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  اژدهايي به نام آز
  

محمدنويد بازرگان                   
∗ 

  چكيده مقاله

هاي اساطيري اي شگفت در ميان شخصيتهمواره اسطوره) آژي دهاك(ضحاك 
توان دورة مشخص تاريخي بـراي او جسـت   ر ادبيات پيش از اسالم بوده است، آيا ميد

نيمـه اهريمنـي، نيمـه انسـاني     كند او همچنان شخصيتي و يا آنچنان كه اوستا تصوير مي
اش در غبار زمانهاي دوردست ناپيداست؟ ايـن مقالـه سـعي دارد    است كه هويت واقعي

كند و از خالل يك مقايسه دقيق نشـان دهـد كـه    پرتوي بر تنديس اين اسطوره كهن بيف
ديوي كه در ادبيات زروانـي  . مشابهتهاي شگفتي ميان آژي دهاك و ديو آز موجود است

به گواهي برخي از متـون پهلـوي،   . رودو مانوي پليدترين همدست اهريمن به شمار مي
. انـد رده شـده بعضي از ديوان، تازش آورنده به بدن آدمي و تسخيركننده روان انسان شم

هائي است كه تحت تصرف ديو آز قرار گرفته اسـت  ضحاك يكي از بارزترين شخصيت
و اين مسخ تدريجي توسط اهريمن و حلول ديو آز در يـك پادشـاه بمـرور از او يـك     
 –اژدها پديد آورده است كه از سرشت انساني بكلي فاصله گرفته رفتارهـاي ديـو آز را   

  .گذاردبه نمايش مي –پهلوي تصوير شده  آنگونه كه در اوستا و متون

  كليد واژه

  آتش –خرد  –زروان  –ديو  –ديوبندي  –اژدها  –آژي دهاك  –ضحاك  –آز 
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  اژدهايي به نام آز

  مقايسه تطبيقي اسطوره ضحاك مار دوش با ديو آز

اهريمن : باز جست بندهشتوان در كتاب طرح جامعي از جهانبيني زرتشتي را مي
» ديـو آز «نبرد با مخلوقات اورمزد ديوهائي را بوجود آورد كـه در ميـان آنـان     به جهت

ديوي كه من مايلم شخصيت پيچيـده او را نقطـه تأكيـد خـود در     . اي داردموقعيت ويژه
او همچون درختي اسـت كـه   . رودوي سپهساالر اهريمن بشمار مي. اين مقاله قرار دهم

در كتـب پهلـوي   . انـد هـاي آن شـك از شـاخه  هاي اخالقي ديگر مانند خشم و ررذيلت
 hunsandih) خرسندي(مشخصاً مترادف ولع و حرص است و رذيلتي در مقابل قناعت 

  1.رودبه شمار مي
  2».كنداگر تمام اموال جهان به او داده شود او را سير نمي«او گرسنه است و 

  3».برد و اگر چيزي نصيبش نشود خود را بخوردهمه چيز را فرو مي«
  :در بندهش آمده است

و چون نياز را چيزي نرسد از تن ) ببلعد(آز ديو آن است كه هر چيز را بيوبارد «
گيتي را بـدو بدهنـد انباشـته    ) دارائي(او آن دروجي است كه چون همه خواسته . خورد

  4».نيست چنين گويد كه چشم آزمندان هاموني است كه او را سامان. نشود و سير نگردد
و » گـاو نخسـتين  «آغاز آفرينش بـه فرمـان اهـريمن بجهـت تبـاهي       اين ديو در

و همانگونـه كـه از    5شـود به بـدن مـادي آنـان مسـلط مـي     ) كيومرث(» نخستين انسان«
  6.رود، دشمن آذر و آتش مقدس استترين موجود اهريمني انتظار ميمخرب

ر آنگونـه كـه از آثـا   ) با شخصيتي مترادف حرص و طمـع (به اين ترتيب ديو آز 
ترين تير تركش اهريمن است كه بدان روان آدمـي  فارسي ميانه به ما رسيده است، كاري

بيشـك بـه همـين    . كشاندكند و جهان را به فساد ميرود، روح را هالك ميرا نشانه مي
در مذمت آزمنـدي  ها، هاي پهلوي نظير اندرزنامهجهت است كه حجم عظيمي از نوشته
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كـردن  ها توانگري را در خرسندي و بسندهاين آموزه. تو ستايش قناعت نوشته شده اس
  :اندو آزادگي را در بدرود شهوات نفساني دانسته

مرد خرسند . يابدشود و تنت آسايش ميآز از دل بيرون كن، بند از پايت باز مي«
مرد آزمند برهنه است هر چند جامه بـر تـن پوشـيده    . توانگر است هرچند گرسنه باشد

  7».نو است، هر چند خواسته و دارائي همه جهان از آن او باشدمند بيمرد آز. باشد
پرسيد دانا از مينوي خرد كه چرا مردمان به اين چهار چيزي كه بايـد بيشـتر در   «

انديشند گذرا بودن چيز گيتي و مـرگ تـن و حسـاب    ذهن خود بدان انديشند كمتر مي
ريـب ديـو آز و بـه سـبب     روان و بيم دوزخ؟ مينـوي خـرد پاسـخ داد كـه بـه سـبب ف      

  8».ناخرسندي
از در ديگـري  » خرد«گردد، از دري وارد مي» ديو آز«در فرهنگ مزد يسنا هرگاه 

  9.گردد و چيرگي يكي موجبات فروماندگي ديگري استخارج مي
يابي ديو آز و داليل اهميت بسياري كه آثـار فارسـي ميانـه بـراي آن قائـل      ريشه

و آن . سـازند بيني زرتشتي رهنمون ميتر از جهاناحتماالً كهناي اند ما را به انديشهشده
گـرن  هـر چنـد نيبـرگ و شـاگردانش ويـدن     . انديشه چيزي جز تفكـر زروانـي نيسـت   

Widengeren  و ويكاندرWikander داننـد  تر از زرتشت مياي كهنزروانيسم را انديشه
ا بـدنبال تفكـر زرتشـت و    وانيسم را جنبشي همزمان يراما برخي از محققين نظير زنر، ز

  10.اندحتي راهي براي تعديل دواليسم جزم در اين دين دانسته

ازنيك «هائي از نويسندگان ارمني نظير شناسي زرواني را نوشتهبيني و كيهانجهان

 حـل ملـل و ن و كتـاب   نيز رسـاله علمـاي اسـالم    و برخي منابع سرياني و يوناني و» كولب

و يا  بندهشبه اين مجموعه كتاب  .كنندي در متن تصوير ميشهرستاني با وجود اختالفات

را بايـد افـزود كـه بوضـوح در برخـي بخشـهاي خـود         هاي زاد اسـپرم گزيدهآثاري نظير 

. و فلسفي روبرو هستيم در اينجا ما با تفكري جالب. اندهاي زرواني را جاي دادهانديشه

و در پي قدرتي واحد براي ارجاع اي كه به دوگانگي منشأ موجودات قانع نيست انديشه

  :كليت آفرينش به اوست
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. ق اين آرزو قرباني كردكه در آرزوي پسري بود هزار سال براي تحّق) زروان(او 

وي مردد بود كه آيا قدرت حاصل . اما پس از هزار سال در برآورده شدن آن شك نمود

  11ا بيافريند؟از قرباني خواهد توانست پسري به او دهد كه آسمانها و زمين ر

به اين  ترتيب كه از شـك او اهـريمن و از آرزوي   . نتيجه آن تولد دو فرزند شد

كه توسط  اورمـزد از وعـده زروان    –او اهورامزدا تجسم و تولد يافتند و چون اهريمن 

هـزار سـال   » نـه «زودتر رحم را بردريد و بيرون آمد، طبق وعده زروان  –آگاه شده بود 

آنان سـپس هـر يـك بـه خلـق موجـودات خـود        . ز آن خود ساختپادشاهي جهان را ا

اورمزد اندام مخلوقات خويش را از آتش، يعني از جـوهره خـويش، روشـن،    . پرداختند

تـاريكي و از جـوهره    سفيد و پر فـروغ بوجـود آورد و اهـريمن نيـز از جـوهره سـياه      

  12.موجودات خويش را خلق كرد) شهوت(خودپرسي مادي ورن 

زروان كـه منشـأ اصـلي ايـن والدت دوگانـه      : دهداق شگفتي رخ ميدر اينجا اتف

  :سازداست خود، اهريمن را به نيروئي مجهز مي

فرجام نگرانه، نيروئي از سرشت خود اهـريمن، يعنـي تـاريكي كـه     ) زروان(او «

و پست و ذغال مانند و سياه و خاكسترگون بـود،   ]شده بود[زرواني بدان پيوسته  ينيرو

اگر در سر نه هزار سال چنان كه : فراز بردن گفت ]در هنگام[من فراز برد، به سوي اهري

آز بـا ايـن سـالح،     ]ديـو [تهديد كردي، پيمان كردي و زمان كردي بـه پايـان نرسـاني،    

  13.»آفرينش ترا بخورد و خود نيز به گرسنگي فرو ميرد

انسـان،  آز همان ديوي است كه در بهم ريختن نظم كيهاني، تهي ساختن زمين از 

گـردد و در عـين حـال نهايتـاً     حيوان و گياه، مهمترين سپهساالر اهريمن محسـوب مـي  

يعني خود سالحي دو دم است كه پـيش  . آوردموجبات نابودي اهريمن را نيز فراهم مي

  .برنده و هم نابودكننده است

اين آن سالح است كه مانند آتش سوزنده است و همه آفريـدگان را از آن رنـج   «

  14»خود گوهر آز دارد است و
اند، آز از اينرو در بسياري از متون مانوي كه مستقيماً از انديشه زرواني بهره برده

با مراجعه بـه ايـن متـون    . گرددبندي نيروهاي شر حتي پيشتر از اهريمن ذكر ميدر رده
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در تا بدان حد است كه ) آز(نفوذ او . گرددنقش پيچيده آز، با وضوح بيشتري نمايان مي
او ابتدا تـن آدمـي را از كثافـات شـكل داده و     . بردخلقت مادي انسان دست تصرف مي

د رگزيند، آنگاه روحي را كه از بدو تولد به پادشـاهي نـور تعلـق دا   سپس در آن النه مي
ايـن   15.داردخبر نگـه مـي  اش، در زندان تن، بيزنداني كرده آن را نسبت به اصل واقعي

-كه ماني آن را براي شاپور اول ساساني نوشته است در جمله نشاپورگاكردار در كتاب 

  :گويدوي در شرح وقايع انتهاي جهان مي. گيرداي مورد تأكيد مجدد قرار مي
يابد آن روشني كه در اسـتخوان و پـي، در گوشـت و رگ و پوسـت     نجات مي«

