بدین سال پنجاه سال دیگر را نیز پشت سرگذاشته و هر آن چه از هنر را که عقل بدان راه دارددیگر سفر می

مینوی به ساختن گردد. آنگاه به واسطۀ همان قدرت فرّۀ تر میپردازد و از این زمان از هر پادشاه قبل و بعد برتر و قویو بدان می

انگیز است آن تخت بسیار زیبا و شگفت (18)گرددقیمت مزین و مرصع میپردازد که با گوهرها و جواهرات مختلف و گرانتختی می

دهند. جمشید چون خورشیدی در العادۀ خود آن را از دریا و دشت و کوه عبور میدیوان با قدرت فوق ،و هرگاه جمشید اراده کند

داشت. روزی را که شدند و بخت بلند او همه را به شگفتی وا میدرخشد. تمام افراد مملکت بر گرد او جمع میمیمیان آن تخت 

های بسیاری به او هدیه کرده و جشن و فرح کشجمشید برای حکومت به پادشاهی رسید، نوروز نامیدند و در آن زمان پیش

 ماند.بسیاری به پا کردند و از آن پس عید نوروز یادگار 

آن زمان از رنج و بدی هیچ خبری نبود. تمام دیوان مانند بنده کمر خدمت بسته بودند و به امر مردم گوش فرا داده و  

روز بهشد و پروردگار روزتر میسامانبهها شد و روزگار هر روز یها و نیکویجمشید غرق در نعمت جهان پر از خوشی و شادی بود.

گرفت. ی و مهر بود که از جانب جمشید مردم را دربر می. مدتی بدینسان گذشت و تنها نیکویکردان میلطف خود را شامل حال آن

عوت کرد و در بزرگان لشکر را د (17)کم غول غرور در دل و جانش خانه کرد. فقط خود را دید و دست به ناسپاسی پروردگار زدکم

                                                 
 ج. -01و  04، ب 10ص  -11
 به آب انردر آمریختن خاک را  برررفرمود پس دیررررو نرراپراک را    -11

 ج( -00، ب 10)ص        
 زکشور به کشور گررفتی شتاب  گذر کرد از آن پس به کشتی بر آب  -11

 ج(-01، ب 10)ص        
  چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت  بفّر کریرانی یکرری ترخرت ساخرت  -18

 ج(-08، ب 10)ص        
 زیررزدان بپیچد و شد نراسپراس    منی کرررد آن شاه یرزدان شناس  -17

 ج( -12، ب 10)ص          
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ای آن را به خود نسبت داد. او گفت: که تمام آرامش و خواب شما به هی نمود و سپس تمام گیتی و خوشینزد آنان اظهار خدای

هر چند در دنیا  ،تواند مرگ را از من برداردمن می جزواسطۀ وجود من است و در تمام جهان پادشاهی چون من نیست. چه کسی 

بنابراین مرا  ؛کندپیدا نمی شاهان دیگری نیز باشند. جان و هوش شما در دست من است و هر کس شیطانی باشد به من گرایش

باید جهان آفرین نامید. تمام موبدان نگران و ناراحت شدند. امّا جرأت سخن گفتن نداشتند. در همان لحظه فرّه ایزدی چون مرغی 

قتی همه از درگاه جمشید دور شدند و بدین ترتیب و از او جدا گردید و از قصر خارج شد و جهان سراسر پر از بحث و گفتگو شد.

ی جمشید با لطف الهی همراه نشد، در کارهایش شکست خورد. آری، هر کس به مقام بلند پادشاهی رسید، باید ها و تواناییبایزی

و بدین ترتیب  (24)آورداز هر طرف وحشت به سویش هجوم می ،کمر بندگی برای پروردگار ببندد و هر کس که خدا را شکر نگوید

ها به امّا فرّۀ ایزدی او کاسته شده بود و بدی ؛جمشید خون گریست و از خداوند طلب پوزش کرد زندگی جمشید بر او سیاه شد.

در حالی  ؛آوردند. از هر گوشۀ کشور پادشاهی علم برافراشت و دم از حکومت زد. و سپاهی برای جنگ آماده کردسوی او هجوم می

ماردوش شده بودند. همه به سمت ضحاک حرکت کردند و بر او  که از جمشید مهری به دل نداشتند و در واقع متمایل به ضحاک

لشگری سترگ آماده کرد و همه را به  ،آمد گفته، او را شاه ایران خواندند. ضحاک نیز از ایران و کشور تازیانبه عنوان پادشاه خوش

و اقبال را با خود یار ندید، تخت جهان را بر او چون حلقۀ انگشتری نمودند. وقتی جمشید بخت  داد، تاسوی تخت جمشید حرکت 

 و کاله پادشاهی را تسلیم به ضحاک نمود و خود نیز پنهان گشت.

