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 هایِ همانند در داستانِ ضحّاکِ شاهنامه مضمون

 هایِ مانویو اسطوره
 

 1*حمیدرضا اردستانی رستمی

 

 چکیده

ت که پیش از این پژوهشگران آن اس شاهنامههاِی داستانِ ضحّاک یکی از داستان

اند. نگارنده نیز در این جستار بر آن است به روِش را از ابعاِد گوناگون سنجیده

هاِی مانوی آشکار هایِ این داستان را با اسطورهتوصیفی ـ تحلیلی برخی همانندی

دهد که میانِ اساطیرِ مانوی و آنچه در سازد. دستاوردهایِ پژوهش نشان می

شود: هایی به این ترتیب دیده میآمده است، همسانی شاهنامهضحّاکِ  داستانِ

هایی گونه که در کیش مانی دیِو آز مادینه است، ضّحاک نیز بنا به گواهیهمان

مادینه است؛ شاید بتوان دو مارِ رُسته بر دوشِ ضحّاک را  تعبیری از دو عفریتِ نر 

دو را منقطع کرد و در حال رشد توان آن و ماده در کیشِ مانی دانست که نمی
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بینیم که در شباهنگام، بسیار درد هاِی مانوی، اَژْدَهاِی تاریکی را میهستند؛ در متن

، هر شب دو مردِ جوان را به شاهنامهسان که اَژْدَهایِ زاید به همانو مرگ می

د که آمیزنکُشد؛ در باورهایِ مانی، هرمزدبغ و فرزندانش به تاریکی میآزیگری می

که ارمایل و گرمایل نیز این ترفندی است جنگی و قصدِ رهایی در آن است چنان

هایِ مانوی، ها را در نظر دارند؛ در متنآمیزند امّا رهاییِ انسانبه ضحّاک می

کاوه  شاهنامهکند، در گونه که عیساِی درخشان آدم را از وجوِد آز آگاه میهمان

که هایِ مانوی، پس از آنآگاهانَد؛ در متنمی مردمان را از وجوِد ضحّاک )آز(

بخشد، دیوان و اَْژدَهایان را در مهرایزد، هرمزدبغ را از مغاکِ اهریمن رهایی می

کند؛ که فریدوْن ضحّاک را در کوه در بند میچنانکَشد همبند میکوهستان به

شود، ضّحاک یمار میگونه که اَشَقْلون از زادنِ فرزندِ گیهْمُرْد اندوهناگ و بهمان

سان که گیهْمُرْد، نامِ درخِت گردد و هماننیز با آگاهی از تولِّد فریدون غمگین می

شود. اَشَقْلوْن گاو نهد، فریدون نیز درختِ بارْوَر خوانده میلوتوس را بر فرزند می

 دارد.کند و ضّحاکْ مرغزار و گاوِ درونِ آن را از میان برمیو درخت را نابود می

 آز، ضّحاک، ارمایل و گرمایل، کاوه، فریدون، گاو.ها: کلیدواژه
 

 مقدّمه -1

میالدی در بابل، بخشی از امپراتوریِ ایران، در اواخرِ عهِد  216مانی در چهاردهِ آوریلِ 

تر کیشِ خود را در دورۀ ساسانیان آشکار کرد و در رواجِ آن اشکانیان زاده شد و سپس

کیِش مانی، نه تنها ایرانیان، بلکه مردمانی را نیز  موجود در اورهایِ ا و بهاندیشهکوشید. 

تواند چنین بر جهانِ ای که میبیرون از مرزهای ایران متأثّر ساخت؛ بنابراین، اندیشه

دورۀ خود نفوذ کند، طبیعی است که باید در همۀ ابعادِ فرهنگیِ قلمرویی تأثیر گذارد 

توان بر آن شد که حماسۀ ملِّی بر این بنیان، می است؛ بوده که در آن پرورش یافته

کم باید پذیرفت که ه است و دستِ تأثیر نماندایرانیان نیز از این اندیشۀ ُپر نفوذ بی

 و اساطیرِ مانوی وجود دارد. شاهنامههایی میانِ همانندی
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 بیانِ مسأله -1-1

دست داستانِ ضحّاک به کوشد تعبیر و تأویلی مانوی ازنگارنده در پژوهشِ پیشِ رو می

دهد؛ بر همین بنیان، با مطالعـۀ تطبیقـی و دقّـت در ابعـادِ مختلـسِ داسـتان، برخـی از 

 کند.هایِ مانوی را مطرح مینِمودهایِ مشترکِ این داستان و اسطوره

توانند از نسلی به نسـلِ ای، میهایِ اسطورهها و شخصیّتباید یادآور شویم که اسطوره

مـار  اوسـتادر متنِ که دَهاکَه که ضحّاک یا همان اَژیدگرگون بیابند؛ چنان دیگر، معنایی

.  گیردمیها و در دیگر عصر، شخصیّتی انسانی دَژْاَانسان و نیمنیم ، در دورانی دیگرْاست

رفاً صـ توان داستانِ ضحّاک رادهد که میاین سیرِ دگرگونیِ شخصیّتِ ضحّاک نشان می

کُنندگانِ هایِ مختلسِ تاریخی، روایتدید و بر آن شد کـه در دورهداستانی هندوایرانی ن

د رنگـی بِـدان انـبر ذهنیّتِ خود، کوشـیده اند و بناهایی گوناگون داشتهداستان، ذهنیّت

هـا و که ممکن است مانویان نیز این داسـتان را متناسـب بـا اندیشـهداستان دهند؛ چنان

نیز راه یافتـه باشـد. فرامـوش  شاهنامهگاهِ آنان، به باورهایِ خود نقل کرده باشند و دید

فّع )روزبـه فارسـی( بـوده کـه بـهقَمُ، ابنِبه عربی نامهخدای مترجمانِنکنیم که یکی از 

د که نمای(؛ بنابراین، دور نمی122: 1، ج1362احتمالْ کیشِ مانوی داشته است )بیرونی، 

صـورت خودآگـاه یـا ناخودآگـاه تـأثیر هب شاهنامههایِ مانویِ این شخصیّت در اندیشه

از پهلوی بـه عربـی، بـابِ برزویـه  کلیله و دمنهگونه که در ترجمۀ ؛ همانگذاشته باشد

شـود آشـکار دیـده مـیهـایِ مـانوی بـهطبیب را به متن افزوده است که در آن اندیشه

معتقـد اسـت،  1وگونه که پرودْس اُکْتُور شِرْواز این گذشته، آن(. 65: 1390نژاد، )انزابی

هایِ عامّه و همـین، عمیقاً بر پندار«تردیدبی»کیشِ مانی با اساطیرِ جذّاب و افسونگرش 

(. اکنـون چـرا 62: 1396)شـروو،  2هایِ زردشتی تأثیر گذارده بـوده اسـتطور اسطوره

                                                           
Prods Oktor Skjærvø  1. 

ورنر زوندرمان نشان داده است این نکته صرفاً یک فرضیّه نیست. »نویسد: . شروو در تأثیرِ اساطیرِ مانوی بر زردشتی می2
(Sundermann, 1986: 15-16 ،که در دینِ متقدّمِ ایرانی، نشانی از اعتقاد به سردیوِ زردشتیِ آز، همدمِ معروفِ اهریمن )

شروو، « )شود و بنابراین، این احتمال وجود دارد که این دیو واقعاً تحتِ تأثیرِ کیشِ مانوی واردِ دینِ زردشتی شده باشددیده نمی
1396 :62.) 
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کم این نکته را در ذهن داشت که شاید این کیش، بر حماسـۀ ملّـیِ ایرانیـان نباید دستِ

 فوذ کرده و تأثیر گذاشته باشد؟نیز ن
 

 پیشینۀ پژوهش -1-2

کتـابِ غـوِنِ حماسـۀ ایرانـی و »ا نـام بـ ایدر مقالـه پیش از این پرودْس اُکْتُور شِرْوو