  16».توسط آز و شهوت بسته شده بود
رسـالت   –آيد بر مي الفهرستالنديم در ابن چنانچه از گفتار –در انديشه مانويان 

بخشي انسان از تدبير ديـو آز و آزاد سـاختن نـور و عطـر الهـي پنهـان در       عيسي نجات
ناپذير آدمي بـه لـذات   احساس و تمايل رو به تزايد و كنترل» آز«در اين تفكر،  .17اوست

بيشتر يافته و است كه جسم مادي ضخامت » ميل«از لجام گسيختگي اين . نفساني است
  .دهدنورالهي را در زنداني ستبرتر قرار مي

خـورد و آن اينكـه   در بررسي ديو آز نكته جالبي توجـه ديگـري بـه چشـم مـي     
تر بجاي مانده، نسبت به آثـار جديـدتر از اهميـت و تكـرار     در آثار كهن» آز«شخصيت 

هـا  گات(گاهاني  يعني به ميزاني كه از متون كهن ديني، اوستاي. كمتري برخوردار است
شـويم،  فاصله گرفته به اوستاي متأخر و سپس ادبيات ديني پهلوي نزديك مـي ) يا گاثاها

  تـر شـده و از يـك ديـو سـاده      تـر و جـدي  بمرور ديو آز واجد شخصيت شـكل يافتـه  
بـديهي  . گـردد ها مبدل مـي اهريمن و سپس پيشقراول همه تباهياهميت به سپهساالر بي

توان به نفوذ رو به افزايش انديشه زرواني در فرهنگ مزد يسنا مي ه از اين طريقكاست 
اي كه در آن عنصـر زمـان و مكـان قاهريـت داشـته و ديـو آز نقـش        انديشه. واقف شد

ترين بخش متـون دينـي زرتشـتي و    در گاهان كه كهن. كندمحوري و اصلي را بازي مي
مهـره اصـلي سـپاه    . آز يافـت  توان اثري از ديـو باشد، نميهاي زرتشت ميشامل سروده

شود و چنـين  در مجموعه اوستا تنها چهار بار از او ياد مي. اهريمن در اينجا غايب است
به دشمني برخاسته است و ستايش شير، چربـي، آب روان  ) آتش(نمايد كه او با آذر مي

  .18گرددو درخت بالنده نوعي مقاومت بر ضد او محسوب مي
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يو آز را تقريباً ناديده انگاشته، يكپارچـه در سـيطره   در عوض، اوستاي كهن كه د
ديوي كه به گواهي متون پهلوي در انتهاي جهان توسط آز بلعيده . قرار دارد» ديو خشم«

خشـم در بسـياري از   . شود، در پگاه انديشه زرتشت در صف مقدم قرار داشته استمي
فرشـته  ( Geus-urvanگوشـورون  . گـردد تعريف مـي » خونين سالح«جمالت با صفت 

 هكند كه خشم، ستم، سنگدلي و زور مـرا بـه سـتو   شكوه مي) نگهبان چهارپايان سودمند
  .19اندآورده

شتابند تا به كمـك  مي» خشم«ها، ديوها در آغاز آفرينش به سوي به گواهي گات
ترين بخشهاي اوستا شايد رساترين فرياد پيامبر در كهن. 20او زندگي مردمان را تباه كنند

  :شودز خالل اين جمالت شنيده ميا
  .21بايد برانداخته شود، ستم را از خود دور كنيد» خشم«

اش البته بايد توجه داشت كه هدف قراردادن ديو خشم براي پيامبري كه رسـالت 
  او . رسـد برانداختن پرستش ديوها، دعوت به راسـتي و صـلح اسـت منطقـي بنظـر مـي      

راههـا   23راهزن و متجاوز را به زمين افكند، 22ند،خواهد خشم اسلحه خونين را برافكمي
مند را كـه از بـاال حـامي همـه آفريـدگان اسـت       صلح پيروز 24و گذرگاهها را امن كرده،

اين همه به  و 26دهدرحم و مروت را كه غمخوار بيچارگان است رواج  و 25كندستايش 
ديـو و توصـيه بـر    بخشد كه بخش مهمي از ادبيات خود را براين او اين صراحت را مي
يابـد؟  چه سرنوشتي مي» آز«اما آنگاه ديو مورد نظر ما يعني ديو . پرهيز از او متمركز كند

تـرين بخشـهاي بجـاي مانـده از     بيني تصوير شده در كهـن او كجاست؟ و چرا در جهان
اند؟ آيا اين از آن روست كه مذمت آز مفهومي مترادف زهد و اوستا او را ناديده انگاشته

يز از تنعمات دنيائي است، يعني همان چيزي كه در هستي شناسي زرواني و مـانوي  پره
  دهد؟مورد تأكيد بسيار است و زرتشت به آن رغبتي نشان نمي

توان ترديد داشت كه كالم زرتشت ماالمـال از تقـديس زنـدگي    در اين نكته نمي
را نه يك » تشنگي« و» گرسنگي«اين انديشه، . مندي از موهبات دنيوي استمولد و بهره

نامد و نه تنها ستايش كنندة ثـروت اسـت بلكـه بـراي آن     مي» ديو«فضيلت زاهدانه، كه 
  .نيز برگماشته است (Arat)» ارت«اي نگهبان بنام فرشته

اين دين كساني را نيز كه بجاي كشاورزي، دامداري و فعاليت مثبت به بيكاري و 
آلـودگي و  دانـد كـه عامـل خـواب    مي busyasta» بوشاسب«پردازند دچار ديو تنبلي مي

  .تنبلي است
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اي عجيب است كه چگونـه دينـي كـه در واپسـين آثـار      اما در هر حال اين نكته
مكتوب خود و در فرهنگ ديني متأخر تا اين اندازه بـر اهميـت ديـو آز تكيـه دارد، در     

ـ  قديمي ك احتمـال  ترين بخشهاي مكتوب بكلي از آن غافل مانده باشد؟ آيا به عنـوان ي
تـر داشـته و در   توان چنين انديشيد كه ديو آز در بخشهائي از گاهان حضوري جديمي

هاي اوستا ها و بازنويسيكوران حوادث و گذر زمان از ميان رفته است و يا در بازنگري
هاي گوناگون بجهت از ميان برداشتن هرگونه مشـابهتي بـا افكـار ارتـدادي     در حكومت

  خوش حذف و تعديل شده است؟زرواني و مانوي دست
بهتر است براي بررسي دقيقتر گاهـان را پشـت سرگذاشـته و بـه شـواهدي كـه       

  :بوجود آز در بخشهاي ديگر اوستا اشاره دارد بپردازيم
در اوستاي متأخر كه يا در زمان زرتشت و يا طبق نظر مري بـويس حـدود يـك    

وسـتا،  هـا، ويسـپرد، خـرده ا   و شامل قسمتي از يسن 27قرن پس از آن نگاشته شده است
، هادخـت نسـك، اوگمـدئچا، ويتانسـك، آفـرين پيغـامبر زردشـت و        دها، ونديدايشت

دهد، ردپاي ديو آز تنهـا در  ويشتاسب يشت است و پنج ششم كتاب ديني را تشكيل مي
  28كجا با صفت آز ديو آفريده نامبردار اسـت ياو در   .خوردها بچشم ميونديداد و يسن

 29.خواهد آتش را خاموش كنديابد كه ميديگر شخصيتي در تقابل با آذر ميو در جاي 
خواهد كه با هيزم آتش بيفروزند و نگذارند كه آزي ديو آفريـده فـرا   آذر از پاكدينان مي

  .رسد و آن را از ميان ببرد
آيـد، يكـي در ابتـداي    مجموعاً از ديـو آز دو مرتبـه ديگـر سـخن بـه ميـان مـي       

و در هـم شـكننده   » توثـر «و » خرد«ضمن ستايش فر، او را واجد  اشتاديشت است كه
در قطعـه اخيـر مـرد     .30داند و دوم در فرگرد سـوم هادخـت نسـك   مي» دشمن«و » آز«

خود را بـه صـورت زن زشـت    ) دين(كند كه در رستاخيز وجدان ناپاكي را توصيف مي
و كـردار بـد   » آز«م، از گويد كه من كردار زشت تو هستزن مي. كنداي مالقات ميپتياره

  ورزيـدي و در بـه روي مـردم    تـو بخـل مـي   . امتوست كه من چنين زشت و تباه شـده 
  .بستيمي

  متـاخر دربـاره ايـن ديـو      اوسـتاي حال بهتر است يكبار اطالعـات انـدكي را كـه    
  :دهد مرور كنيممي

  .دهدخبر مي» ديو«مدارك فوق از وجود او به عنوان يك  -1
 .ف مفهوم حرص و در تقارن با بخل ورزي استخصلت اين ديو متراد -2
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 .است» آتش«و  31»فر«، »خرد«او در تضاد با  -3

كه  –متأخر  اوستايدهد كه در زمان تأليف به اين ترتيب اطالعات فوق نشان مي
يك » آز« -يا در زمان زرتشت و يا تا حدود يك قرن پس از او به نگارش درآمده است 

-اما مفهومي كه بندرت مورد مذمت واقع مي. ي بوده استمفهوم شناخته شده با بار منف

دهنـد،  ها به آن ميدر قياس با اهميت شگفتي كه ادبيات ديني پهلوي و اندرزنامهو  شود
  .بخش باقيمانده از فرهنگ باستان در برابر آن نسبتاً خاموش است

  :دادتوان مد نظر قرار به اين ترتيب بنابر آنچه گذشت دوگونه احتمال را مي
پاسخ اين تضاد را در امكـان دسـتبرد   » زنر«سي از أاحتمال نخست اينكه به ت -1

روحانيون و مغان زرتشتي در مفاهيم و مندرجات كتاب مقدس جسـتجو كنـيم كـه بـه     
نيت از ميان بردن مشابهتهاي فرهنگ مزد يسنا با  افكار الحادي زرواني و مانوي، برخـي  

  .انده و يا برخي اخالقيات را كمرنگ ساختهتاكيدات ديني را از ميان برداشت
تـر زرتشـتي،   و احتمال دوم اينكه عدم تأكيد بر اين ديو را در فرهنـگ كهـن   -2

اقبالي پيامبر نسـبت بـه ايـن مفهـوم و اهتمـام بيشـتر او بـر        چنانكه گذشت، ناشي از بي
نهـا  به اين معني كه دين زرتشـت نـه ت  . تقديس زندگي و تالش و بيشترخواهي دانست