کس از او خبری نداشت، تا این که ضحاک در دریای چین او را به چنگ آورد صد سال جمشید در جهان ناپیدا بود و هیچ 

امّا باالخره امان نیافت و تمام قدرت و مال و منال و حتی جان  ؛بود و با ارّه به دو نیم کرد. آری، جمشید مدّتی از دست اژدها پنهان

ای هاست که بر جای مانده است. امّا این زندگی طوالنی چه فایدهها و بدیها گذشته و تنها خوبیخود را از دست داد. اکنون سال

دهد، امّا باالخره تو نعمت و شهد و آرامش پرورش می کند. ابتدا تو را در ناز ووقتی دنیا سرّ خود را برایت فاش نمی ،خواهد داشت

 را بر زمین خواهد کوبید و نابود خواهد کرد.

 

 شخصیتتطبیق دو 

ها و وقایع مختلف است که هر کدام به نحوی جداگانه و مستقل از ها سرشار از شخصیتصفحات تاریخ عظیم ایران و سام 

خورد که ناپذیر به چشم میشباهتی وصف ،های حکایات و وقایعگاه در بعضی از بخشدیگری متولد شده و رشد کرده است. امّا گه

های متفاوت را یکی بدانند و در صدد توجیه اظهارات خود ها افرادی را تحریک کرده تا دو شخصیت متفاوت با ناماین شباهت

اند، بحث و بررسی مورخان و نویسندگان مختلف بودهها مورد اند و سالهایی که در این وادی وارد شدهبرآیند. از جمله شخصیت

 باشند.جمشید و سلیمان )ع( می

صفحۀ تاریخ مورد توجه و مداقّه مورخان قرار گرفته و العاده که در صفحهجمشید از پادشاهان ایرانی با عظمتی فوق 

اش به تصویر کشیده شده العادهگان، عظمت فوقوسعت دَم و دستگاهش او را به شکل یک تمثیل در آورده و در آثار شعرا و نویسند

نظیرش یاد شده است. او نیز پیامبری است است و سلیمان )ع( پیامبری عظیم که در کتب تاریخ، تورات و قرآن از وی و شکوه بی

                                                 
 بدلش اندر آمرد زهر سو هررراس    بیزدان هر آنکس که شد ناسپاس  -24

 ج( –10، ب 10)ص          
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را با هم تطبیق  ای به خود گرفته است. حال ما این دو شخصیت را در دو کتاب جداگانه بررسی کرده و آنهاکه گاه شکلی اسطوره

تا چه حدی تحت تأثیر عظمت قرآنی سلیمان واقع  ،فردوسی به عنوان یک مسلمان معتقد در پردازش شخصیت جمشید  دهیم.می

است.  (21)جمشید پسر طهمورث دیوبند شده است و از این طریق قهرمان داستان خود را به سلیمان )ع( نزدیک کرده است.

 (22)اعت در مقابلش فرود آورده و مرغان تیز پرواز را جهت آموزش و اهلی کردن به کار گرفته استپادشاهی بزرگ که دیوان سر اط

 (20)زند.اریکۀ سلطنتش تکیه میبر و جمشید بعد از او 

ها و مرغان مسخر او هستند و همراه با او به تسبیح پروردگار فرزند داوود است. پیامبری بزرگ که کوه نیز سلیمان )ع( 

ارتباط طهمورث با  (21)نُ داودَ.ٰ  شود. وَوَرَثَ سُلَیمو فرزندش سلیمان پس از او به پادشاهی و پیامبری برگزیده می (20)ندپردازمی

فرّۀ ایزدی که به  ذکر شده است.مرغان و همراهی پرندگان با داوود )ع( پیامبر الهی، اوّلین نکتۀ جالب است که در قرآن و شاهنامه 

به واسطۀ پاکی پدرش طهمورث است که توسط وزیرش  ،امکان پادشاهی با وسعتی عظیم داده است جمشید رسیده و به او

 شهرسب تزکیه شده و شایستگی دریافت فرّۀ ایزدی را یافته است. این مسأله در ابیات زیر توضیح داده شده است:

 که رایش زکررردار برد دور بررود   مر او را یرکی پراک دستور بود 

 نزد جز به نیکی به هر جای گرام   ر جرای شهرسب نرامخنیده به 

  بره پیش جهاندار برر پای شب ...   همه روزه بسته زخوردن دو لب 

 همره راستی خررواستی پرایررگاه   همره راه نریکی نمودی بره شاه 

 (21)کرره تررابید از او فرررّۀ ایرررزدی   چنان شاه پالوده گشت از بردی 

دار است و هر دو از جمشید هم فرزند طهمورث پاک و دین ،سلیمان زادۀ مردی بزرگ و پیامبری شایسته استهمان گونه که 

کند کوتاه کردن دست بدی است و برای این اوّلین کاری که می ،رسدجمشید وقتی به پادشاهی می .اندمنبعی شایسته تغذیه شده