ها مثل سام، جمشید، هوشنگ و فریـدون هایِ برخی شخصیّتبه ذکرِ همانندی 1«مانوی

کتـابِ غـوِنِ هـا در ین شخصـیّتگونه که  او آن شاهنامههایِ پهلوی و ، متناوستادر 
هایِ ایرانـی را تغییـر داده آمده، پرداخته است و به این نکته اشاره کرده که مانی داستان مانی

(؛ به سخنی Skjærvø, 1995: 187) است تا با روایتِ خویش از پیدایشِ گیتی هماهنگی یابد

از روایاتِ شفاهیِ ایرانی اسـتفاده هایِ خود، مبلّغانِ مانوی برایِ گسترشِ آموزهمانی و دیگر، 

 (. Ibid: 220-221اند )کار بُرْدهاند؛ امّا آن را در راستایِ باورهایِ مانی بهکرده

، در داستانِ رفتنِ کاووس به مازندران که در آن کاووس گرفتاِر دیوِ شاهنامهدیگر پژوهندۀ 

بخشد، تصویری مانوی مییی میشود و سرانجام رستم او را رهاسپید و در پِی آن نابینا می

کند که در داِم شهریارِ بیند. او کیکاووس و سپاهیانش را به هُرْمَزدْبَغ و فرزندانش همانند می

ربایند. از دیِد او، غاِر دیوِ شوند و ارکـانِ تـاریکی، نوِر دیدۀ آنان را میتاریکی گـرفتار می

رایزد همانند است که به جنگِ دیوِ سپید سپید به سرزمینِ تاریکیِ اهریمن و رستم به مِه

کَشیدَِن نورِ وجودِ کاووس، به  رود و با دریدِن جگرِ دیوِ سپید و بیرون)شهریارِ تاریکی( می

 (. 100-99: 1389بخشد )اکبری مفاخر، کاووسیان بینایی و زندگیِ دوباره می
 

 بحث و بررسی -2

 شاهنامهمانوی را در داستانِ ضّحاِک  هایِمودها و همسانیکوشیم که نِپس از این می

هاِی کیشِ مانی است، در پی یادآوَرَندۀ اسطوره، شاهنامهآشکار سازیم. آنچه از داستانِ 

 خواهد آمد.

                                                           
 (.108-73: 1397. نگارندۀ جستارِ حاضر، این مقاله را به فارسی برگردانده است. بنگرید: )شروو، 1
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  و دیوِ آز در کیِش مانیشاهنامه جنسیِّت مادینۀ دیو ِآز )ضحّاک( در  -2-1

جنسیِّت مادینۀ  مسألۀک است، ضحّا داستانِ مایۀ مانویِ نیکی از دِیلی که نشانی بر بُ

: 1، ج1386گفته شده است )فردوسی، « هادَژْاََنرـ »ضحّاک  شاهنامهاو است. اگرچه در 

هایی یافت که بر بنیان آن، در جنسیّتِ مذکّر او تردید کرد و او را توان گواهی(، می76

 مادینه پنداشت.

آن، او را  توان بر بنیانِه میضّحاک هست ک مؤنّثِ هایی بر جنسیّتِنشانه شاهنامهدر 

آز در  مادینه انگاشت. پیش از هر چیز باید آنچه ضحّاک را نمادِ ،مانوی آزِ دیوِ همانندِ 

 کند، آشکار ساخت. می شاهنامه

داند اورها میرا تندروتر از مانویان دربارۀ برخی بر او نِ ز زِرت چارلْزادسپرم که رابِ

ویان ـوچهر، او را دوستِ مانـرادرش، منـ( و ب281 :1384؛ همو، 513: 1387ر، ـنِ)زِ

( آز را به سه Mānūščihr, 1912: 10؛ 85: 1384مقدّم،  ؛ جاللی330 :د )همانخوانَمی

جنسی( و  چهـر )اشتیاق بر آمیزشِ گونۀ چهری )حرص به خورش خوردن( بدونِ

کنـد بیـرون از چهـر )آزمنـدی بـه هـر نیکی کـه چشم خـواهـد( تقسیـم می

(Zātsparam, 1964: 144-145 .) 

 دیوِ  شناختیِفرجام آز، ضحّاک )که در متنی پهلوی، همان ویژگیِ نیز نمادِ شاهنامهدر 

وَرزی را در ( هر سه گونۀ آز256ْ: 1387، 29م.او دستنویسِ بررسیِ آز را برعهده دارد/

پردازد تا در میضّحاک  که اهریمن به تحریکِخود گرد آورده است: پس از آن وجودِ

 ،(48: 1، ج1386دستیابی به قدرت )آز از گونۀ سوم( پدرش را بکشد )فردوسی،  پیِ

د که از رَآوَها را فراهم میهایی از خوردنیشود و گونهدر چهرۀ آشپزی بر او آشکار می

گونۀ نخست  وجودِ ضحّاک از نشانی از آز در این آید.دست میجانداران به شتنِکُ

ضّحاک  آشپزی به کاخِ این نکته غفلت نورزیم که ارمایل و گرمایل نیز از راهِاست. از 

هایِ او ها و آزمندی( که این خود، عالقۀ ضحّاک به خورش56: 1یابند )همان، جراه می

 کند. را در این باره نمایان می
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ضحّاک آشکار است. در  گونۀ دیگر آز، شهوت است که این مورد هم در کردارِ

کند، در ضحّاک فراهم می گوناگون را برایِ هایِکه اهریمن خورش، پس از آنمهشاهنا

دین کار اجازه کتفش را ببوسد. ضّحاک او را بِ  خواهد که سرِها از او میپاداشِ نیکی

 :  دهدمی

 اوی فتتتِجُبفرمـود تــا دیـو چــون 
 

 اوی فتِســُ  همــی بوســه داد از بــرِ 
 

 (50: 1)همان، ج  

در اینجا فردوسی بسیار پوشیده به رابطۀ جنسیِ دیو و ضحّاک اشاره  رسدنظر میبه

گوید دیو چون بوسد که محارم اجازۀ بوسیدن دارند )میدارد؛ زیرا دیو جایی را می

 چهر نیز در کردارِ سان آز از گونۀ بدونِدینبِ جفت/همسرش او را بوسیده است(؛ 

ای کامل بر آز و بهترین تجلّی و نشانهتوان ضحّاک را نماد شود و میضحّاک آشکار می

 ریم. بپندا شاهنامهآز در  و تجسّمِ

، )دوستی( آز مخالس و در تقابل با مهر ایرانی، دیوِ دیگر، مطابق با فرهنگِ از سویِ  

ارۀ ضحّاک که این ویژگی را درب(؛ چنان22 -21: 1380خرد و نظم است )دوستخواه، 

اهریمن قرار  نخست چون ابزاری در دستِ حّاک در گامِ بینیم. ض( میشاهنامه آزِ )دیوِ

سالح و ابزارِ اهریمن  آزْ ،هایِ پهلویطور متنو همین اوستاکه در گونه همانگیرد )می

( و Zātsparam, 1964: 143-144؛ 491: 1، ج1379برایِ نابودیِ مردمان است/ همو، 

: 1، ج1386کند )فردوسی، اهریمن در چاه سرنگون می پدرش، مرداس، را به فرمانِ

گیرد و تقابِل بینیم که ضحّاک )آز(، مهِر پدری را نادیده میدر این صحنه می(. 46-48

جامعه  او، سامانِ پادشاهیِ همچنین درست با آغازِکند. آز و دوستی )مهر( را نمایان می

ارجمند،  خوار، جادوییْ پراکنده، هنرْ  دیوانگانْ ناپیدا، کامِ فرزانگانْ ریزد؛ کردارِهم میبه

دیزی، رْ؛ گ55َ :1شود )همان، جکلّی راستی نهان می طورِیازیده و بهدست دیوان به بدیْ

؛ 10: 1385، یسنبهمن زندِ هایِ پهلوی )ای که او در متنگونه(؛ به68 -67: 1384

 هایِنگیرد. مطابق با مت( بدترین فرمانروا نام می340: 1387، 29م.او دستنویسِ بررسیِ

از شود(، هنر )یعنی همان چیزی که در عهدِ ضحّاک نهان میزردشتی، این راستی و 
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 طبیعی است که سالحِ ،(؛ بنابراین150: 1384، هاگاتاورمزد آفریده شده است ) خردِ