خـواهي را نيـز   اصالتاً ديني به دور از گرايشات زاهدانه و ترك تعلقات است بلكه زيـاده 
هاي زروانـي و مـانوي در فرهنـگ مـزد     نفوذ انديشه. دهدچندان مورد مذمت قرار نمي

  .يسنا به اين ديو قدرت، اهميت و موضوعيت بخشيده است
ت، اجازه دهيـد تنهـا يـك    براي آنكه بتوان به طيب خاطر دفتر اين تحقيق را بس

احتمالي كه اگر قرائني براي آن يافت شود، . احتمال ديگر را نيز مورد بررسي قرار دهيم
  .مسير پژوهش را تغيير خواهد داد

بخاطر داريم كه طبيعت آز در ادبيات زرواني و مانوي با نوعي گرايش بـه اختفـا   
اني، او جسم آدمي را از پليديها طبق مدارك زرو. است مأو پنهان بودن در كالبد آدمي تو

دانيم كه اين ويژگي مـوهبتي اسـت كـه    نيز مي.  32شكل داده و در آن حلول كرده است
  .33اهريمن به گروه ديوان بخشيده است كه بتوانند اقامتگاهي در تن آدميان بيابند

ايـن بـاور كهـن را    » يـده شـوند  لاندامهاي مرد تبه خو خ«در » دينكرد«يا به بيان 
  :دارداي بوضوح بيان ميدر جمله» انيم«
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هاي ديگر كه اندر تن، آز و شهوت را باردار شوند تـا زمـين و آسـمان    آن روان«
  34».ايستد خرد و دانش روان چيني را نخواهند پذيرفتمي

. گردندديو آز و شهوت مي» باردار«گويد كه برخي آدميان گاه سند فوق به ما مي
بسياري از ديوان تـن مـادي   . راندمخفي است و پنهان فرمان ميدر درون آنها » آز«يعني 
هـدف ايـن   . هائي را بيابند و آنانرا تحت سيطره خـود قـرار دهنـد   پس بايد بدن. ندارند

  .مخلوقات اهريمني تسخير وجود انسانها و بيرون راندن خرد و جانشيني است
  :اي است كه حكيم فردوسي آورده استاين همان نكته

  تـان » آز«بـر نشسـت    بجاي خرد
  

  انبازتـان؟ » ديـو «چرا شد چنين  

 

  هـاي دقيقـي از باورهـاي مـزد يسـنا را در اختيـار       كتاب سوم دينكرد كه آمـوزه 
  :گويديابي ديوان مينوي به روان آدميان ميگذارد، درباره دستمي

اين به معني تغيير جوهري روان آنـان بـه روان ديـوي نيسـت بلكـه بـه معنـي        «
چونـان روان پارسـايان كـه    . است)  آشموغان(كرد و كار ديوي از سوي آنان گرايش به 

نشـينند و همچـون   شان بازپس مييازند و ديوان از روانايزدان سوي روانشان دست مي
شـان بـازپس   يازند و ايـزدان از روان روان تبه خويان كه ديوان سوي روانشان دست مي

  35».نشينندمي
هاي تازش آورنده بر گوهر درون معرفي را از پتياره »رشك«و » آز«در اين كتاب 

كردن خرد خدائي است و راه نيرو گرفتنشان شهوت  شان زور آوركند كه راه نابوديمي
  .36پرستي و ديگر دروجان

  :به اين ترتيب تداعي افكار طبيعتاً ما را به سمت اين پرسش خواهد كشاند
اوستا در درون يك جسـم مـادي    ترين بخشهايآيا ممكن است ديو آز در كهن«

اي كه پـس از تسـخير   به عنوان مثال در يك شخصيت اسطوره» به نمايش درآمده باشد؟
  گذارد؟اختيار خصلتهاي مشابه او را به نمايش ميبدست آز، بي

هـاي  يكـي از اندرزنامـه   –در اين زمينه نقل قول جالبي را از كتاب مينوي خـرد  
كنيم، ايـن كتـاب بصـورت پرسشـهائي از شخصـيتي      مي با هم مرور –ارزشمند پهلوي 

در بخشـي از  . تنظيم شده اسـت ) روح عقل(خيالي بنام دانا و پاسخهائي از مينوي خرد 
پرسد كه آيا موجـوداتي اهريمنـي چـون ضـحاك و يـا      اين كتاب دانا از مينوي خرد مي
  افراسياب سودي نيز در بر دارند؟
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  :گويدمينوي خرد در پاسخ مي
و افراسياب تور ملعون اين سود بود كه اگر فرمـانروائي   )بيوراسب(ضحاك از  «

آن فرمانروائي را ) اهريمن(به بيوراسب و افراسياب نرسيده بود آنگاه گناه مينوي ملعون 
پسـين بازسـتدن آن از او   داده بود و اگر به خشم رسيده بود تا رستاخيز و تن» خشم«به 

  ».مجسم ندارد زيرا كه خشم صورت. شدممكن نمي
  :توان نتايج آن را به شرح زير مرور كردمي. اهميت  اين متن روشن است

و اولويـت آنـان   ) بيوراسـب  –اژي دهاك (وجود فرمانرواياني چون ضحاك  -1
  .باعث شده است كه فرمانروائي به خشم نرسد

ولـي آنـان   ) در جسـم زنـدگي دائمـي نـدارد    (خشم صورت مجسـم نـدارد    -2
اند، زيرا در كنار صـفت  و يا صورت مجسم يك صفت. (انداراي جسمبرخالف خشم د

  ).اندقرار گرفته» خشم«
  .اهريمن دهنده موهبت اين فرماندهي بوده است -3

  .رسدبموازات نتايج فوق سؤاالت زير نيز به ذهن مي
در زمـان  ) تـازش آورده بـه روان آدمـي   (چه سلسله مراتبي در ميان ديوان ) الف
ن وجود داشته است؟ چه كسي فرا دست خشم است كه اگر او باشد نوبت تنظيم اين مت
  رسد؟به خشم نمي

توان نتيجه گرفت كه ضحاك و يا افراسـياب صـورت مجسـم ديـوي     آيا مي) ب
نظير خشم بوده باشند؟ بدين معني كه ديوي در درون آنها حلول كرده و كشـور وجـود   

  آن ديو واجد صورت مجسم شده باشد؟آنانرا اقامتگاه خود ساخته باشد و در نتيجه 
در تمامي متون پهلوي سلسله مراتب بدون ترديـد  . پاسخ سوال الف روشن است

يعني  –در مينوي خرد . رسد، يعني همه جا سپهساالر ديو آز استمي» خشم«به » آز«از 
گردند كـه بايـد از تـن دور داشـته     مشخصاً پنج دروج ذكر مي –همين كتاب مورد نظر 

واضح است كـه اگـر   . 37اندو آنان به ترتيب آز، خشم، شهوت، ننگ و ناخرسنديشوند 
  .رسدآز باشد آنگاه نوبت فرماندهي به خشم نمي

در پاسخ سوال دوم الزم است يكي از ايـن دو شخصـيت كـه واجـد ويژگيهـاي      
تري را در خود جاي تري هستند و ضمناً خصوصيات اهريمني بيشتر و پراهميتنمادين

  تـرجيح مـن، تمركـز تحقيـق بـر شخصـيت      . اند مورد كالبـد شـكافي قـرار گيرنـد    داده
تـر و اولـين شخصـيت    تـر، نمـادين  اژي دهـاك پراهميـت  . اسـت ) ضحاك(آژي دهاك 
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قـدمت افسـانه او بـه    . گـردد هاي زرتشت ياد مياهريمني و شگفتي است كه در سروده
اي مـادي و مينـوي   هـ موجودي خوفنـاك كـه داراي جنبـه   . قدمت افسانه فريدون است

  دهـد در  نشـان مـي  » Boyceبـويس  «در حـالي كـه  افراسـياب، چنانكـه     . توامان اسـت 
پهلواني نيرومند در روزگار كيكاوس، سومين پادشاه كياني بوده  اوستاهاي ترين اليهكهن

. دانيم بجاي مانده از سرايندگان كاوياني يعني دشمنان اوسـت است و آنچه درباره او مي
بنابراين هدف من در ادامه ايـن  . 38يابدر سنتهاي بعدي است كه او چهره ديو ميظاهراً د

متن بر ذكر هماننديهاي ديو آز و اژي دهاك استوار است و نشـان خـواهم داد كـه اژي    
. دهاك در فرهنگ مزد يسنا جسمي تهي شـده از خـرد و در تصـرف محـض آز اسـت     

-ديوي كه در طول هزاره. است» ديو آز« توان تصور كرد او خود،آنقدر شبيه، كه گاه مي

-تنها نگاهي بـه مشـابهت  . ترين پيكري كه يافته مخفي كرده استها خود را در مناسب

اش روئيـده  هاي اين دو كافي است كه پرده از راز سلطاني كـه روزي مارهـائي از شـانه   
  .برگيرد

  )ضحاك(ك ااژي ده

  :اژي دهاك در اوستا

ني به جانوري اهريمنـي شـبيه اسـت كـه برتـرين      چهره اين اسطوره در متون دي
  :گرددچنين معرفي مي اوستااو در . رودهمدست اهريمن به شمار مي

آن ديـو  . آن دارنده هزارگونه چـاالكي . اژي دهاك سه پوزه، سه سر، شش چشم
دروغي را كه اهـريمن بـراي    ]ديو[بسيار نيرومند دروغ، آن آسيب جهان و زورمندترين 

  39...كي و مرگ راستي پديد آوردگزند جهان خا
و در فارسـي   azi-dahakaدر اوسـتائي  : نام اژي دهاك خود يادآور معنائي است

 dahakaبه معني مار و اژدهـا و واژه   Azi. از دو جزء تشكيل شده است azdahagميانه 
صفتي است كه به نام او افزوده شده است و معني آن كامالً روشن نيست، امـا ظـاهراً از   

شواهد بسياري در متـون دينـي نشـان    . گرددن مخلوقي اهريمني و ديو سيرت افاده ميآ
  .ترين تير در تركش اهريمن استدهد كه وي كاريمي

شـاهي از جمشـيد بيـرون    » فر«در داستان جمشيد پس از آنكه براي چندمين بار 
» رفـ «سپند مينو از يك سـو و اهـريمن از سـوي ديگـر بـراي فراچنـگ آوردن       . شتافت
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سـپند مينـو   . ترين پيك خـويش را از پـي آن گسـيل داشـتند    كوشيدند و هر يك چاالك
را بـراي  » اژي دهـاك «و اهـريمن  » آذر اهورامزدا«از ميان يارانش ) خرد پاك آفريدگار(

  .و ميان آنان كارزاري صورت گرفت. 40بدست آوردن فر روانه كردند
اك آسيب رسـان بـه آب،   است و اژي ده» همه تن مرگ«در متون كهن اهريمن 