 این است که: .شودامر محتاج به نبرد می

   در نررررام جستن بررگردان سپرد   جنگ را دست برد نخست آلت 

 (21)چو خود و زره کرد و چون جوشنا   کیی نرررم کرررد آهرنابررررفرّ 

                                                 
کنیم: گرانمایه طهمورث دیوبند )ص ع کالم ما شاهنامه است همان طهمورث را ذکر میخوانند امّا چون منباگرچه سایر منابع او را پسر ویونگهبان می -21

 ط( ط= طهمورث. 1، ب 11
 چو باز و چو شاهین گردن فراز ر آن را کگه بد نیک براز_زمررغان م  -22

 جهانی بردو مرانده اندر شگفت  بیاورد و آمرروختن نشرران گررررفت

 ط( 10و  10، ب 11)ص        
 کررمر بست یکدل پرر از بند او   گررررانررمایه جررمشید فررررزند او  -20

     برسم کررریان برر سرش تاج زر   برررررآمرد برررر آن تخت فرخ پردر

    ج( 2و  1، ب 12)ص        
ا او مسخر ساختیم که تسبیح گفتند و ما این معجزات را از او پدید ها و مرغان را ب؛ و کوه21/17وَ سَخَّرنا مَعَ داودَ الجِبال یُسَبَّحن و الطّیر و کنّا فعلین.  -20

 آوردیم.

ها را با او مسخر کردیم تا شب و روز خدا را تسبیح و و ما کوه 17و  08/18والطّیَر محشورۀ کلُّ لَهُ اَوَّابٌ.  ٭انّا سَخَّرَنا الجِبال مَعَهُ یُسَبَّحن بالعشی و االشراق

 مسخر کردیم که نزد او مجتمع گردند و همه از هر جانب باز آیند.ستایش کنند و مرغان را 
 ؛ و سلیمان وارث ملک داود شد.21/11 -21

 ط. 21تا  24، ب 11ص  -21
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کند که پروردگار به داوود )ع( ی مییسورۀ سبأ راهنما 14و  7گمان اندیشه را به سمت آیات بی ،نرم شدن آهن در دست جمشید

 (28)که آهن را نرم کرده و با آن زره و سایر وسایل جنگی را مهیا کند. ،بخشدای میالعادهقدرت فوق

ا سلیمان مقایسه شود امّا شاید پیوستگی داستان سلیمان با پدرش داوود )ع( چنان ذهن بدر اینجا قرار است جمشید  

به  ،و قدرت الهی داوود در قرآننویسنده را تحت تأثیر قرار داده است که توانائیهای داوود و سلیمان با هم آمیخته شده است 

شود. پادشاهی جمشید پنجاه سال از عمر خود را به تهیۀ ابزار و وسایل جنگی مشغول می و جمشید در شاهنامه داده شده است

 (27)کنند.جمشید از همان آغاز با صلح و شادی و نیکی همراه است و تمام موجودات اعم از دیو و مرغ و پری به فرمان او قد خم می

ترین و مؤثرترین نکته در شباهت به سلیمان )ع( است. پیامبری که تمام موجودات مسخر او هستند. در سورۀ نمل این مسأله جالب

و برای سلیمان لشکرهایش از جن و اُنس و پرندگان جمع « الجنِّ و االنسِ و الطّیرِنَ جُنُودُهُ مِنَٰ  وَ حُشرَ لِسُلیم»خوانیم:می 11آیۀ 

 شود.این فرمانبرداری دیوها در سایر آیات قرآنی نیز آمده است که در سطرهای بعدی به طور کامل ذکر میشدند. 

های مختلفی تقسیم نموده و هر طائفه را مخصوص سلیمان)ع( جنیان و شیاطین را جمع کرده و سپس آنان را به گروه 

گروهی به اذن پروردگار  (04)پرداختند.به کار دیگر در دستگاه او می کردند یابرخی از دیوان برای او در دریا غواصی می کاری کرد:

های منقوش ها و ظروف بزرگ مانند حوضخواست از کاخ و عمارت نقش و تمثالدر حضورش به خدمت بودند و برای او هر چه می

دیوان را بنّا و غواص مسخر کرد و ، در واقع به یاری خدا  (01)ساختند.های عظیم که به زمین کار گذاشته بود همه را میو دیگ

و بدین ترتیب پایگاه و جایگاه هر یک از آنان کامالً مشخص شد. از سوی دیگر  (02)بعضی دیگر را نزدیک به هم در زنجیر قرار داد.