، )ضحّاک( قرار گیرد و در دورۀ آز (خرد) اورمزد در تقابل با سالحِ (آز) اهریمن

 وبی و هنر زایل شود که بنیان در خرد دارد.و نظم و راستی و خ دوستی

شایسته است به این نکته هم اشاره کنیم که مطابق با سخِن کتایون مزداپور، ضحّاک با  

پذیر است؛ زیرا این مار)شاه/خدایِ کهن(، همچون زُرْوان ایزدِ زمان، سنجش 1زُرْوان،

که نوعی عدالت و تقسیمِ آنطلبد و مظهِر شرّ است و هم هم ُقربانی می»دو بُعد دارد: 

(. اگر ضّحاک 72: 1369)مزداپور، « کندمواهبِ ماّدی و منابعِ اقتصادی را بازنمایی می

هایِ را چون زُرْوان بدانیم، باید همراهیِ دیوِ آز با او را هم بپذیریم؛ زیرا در برخی متن

از گوهرِ تاریکی  ، به این نکته اشاره شده که ابزاریهایِ زادسپرموِزیدگیدینی چون 

به نیرویِ زُرْوان پیوسته است که چنین ابزاری برایِ رواجِ آفرینش ضروری بوده است 

(Zātsparam, 1964: 8 و این ابزارِ پست و سیاه، مطابق با سخنِ زادسپرم، همان )«آز »

 (. Ibid: 143-144است )

یش از پیش او را نمادِ توان پیونِد میاِن ضحّاک و آز را پذیرفت و باز آنچه گذشت، می 

-پنداشت. گذشته از این نکته، نباید فراموش کرد که فریدون )از میان شاهنامهآز در 

گاه که از آزمندیِ فرزندانش )سلم و تور( و انبازِی ، آنشاهنامهبَرَندۀ ضحّاک( نیز در 

« ین اَژْدَها...بترسم که در چنِگ ا»خوانَد: گوید، آز را اَژْدَها میآنان با دیوِ آز سخن می

                                                           
با سرِ شیر و  هـست کا ایزدی ازلی( زمان ایِعنه مب Zurwān یو در پهلو Zruuan- اوستادر ) وانرْزُ ایزدِ . 1

هایِ ده و نیشِ خود را در سر فرو ُبرده است. او دارایِ بالتنی انسانی تصویر شده که ماری به دورِ آن حلقه ز

زندگی  زُرْوان زیست،کس در آسمان و زمین نمیهیچ گاه کهست و عصا و کلید نیز در دست دارد. آنبزرگی ا

در  رْوانزُ ا چنین نشد.امّ ؛شود زادهتا او را پسری  کردصد و نود و نُه سال دعا و قربانی هوانِ کبیر نُرْداشت. زُ

کرد و دو  خود حسّ اهریمن را در وجودِ ،رمزد و از آن تردیدهشد. از آن یزشن،  تردید زاده شدنِ فرزند دچارِ

او برون شود،  وان با خود پیمان بست که هریک پیش از دیگری از شکمِرْدر او شکل گرفت. زُ متضادّ موجودِ

وان را رْزُ تر بود، اهریمن نیرنگ کرد و شکمِشد نزدیکه بیرونرمزد به راهکه ا آنبرد. ادو سپچیرگی بر جهان را بِ 

بر جهان را  یوان، پادشاهرْزُ وان کرده بود، با وجودِ اکراهِرْدان پیمانی که زُرمزد برون آمد و بِ هپیش از او  .درید

 (.260: 1، ج2003. در این باره بنگرید: )شهرستانی، گرفت
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، ضّحاک نیز بارها اَژْدَها خوانده شاهنامهدانیم که در (. می114: 1، ج1386)فردوسی، 

رسد فردوسی صرفاً در یک تشبیهِ شاعرانه آز نظر می(. به77، 67: 1شود )همان، جمی

 را به اَژْدَها همانند نکرده و گویا او در این تصویرسازی، ضّحاک را که چندین بار خودْ

اَژْدَها خوانده، در نظر داشته و او را از زبانِ فریدون با  شاهنامههایِ یا از زبانِ شخصیّت

  دیوِ آز یکی گرفته است.

مانوی  ضحّاک، چیست؟ اگر او را در پیوند با آزِیعنی ، شاهنامهنمادِ آز در  امّا جنسّیتِ

گردیم به بیتی که در آن گمان باید او را مؤنّث در نظر گیریم. اگر بازبپنداریم، بی

زنانه از بوسد، شاید بتوان تصویری او را می فتِضحّاک، سُ فتِاهریمن چون جُ

جنسی دارد. در  نشِزنانه در کُ هایِرسد که او ویژگینظر میضحّاک به دست داد و به

)که به نظرِ بسیاری از پژوهندگان، ضّحاْک  که خودِ اهریمن خوانیممتنی پهلوی نیز می

زنانه در کردۀ  هایِاز ویژگی ( نیز115، 107: 1389جهانیِ او است/ موِیی، ادِ ایننم

چیرگی بر او را  زنِ تهمورت، رازِ است: هنگامی که اهریمن به اغوایِ  مندبهره جنسی

دین شود و بِاوبارد، سروش پس از این بر جمشید آشکار مییابد و تهمورت را میمی

اهریمن نیست؛ پس  که کاری خوشتر از لواط دادن نزدِ دهدنکته او را آگاهی می

 کند و تهمورت را از درونِخواند و سرنگونش میمیفرا جمشید او را به این امر 

 مینویِ خرد (. در متن188ِ: 1378، 29م.و.ا  دستنویسِ بررسیِ کشد )اهریمن بیرون می

 ,Dānāk-u Mainyō-ī khardد )اننیز دیوان و دروجان، برآیندِ لواطِ اهریمن انگاشته شده

 (. 31: 1379، مینویِ خرد؛ 44 :1913

  1همۀ آنچه گفتیم و برخی دِیلِ دیگر که نگارنده در جایی دیگر بِدان پرداخته است

دیوی است و در منابعِ ، ماده شاهنامهبخشد که ضحّاک، نمادِ آز در به این نظر قّوت می

                                                           
و  شاهنامهضحّاکِ  -1اسِ آن ضحّاک را مادینه شمرد، از این قرار است: توان بر اس. دِیلِی دیگر که می1

خواهند جهان را از مردم تهی کنند. این مُردیانَگِ مادینۀ مانوی، هر دو ابزارِ دستِ اهریمن هستند و می

نواز و ها زندگی با ارضحّاک پس از سال -2آوَرَد؛ یاد میخویشکاریِ همسان، جنسّیتِ مادینۀ ضحّاک را به

پژوهندگانی معتقدند واژۀ  -3رساند؛ شود که این نکته ناتوانیِ او را در مردانگی میشهرناز، صاحبِ فرزند نمی
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شود/ نرینه تلقّی می -daēuuō.dātaاسطۀ لقبش که آز به و اوستامانوی نیز )برخالفِ 

( به مادینه بودنِ آز اشاره شده است. در کیِش 39: 1380؛ دوستخواه، 266: 1384زِنِر، 

گفته « مادرِ دیوان»روی در متنی، مانی، آز دربردارنده و خاستگاِه بدی است و از همین 

شود که آز، این اشاره می (. در متنی دیگر نیز بهSundermann, 1973: 63شده است )

درْوَنْدمادرِ همۀ دیوان از نیروِی دیوان و آلودگیِ دروجان، جسد )تن و جهان/ مادّه( را 

( است که احساِس 267: 1384شرم )زِنِر، ( و این دیوِ بیBoyce, 1975: 100سازد )می

رْد و آوَرَد که دستاوردِ آن آفرینشِ گیهْمُخواهی را در همۀ دیوان پدید میجفت

(. 270- 269: 1384؛ زِنِر، Jackson, 1932: 249مُرْدیاَنگ همان آدم و حوّا خواهد شد )

نیز می شاهنامهبایستۀ یادآوری است که درْوَْندمادریِ ضّحاک یا همان دیوِ آز را در 

)مانندِ دستنویسِ کتابخانۀ بریتانیا در لندن( فریدونْ  شاهنامههایِ بینیم. در برخی نسخه