رسالت او مبارزه بـا همـه   . گياه، چهارپا و بويژه گاو يعني مظهر بركت و حيات اهورائي
مظاهر زندگي و حيات است و انسـان كـه در مركـز آفـرينش اورمـزد قـرار دارد آمـاج        

  .حمالت اژي دهاك است
و را بـر  كند تا ااي پيشكش ميبرطبق روايات  اوستا، ضحاك، به ايزد ناهيد هديه

هفت كشور مسلط گرداند و نيرو دهد كـه آنهـا را از مـردم تهـي كنـد امـا ايـزد ناهيـد         
  كنـد و كاميـاب   نيـز همـين تقاضـا را مـي    » واي«او از ايـزد  . كندخواست او را روا نمي

  .شودنمي
رانـد و ايـن   براساس متنهـاي فارسـي ميانـه ضـحاك در هـزاره دوم فرمـان مـي       

  .41بخشداو ميفرمانروائي را اهريمن به 
اين اسـطوره در سـناريوي از پـيش مشخصـي در دوران شـهرياري هوشـيدرماه       

در هزاره دوازدهم از كـوه دماونـد زنجيـر گسسـته بـه سـتم و       ) دومين فرزند زرتشت(
پردازد، پس به فرمان اهورامزدا گرشاسب از دشت زابلستان برخاسـته و او  بيدادگري مي

  .را هالك خواهد كرد
اي به زبان پهلوي در پيشـگوئي نجـات بخشـان    نوشته(بهمن يسن  در كتاب زند

خطـاب بـه ضـحاك    ) دينـي بي(درباره وقايع هزاره هوشيدرماه از زبان اهلموغي ) ايران
  :چنين آمده است

نه هزار سال است فريدون زنـده نيسـت چـرا نـه ايـن بنـد را نگسـلي و         اكنون«
  42».انديشان را از ور جمكرد برآوردهبرنخيزي، زيرا كه اين جهان پر از مردم است و ا

گسـلد و سـپس زور   بند و چوب ضـحاك را از بـن مـي   » اهلموغ«به اين ترتيب 
امـا ايـن بـدترين    . كنـد بلعد و به جهان حمله مـي شود و اهلموغ را ميدهاك افزون مي
  پوزه و شـش چشـم اسـت؟ آيـا      3سر،  3نيروي اهريمن چرا داراي  تريندروغ و ناپاك

رسد اين اسطوره شـكل تكامـل يافتـه و    نظر مي ك چنين هيبتي داشته است؟ بهاژي دها
بر هر شانه او ماري روئيده است و با رشد مارهـا و  . مسخ نهائي ضحاك ماردوش است

رسوخ تام و تمام صفات اهريمني در ضحاك وي بمـرور داراي سـه سـر، سـه پـوزه و      
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اي همسان و مسـخ شـده   ونهشش چشم شده است؛ يعني دو سر مار با سر ضحاك به گ
راننـد و ايـن خـود الهـامبخش معنـاي عميقـي اسـت كـه در         بر پيكري واحد حكم مي

  .بخشهاي ديگر از آن سخن خواهم گفت

  )ضحاك(روايت شاهنامه از اژي دهاك 

فردوسي ظـاهراً روايتگـر   . كندشكل كاملي از اين اسطوره را حكايت مي شاهنامه
هـا  يعنـي آنچـه از طريـق خـداي نامـه     . ساسانيان استشكل رايج اين اسطوره در دورة 

روايـاتي كـه بـه    . هاي پيش از او به او رسيده استو شاهنامه) بويژه روايت پهلواني آن(
تعبير كريستين سن اصل گيهاني خود را تا حـدودي از دسـت داده و بـه شـكل زمينـي      

اصـبي اسـت   ضحاك ديگر اژدهائي سه سر نيست بلكه فرمـانرواي غ . نزديك شده است
امـا در همـه حـال گـوهر      .43ديوي كه مردگونه شده اسـت : كه چهره و نژاد انسان دارد

اصلي داستان توسط فردوسي با  امانت حفظ شده است و قطعات گم شده در روايتهاي 
منابع تحت اختيار فردوسي تغيير ديگري نيـز در  . نهدكهن را با هنرمندي در كنار هم مي

در اينجا پدر . است» عرب«آن تغيير نسبت اژي دهاك به ضحاك  اند واصل روايت داده
  در ايـن بـاره   » نلدكـه «. گـردد يكـي از پادشـاهان عـرب معرفـي مـي     » مـرداس «ضحاك 

  :نويسدمي
تغيير جزئـي  زرنگي ايرانيان از زمانهاي پيش اسم دهاك جبار اهريمني را با يك «

بـه ايـن ترتيـب بـرخالف     . ه بـود كه نزد عربها بسيار متداول بود، كردتبديل به ضحاك 
، يك نفر عرب قلمداد گرديد و خوشتر آنكه عربها نيـز آن را  روايات كهن، شاه اهريمني

  ...باور كردند
خودپسندي اهالي يمن كه مدت زماني هيچ كار مهمي از ايشـان بوجـود نيامـده    

و در ) 22طبـري ج، صـفحه   (بود بعدها به ضحاك يك شجره نسـب جعلـي يمنـي داد    
  دانـد كـه تمـام اهـالي يمـن بوجـود او افتخـار        جه ابونواس او را سلطان مقتدري مينتي
  44».كنندمي

به اين ترتيب است كه اصليت عربي ضحاك در بسياري از كتابهاي تاريخي پـس  
اما به هر ترتيب شـاهنامه راوي هيئتـي جـذاب و كامـل از     . 45گردداز اسالم نيز درج مي
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سبكسر مرداس و پدرش شاه تازيان مـردي گرانمايـه و    ضحاك فرزند: اين داستان است
بينـد و از  اي است او را مستعد وسوسه ميابليس كه مترصد يافتن رخنه. خداترس است

ريـزد و  او براي تصاحب سلطنت به همدستي شيطان نقشه قتل پدر را مي. بردراهش مي
رود تـا سـر و تـن    يپگاهان، هنگامي كه مرداس به عادات مالوف براي نيايش به بـاغ مـ  

  .كشدبشويد، او را به چاهي سرنگون كرده و مي
امـا  . كنـد نهد و حكمرانـي خـويش را آغـاز مـي    سپس افسر تازيان بر سر مي وا

اينبار در لبـاس جـواني آراسـته و    . شيطان هنوز نقشه خويش را به تمامي نينداخته است
  انه شـاهي را در دسـت   كنـد، كليـد خورشـخ   خود را به او معرفـي مـي  ) آشپز(خواليگر 

بـا انـواع خورشـتهاي     –برخالف سنت گياهخواري  –روز گيرد و شاه را چهل شبانهمي
پادشاه در لذت و حيرت از اينهمه تنوع و هنر طـبخ بـه او   . كندگوشتي و لذيذ اطعام مي

  .خواهد كه تحقق آرزوئي را از شاه طلب كندگويد و از او ميآفرين مي
  آرزويبـــدوگفت بنگـــر كـــه تـــا 

ــا   ــت اي پادش ــدو گف ــگر ب   خورش

ــاه  ــروز ش ــه پي   يكــي حاجتســتم ب

  كه فرمان دهـد شـاه تـا كتـف اوي    

  بــدو گفــت دادم مــن ايــن كــام تــو
 

  چه خواهي، بخواه از مـن اي نيكخـوي   

  هميشـــه بـــزي شـــاد و فرمـــانروا

ــاه   ــن پايگ ــت اي ــرا نيس ــه م   وگرچ

ــم و روي   ــر او چش ــالم ب ــم بم   ببوس

ــو  ــام ت ــر ن ــن مگ ــرد زي ــدي گ   46بلن

 

. كنـد شناسد و كتف خود را تسليم او مـي نيرنگ نهاني شيطان را باز نمي ضحاك
گردد و از جـاي بوسـه او دو   جوان پس از بوسه ناپديد مي. دهدداستاني شگفت رخ مي

رسند امـا درمـان ايـن درد    پزشكان از هر سو فرا مي. رويندمار سياه از دو كتف شاه مي
اين بار در هيئت پزشكي كـاردان بـه ضـحاك     ابليس هزار چهره. شگفت را قادر نيستند

  گويد كه آرامش مارهاي دوش پادشاه كـه هـر لحظـه سـر او را مـورد تهديـد قـرار        مي
  ضـحاك چنـين   . دهند، باز بسته اينست كه آنان را از مغز سر آدميـان خـورش دهنـد   مي
يـان  رانـد و نفـوس بسـياري را از م   كند و بدين شيوه هزار سال مار بر دوش ظلم ميمي
  .بردسازد و راستي را به كام كژي و گزند ميوي جمشيد را به اره به دو نيم مي. بردمي

  هنر خوار شـد جـادوي ارجمنـد   

  شده بر بدي دسـت ديـوان دراز  
 

ــد   ــكارا گزن ــتي آش ــان راس   نه

  47زنيكي نبودي سخن جز بـه راز 

 

نهايتـاً  گـردد و  سلطنت اهريمني ضحاك با قيام كاوه و فريدون عاقبت متزلزل مي
  كـه داري فـره ايـزدي اسـت سـرنگون       –فرزند آبتين  –تاج و تخت او بدست فريدون 
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فريدون در لحظاتي كـه گـرزه گـاو سـر را بـراي كوبيـدن و كشـتن ضـحاك         . گرددمي
يابـد  شود و دستور مـي از كشتن منع مي) يكي از ايزدان(بركشيده است، توسط سروش 
ضـحاك  . مرگ او فرا نرسـيده اسـت  ) زمان(يرا هنوز ز. كه او را در البرز كوه در بند كند

  اينچنين تنها و بيكس در محاصره زنجيـر و مسـمارهاي گـران در ميـان دو كـوه دربنـد       
  .گرددها آغاز ميها و پليديشود و پادشاهي فريدون با شستشوي جهان از بديمي

  داليل مشابهت ديو آز و آژي دهاك

بهتر است به مسـير اصـلي ايـن پـژوهش      پس  از ذكر نكاتي پيرامون اژي دهاك
بازگرديم و آنگاه مجدداً روايت فردوسي را از نقطه نظر تطبيـق آز و آژي دهـاك مـورد    

آغـاز  » تقابل بـا آتـش  «بهتر است ذكر اين موارد مشترك را از . ارزيابي قرار خواهيم داد
گانگي سرشت و توجه بر كردار مشابه اين دو در موارد گوناگون بهترين دليل بر ي: كنيم