و نیساریان را های مختلف کرد. کاتوزیان جهت عبادت به کوه رفته جمشید نیز پنجاه سال از عمر خود را صرف تقسیم افراد به گروه

 (00)دهدور قرار میها به عنوان کشاورز مسئول تولید محصول شدند و گروهی دیگر را پیشهگمارد. بسودیبرای امور جنگ به کار می

ای به حکومت و سرزمین خود بخشیده و سبب آبادانی بیشتر ملک خویش نظم ویژه ،بندیو در واقع هر دو سلطان با این تقسیم

کند و نکتۀ جالب و های مختلف، هر طبقه از دیوها را نیز برای اموری استخدام میید عالوه بر تقسیم مردم به گروهگردند. جمشمی

-ی و غوّاصی را انجام می، دیوها امور بنایگونه که در دستگاه سلیمانی مشغولند. هماناست که در آن دیوها به امور بنای زیبا آن

 (00)وّاصٍ.دهند. والشیطینَ کلَّ بنّاءٍ و غ

                                                                                                                                                             
 ج. 7و  8، ب 12ص  -21
و دستور دادیم که زرۀ کامل بسراز و حلقرۀ زره بره    ... و آهن را برای او نرم کردیم و به ا 14و  00/7وَاَلَّنا لَهُ الحدیدَ * ان اعمل سبِعتٍ و قدِّرَ فی السَّردِ. سبأ  -28

 ؛ و ما به داود صنعت زره ساختن را آموختیم.21/84وَعَلّمنهُ صنعَۀَ لَبوسٍ  ←اندازۀ )یک شکل( گردان و نیز
 بررفرمان او دیررو و مرررغ و پری   زمررررانه برررررآسررود از داوری  -27

 ج(0، ب 12)ص
-کردنرد و یرا بره کرار دیگرری مری      ؛ و گروهی از شیاطین برای او در دریا غواصری مری  21/82یَغُوصونَ لَهُ وَ یَعلمونَ عمالً دُونَ ذلِکَ ینِ مَن ٰ  وَ مِنَ الشَیط -04

 پرداختند.
یرِ* یَعْمَلونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحاریربَ وَ تَمثیرلَ وَ جِفرانٍ کرالجوابِ و     الجِنّ مَن یَعملَ بَیْنَ یَدَیْهِ بِإذْنِ رَبِّهِ، وَ مَنْ یزغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنا نُذقْهُ مِنْ عَذابِ السَّعوَ مِنَ  -01

 ساختند.خواست از کاخ و عمارت و ... می؛ و از دیوها گروهی بودند که به اذن پروردگار در خدمتش بودند... و برای او هر چه می10و  00/12قُدُورِرّاسیت 
؛ و دیوها کالً بنا و غواص بودند* و برخی دیگر را در زنجیر نزدیک به هم قرار 08و  08/01االصفادِ و ء آخرینَ مُقَرَّبین فی والشیطینَ کُلَّ بنّاءٍ و غَوّاص * -02

 داده بودند.
 ج. 00تا  18، ب 10و  12ص  -00

00- 08/01. 
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جمشید نیز دقیقاً همین عمل را انجام  (01)ها و دیوارها و کاخ و عمارت همه بر عهدۀ گروهی از دیوهاست.ساختن محراب 

 دهد:می

 بره آب انرردر آمیختن خراک را    برررفرمود پس دیرررو نرراپاک را  

 نخست از برش هندسی کار کرد    هر آنچ از گل آمد چو بشناختند 

 (01)چو ایوان که باشد پناه از گرزند    های برلندگرررمابه و کرراخچررو  

گر کند، چقدر زیبا جلوههای بلند که عظمت ملک را چند برابر میدهند و کاخاشکال هندسی که به در و دیوار طرح می 

البیان آمده دیگر است. در تفسیر مجمعای تابد و هوا به گونهتر از همیشه به قصر این دو سلطان میشود. انگار خورشید تابانمی

های مختلفی تقسیم نمود. هر طائفه را مخصوص کاری است که سلیمان جنیان و شیاطین را جمع کرده و سپس آنها را به گروه

فرقه و گروه های معدنی نازک مثل ورق بسازند. سپس شیاطین را فرقههای مرمر و سنگکرد. جن و شیاطین را فرستاد تا سنگ

های ارزنده را ای را فرستاد که جواهر و سنگگروه کرد. گروهی را فرستاد که استخراج طال و یاقوت را از معادن انجام دهند. دسته

ای را ای را مأمور آوردن مشک و عنبر و سایر چیزهای خوشبو کرد و برای آوردن دُرّ از دریا فرقهاز اماکن خود بیاورند. دسته

لؤها در ی، که جواهرات و لؤهایها را برش داده به صورت تختهها را حاضر کرده و دستور داد تا آن سنگشترافرستاد. سپس سنگ

آورند و از معادن گوهرهای دیوها از دریا برای سلیمان درّ و مروارید می المقدس را ساخت.آن به کار رود و بدین ترتیب شهر بیت

کند. همان گونه که مواد و خارا، گوهر و یاقوت و بیجاده و سیم و زر تهیه میهای سخت نگسقیمتی و از آن سو جمشید از 

 (01)نماید.بو را نیز تهیه میخوش

-ای که داستان سلیمان )ع( را در قرآن و تفاسیر مختلف خوانده باشد، لحظه به لحظه که با شاهنامه پیش میهر خواننده 