اند؛ وَش برآمدهداند که از دوشِ جهانِ ضحّاکندانِ خود )سلم و تور( را مارانی میفرز

آیند و نهانِ ضحّاکی شود که از دوشِ او دو مار برمییعنی جهانْ به ضحّاکی تشبیه می

 کنند:را آشکار می

                                                                                                                                        
ای مؤّنث است، صفتِ اَژدَهاگ بوده که از او جدا ُشده و در شکِل زنی به ناِم ارنواز در که واژه هایشتارنواز در 

ای اژی را با پژوهنده -4ر مادینه بودنِ ضحّاک در اساسِ اسطوره است؛ ها آشکار شده است. این نکته دلیلی بمتن

ای پژوهنده -5همتایِ بوداییِ آن، ناگی، سنجیده است؛ موجودی که از دوشِ او مار روییده و مادینه است؛ 

در نامِ این « نین»سنجد که در شکلِ مردی ماردوش است. پارۀ دَ میگیش زیْدورودیِ نینضحّاک را با ایزدِ میان

از  اوستادَهاکَۀ اَژی -6رساند؛ بودنِ این ایزد را برخالفِ تصویرِ مردانۀ او میدارد که مادینه« ملکه»ایزد، معنایِ 

جوید. او در در سپیدرودِ آذربایجان، مراِد خود را از اهریمن و دیوان میُبندهش آب برآمده است و اَژدَهاگ در 

رودان نیز ها دربارۀ تیامَتِ میانزند. همین ویژگیمیشوبد و طبقاتِ اجتماعی را برهمآنظمِ کیهانی را می شاهنامه

های در برخی متن -7تواند ما را بر آن دارد، ضحّاک چون تیاَمت، مادینه است؛ ها میپیدا است که این همانندی

در این باره بنگرید: )اردستانی اند. ، رفتاِر ضحّاک را به کردارِ زنی مانند کردهتاریخِ سیستاندورۀ اسالمی چون 

 (.50-25الس:  1396رستمی، 
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 دو فرزندِ مـن کـز دو دوشِ جهـان
 

 سـان گُشــادند بـر مـن نِهــانبَـدین 
 

 (4/پانوشتِ 115: 1ج ،1386)فردوسی،   
   

اگر بپذیریم که در این سخن، جهان در استعارۀ کنایی به ضحّاک مانند شده است، این نکته 

مؤنّث پنداشته  1را هم باید بپذیریم که ضّحاک مادینه است؛ زیرا در دیدگاِه ایرانیان، جهان

ته، پیش از این (. از این گذشKent, 1953: 182; Bartholomae, 1961: 476شده است )می

اند، اَژْدَها گفته، دیوِ آز را که فرزندانش با آن انباز شدهدیدیم که فریدون پیش از بیِت پیش

شود اَژْدَها خوانده می شاهنامهگونه که ضّحاک در (؛ همان114: 1خواند )همان، جمی

که  2نستن، ضحّاک را بر این اساس )معادلِ جهان داشاهنامه(؛ پس در 77، 67: 1)همان، ج

کم وجودِ توان دیوی مانوی پنداشت که مادینه است و دستِ همان آزِ مادینه است( می

 پذیرفت. شاهنامههایی از باورهایِ مانوی را در بخشی از رگه

 

 نسِل دیویِ انسانِ مانوی  یادآورندۀ ،شاهنامهدو مارِ بر دوشِ ضحّاکِ  -2-2

انجامد و است؛ زیرا به تولیدِ مثِل آدمی میدر کیشِ مانی، آمیزشِ جنسی بسیار نکوهیده 

(. در باورهایِ Lieu, 1992: 27; Tardieu, 2008: 65تنِ انسان، خودِ اهریمن است )

نام دارند، فرزندانِ دیوانِ دیگر را   4و پیسُوس 3مانوی، دو موجودِ نر و ماده که اَشَقْلون

 6و مُرْدیاَنگ 5دت آوَرَند. سپس گیهْمُرْدسهایِ نورِ موجود در آنان را بهاوبارند تا ذرّهمی

                                                           
1 . gaiθā- 

نیز  شاهنامه. پیش از این دیدیم که در اندیشۀ زُرْوانی، وجودِ آز برایِ تداومِ جهان امری ضروری است. در 2

و برایِ جهان امری ضحّاک را نشان و نمادِ آز دانستیم. شاید از همین روی که ضحّاک همان آز است و وجودِ ا

 (.22-1ب:  1396دارد. در این باره بنگرید به: )اردستانی رستمی، بایسته، سروشْ فریدون را از کُشتنِ او بازمی

Ašaqlūn .3  

Pēsūs .4  

Gēhmurd .5  

Murdiyānag .6 
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اند و پدر و مادرِ گونۀ انسان زایند. این دو اصالً از نژادِ دیوان)یعنی آدم و حوّا( را می

  (.Jackson, 1932: 247؛ 137: 1385سِن، شوند )کریستنشمرده می

. است شاهنامه ای از داستانِ ضحّاکِپاره یادآورِآنچه در اسطورۀ مانوی بدان اشاره شد، 

 بر آن است، است بخش که برایِ ضحّاک فراهم کردههایِ لّذتاهریمن در ازایِ خوراک

-بوسد. پس از این از شانۀ او دو مار میدوشِ ضحّاک را ببوسد. او شانۀ ضحّاک را می

د. آوَرَنکند و دوباره آن مارها سر برمیدرپیِ آن، شرِّ آنها را دفع نمیروید که بُریدنِ پی

شود و او را از بُریدنِ ابلیس در پِی این ماجرا، در لباسِ پزشکان بر ضحّاک حاضر می

دهد که باید با آن ماران رواداری کرد و با دارد و هشدار میسرِ ماران بر حذر می

(. 51- 50: 1، ج1386خوراندِن خورش )مغِز جوانان( به آنها آرامش داد )فردوسی، 

، همان فرزندانِ آدمیان در مانویّت شاهنامهیِ شانۀ ضحّاکِ نماید که مارهاچنین می

هستند که بنا بر باورهایِ مانویان، اصلی پلید و اهریمنی دارند و تنِ آنان آمیخته به آز 

توان از البتّه دیگر نمی 1آوَرَند.است که در قالِب دو مار بر شانۀ ضّحاک سر برمی

  2سازند.هایِ ضحّاک بازمیود را بر سرِ شانهپرورشِ آن دو مار جلوگیری کرد و دائم خ

آید. آشنایان به باورهایِ میان میسخن بهاز خوراندنِ خورش بـه مارها  ،پس از این

دانند که همبستری و خوردنِ گوشت، پیوندی تنگاتنگ در اندیشۀ مانی دارد. مانوی می

                                                           
در چهرۀ مار به گیتی زروانی، اهریمن  . مار در نظِر ایرانیان، نشان و نمادِ اهریمن است. در اساطیرِ زردشتی ـ1

 (.  Iranian Bundahišn, 1978: 42؛52: 1380تازد )فَرْْنبَغ دادگی، می
معادلِ جهان پنداشته شده است که این نکته  شاهنامه. پیش از این دیدیم که ضّحاک همان آز است و در 2

دارد، از آن ضحّاک بازمیطور دیدیم که اگر سروشْ فریدون را از کُشتنِ دیدگاهی مانوی در خود دارد. همین

روی است که وجودِ آز برایِ تداومِ جهان ضروری است؛ پس باید بعد از محوِ ظاهریِ ضحّاک، همانندانی چون 

رسد که پس از ضحّاک، این نقش به دو فرزنِد نظر میاو به جهان چشم بگشایند تا جهان را به آشوب کشند. به

دو فرزندِ من کز دو دوِش »اند: ن از دو دوشِ جهان )ضحّاک( رُستهرسد که به گفتۀ فریدوشریرِ فریدون می

ای است یابد، اندیشهاین سخن که گویا این جهان با شرّ معنا و تداوم می«. سان گُشادند بر من نِهانجهان/بَدین

جهان، با اسطورۀ شود و شاید بتوان روییدنِ سلم و تور را از دوشِ نیز دیده می شاهنامهزُرْوانی ـ مانوی که در 

 مانویِ زبرنوشت در پیوند دانست.     
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دلیل وجودِ شود، بهمی هایِ ضحّاک برآوَْردهاگر خواستۀ اهریمن براِی بوسیدنِ شانه

میانِ  هایی است که از گوشتْ برایِ ضحّاک فراهم آمده است. دربرخی خورش

 :Boyce, 1975: 57; Lieu, 1992شود )مانویان، خوردنِ گوشت کاری زشت شمرده می

27; Tardieu, 2008: 65 همچنین کردۀ جنسی و اقدام به تولیدِ مثل، کاری ناپسندیده .)