  :وظيفه اهريمني آنان  است

  تقابل با آتش -1

چنانچه پيشتر ذكر آن رفت بـاب  . ضديت با آتش، الهامبخش معنايي عميق است
آز و آذر  اي را در خود جاي داده است كه به سـابقه كـارزار ديـو   هجدهم ونديداد قطعه

  :اشاره دارد
سـتهايت را بشـوي و   اي صاحب خانه براي كمك من برخيز، لباس بپـوش و د «

هيزم جستجو كن و نزد من بياور و هيزم پاك را با دستهاي شسته براي من روشـن كـن   
  ».پيش از آنكه آزي نام مخلوق ديوها براي گرفتن جان من براي جنگ ظاهر شود
نبـردي  . اين قطعه مسبوق به يك كارزار است، آذر نگران حمله آزي ديـو اسـت  

آن معلوم نيست و ظاهراً تقابل ديو آز كه مفهومي معادل  بين آندو برقرار است كه منشاء
  آيـا ايـن سـابقه در كـردار     . رسـد حرص و فزونخواهي دارد بـا آذر نـامفهوم بنظـر مـي    

  :گذرانيمآژي دهاك نيز وجود دارد؟ براي اين مقايسه اوستا را از نظر مي
دهـاك بـر    اي است كه در آن از نبرد آذر و آژيدر كرده هفتم زامياد يشت قطعه

اين فـر ظـاهراً از جمشـيد جـدا شـده اسـت و       . گويدسخن مي» فر«سر بدست آوردن 



 

 116 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 
  

 

 

ترين پيك خـود را بـراي بدسـت آوردن آن گسـيل     اهريمن و اهورامزدا هر يك چاالك
  : اندكرده

ايـن فـر بدسـت    : پس آنگاه آذر مزدا اهورا پيش خراميد، اين چنين انديشه كنان«
اما از پس او اژدهاك سه پـوزه زشـت نهـاد بشـتافت ايـن      نيامدني را من خواهم گرفت 

  :چنين ناسزاگويان
بدست نيامدني ) فر(پس رو، اين را دانسته باش تو اي آذر مزدااهورا، اگر تو اين 

را به چنگ آوري هر آينه من ترا يكسره نابود سازم بطوريكه تو نتـواني در روي زمـين   
  ...اهورا آفريده روشنايي دهي

داري كردن جهان راستي آنگاه آذر در انديشه از خطر زندگي دسـتها  از براي نگه
  .چه اژدهاك سهمگين بود. را پس كشيد

ايـن فـر   : پس از آن اژدهاك سه پوزه زشت نهاد بشتافت اينچنـين انديشـه كنـان   
بدست نيامدني را من خواهم گرفت اما از پس او آذر مزدااهورا برخاست به اين سخنان 

  :گويا
را دانسته باش تو اي اژدهاك سـه پـوزه، اگـر تـو ايـن فـر بدسـت        پس رو، اين 

نيامدني را به چنگ آوري هر آينه مـن تـرا از پـي بسـوزانم و در روي پـوزه تـو شـعله        
برانگيزم بطوري كه تو نتواني در روي زمين اهورا آفريده خروج كني از براي تباه كـردن  

چـه آذر  . دسـتها را پـس كشـيد    آنگاه اژدهاك در انديشه از خطر زنـدگي . جهان راستي
  .48سهمگين بود

رانسـنگ و  گاين كـارزاري كـه شخصـيت    . دهداين صحنه يك ستيز را نشان مي
همتاي آذر، پسر اهورامزدا و مهمترين نماد فرهنـگ مزديسـنا و زرتشـت را در يـك     بي

دهـاك  اهـريمن، آژي . بايستي شخصيتي معادل را در جبهه ديگر مهيا كندجبهه دارد، مي
  :اين قطعه نكاتي را در خود نهفته دارد. يابدا شايسته و در موازنه مير

  تقابل با خرد -2

  در بـاور جهـان باسـتان، چيـزي بسـيار بـيش از       » آتـش «ابتدا بايـد دانسـت كـه    
روشـنائي آتـش واجـد خصـلتي     . بخشـد هائي سركش است كه گرما و روشني ميشعله

  .49استاي براي اشراق و آگاهي قدسي بوده و وسيله
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اي تنها نگاهي سطحي بر سابقه  اهميـت آتـش در اديـان، خـود موضـوع مقالـه      
شناسـي مـزد   كنم كـه در هسـتي  مستقل خواهد بود و من تنها به ذكر اين نكته بسنده مي

به عنوان جـوهره ذات   » خرد«يسنا آنچه در وراي اين فروغ اهورائي حضور دارد مفهوم 
ز اسـت، جـوهره اصـلي ايـن ذات ا    » سرور خردمنـد «ي اهورا مزدا لفظاً بمعن. الهي است

آن روشـنائي محـض،   «: يكطرف خرد و آگاهي است و از سوي ديگر بنابر متن بندهش
اي از آن روشـنائي  آتش قطعـه » .50، سپيد، گرد و از دور پيداستنهمانند تن آتش روش

  ».51آتش را از روشني بيكران خود آفريد) اورمزد(او «: بيكران است
ترتيب و چنانچه پيداست آتش و خرد از اين نقطه نظر كه هـر دو جـوهره   بدين 

پس در الهيات مـزد يسـنا نبـرد بـا     . اصلي هرمزد هستند، نوعي ترادف و همانندي دارند
اين هماننـدي  . دهدآتش در واقع مفهومي نظير نبرد با خرد را بروشني در خود جاي مي

  :در كتاب اوستا به تكرار آمده است
  .52دوست او هستي» خرد مقدسي«توئي خوشي مزدااهورا، تو مانند » آذر«اي 

تو در اينجـا بـه تـو نزديـك     » آذر«اي مزدااهورا ما نخست خود را بواسطه عمل 
  .53جوئيمبه تو تقرب مي» خرد مقدست«كنيم و بواسطه مي

هماننـد  » خرد مقـدس «در اينجا آتش وسيله تقرب به خداوند است زيرا آتش با 

دهـاك و آذر بـراي   به ايـن ترتيـب سـتيز اژي   . رد نيز جوهره ذات الهي استاست و خ
اين ضديت چنانكه گذشت همانست كـه  . بدست آوردن فر پادشاهي ستيز با خرد است

در بندهش امده است كه پـيش از زمـان جمشـيد،    . در مورد آزي ديو نيز ذكر شده است

پيـروز  ) خرد مكتسب(رود خرد و گوشان س) خرد ذاتي(آز در تقابل با خرد، آسن خرد 
» آسـن خـرد  «به همين سبب جم نخست . بوده و استقرار بيشتري در آدميان داشته است

  )بندهش 344صفحه (. رهائي داد» آز«را از 

بموجب زند ونديداد، فرگرد دوم، جمشيد در اصالحات خـود، چـون ديـوان را    
و » خـرد «ز كـار انداختـه و   ديو را كه مظهر حرص و طمع است ا» آز«كند زده و تباه مي

  .كندرا جايگزين مي» رويميانه«
هائي از سـتيز آز و خـرد اسـت، ايـن كتـاب از آن      كتاب دينكرد نيز بيانگر نمونه

  .با آدمي در آميخته، ياد كرده است) فر= (اهريمني كه براي تباه كردن خوره 
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فرزانگي خرد است دادار، خرد را آفريده تا خوره را از آز بپايد، زندگي خوره از 

در آميختن آز با آدمـي بـه نيـت از    ! ]آز، حرص، شهوت[و مرگ آن از خودكامگي ورن 
ربودن فر بدون شك يادآور شهريار اساطيري جمشيد است كه به سبب  ميان برداشتن يا

  .تكبر و آزمندي، فر را از دست داد

انگشـت   اي است كـه فردوسـي در شـاهنامه بـر روي آن    بهرحال اين تقابل نكته
  :نهدتاكيد مي

  فزوني نجست آنكه بودش خـرد 
 

  54بدو نيك بر مـا همـي بگـذرد    
 

  :و يا
  به تخت خـرد برنشسـت آزتـان   

 

  55چرا شد چنـين ديـو انبازتـان    
 

  :و يا
ــدام  ــرت را ب ــرد س ــر آز گي   وگ

 

  56بر آري يكي تيـغ تيـز از نيـام    

 

ـ  . دار اسـت ضديت آز و خرد در فرهنگ مزد يسنا ريشه ار نمـادين،  در برخـي آث

تصـويري از  » ارداويرافنامه«در . سازدشخص آزمند، خوراك از مغز خود و يا ديگري مي
عقوبت فردي آزمند به نمايش درآمده است، تصويري كه ارتباط نمادين آز و خرد را به 

  :گذاردنمايش مي

و ! خـورد كشـت و مغـز او را مـي   پس ديدم روان مردي كه فرزند خـود را مـي  «
كنـد؟  گراني را تحمل مـي ) كيفر(ن تن چه گناه كرد كه روان او چنين پادافره پرسيدم، اي

اين روان آن داور و قاضي است كه در ميان كسي كـه  : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند كه

او به دادخواهان و متهمـان بـا خـوش چشـمي و     . خواستند داوري دروغ كردداوري مي
و بـا خواسـتاران    ]نگريسـت [وري » آز« راستي ننگريست بلكه بـا ميـل بـه خواسـته و    

  ».57با خشم و تندي سخن گفت ]درخواست كنندگان[
  :گشايدمتن فوق، رمز خود را براحتي مي

قاضي آزمند است و پيشاپيش در مقابل رأي و قضـاوت خـود، رشـوه خواسـته     
كنـد كـه   در شهود خود او را در حـالي مجسـم مـي   ) ارداويراف مقدس(رويا بين . است

آن را از خـرد و عقـل   [. خوردرا تباه كرده و مغز آن را مي) گوهر و ميوه زندگي(فرزند 
) ضـحاك (دهـاك  اين وجه سمبليك به كاملترين شـكل در داسـتان آژي   ].سازدتهي مي
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مجبور است ماران دوش خود را از مغـز  ) سمبل آز( ضحاك. ي آمده استحكيم فردوس
ست كه سوداي پنهان سلطنت را در دل دانيم كه ضحاك، جواني امي. مردم خورش دهد

او بـه امـداد   . مانـد پوشـيده نمـي  ) و يا اهريمن(اين ميل و كشش دروني بر ابليس  .دارد
حال، در حلقه يـك پيمـان بـا    . رسددارد و به مراد خويش ميابليس پدر را از راه بر مي

رود ولـي  بوضوح سخن از يك پيمان ميان آنـدو مـي  (ابليس خود را گرفتار كرده  است 
، آيا رسيدن به قدرت و يا برخورداري از توان جـادوگري  )مفاد آن چندان روشن نيست