شود. چه چیز این دو خواند، تحت تأثیر احساساتی شگفت واقع میمیی را، از آن چه راجع به جمشید است، رود و ابیات بیشتر

، به کار در محدوده حکومتی آنان پادشاه را به هم شبیه کرده است؟ اقتدار، عظمت، بندگی دیوان، مشخص شدن پایگاه هر موجود

 های قیمتی و ... .سنگی و کشف انواع اشتن دیوها و شیاطین به امور بنایگم

)ع( عالوه بر پیامبری، نظیر باشد. سلیمانی با هم دارد که شاید واقعاً در تاریخ بیهایاز آغاز تا پایان چنان شباهت حرکت 

نظیر است و از این جهت نه تنها از پیامبران متمایز است که از هر پادشاه دیگر بر روی زمین پادشاهی است که در اقتدار بی

جمشید هم با شکوهی خاص با خود دارد و عظمتی که در هیچ یک از دیگر   درتر است. او تمام موجودات را در فرمان دارد.مقت

و بدین ترتیب قدرت سلطنت هر  (08)شود. او نیز عالوه بر شهریاری، موبدی پاک استپادشاهان ایرانی مذکور در شاهنامه دیده نمی

                                                 
01- 00/10. 
 ج. 01تا  00، ب 10ص  -01

 او روشنی خررواستار هرررمی کرررد از   زخررررا گررهر جست یک روزگرررر رار -01

 چررو یرراقوت و بیجاده و سیم و زر ...   به چرنگ آمردش چررند گرونه گرررهر

 کررره دارنررد مررردم برره بویش نرریاز   دگرررر برررویهای خرروش آورد برررراز

 چرو عود و چرو عنبر، چرو روشن گالب   چوبان و چو کرافور و چون مشک نراب

 ج(02تا  01، ب 10)ص          
 هررمم شهریرراری، هررتمم مرروبرردی   مررررنم گررررفت بررا فرررّۀ ایرررزدی  -08

 ج(1، ب 12)ص          
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-نکتۀ مشترک دیگری که می یمان پیوند خورده و باعث موفقیت هر چه بیشتر آنان شده است.دو پادشاه با قدرت آسمانی دین و ا

نظیر است. جمشید اوّلین پادشاهی است که در سابقه و بیاستفاده از کشتی به طوری بی این دو شخصیت بیان کرد، توان در

-و حرکت از کشور خود به سایر کشورها را سرعت میاندازد دهد. کشتی را بر آب میشاهنامه کشتی را مورد استفاده قرار می

بخشی در دستگاه سلیمان)ع( هم زبانزد کند. امّا سرعتالعاده خود را با این امر تکمیل میهای فوقیو در واقع توانای (07)بخشد

مسخر شده، آنها را به هر جا که ی نیز دارد که تندبادِ های، گویا کشتیخاص و عام است. او عالوه بر این که بادها را در تسخیر دارد

که در ترجمۀ قرآنی این آیه « ولِسُلیمنَ الرّیحُ غُدُوُّها شهرٌ وَ رواحُها شهرٌ»خوانیم: می 12دهد. در سورۀ سبا آیۀ بخواهد حرکت می

ک ماه راه برد و عصر های جنگی و تجاری او را هر( صبحگاه به اندازۀ مسیر یو باد را مسخر سلیمان ساختیم تا )کشتی»آمده است: 

و سلطان عالوه بر تمام این بخشد. هر دبه امور سلیمان مینظیر بی. و در واقع سرعتی (027: 1018ای،الهی قمشه«)یک ماه

به عنوان مثال هر دو نیاز به تختی دارند که شایستۀ سلطانی عظیم باشد. از این جهت است  ؛احتیاجات دیگری نیز دارند ،هایتوانای

 شید:که جم

 چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت   برفرّ کیانی یکی تخت سرراخت 

  زهررامون بگررردون برررافراشتی   که چون خواستی دیو برداشتی 

 (04)نشسررته بررر او شاه فرررمانروا   چررو خرورشید تابان میان هوا 

سازد و چشم هر بیننده و تماشاگر را خیره می ،کندئی مینی که در آن خودنمیتخت جمشید همراه با گوهرهای فراوا 

دهد. گویا سلیمان)ع( نیز تختی دارد یا عظمتی مش شید، خوب و زیبا معنا میاکسی که ن .نمایدی جمشید را صد چندان مییزیبا

له توضیحاتی أبه این مس العاده و حقیقتاً سلطانی با این همه دم و دستگاه مسلماً تختی با شکوه نیز دارد. در تفسیر طبری راجعفوق

 خوانیم:بدین شرح می

شد، رسید و هر وقت که آن بساط گسترده میحضرت سلیمان )ع( بساطی گسترده داشت که به پانصد فرسنگ می» 

 چیدند وها را گرداگرد آن میدادند و کرسیپانصد کرسی از طال و نقره در آن گذاشته و تخت سلیمان )ع( را در میان آن قرار می