( با انجامِ این دو کار، به عملی کامالً غیِر شاهنامه)نشانۀ آز در  است؛ پس ضّحاک

نظر از این روی، بهساختن از مغزِ جوانان برایِ مارها؛ رسد؛ یعنی خورشانسانی می

هایی هایِ مانویان شباهت، در این باره هم با اندیشهشاهنامهرسد که داستانِ ضحّاکِ می

شود و از آمیزشِ جنسی، فرزندانِ آمیخته نسی میسببِ آمیزشِ ج دارد: گوشتخواریْ

به آز زاده خواهند شد که به واسطۀ تنِ اهریمنیِ خود، خواستِ اهریمن را برآورده 

 خواهند کرد.

در مانویّت « انسانِ نو»توانیم تعبیری از مغزِ جوانان را که پیشتر از آن سخن گفتیم، می

رَسْته است. نیروهایِ اهریمنی )دو مار( قصِد  بدانیم؛ انسانی که از مادّه و خواِب روحْ

اند که با خوراندنِ مغزِ جوانان بِدانان، نژادِ انسان را هایِ دیوی دارند و بر آناشاعۀ کرده

(؛ اّما در این 51: 1، ج1386)فردوسی، « زِ مردْم جهان که پردختْ مانَد»از جهان بَرکَنَند: 

کاوه، تا بِدانجا که ممکن است مانعِ قطعِ انسانیّت میان، ارمایل و گرمایل و پس از آنان 

 شوند که پس از این بِدان پرداخته خواهد شد.می
 

 شان دیوِ آزِ مانوی و آزیگرِی شبانه یادآورندۀ ،شاهنامهضحّاکِ  -2-3

روید واسطۀ بوسۀ اهریمن بر کتسِ ضّحاک میکه دو مارِ سیاه به، پس از آنشاهنامهدر 

ر ضّحاک پدیدار میـزشک بـمانند، ابلیس در جامۀ پرمانِ آن ناتوان میزشکان از دـو پ

دارد. او در عوض، خوراندنِ مغزِ مردم را به مارها شود و او را از بُریدَنِ مارها دور می

 اَژْدَها، مغزِ دو مردِ جوان را خوراکِ شبروی خورشگِر او هر کند؛ از این پیشنهاد می

 کند.( و قُربانیِ هوسِ ویرانگِر او می56 -55: 1سازد )همان، جمی
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بینیم که همچون هایانی در تاریکی میدَژْمانویِ خاوری و باختری، اَهایِ در متن

دانند و عاملِ درد جُز بلعیدن و گَزیدَن و دریدن )آزیگری( کاری نمی شاهنامهضحّاکِ 

گرفتندم... گَزیده، دریده و خورْدَنْدَم دیوان، شمار خشمِ بی»و مرگِ مردمان هستند: 

دشوار، زشت، گند و سیاه. بسیار درد و مرگ از آنان  هایِ تاریکیدَژْاَیَخْشان و پریان، 

)آلبری و دیگری،  «شتابنداند و تازند. دنبال کنند ]و[ بر من میدیدم. همه خروش

 (.  Boyce, 1975: 106؛ 472، 392: 1388؛ هالروید، 281: 1388

کُنندۀ همان درد و مرگی که در متنِ یادشدۀ مانوی از آن سخن رفته است، تداعی

شدنِ دهد: خوارشدنِ هنر، نهانوضعیّتی است که با رویِ کارآمدنِ ضحّاک رُخ می

(؛ بنابراین، در رفتاِر 55: 1، ج1386یازیِ دیوان به بدی و... )فردوسی، راستی، دست

 همانندی دید. توانمی هایِ مانویایانِ تاریکی در متنهدَژْو اَ شاهنامهضحّاکِ 

 گوییم.اند که از این درد بکاهند. در ادامه از آنان سخن میامّا کسانی در پی آن
 

 مانوی رستگارِی پایانیِسازانِ یادآورندۀ زمینه ،شاهنامهارمایل و گرمایِل  -2-4

دو مردِ پاکیزۀ پارسا، روزی  دربارۀ ارمایل و گرمایل آمده است که این شاهنامهدر 

گفتند که او بنیاد گذاشته  هایی نادرست سخن میهاِی ضحّاک و از رسمدربارۀ ستم

گوید: باید که در جامۀ آشپز به دربار رویم؛ شاید یکی از دو است. یکی از آن دو می

شوند. یروند و آشپزِ دربارِ او مجوان را از مرگ رهایی بخشیم. آنان به کاخِ ضّحاک می

آوَرَند: شِ ضحّاک، دو مردِ جوان را برای ُکشتَن نزدِ آنان میکُگاه که روزبانانِ مردمآن

و دیگر جوان را کُشتَند و مغزِ سرِ گوسفندی را با مغزِ او « از آن دو یَکی را بپرداختند»

 (. 57 -56: 1، ج1386کردند )فردوسی، ها، خورش فراهم دَژْآمیختند و برایِ آن اَ

مطابقِ سخنانِ یادشده، اگرچه این دو مُنجی )ارمایل و گرمایل( با نیروهایِ دیوی 

هایِ گونه که در اسطورهشوند؛ همانآمیزند، سرچشمۀ نجات نیز می)ضحّاکی( درمی

مانوی، پدرِ بزرگی )زُرْوان( براِی رهایِی سرزمیِن خود از شرِّ اهریمن، ُهرَْمزْدبَغ و 

فرستد که البتّه به شکست و آمیختگیِ آنان با نیروهایِ یزِ اهریمن میفرزندانِ او را به ست
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آنچه ظلمت : »شوددیده میای پیروزی و رستگاری در آن گونه ؛ امّاانجامداهریمنی می

ای از روحِ پدرِ خودش؛ پس یک ُجزءِ بلعیده، روحْ پسِر خدا است و آن پسر نیز جلوه

ظلمت توقیس شده است و اگرچه بر حسبِ ظاهر، زنده و نورانیِ جوهرِ خدا در قلعۀ 

شود، یک غایت و قصدِ نجات در آن بـوده است. ایـن آغازِ خلقت با غلبۀ شرّ ابـتدا می

توان مثلِ فداکاریِ شدنِ روحِ انسانِ ازلی از طرفِ دیوان را می شکستِ خیر و بلعیده

که ۀ جنگی، براِی ایناختیاری تلقّی کرد که خودِ خدا بِدان راضی بوده است؛ حیل

تدریجْ مغلوبیّتِ کاملِ مادّه را تهیّه کند، مانند سرداری خرابکاریِ شرّ را محدود کند و به

کند یا چوپانی که یک قراولِ خود را تسلیم میکه برایِ نجاتِ کلِّ اردویِ خود، پیش

 (. 128 -127: 1388زاده، )تقی« دهدگوسفند برای نجاتِ گلّه به گرگ می

آز یا تدریج از قیِد گونه، ارمایل و گرمایل نیز با این پذیرِش واقعیّت که باید بهه همینب

مادّه )ضحّاک و دو ماِر بر دوشِ او( رها شوند، از دو جوان در هر شب، یکی را همان 

که گذشت، آن جوانی کـه رها فرستند. چنانکنند و دیگری را به کـامِ مرگ میرها می

تواند در قید و بندِ جهانِ مادّه باشد و نو است؛ انسانی که دیگر نمی شود، انسانِ می

دانند که است. ارمایل و گرمایل می است کهنه که هنوز در بندِ تاریکیدیگری انسانی 

انسانِ نو »شود. تدریج فانی میشود و حیاتِ مادّه )ضّحاک/آز( بهنور از تاریکی رها می

به روح[ در مقابِل منِ شیطانی و وِجدانِ تاریکْ و انساِن  با میِل خود به حیات ]توجّهِ