در مقابل فروختن روح به شيطان اسـت؟ يعنـي همـان مضـموني كـه در داسـتان دكتـر        
روح ) ابلـيس (و يا كريستوفرمارلو به تكرار آمده و طي آن مفيسـتوفلس  » گوته«فاوست 

  58داري بيكران از لذات زندگي از آن خود ساخت؟دكتر فاوست را در مقابل برخور

شـود، در يكـي از   در اينجا ابليس در صورتهاي مختلف بر ضـحاك پديـدار مـي   
افتـد بـه   اتفـاقي كـه مـي   . زنـد دهاك به احترام بوسه مـي بر شانه اژي) خوالگير(ها جلوه

دمـد و  او با اين تماس بخشي از روح خود را در پيكر او مـي . سادگي قابل حدس است
پادشاه پيشاپيش مساعدت روانـش را بـراي   . كندمي» ديو آز«بدن پادشاه جوان را باردار 

او كه تا پيش . گرددشاه آغاز مي» دگرديسي«از اينجا . پرورش اين نوزاد نشان داده است
يابـد و بـه تعبيـر اسـدي طوسـي      از اين انسان است با حلول روح اهريمني تحـول مـي  

رمز مار چنانكه گفته شد خود . زننداش سرميد و مارهائي از شانهگردمي» اهرمن چهره«
. 59گيـرد اولين جلوه اهرمن در بسياري از متون ديني در مار صـورت مـي  . دقيق آز است

او انسـان را بـه زنـدگي    . بـرد بياد بياوريم كه در عهد عتيق نيز مـار آدمـي را از راه مـي   
در . اي از فزون طلبي داردكند كه خود جوهرهناپذير وسوسه ميجاودان و يا دانش كرانه

موالنا لباس ديگري به قامـت ايـن فكـر    . آنجا نيز مار ظهري از ميل به فزونخواهي است
  :پوشانده است

  صد هزار ابلـيس الحـول آربـين   
 

  60!بـين » مار«را در » ابليس«آدما،  

 

گويد كه پـس  داستان به ما مي. گرديمبه داستان خود، يعني دگرديسي شاه باز مي
كند، زيرا مـاران،  قرار ميزند و او را بيي او سر ميهاي اهريمن مارهائي از شانهوسهاز ب

ضحاك هر بار كه آنان را از مغز ). نماد گرسنگي خود از عالئم آزمندي است(اند گرسنه
او رشـد كـرده و    ، آنان بيشـتر در درون )بردخرد را از ميان مي(دهد خورش مي» انسان«
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» مسـخ «اي تصرف و در يك كالم رور همه ابعاد وجودش به گونهه مبگيرند و يشه مير
زيرا اژدها در فرهنگ و اساطير ايران مرحلـه تكـاملي   ! شودمي» اژدها«گردد كه خود مي

  :مار است
  گر اكنون كه مار است گردد رهـا 

 

  شود تا نه بس هفـت سـر اژدهـا    
 

  )فردوسي(                      

  زما نشان وزين بيش روزگار مبرمده 
 

  كه اژدها شود ار روزگـار يابـد مـار    
 

  )مسعود سعد(                                                   

  شود اين مـار زمهلـت صـائب   اژدها مي
 

  رحم بر نفس نمودن زمسلماني نيسـت  
 

  )صائب(      

ا بـه  با تبديل شاه به اژدها و تسخير تمام و كمال روان، او همه حاالت ديـو آز ر 
  :گذاردتمامي به نمايش مي

دهـد و  دهاك نسـبت مـي  صفاتي كه اوستا به اژي(» جودبلعد و ميآدميان را مي«
  ).تر از شاهنامه از آن سخن به ميان آمده استدر آثار ديني كهن

قطعاتي از شاهنامه كه مربوط به آخرين روزهـاي ضـحاك اسـت بخـوبي مسـخ      
قرار و ماران او بي. كندخونريزي او را تصوير ميشخصيتي پادشاه و كردار آدمخواري و 

  :انددوشش گرسنه
ــي  ــر ب ــرد س ــزاربب ــان ه   گناه

  همي خون دام و دد و مـرد و زن 

  مگر كاو سر و تن بشويد به خون

  همان نيز زان مارها بـر دو كفـت  
 

  هراسان شدسـت از بـد روزگـار    

ــزن   ــي آب ــد در يك ــزد كن   بري

  شود فـال اخترشناسـان نگـون   

  61است مانده شـگفت  به رنج دراز
 

كنم از اين زيباتر بتوان بالئي را كه آزمندي بر سـر خـرد و روان آدمـي    فكر نمي

ترين پيكـري  مناسب» اژدها«به اين ترتيب . آورد در قالب يك داستان رمزي بيان كردمي

اي از تواند براي خود بيابد، زيرا چنانكـه پيشـتر آوردم آز، جـوهره   مي» ديو آز«است كه 

گرسـنگي،  . بلعـد دارد و اژدها نيز آتش افكن است، آز بلعنده است و اژدها نيز مي آتش

م پيونـد  بلعندگي و ويرانگري شيرازه اشتراكي ديگر است كه آز و اژي دهـاك را بـه هـ   
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در . دهاك در اوستا نيز نمايش مسـخ نهـائي يـك پاكباختـه آز اسـت     اژيچهرة . زندمي

  :دهاك آمده استني در كنار آژيبرخي از بخشهاي اوستا صفت آز بروش

  بـه جهـان روي آورده گناهـان    » پـر از آز «دهـاك زنجيـر گسـيخته،    وقتيكه اژي«

شمار مرتكب شود و يك ثلث از مردمان، سـتوران و گوسـفندان و سـاير مخلوقـات     بي

  ».62ايزدي را نابود سازد

اين متن . دهداي ديگر مورد تائيد قرار مياين نكته را كتاب سوم دينكرد به گونه

  :كنديكي از نتايج تازش ديو آز به مرد تبه خود را توصيف مي

  ».63دارداندازه بدي بردين بهي روا ميشود و بيهمتراز ضحاك مي ]وي[«

جالب . گردددهاك و ديو آز روشن ميبه اين ترتيب تا حد بسياري يگانگي آژي

ار داشـته و در مـواردي   اينكه آزمندي ضـحاك در فرهنـگ كهنسـال ايـران بسـامد بسـي      

ــوع فزونخــواهي ضــحاك را كــه گــاه در صــفت ورن   و گــاه در ) شــهوت(صــراحتاً ن

كشد شـاهنامه گـرايش او را بـه اختيـار     فزونخواهي ثروت و قدرت است به تصوير مي

  :آوردشمار و تصاحب دختران خوبروي مثال ميكردن همسران بي
ــوبروي    ــري خ ــامور دخت ــا ن   كج

  خـويش  پرستنده كرديش بر پـيش 
 

  گفـت و گـوي  به پرده درون بود بـي  

64نه بر رسم دين و نه بر كيش خويش
 

الحكايـات و  او را عوفي در جوامـع ) ورن(شهوت پرستي و فزونخواهي شهواني 

دميـد  داند كه به سوي هر زن زيبائي مـي الروايات به مدد قلمي زرين و مجوف ميلوامع

در كتاب  نيز ت كه مطهربن طاهر مقدسياي اساين همان نكته. شداو مسخر ضحاك مي

  :آفرينش و تاريخ آورده است

دميـد  يافت در آن مشاوره مـي هرگاه در اقليمي زني زيباروي يا ستوري فربه مي«
  ».65كشاندو به افسون خويش آن را به سوي خود مي

آورد و از گـنج  ميل او را به خواسـته و ثـروت مـي    عجائب المخلوقـات طوسي در 
  :بردميضحاك نام 
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ضحاك، مالهاي آدميان بستند و هيچ زني يا دختري نماند كي ويرا نگيني بود يا «
و سيم و مال خود را در چهار حوض مسين پر زر در بياباني نهـاده  . حلقه كي وي نستد

  ».66بود
اي از بازتاب طبيعي خصلتهاي اين اسطوره در آثار بعـدي  هاي فوق گوشهافسانه

  .گذاردهر يك بر گرايش فزونخواهانه ضحاك صحه ميهائي كه افسانه. است
فريدون به اين اعتبـار،  . يابد كه فريدون نام دارداو نهايتاً توسط كسي شكست مي

تواند سمبل آز و حرص را شكست دهد، طبيعتاً بايد داراي ويژگـي و  يعني كسي كه مي
تيزبينـي آن را  او داراي چه ويژگي اسـت؟ فردوسـي بـه    . صفتي در مقابل آزمندي باشد

  !داد و دهش: كندبازگو مي
  فريـــدون فـــرخ فرشـــته نبـــود

  به داد و دهش يافـت ايـن نيكـوي   
 

  به مشك و به عنبـر سرشـته نبـود    

  67، فريدون تـوئي نتو داد و دهش ك

 

  و دقيقـاً در تقابـل بـا حـرص و در واقـع درمـان       » انفـاق «دهش، صفتي مترادف 
  !ورزي استطمع

  »گاو«و » انسان«ضديت با 

از جمله ديواني كه در آغاز آفرينش براي تبـاهي گـاو    بندهشبموجب مندرجات 
شـوند،  كنند و به فرمان اهريمن به بدن مادي آنان مسلط مينخستين و كيومرث اقدام مي

هـاي شـاخص   در واقع آز براي از ميان برداشتن انسان و گاو نمونه. آز يا آزي ديو است
بخوبي ارتباط ميان گوشتخواري  هاي زاد اسپرمگزيدهاب كت. كندآفرينش اورمزد تكاپو مي

دارد كـه اگـر مـردم از گوسـفند كشـي منصـرف       دهد و معلوم ميو آزمندي را نشان مي
  :گرددشوند نيروي آز كاسته مي

نهائي آز، ارديبهشت براي ياري فرشته اير يمـن بـه زمـين آمـد و بـه      براي چاره«
: اين را نيز بفرمايد كـه . نوع گوسفند را نشان دادآفريدگان كم سودي گناه سنگين كشتن 

. كشـتيد اين چنين گوسفندكش مباشيد، چنان كه از پيش تاكنون عمـالً مـي  ! آدمي هستيد
تخواري بگردنـد  شـ فرمـان ارديبهشـت از گوسـفند كشـي و گو    ) پذيرندگان(نيوشداران 

  .68»و يك چهارم نيروي آز كاسته شود) صرف نظر كنند(
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شـاهنامه  . دهاك نيز بـر دوش دارد ان دقيقاً رسالتي است كه آژيكشتن گاو و انس
  گـذارد او را كشـنده گـاو بـر مايـه معرفـي       كه شكل كامل اين اسطوره را به نمايش مي