نشستند و اطراف آنان، ابتدا آدمیان، سپس پریان، دیوها و ستورها به ترتیب قرار ها میوزیران و نائبان و سایر متصدیان بر آن تخت

جا افکندند و این بساط عظیم را باد به فرمان سلیمان)ع( جابهگرفته و مرغان نیز در هوا پرواز کرده و بر سلیمان)ع( و سپاهش می

های آن از یاقوت سرخ و به شکل چهار شیر مصور شده ن آمده است که سلیمان)ع( تختی باشکوه داشت که پایهکرد. همچنیمی

 (1221: 1)طبری،ج «آوردند...بود. گاه نیز دیوها تخت او را به فرمان وی به حرکت در می

وصف نموده است. تختی از  ترطبری سطرهای بسیاری راجع به تخت آن حضرت ذکر کرده و آن را با قدرت هر چه تمام 

العادۀ آن ی فوقی آن نقش دو کرکس و آنگاه جابجایهائی به شکل شیر، از یاقوت سرخ و در باالجواهرات و گوهرهای قیمتی، با پایه

مشخص ی تخت جمشید توسط دیو است و ، جابجایکند. نکتۀ جالبتوسط باد یا دیو حرکت می ،که با تمام وزیران و همراهیان

کنند. گویا از نظر فردوسی جا میالعاده نیز آن را جابهبه نحوی خارق ،عظیم یتختداشتن عالوه بر شخصیت، هر دو د که شومی

داند وقتی سلیمان)ع( اراده چرا که او قرآن را خوانده است و می ؛ی تخت را داشته باشدتواند قدرت جابجایدیو است که می فقط

                                                 
 زکشور بکشور گررررفتی شترراب   گذر کرد از آن پس بکشتی برآب  -07

 ج( 01، ب 10)ص         
 ج. 14تا 08، ب 10ص  -04
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من آن »گوید:نظیر در نزد خود حاضر ببیند، عفریتی از جن است که ابراز آمادگی کرده و میی بیکند تا تخت بلقیس را با سرعتمی

ی دیو کامالً مشهود است در این جا توانای (01)«آورم پیش از آن که از مجلست برخیزی که من بر این کار توانا و امینم.را نزد تو می

که با سرعتی بیشتر قادر است این کار را  ،بن برخیای توسط آصفعمل جابجایکند. درست است که د میو خود او بر این امر تأکی

ی تخت یوی را در نظر داشته که بر جابجاید ،امّا ذهن فردوسی در حین آفرینش ابیات شاهنامه ؛گیردصورت می ،انجام دهد

همان گونه که  است.واقع شده  مؤثر ،جالبنهایت، در نزدیکی این دو شخصت توانا و امین بوده است و این مسأله نیز بی سلیمان،

شدند، در اطراف تخت جمشید نیز مردم جمع شده به در اطراف سلیمان)ع( تمام موجودات اعم از آدمیان و دیو و ستور جمع می

واقع آن  کنند و درگوهر و مرواریدهاست که نثارش می .ایستند و در حالی که از بخت و اقبال بلند او در تعجب هستندنظاره می

-نشستن سلیمان در بسیاری از آثار،شود. روز که مطابق با اوّل فروردین ماه است جمشید بر تخت نشسته و جشن بزرگی برگزار می

  (210: 1011)رک.یاحقی،دانند،)ع( را نیز بر تخت پادشاهی، مطابق اوّل فروردین می

دعای هر دو و استجابت آن است. این شکوه و  ،بزرگ دیدتوان در این دو پادشاه و پیامبر نکتۀ مشترک دیگری که می 

کند. در سورۀ خواهند و خداوند نیز این درخواست را اجابت میالعاده در واقع چیزی است که خودشان از پروردگار میعظمت خارق

نکتۀ  (02)س از او دست ندهد.خواهد که به او سلطنتی عطا کند که به افراد پخوانیم که سلیمان)ع( از پروردگار میمی 01ص آیۀ 

ها، همین گونه کلماتی را بر زبان جاری کرده و یک چنین ، آبان یشت، از کتاب یشت1جالب این است که جمشید نیز در کردۀ 

امّا دوران صلح و   شود.و بدین ترتیب نکتۀ مشترک دیگری در رابطه با این دو شخصیت نمودار می( 00)طلبدحاجتی از او می

ذر است و جمشید خورشیدوار تمام سرزمین را زیر سایۀ سنگین قدرت خود دارد و لطف الهی شامل حال اوست. خوشی درگ

 ؛اندیشید اکنون که این قدر قدرتمند است. میداردوامیزند و مغزش را به اشتباه افسوس که ناگهان زاغ غرور بر سرش نوک می

 کند:ن نکشد. دیو منت او را فریب داده و بدین ترتیب او اظهار خدائی میچرا اظهار بزرگی نکند و این توان را به رخ دیگرا