 (. 134)همان: « کهنه و پیرْ هنوز میلِ مرگ دارد

 

 

 

 بخش  چهرۀ عیساِی درخشانِ رهایی یادآورندۀ ،شاهنامهکاوۀ  -2-5

ویرانگر در دستانِ مینویِ پلید  ابزاریپیشتر شاهد بودیم که ضحّاک چگونه به 

ای دَهاکَه نیرومندترین پدیدهبینیم که اَژیْ آشکار میبه اوستاود. در ش)اهریمن( تبدیل می

آفریند )دوستخواه، کردنِ جهانِ راستی و جهانِ ماّدی میاست که اهریمن برای ویران
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(. در مانویّت نیز َاشَْقلون در پیِ آموزشِ 138، 303، 347، 439، 451، 491: 1، ج1379

د و مُرْدیانَگ، یعنی شود که پسرِ شایستۀ گیهْمُرْر آن میجادوگری به دخترش ُمرْدیاَنگ ب

 بینیممی د وشَری دارد( بکُـرتـاش باش بر تنِ اهریمنیه روانِ نورانیـشیث را )ک

قرار یی اوستاکننده در دستِ اهریمنِ ویراندر جایگاهِ عاملی دَهاکَه سان که اَژیْ همان

که گواهی دیگر  شاهنامهگِ مؤنّث )همتایِ ضحّاِک ، در روایتِ مانوی نیز ُمرْدیانَ گیردمی

ها تا گیتی را از انسان شودمیبودنِ ضّحاک نیز هست( ابزارِ دستِ اََشقْلون  بر مادینه

 (. 395: 1381الندیم، ؛ ابن24: 1387بزداید )ابوالقاسمی، 

، او را ای در دسِت اهریمن است و پس از رُسْتَنِ ماراننیز ضحّاکْ وسیله شاهنامهدر 

، 1386کند که به جایِ بُریَدنِ آنها، به مغزِ جوانانْ آرامشان سازد )فردوسی، تشویق می

)خوراندنِ مغزِ مردم به ماران(  شاهنامه(. این سخنِ اهریمن به ضحّاک در 51 -50: 1ج

دنیا مجلسی است »باورهایِ مانوی دارد. در مانویّت ها و بخشی از اسطورههمسانی با 

اند؛ ولی در همان حال این مجلس، جهنّمی دیوانِ تاریک، نور را زنجیر کرده که در آن

ای است اند. دنیا دواخانهوایِ ظلمت که مغلوب شده و قدری معتدل شدهاست برایِ قُ

)تقی «دـتوانند بسته شونشود و مییابند، جراحات باز میکه در آن اجساِم منوّر شفا می

 (.132: 1388زاده، 

، در شاهنامه، چه در مانویّت و چه در اوستابینیم که اهریمن چه در گذشت، می از آنچه

دَهاکَه، َاشَْقلون و کُشیِ اَژیْ کردنِ جهان از مردم است. اکنون در برابرِ این مردمپیِ تهی

کند فریدونْ ضحّاک را سرنگون می اوستاخیزد؟ در ضحّاک، کدام نیرو به مبارزه برمی

، عیسایِ «آدم»شدِن (، در روایتِ مانوی، پس از زاده491: 1، ج1379)دوستخواه، 

سازد؛ کند و دیوان را از او جدا میآید و او را از خواب بیدار میدرخشان نزدیِک او می

، کاوه این کار را شاهنامه( و در Jackson, 1932: 249-252چه، او باید رستگار شود )

 دهد. انجام می

د را )مردم، نه دیوان را؛ کنندۀ عیسایِ درخشان است که گیهْمُرْ ای تداعیگونهکاوه به

روح، نه تن را( از وجوِد ضحّاک )آز/هستی/مادّه( و نیروهاِی دیوِی او که دل از ترِس 
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سازد ( آگاه می68: 1، ج1386اند )فردوسی، اند و به دوزخ روی نهادهخدیو بُریدهگیهان

گونه که عیسایِ (؛ همان69: 1کند )همان، جضحّاک میبُرْدَنِ و او را دعوت به از میان

 کند.درخشانْ آدم را از دیوانِ فریبنده آگاه می
 

 هاک در کوهدَژْبندکشیدنِ اَو به شاهنامهمِهْرایزد و ویسبدِ مانوی، فریدونِ  -2-6

بَرَد و بر ترگِ ضحّاک شود، به گُرز دست میکه فریدون بر ضحّاک چیره میپس از آن

دهد که فریدون او را دارد و دستور میکوبد. سروش او را از کُشَتنِ ضحّاک بازمیمی

اندازد. او نشیند و آیینِ ضحّاکی را برمیدر کوه ببندد. پس از این فریدون بر تخت می

گفتنِ آنها اندرز سازد و با گردآمدنِ نامداران شهر، بهطبقاتِ اجتماعِی پیشین را بازمی

آوَرَند و فریدون او را با راهنماییِ سروِش ها را بیرون میدَژْاز این اَپردازد. پس می

 .(85 -82: 1)همان، جکشد بند میبَرَد و بهخُجسته به کوهِ دماوند می

که بینیم. مهرایزد )پس از آنهمانندِ این رخداد را در متنی مانوی به زبانِ قبطی می

شوند، افتند و گرفتار میمی هُرَْمزْدبَغ و فرزندانش به دوزخ، جهانِ اهریمن، فرو

جوید( از میانِ پنج فرزندِ خود هُرَْمزْدبَغ از مادرِ زندگی و او هم از پدرِ بزرگی یاری می

ها، دل، سرکوبگِر شورشای را فراخواْند، الماسِ نور )ویسبد( را، آن سختفرستاده»

گفت:[ فروشو، برو، ای الماسِ ]نور[! آن جوان را که در تَهِ مغاکْ در که می ]در حالی

تَهِ دوزخ است، دست گـیر! دیوان را زنجیر به پایشان افـکن، دروجان را آهن به 

هایشان افکن، شیاطینِ بویناک و پلید را بگذار که گردنشان زیرِ گریبان بشکند، دست

زیرِ کوهستانِ تیره بربند! ... الماسِ ]نور[ )ویسبد( اند، در دیوانی را که شورش کرده

خویشتن را مُسلّح کرد و فروتاخت. آن جوان را دست گرفت ... به پاِی دیوانْ زنجیر 

افکند، به دستِ دروجانْ آهن افکند، گردنِ شیاطینِ بویناک و پلید را زیرِ گریبان درهم 

بند د، در زیرِ کوهستانِ تیره بهشکست، دیوانی را نیز که سر به شورش برداشته بودن

 (. 227- 226: 1387پور، ؛ اسماعیل206 -205: 1388)آلبری و دیگری، « کشید
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-( نیـز ویسبدْ اَژْدَهاکِ َمزَْندَر را بر زمین میشاپورگاندر متنی مانوی به فارسیِ میانه )

ز از تازِش (. در دیگر متنْ به فارسیِ میانه نیMacKenzie, 1979: 512-513افکََند )

(؛ اگرچه Sundermann, 1973: 48-49ویسبدایزد به نیروهاِی اهریمنی سخن رفته است )

( و Dānāk-u Mainyō-ī khard, 1913: 90؛ 45: 1379) مینویِ خردهایی چون در متن

فریدون است که اَژْدَهاک و  (Pahlavi Dēnkard, 1911, v2: 812-815) دینکردِ نهم

 بَرَد.از میان میدیوانِ مَزَْندَر را 

و دیگر متنْ به فارسیِ میانه و  شاپورگاندر متنِ مانویِ دیگر، برخالفِ متنِ قبطی و  

 گیرد:هاِی پهلویِ زردشتی، این فریدون است که در برابِر دیوان قرار میهمگام با متن

؛ (Boyce, 1975: 188; Henning, 1977: 274)« فریدونْ همۀ ]دیوان[ بر زمین اَفْکََند»