  .كندمي
بـه  » فريدون«. اسطوره ضحاك در شاهنامه با دو نماد انسان و گاو در ستيز است

نمونـه گـاو   (ه ايـزدي و گـاو بـر مايـه     عنوان نمونه انسان كمال يافته، داراي فر و شـكو 
  .69مشخص شده است» داراي برترين پايه«كه در شاهنامه با صفت ) برگزيده

ضحاك برخالف سنت رايج گياهخواري، بدعت مكروهي چون گوشـتخواري را  
از سوي ديگر ماران او آدميان . كندگذارد و خود از گوشت گاو جوان تغذيه ميبنيان مي

  .دارند زيرا ماران رسالتي جز اين ندارندرا از ميان بر مي
  مگـر تــا يكــي چــاره ســازد نهــان 

 

  70ختـه مانـد زمـردم جهـان    كه پرد 

 

را بـه   »گـاو «و » انسـان «به بيان ديگر ضحاك نيز چون آز رسالت از ميـان بـردن   
  .گذاردشكلي كامل به نمايش مي

  بلعندگي و جوندگي

ممتـاز شـده   ) او باريـدن (برندگي در متون كهن اكثراً آز با صفت بلعندگي و فرو
  :در ونديداد آمده است. است

  .71آز آنست كه همه چيز را بيوبارد و هيچگاه سير و پر نگردد
كنـد كـه بـا    زاد سپرم سردار راست و چپ او را گرسنگي و تشنگي معرفـي مـي  

  .اوباريدن تناسب دارند
كنـد  تهديـد مـي   قرار است اهريمن راوي در هزاره نهائي در حاليكه گرسنه و بي

... سپس به مخلوقات اهريمن نظير خشم، زمستان، خطر، پيري و: او را خواهد جويد كه
-رود و مـي آنگاه اهريمن نزد سپند مينـو مـي   .دهدحمله برده و همه را جويده، فرو مي

  :گويد
  اين مخلوقات را آفريدم و آز ديو آفريـده كـه آفريـدگان مـرا خـورد اكنـون       من 

  .72يز بخوردخواهد مرا نمي
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ناپـذير  دهندة اينست كـه آز سـياهچالي مكنـده و سـيري    موارد فوق بخوبي نشان
يابد سـرانجام  اي نمياين نياز و ميل شديد به بلع تا بدان حد است كه چون توشه. است

  .كندخود را نيز بدرون كشيده و نابود مي
در » اژدهـا «اصـوالً  . دهاك اسـت اين ويژگي نيز بطرز جالبي از خصوصيات آژي

در اوسـتا از اژدهـاي   . اوستا و متـون دينـي بيشـتر بـا صـفت بلعنـدگي متصـف اسـت        
  يـاد  » آن فروبرنـده مـردان و زنـان   «شود با صـفت  زهرآلودي كه با گرشاسب روبرو مي

در باورهاي عاميانه آمده است كه مـاه بـه هنگـام خسـوف در كـام اژدهـاي       . 73گرددمي
  .74بلعدي او را ميكو در واقع اژدهاي فل. رودفرو مي) تنين(موهوم فلكي 

و معجزه عصاي اژدهاگون، آن اژدهـا بـا   ) ع(در قرآن كريم نيز، در داستان موسي
  .75هي  تلقف ما يافكون ذافالقي موسي عصاه فا: گرددصفت بلعنده ذكر مي

در كتـاب  . ضحاك نيز از آنجا كه نمادي از اژدها است واجد همين ويژگي است
خوانيم كه در هزاره هوشيدر ماه، ضحاك به آدميان، گاو و گوسفندان ن ميزند بهمن يس

  .76حمله برد و از آنان به اندازه يك سوم و در جاي ديگر يك چهارم بجود و ببلعد
آيا اين روايتي عجيب نيست؟ چگونه ممكـن اسـت يـك پادشـاه اسـاطيري بـه       

او در حال به نمايش گـذاردن  بلعيدن و جويدن انسان و گاو بپردازد؟ آيا جز اينست كه 
راند و او همـه كردارهـاي آن ديـو را    هاي آز است؟ ديوي در دورن او فرمان ميويژگي

  .سازدنمايان مي

  دهاك در بندآژي

گـرديم و فرجـام   حال يكبار ديگر به روايت فردوسـي از ايـن اسـطوره بـاز مـي     
پادشـاهي ضـحاك بـا    . يمكنضحاك را نيز كه معنائي رمزي در خود نهفته دارد، نگاه مي

يابـد و ايـن   گيرد اما زندگي او با اين شكسـت پايـان نمـي   قيام كاوه و فريدون پايان مي
  .دهاك استشگفتي ديگري در حيات اژي

اي كه آماده است تا گرز گاو سر خود را بر فرق ضحاك بكوبد فريدون در لحظه
وي . گـردد از اينكار منع مـي )يكي از ايزدان(و او را به ديار عدم بفرستد، توسط سروش 

كشتن او فرا نرسيده است و بايد در دماوند كوه تـا  » زمان«شود كه به فريدون يادآور مي
  .پايان جهان به بند كشيده شود
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سمبل آز است و يا پيكري است مناسـب بـراي    دهاك اگر پذيرفته باشيم كه اژي
  دهـاك   چـرا آژي : ز پاسـخ گـوئيم  بيتوته ديو آز، آنگاه بايد قادر باشيم به اين سـؤال نيـ  

  ميرد و تا پايان جهان زنده است؟نمي
  

  او چرا در بند است؟

آيا همه اجزاي اين اسطوره، چه آن بخشي كه در صفحات كهـن اوسـتا مـذكور    
هائي افزوده يا كاسته شده و افتاده است و چه بخشهائي كه بعدها طي تصرف و تلخيص

هايتاً هيئتـي آنچنـان منسـجم را پديـد آورده كـه تمـامي       اند ندر تداول عامه جريان يافته
  اجزاي آن در خدمت يك نظام فكري واحد حركت كند؟

بنظر من پاسخ سؤال فـوق تـا حـدود زيـادي مثبـت اسـت و اسـطوره ضـحاك         
. تـوان جسـت  كشته نشدن اژي دهاك را در صفت اصلي او مـي . ساختاري منسجم دارد

مرگ او با زمان مرگ جهـان و  » زمان» «!ي نيستآز كشتن«اژي دهاك كشتني نيست زيرا 
و مادامي كه انسان زنده است، آز، اين گرايش طبيعي انسـان  . فرشگرد رقم خورده است

آيا اين بدان معني است كه آز نقش مثبتي نيز در زندگي آدمي برعهده دارد؟ . زنده است
ند؟ ايـن داسـتان چـه    پسـند مـي » دربند«سازندگان اين اسطوره چرا او را تا پايان جهان 

  چيزي براي گفتن به ما در چنته دارد؟

  به بندكشيدن ديوها

در فرهنگ و تاريخ كهن، در بند و زنجير كشيدن دشمن مغلوب پيش از عقوبت 
هنوز بقاياي نيم برجسـته سـنگي در   . و كشاندن او در منظر عمومي امري پرسابقه است

دهد كه پاي و گردن در زنجير در مي حكمران ياغي و گئومات مغ را نشان 9بيستون كه 
  .اند، باقي استمقابل داريوش به عجز صف كشيده

 –نظير مـواردي در زمـان كـوروش     –اما اين دشمنان جز در مواردي بسيار نادر 
اما اين اتفاقي است كـه در اسـطوره مـا رخ    . اندشدههمگي به شكنجه و قتل محكوم مي

-از ساخته) به زنجير كشيدن آژي دهاك(ه ايراني بويس معتقد است اين افسان. دهدنمي

هاي محافل ديني زرتشتي است كه طرحـي بـراي گـردآوري تمـام نماينـدگان بـدي و       
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اما نكته اينجاسـت كـه كـردار بـه بنـد      . اندشقاوت براي شركت در نبرد فرجامين داشته
مزد يسنا رسد كه فرهنگ گاه بنظر مي. كشيدن فقط در مورد اژي دهاك بكار نرفته است

  :دهدگويد، ديو دربند را به ديو كشته ترجيح ميآنگونه كه زرتشت در اوستا مي
خصومت ديو را از هم پاشيده و پريشان كنيد و گوشهايش را بدريد، دسـتهايش  «

اش را در هم شكنيد، او را به زنجير دركشـيد بطوريكـه همـاره در    را بهم ببنديد، اسلحه
  ».77بند باشد

آنجـا كـه تشـتر    . رودنيـز بكـار مـي   ) ديو خشكسـالي (مورد اپوش اين تعبير در 
  :كندرا موفق در اسارت او توصيف مي) فرشته باران(

، پـري خشكسـالي را بـه بنـد     )اپـوش (آري، تشتر را يومند فرهمنـد، آن پـري   «
دركشد، با زنجير دوال ببندد، با زنجير سه ال ببندد، با زنجير از هم نگسيختني و با زنجير 

تـرين مردمـان باشـند    ن الببندد، چنانكه گوئي يك هزار مرد كه در قوت بدن قويچندي
  ».78يك مرد تنها را به بند دركشند

. كنـد اي كه ذكر آن گذشت ما را در فهم داليل اين ارجحيت، استعانت مـي نمونه
  پذير بوده است؟سازان امكانآيا اصوالً كشتن ديو خشكسالي در تفكر افسانه

هاي خود بكشـند،در عـالم واقـع او    اند كه حتي اگر اين ديو را در افسانهتهدانسآنان مي
حداكثر پيروزي براي انسانهائي كه با اقتصاد كشاورزي امرار معاش . هنوز حيات و حضور دارد

كنند و ترس از خشكسالي و نرسيدن باران دارند، اينست كه ديو خشكسالي مهار شود و بـه  مي
رقيب و بالانقطـاع نيـز همـان    براي آنان شايد باران بي. طاول نگشايدقلمرو زيست آنان دست ت

آل و دعاي منطقـي،  درخواسـت نـوعي روابـط     شرايط ايده. اندازه مخرب است كه خشكسالي
ايـن نكتـه بـويژه در    » .فرشته باران ديو خشكسالي را در كنترل خود داشته باشد«: تعادلي است

يـك نـوع   . و روان آدمي در تكاپو هسـتند صـادق اسـت   مورد ديوهائي كه در حيطه اخالقيات 
بندي آنهـا برحسـب تـأثير بـر     بندي ساده در مورد ديوهاي پيش از روزگار زرتشت تقسيمطبقه

به عنوان مثال ديوهاي گرسنگي، تشنگي، بيماري، پيري و فرسودگي . جسم يا روان آدمي است
انديشـه  . راننـد ر روان آدمي فرمان ميب... اند و ديوهاي آز، خشم، شهوت، كينه وبرجسم مسلط

. دانـد باستان گرسنگي، تشنگي و يا پيـري و فرسـودگي را قابـل حـذف از صـحنه گيتـي نمـي       
  .پذير نيستندهمچنانكه خشم و ميل به فزونخواهي مرگ