 ( 00)زیزدان بپیچید و شد نراسپاس   منی کرد آن شاه یزدان شناس 

کند. او این سخن را گفت و موبدان گیرد و لطف الهی، او را رها میامّا او خبر ندارد که اظهار خدائی و دروغ قدرت سیطرۀ او را می

ند در برابرش اعتراضی داشته باشند. در واقع او دیگر جمشید الهی نیست که بر تخت نشسته ستتوانت از سطوت او نمیبا وحش

کم دوران طالئی خورشید به پایان کند. انگار کماست. او به دیو دروغ و سیاهی تبدیل شده است. و بر تخت جمشید حکمرانی می

-شود و دیووار بر تختی میین امپراتوری عظیم سایه بیفکند. جمشید دچار اشتباه میرسیده است و اکنون نوبت شب است تا بر ا

نشیند که شایستگی او را ندارد. این بار او به عنوان خداوند بر تخت تکیه زده و ادعائی ناشایست دارد. همان گونه که صخر جنی 

کند و در واقع با امّا ادعای سلیمان بودن می ؛ع( نیستپردازد. او سلیمان)مدتی بر تخت سلیمان چنگ انداخته و به حکومت می

و بزرگان به خیال این که  یانشود و لشگردزدیدن خاتم سلیمان)ع( به غصب حکومت وی پرداخته است. دستورات او دقیقاً اجرا می

                                                 
 .21/07کَ بِهِ قَبْلَ ان تقومَ مِن مقامِکَ و انّیِ علیهِ لَقویٌ امین، الجِنّ، أنَا ءاتیقالَ عِفریتٌ مِنَ -01

 .08/01قالَ ربِّ اغفِرلی وَهب لی مُلکاً ال یَنبغی لِأحدٍ مِن بَعدی انک انتَ الوَهابُ،  -02
بزرگتررین شرهریار گرردم. بره همرۀ دیوهرا و مرردم، همرۀ         این کامیابی را به من ده. ای نیک، ای تواناترین، ای اردویسور ناهید که من بر همۀ ممالرک  »...  -00

، از هرر دو، از خشرنودی و   جادوان و پریها، به همۀ کاویها و کرپانهای ستمکار )دست یابم( که من دیوها را از هر دو، از ثروت و سود، از هر دو، از فراوانی و گلره 

 .204بهره سازم. ص افتخار بی

 ج. 12، ب 10ص  -00
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، بزرگان را به دهدف تورات میتا این که به واسطۀ حکم دروغی که برخال ؛فرمانبردارند ،کندسلیمان)ع( آنان را به اموری امر می

ایم که بزرگان در مقابل اشتباه جمشید و . در هر دو داستان به بخشی رسیدهگرددتعجب واداشته و توسط آصف حقیقت کشف می

ی ی به جاامّا در واقع آن زمانی است که صخر جنّ؛ شکوه آنها در هراسند از چرا که ؛توانند از حقیقت دفاع کنندسلیمان)ع( نمی

 شود.واقعیت بر تمام مردم آشکار می الخرهاب .اندسلیمان)ع( و دیو غرور به جای جمشید بر اریکۀ سلطنت تکیه زده

شود. در شاهنامه بر اثر اشتباه جمشید، فرّۀ ایزدی و در نتیجه قدرت پادشاهی حقیقی و درست از جمشید دور می 

-امّا لطف الهی به واسطۀ توجه و ایمان قلبی سلیمان)ع(، باز او را در بر می ؛ماندسلیمان)ع( نیز چهل روز از حکومت خود جدا می

رود و آن قدر در نظر مردم روز در قعر تاریکی و وحشت فرو میبهدهد. لکن جمشید روزگیرد و اریکۀ قدرت را در اختیارش قرار می

گردد و بدین ترتیب پس از ر چنگال خونریز وی میدهند و جمشید اسیکند که ضحاک ماردوش را بر وی ترجیح میزشت جلوه می

-رساند. ابهت فوقتر به پایان میی هر چه تمامشود. دوران طالئیش را با زیبایمیصد سال فرار و سرگردانی توسط ضحاک دو نیم 

امّا  ؛مرگش گذشته بودها از ها دیوها و جنیان را در تسخیر خود داشت. به طوری که مدتالعادۀ او حتی بعد از مرگ هم تا مدت

تا باالخره موریانه عصای او را خورد و جسد سلیمان)ع(  ،کس خبر نداشت و حتی جرأت وارد شدن به قصر بلورین او را نداشتندهیچ

ا پایان امّا اختالف بسیاری نیز بین آنان به ویژه در رابطه ب ؛این دو پادشاه اگرچه در مواردی به هم شبیه هستند ( 01)بر زمین افتاد.

 زندگیشان وجود دارد.