 و (491: 1، ج1379)دوستخواه،  اوستادیدیم و در متِن  شاهنامهگونه که در پس همان

( نیز  ;Pahlavi Dēnkard, 1911, v2: 675, 689, 811-815زردشتی ) پهلوی هایِ متن

بینیم، فریدون بر اَژْدَهاک و دیوانِ مََزنْدَر )که گویا در مانوّیت از یک جنس هستند و می

گونه کـه ضحّاک در دیـِن زردشتی پیش از آخرالزّمان غدی، همانسُ مطابق با متنی

کند و در پایان، گرشاسب او را از میان شود و بسیار بر مردم ستم میبرانگیخته می

او را می 1دارد، دیوِ مَزَن نیز رستاخیزی چون ضحّاک دارد و نهایتاً گرشاسببـرمی

هایِ مانوی نیز ویسبد یابد، در متنمی چیرگی Sundermann, 1996:)2 187-194کُشَد/

جدالِ مِْهرایزد و فرزندش و  کند)فرزندِ مِهْرایزد( بر اَژْدَهاک و دیوانِ مَزَنْدَر غلبه می

 یابیم.)ویسبد( را با اهریمن، همسان و یادآوَرَندۀ ستیزِ فریدون و ضحّاک می

                                                           
 کُشَد.که دیدیم، معموًِ فریدون است که دیوِ مَزَنْ را میهایِ مانوی، چنانالبّته در متن .1

زیستند اند که در تورفان میزوندرمان گُمان بُرده است که این متن را برایِ مردمانی زردشتی نوشته .2

(Sundermann, 1996: 190-191در هم .) ( 23: 1392) نامهسامجنسیِ ضحّاک و دیوِ مَزَنْ باید افزود که در

« شاهکه مادَرْشْ باشد ز ضحّاک»خواهد به مازندران و شاهِ آن آید و از او میآمده است فریدونْ به خوابِ سام می

 بتازد.
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کشد، بند میرا در کوه بهطور که ویسبدایزد دیوان هایِ یادشده، همانبر بنیانِ متن

شود که قصدِ آزاررسانی دارند و آنان را در فریدون نیز بر اَژْدَهایان و دیوانی چیره می

نیز پس از یاغیگریِ دیوان و آمدن به زمین، در  غوِنکشد. در کتاِب بند میها بهکوه

آن هزار سال شود تا فرزندانِ دیوان در ها، زندانی برای آنان ساخته میاعماقِ کوه

(. Henning, 1977: 71; The Kephalaia, 1995: 122-123, 96-97, 180زندگی کنند )

هایِ و متن شاهنامههزار سال زندگیِ دیوان، یادآَورِ هزار سال حکومتِ ضحّاک در 

بلخی، ؛ ابنِ 358: 1377؛ ایرانشان بن ابی الخیر، 55: 1، ج1386دیگر است )فردوسی، 

 (. 98: 1385؛ بلعمی، 320، 136: 1، ج1389جوزجانی،  سراجِ ؛ منهاج11ِ: 1385

-هاِی باختریِ مانوی توضیح داده شده است که چگونه چهار فرشته دستور میدر متن

پور، یابند دیوها را با زنجیر ببندند و فرزندانِ آنان را در زمین نابود کنند )اسماعیل

آیند تا عاملِ فرشته از باِ به پایین میها چهار گونه که در این متن(. همان232: 1387

بینیم؛ به این معنی رهایی شوند، این موضوع را دربارۀ فریدون و داستانِ ضحّاک نیز می

همراهِ دو شورند: فریدون به نیز چهار نفر هستند که بر ضحّاک می شاهنامهکه در 

 (. 58: 1، ج1386برادرش )کیانوش و بَرْمایه( و کاوۀ آهنگر )فردوسی، 

 آمـده و از ایـرانیِ بـاستان  -θraētaonaریختِ بـه اوستـانیز یادآوَریم که فـریدون در 

θraē-taṷ[a]na- 1387است )موِیی، « دارندۀ سه»معنیِ مشتقّ شده است و به :

(. چنگیز موِیی معتقد است  Justi, 1895: 331-332; Bartholomae, 1961: 799؛160

ریدون و کردارِ او پیوند است و نامِ او برخاسته از سه نیروِی رزمی، میانِ مفهومِ ناِم ف

ای و سُنّتِ حماسی و آثارِ هایِ اسطورهپزشکی و افسونگریِ او است که در روایت

ها دربارۀ ویسبد نیز (. همین ویژگی185-160دورۀ اسالمی بازتاب داشته است )همان: 

دَهاکَه و دیوان را با قدرتِ رزمی از پای اَژیْ گونه که فریدون، شود؛ یعنی هماندیده می

دارد. اگر فریدونْ نیرویِ پزشکی آوَرَد، ویسبدایزد نیز اَژی و دیوها را از میان برمیدرمی

؛ گَرْدیزی، 875: 2، ج1379دهند )دوستخواه، دارد و این مهارت را ِبدو نسبت می

ویسبد نیز از قدرتِ پزشکی  (101: 1385؛ بلعمی، 36: 1385بلخی، ؛ ابن71ِ: 1384
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؛ 227: 1387پور، ای که ِمْهرایزد مطابق با متنی قبطی )اسماعیلگونهمند است؛ بهبهره

گونه که خواهد ُهرَْمزْدبَغ را نیرو بخشد. همان( از او می257: 1388آلبری و دیگری، 

وسی، )فرد شاهنامهفریدون از قدرتِ افسونگری برخوردار است و آن را مطابق با 

خواه آموخته است و دردها پرستان و از بانویی نیک( در سرزمینِ یزدان72: 1، ج1386

طور کـارهایی چون ( و همین36: 1385بلخی، کند )ابنِرا بِدان افسونْ درمان می

 ,Pahlavi Dēnkard, 1911بُرْدَنِ دیوان )ریختنِ تگرگ از بینیِ خود برایِ از میانبیرون

v2: 812-815) ( 267: 1387پور، ویسبد نیز مطابِق متنی سریانی )اسماعیلدهد، انجام می

 افسونگر است و قدرتِ اندیشه و تدبیر دارد. 

طور توان بر آن شد که ویسبد )و همیننظرِ نگارنده، بنا بر سخناِن یادشده، میبه 

را در اش، سبب شده است که او شخصّیتِ هماننِد حماسِی او، فریدون( و سه ویژگی

 بشناسانند. « چهار پیکر»( ایزدِ Hutter, 1992: 41-42; Boyce, 1975: 59) هاِی مانویمتن

هاِی مانوی، ِمهْرایزد به ویسبد گونه که در روایتاین نکته را هم در اینجا بیفزاییم همان

بند کشد و پیشتر بِدان اشارت رفت )آلبری و دهد که دیو را در کوهستان بهپیام می

دهد نیز سروشِ خُجسته به فریدون دستور می شاهنامه(، در 206-205: 1388ری، دیگ

 (. 84: 1، ج1386جای کُشتَن، در کوه بِبَندَد )فردوسی، که اَژْدَهاک را به
 

 و شیث در روایتِ مانوی شاهنامهنقشِ شیِر گاو در پرورشِ فریدوِن  -2-7

که شود، برای آنادرش، فرانک، زاده میکه فریدون از مبینیم پس از اینمی شاهنامهدر  

رود که گاوِ او نیز چون پدرش به دامِ ضحّاک نیفتد و کُشته نشود، به مرغزاری می

خواهد که روزگاری آن کودکِ انِ مرغزار میاز نگهب بَرْمایه در آن است. فرانک

 (.  63-62: 1، جشیرخوار را به امانت نگه دارد و او را با شیر گاوِ بَرْمایه بپرورد )همان

د بستریِ گیهْمُرْهایِ مانوی، شیث از هم، در اسطورهشاهنامهنزدیک به این مضمون در 

د آموزد تا گیهْمُرْکه از اََشقْلون جادویی میشود: مُرْدیانَگ پس از آنو مُرْدیـانَگ زاده می

وشی، مُرْدیاَنگ آغشود. از این همرود و با او همبستر مید میرا بفریبد، نزدِ گیهْمُرْ
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شدنِ آن مردِ خوبشدن از زادهزاید. اََشقْلون پس از آگاهشود و مردی زیبا میباردار می