كنتـرل و  . در اين ميان بويژه بايد ديوهاي مسلط بر روان را در بند و زنجير نگاهداشـت 
تعبيـر آشـناي   . دروني نهايتاً گروه اهريمن را به كمند آدمـي درخواهـد آورد  مهار اين كششهاي 
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ايـن فرهنـگ بـه    . 79تعبيري مبتني بر همين واقعيت اسـت  –و نه ديو كش  –تهمورث ديو بند 
اين گرايشها نه . »توان كشتنمي«هاي  درون آدمي، همچون آز را گويد كه سائقزبان تمثيل مي

  .اند»مهار شدني«ه ككشتني و نه سركوب كردني
در فرهنگ مزد يسنا شواهدي وجود دارد كه به تبعات منفـي كشـتن اژي دهـاك    

به عنوان مثال در كتاب شايست نشايست مندرج است كـه اهـورامزدا بـه    . كنداشاره مي
زيرا زمين «فرمود او را نبايد اكنون كشت  –كه قصد كشتن ضحاك را داشت  –فريدون 

اين بدان معني است كه در درون اژي دهاك » .ضر خواهد شدپر از مخلوقات موذي و م
كنند و ممكن اسـت  يا موجودات موذي و مضر زندگي مي» Xrafsteraخرفستر «هزاران 

در واقع اين بيان ديگري از ايـن واقعيـت منـدرج در    . از محل زخمهاي او بيرون بريزند
  .زيانبار، آز است گويد مادر همه خصلتهاي زشت وآثار فارسي ميانه است كه مي

در انديشه مـزد يسـنا   » تعادل«در زنجير بودن اژدها و يا آز بيان ديگري از مفهوم 
عـدول از  . گرددبيان مي) اندازه نگهداشتن(» پيمان«با كلمه » تعادل«در اين مكتب . است

عيـب و  = » آهـو «كه هـر دو  . تفريط است= » ابي بود«افراط و يا = » فريه بود«پيمان يا 
  .گردده محسوب ميگنا

شود كه در حد وسط، بصورت كنترل شده و تعـادلي  خصلتي فضليت شمرده مي
» اسراف«به عنوان مثال بخشش يك فضيلت است كه برادري دروغين بنام . درآمده باشد

مستوفائي از تفكـر  شرح . اسراف وجه افراطي و غيرتعادلي بخشش و مذموم است. دارد
دوگانگي نيكيهـا و بـديها و   «ه دكتر ژاله آموزگار تحت عنوان توان در مقالرا مي» تعادل«

  .80بازجست» برادران دروغين نيكيها در اخالق زرتشتي
ناپـذير بـه بيشـتر    به اين ترتيب كتب كهن ديني راه حلي را بـراي ميـل اجتنـاب   

آدمي مجاز به برآوردن نيازهاي خود اسـت امـا پيمـودن راه    «: نهندخواستن پيش رو مي
اي از كتاب به قطعه«. متصور است» خرد«مجاز نيست و اين كار تنها به سرپرستي افراط 

  :سوم دينكرد توجه كنيد
اش رو به فراز است، با پيشوائي خرد كارهـا را پـيش از هـر چيـز بـه      آنكه زمانه

  .81آنكه به آزمندي برسداز راه برآوردن نيازها بي: هاي زير سرپرستي خواهد كردشيوه
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خصـلتي  ) يعني تالش براي بيشتر بودن و بيشـتر داشـتن  (ب كوشائي در اين كتا
يـا قناعـت   » خرسـندي «در مقابل، . گرددتعادلي است كه افراط آن به آزمندي منتهي مي

  منجـر  » كـاهلي «خصلتي خردمندانه است كه اگر در آن نيـز تفـريط صـورت گيـرد بـه      
  .شودمي

در  ادهـد زيـر  يوكشي ترجيح ميبه بيان ديگر اخالقيات مزديسنا ديوبندي را بر د
اي مينـوي خـرد اشـاره   . ديـده اسـت  كنترل و مهار غرايز بشري بركـات و فوائـدي مـي   

سمبليك به اين نكته دارد كه انقياد اهريمن توسط تهمورث ديوبند در هيئت يك اسـب،  
  .چگونه خميرمايه خالقيت و دانش بوده است

را ) خـط (و هفت قسم دبيري  او، اهريمن را در مدت سي سال به زير بار داشت
  .82كه اهريمن پنهان نموده بود آشكار ساخت
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چه مرا آزي ديو آفريده پيش . ها را، بادو دست شسته شدهشو و براي من بياور و براي من بيفروز هيزم

 .با فرا رسيدگي ]از بدن[از آنكه در نبرد جان را جدا كند 

 .، ابن مسكويه، ترجمه اندرز آذرباد مهر سپندانجاويدان خرد -7

 .135، ص مينوي خرد -8
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جمشيد آز ديـوي را از چيرگـي   . 343يداد، رضي، هاشم، صفحه به نقل از توضيحات وند بندهش، -9

 .ار كرد و آسن خرد ايزدي را اندر مردم بگسترانيدزبر مردم بيانداخت و افراط و تفريط آز ور را ن

ها سعي كردند با برقراري دوباره وحدت ربـوبي توسـط قـراردادن اصـلي     زرواني: نويسدزنر مي - 10

داد، هريمن، از ثنويت بنياديني كه مركز و كـانون زرتشـتي را تشـكيل مـي    واالتر و برتر از اهورامزدا و ا

 :نقل قول ريچارد فراي نيز در اين زمينه جالب توجه است. رهائي يافته، دوري كنند

I believe, as shown elsewhere that zurvanism was not a full – fledged heresy with 
doctorines, rites and a 'church' organization separate from the Zoroostrian fold, but 
rather a movement to be compared perhaps with "Mutazilites" of Islamic tuies. (the 
heritage of persia pz52) 

دارد كـه او نيـز بـراي     Prajaptiهمانندي جالبي با اسطوره هندي پره جاپتي  قرباني كردن زروان - 11

 .103، ص زرتشت و جهان غربرك دوشن گيمن، . كندند قرباني مييافتن فرز

 .37و  36، بخش نخست صفحات بندهش - 12

 .29- 30، بخش يك بند هاي زاد اسپرمدهگزي - 13

 .هاي زاد اسپرمهگزيدبه نقل از  192زنر، زروان ص  - 14

 .269زروان، ص  –زنر  - 15

 .79شاپورگان، ص  - 16

 .100ص  زاده درباره ماني و دين او،خطابه مرحوم تقي - 17

 .195بند ص  16يسنا  - 18

 .29ها يسناي گات - 19

 .6قطعه  30ها يسناها گات - 20

 .7بند  48ها يسناها گات - 21

 .32 بنديشت  هرمزد - 22

 .29همان، بند  - 23

 .، كرده يكدينكرد - 24

 .6هفتن يشت كوچك، بند  - 25

 .7همان، بند  - 26
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 .8بند  16يسنا  - 28

 .18ونديداد فرگرد  - 29

بـه  . توسط مرحـوم پـورداوود تكميـل شـده اسـت      ارداويرافنامهنواقص اين بخش براساس متن  - 30

 .مراجعه كنيد يشتهاتوضيحات پورداوود بر 

به معني شكوه آورده است و محققان اروپائي معموالً آن را بـه كلمـاتي   » اروند«فردوسي فر را با  - 31

فروغي ايزدي اسـت و طبـق منـدرجات    » فر«. اندترجمه كرده Gloria، Magnificentia ،Splendorنظير 

. گـردد رسد و شايسته تاج و تخـت مـي  زامياد يشت از پرتو اين فروغ است كه شخص به پادشاهي مي

هرگـاه آز وجـود شـاهي را    . نكته قابل توجه اينست كه فر همواره در كنار خرد است و در تقابل بـا آز 

) خرد ذاتي(طبق روايات كهن، ماداميكه جمشيد آسن خرد . گرددكند فر شاهي را از او دور ميتصرف 

مند از فر شاهي بود و وقتي به آزمندي دچـار شـد فـر از او    داد بهرهو اعتدال را در ميان مردم رواج مي

 .گريخت

 .268زنر، زروان، صفحه  - 32

ماتيكـان  «در كتـاب  » شم به تـن مهمـان  خ«، در اين زمينه تعبير 264دينكرد به كوشش مدن، ص  - 33

 .15كتاب فوق ص : رك. مويد اين تفكر است يعني اقامت ديوان در تن آدميان» گجستك اباليش

 .54، ص شاپورگان - 34

 .41، كرده بيست و دوم، پرسش دوازدهم صفحه دينكرد كتاب سوم - 35

 .83ص  48همان، بند  - 36

 .59ص  40، قطعه مينوي خرد - 37

 .146ص  زرتشت،تاريخ كيش  - 38

 .249صفحه  34قطعه  بان يشت،آ - 39

 .50تا  47، كرده هفت، قطعات زامياد يشت - 40

 .رجوع كنيد 19-21بند  15و همچنين يشت  31و  30و  29بند  5، يشت به يشتها - 41

 .18صفحه  زند بهمن يسن، - 42

 .52و  23، صفحات كارنامه شاهانآرتور كريستين سن،  - 43

 .هاشم رضي به نقل از 45صفحه  حماسه ملي ايران –تئودور نولدكه  - 44
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 .28، جلد اول صفحه شاهنامه - 64
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چشمي فروزنده دارد و منظري سهمناك، هر روز چندان جانور به گلو فرو برد كه عدد آن : يدگومي

 .168نباشد و چون شكم بسيار كرد بر خويش پيچد، صفحه 

= لقـف  /سوره طه، والق ما في يمينـك تلقـف مـا صـنعوا     70از سوره شعرا همچنين آيه  46 آيه  - 75

 ).المنجد(تناوله بسرعه 

 .نجات بخشي در اديانبه نقل از كتاب  16ب  9ف /3ب  48 روايت ف زند بهمن يسن - 76

 .27، هرمزد يشت بند هايشت - 77

 .367صفحه  55 بند تير يشت - 78

» دارسـالح «اين نكته ضروري است كه برخي از محققين صفت تهمورث را زيناوند بمعنـي  ذكر  - 79

 .يشتهارجوع كنيد به توضيحات پورداوود بر : دانندمي

از » وگانگي نيكيها و بديها و برادران دروغين نيكيهـا در اخـالق زرتشـتي   د«مقاله  –ژاله آموزگار  - 80
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و جادوگران و پريان غالب شد  كه بر همه ديوان و مردمان... تهمورث زيناوند آن فره را بدست آورد

 .12بند  15يشت . و به مدت سي سال اهرمن را به شكل اسب درآورد و بر او سوار شد
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