چرا که او پادشاهی ناسپاس است و به جای  ؛شودی محو مییجمشید با تمام عظمت، در پایان، در تاریکی وحشت زا 

به شکر الهی  ،بیند)ع(. او وقتی تخت بلقیس را در کنار خود حاضر میزند. درست برعکس سلیمانشکرگزاری به ناسپاسی دست می

 01)کنم.آورم یا کفران میتا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را به جای می ،گوید: این از فضل پروردگار من استپرداخته و می

              آورد:کند و میدر پایان داستان جمشید این نکتۀ مهم را بازگو می ،فردوسی که از این حقیقت آگاه است 

 ( 01)آمد زهر سو هرراسبدلش اندر    به یزدان هر آنکس که شد ناسپاس

امّا به نظر  ؛های شاهنامه ساختۀ ذهن فردوسی به تنهائی نیستبدین ترتیب جمشید نیز اگرچه هم چون سایر شخصیت 

 های شاعر، کامالً تحت تأثیر شخصیتی قرآنی چون سلیمان)ع( واقع شده است.رسد در پردازشمی

های بیشتری بین آنان وجود شود شباهتشخصیت وجود دارد که باعث میهای فراوانی راجع به هر دو و اگرچه افسانه 

 یم.، استفاده نمایامّا ما کوشیدیم فقط از آن چه در قرآن و گاه تفاسیر مربوطه و شاهنامه ذکر شده است ؛داشته باشد

 

 

 

                                                 
. و 00/10نَ الغَیبَ مالَبِثوا فی العذابِ المُهرینِ*  ا عَلیه الموتَ مادَلَّهم علی موتِهِ، االّ دابَّۀُ االرضِ تأکُلُ مِنسأتَهُ فلمّا خرَّ تَبَیَّنَت الجنُّ اَنْ لَوْ کانُوایَعلموفلَمّا قَضین -01

ا خورد کسی دیگر رهبرر نگشرت. چرون )سرلیمان( افتراد دیروان       چون ما بر سلیمان مرگ را مأمور کردیم بر مرگ او به جز حیوان چوب خواری که عصای او ر

 ماندند.فهمیدند که اگر از اسرار غیب آگاه بودند تا دیر زمانی در غذاب باقی نمی

. گفت این از فضل خدای من اسرت ترا    21/04م * قالَ هذا من فَضل رَبّی لِیَبلوَنی ءأشکُرُ اَم اکفُرُ وَ مَن شُکرَ فَانّما یَشکُرُ لِنَفسه وَ مَن کَفَرَ فانَّ ربّی غنیٌّ کری -01

 کنم و هر کسی شکر نعمت حق کند شکر به نفع خویش کرده همانا خدا کریم و مهربانست.گویم یا کفراه میمرا بیازماید که نعمتش را شکر می
 ج. 10، ب 10ص  -01
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 نتیجه گیری

جمشید شخصیتی اساطیری است که در دوره اسالمی و به ویژه در شاهنامه این شخصیت دچار تحوالت بسیاری شده است. عظمت 

رو در شخصیتی که از  جمشید در شاهنامه به ظهور رسیده او را با سلیمان پیامبر بسیار نزدیک کرده است؛ از این ،این پادشاه واالی

هر دو به تقسیم بندی ساکنان  بینیم. هر دو فرزند پادشاهی بزرگ و دیوبند هستند.مان میرا بسیار شبیه به سلیوی است، 

حاکمانی  یک. دوران حکومت هر دو سرشار از صلح و آرامش است و هر دارندسرزمین خود پرداخته و هر دسته را به کاری وامی

العاده انجام کار در سرعت فوق ،های سلیمان و جمشیدینان نظیری نبوده است. تسخیر باد و حرکت کشتهستند که قبل و بعد ازآ

ویژه کار بنایی از اقدامات هر دو سلطان است و استخراج لولو و مرجان از واداشتن دیوان به کار و بهدهد. هر دو حکومت را نشان می

ایزدی از جمشید با دور ماندن سلیمان گیرد. جداشدن فره در همین دوران صورت می ،هاها و سنگدریا و انواع جواهرات از دل کوه

های این دو شخصیت است که در قرآن و شاهنامه به هر دو اشاره شده از حکومت در یک دوره چهل روزه نیز از ابعاد دیگر شباهت

    است. 

مختلف راجع به سلیمان رسد با اینکه فردوسی از اساطیر مربوط به جمشید کامالً آگاه بوده و نیز از مواردی که در کتب به نظر می

است؛ با این حال با احتیاط تمام، تنها به ذکر مواردی از زندگی جمشید پرداخته است که در قرآن و خبر نبودهمطرح شده، بی

تفاسیر نیز راجع به سلیمان همان موارد مطرح شده است. گفتار برخی از کتب تاریخی در یکسان دانستن این دو شخصیت هم 

شباهت  اثر باشد. به هر حال جمشید شاهنامه نسبت به جمشید مطرح شده در اساطیر،های فردوسی بیگزینشتواند بر نمی

 بیشتری با سلیمان مطرح شده در قرآن دارد. 
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