گوید که این فرزندْ از ما نیست. پس شود و به مُرْدیاَنگ میچهر، اندوهگین و بیمار می

گوید رْدیانَگ میگیرد و به مُد او را میاز این ُمرْدیاَنگ قصدِ کُشتَنِ فرزند دارد. گیهْمُرْ

پس از آن «. دهم و او را گرفت و رفتمن او را با شیرِ گاو و میوۀ درخت غذا می»که: 

د دور کنند. فرستد تا درخت و گاو را بِبَرَند و هر دو را از گیهْمُرْاَشَْقلونْ دیوان را می

بزرگی، بر دایرۀ کشد. بر دایرۀ نخسْت نامِ پدرِ د در پیرامونِ فرزند سه دایره میگیهْمُرْ

نویسد. یکی از سه خدا، القدس را میدومْ نامِ انسانِ قدیم و بر دایـرۀ سومْ نامِ روح

: 1387شوند )ابوالقاسمی، آید. دیوان همه از ترسِ او پراکنده میهمراه با اکلیلِ نور می

 (. Henning, 1977: 191 ؛395: 1381الندیم، ؛ ابن24

: 1393و ضحّاک )نمادِ این جهانیِ اهریمن/ سرکاراتی،  پیش از این، پیوندِ اهریمن

( را هماننـدِ پیوندِ اََشقـْلون و مُـرْدیـانَگ دانستیم. بـا کمی درنـگ، بـرخی 103

سان که َاشَقْلون در پیِ یابیم: همانهایِ اَشَْقلون را در کرداِر ضحّاک میخویشکاری

نیز در پی کُشتَِن فریدون، پسرِ آبتین، است؛ د است، ضحّاک کُشتَنِ فرزنِد زیبایِ گیهُْمرْ

بیند. فریدون است که بنا بـر رؤیای زیرا نابودیِ خویش را در حیاتِ فریدون می

گونه که (. همان61: 1، ج1386کند )فردوسی، ضحّاک بـا گُرزۀ گاوسر هالکش می

، ضحّاک نیز از زادنِ شودد اندوهناک و غرِق بیم میاَشَْقلون از خبِر زادنِ فرزندِ گیْهمُرْ

نه آرام »رود و افتد، از هوش میفریدون، کسی که او را خواهد کُشت، از تخت می

گونه که اَشَْقلونْ گاو و درخت (. نیز همان63: 1همان، ج« )بُودَش نه خواب و نه خَورد

 (. 69: 1کند )همان، جکند، ضحّاک نیز گاوِ بَرْمایه و مرغزار را نابود میرا نابود می

کشد و نامِ پدرِ بزرگی، انساِن گونه که در اطرافِ فرزند سه خط مید به همانگیهْمُرْ

و )کند، فرانک نویسد و این کارْ دیوان را از شیث دور میقدیم و مادرِ زندگی را می

( نیز فریدون را نزِد مردِ دینی در 202: 1381ای، ها آتبین/ شبانکارهالبتّه در برخی متن

 (.64: 1، ج1386دارد )فردوسی، بَرَد و او را از نهیِب ضحّاک در امان میهند می
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شود و گیهْمُرْد، پسر را از نامِ لوتوس بر گیهُْمرْد پیدا میدر روایتِ مانوی، درختی به  

؛ 24: 1387گذارد )ابوالقاسمی، دهد و نامِ درخت را بر او میآن درخت خورش می

گاه که موبد به نیز فریدون با درخت پیوند دارد. آن شاهنامه(. در 395: 1381الندیم، ابن

شدنِ فریدون و کُشتَنِ ضحّاک به دست کوشد و سخن از زادهتعبیرِ خواِب ضّحاک می

 کند: (، او را در جایی به درخت مانند می61: 1، ج1386او است )فردوسی، 

 بــارْوَر ســانِ درختــی شــودبــه  چُنــو زایــد از مــادرِ پــُرهنـــر
 

 (61: 1)همان، ج                                                                            

 رسند که همانا تهیگونه که اََشقْلون و مُرْدیاَنگ به آرزویِ خود نمیو سرانجام، همان   

 د.مانکردنِ جهان از مردمان است، ضحّاک نیز از رسیدن به ُمرادِ خود بازمی
 

 گیری نتیجه -3

هایِ هایی در داستانِ ضحّاک و اسطورهتوان بر آن شد که همسانیاز آنچه گذشت، می

هاِی مانوی یافتیم، ها میانِ داستانِ ضحّاک و روایتبینیم. آنچه از همسانیکیشِ مانی می

نیز  هنامهشاگونه که دیوِ آز در مانوّیتْ جنسیِّت زنانه دارد، در همان -1عبارت است از: 

هایِ زنانه دید و او را همچون آزِ مانوی مادینه توان دارایِ ویژگیضحّاک را می

توان تعبیری از دو عفریتِ نر دو ماری را که بر دوشِ ضّحاک روییده، می -2انگاشت؛ 

رَند، ـُها را بِبـخواهند آندهند و هرچه میه نسلِ بشر را ادامه میـو ماده دانست ک

شدنِ آدمی یست. دو مار، آن دو عفریتِ نخستین، خوْد سببِ گرفتارپذیر نامکان

شوند و روحِ پاک را که در تن گرفتار شده است، نابود )شهوترانی، گوشتخواری( می

اند که در شب اد کردهـهایانی یدَژْهایِ مانوی از دیوان و ددان و اَدر متن -3کنند؛ می

شوند. ضحّاک نیز چنین است و هر شب می میشان، سببِ نابودیِ آدواسطۀ آزیگریبه

هایِ مانوی، درد و مرگ دَژْکند و چون اَاش نابود میدلیلِ آزیگریدو مردِ جوان را به

آمیزند که این اورهایِ مانیْ هُرْمَزْدبَغ و فرزاندانش به تاریکی میـدر ب -4زاید؛ می

ایل و گرمایل نیز به که ارمای است جنگی و قصدِ رهایی در آن است؛ چنانحیله
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هایِ در متن -5آمیزند؛ امّا رستگاریِ یکی از دو جوان را در نظر دارند؛ ضحّاک می

آدم را از وجودِ آز، تنِ مادّی و هستیِ زادۀ  گونه که عیسایِ درخشانْمانوی، همان

د و سازکاوهْ مردمان را از وجودِ ضّحاک )آز( مطّلع می شاهنامهْکند، در اهریمن آگاه می

هاِی مانوْی ِمهْرایزد، طور که در متنهمان -6 خوانَد؛بُرْدَنِ او میآنان را به از میان

گونه کشد؛ همانبند میبخشد و دیوان را در کوهستان بههُرَْمزْدبَغ را از دوزخ رهایی می

بندد. گفتنی است چه در اسطورۀ مانـوی و چه در ضّحاک را در کوه می فریدونْ

اَشَقْلونْ )همتایِ اهریمن و پدِر  -7کُننده وجود دارد؛ عنـصری وحی ،شاهنـامه

که چنانشود؛ اندوهگین می د و ُمرْدیاَنگ،مُرْدیاَنگ( از شنیدنِ زادنِ فرزندِ گیهْمُرْ

د افتد. گیهْمُرْهوش میگردد و بیضحّاک پس از آگاهی از وجودِ فریدون ناراحت می

او و میوۀ درخت ـا شیرِ گـْقلون و مُرْدیانَگ، او را بپس از نجاتِ فرزند از دستِ اَشَ

 دهد. گونه که مردِ مرغزار، فریدون را با شیرِ گاو پرورش میپرورد؛ همانمی

 

 تابنامهک
، متـرجم از زبورِ مـانوی(، 1388آلبری، چارلز رابِرت سیسل و هوگو ایبشر )مترجمان از قبطی( )

 اسطوره، ویراستِ دوم. پور، تهران:انگلیسی ابوالقاسم اسماعیل

، چاِپ تهران: اساطیر ،نیکلسونآلن  گای لیسترانج و رینولد تصحیحِ ،نامهفارس (،1385) بلخیابن

 نخست.

 ، تحقیقِ رضا تجدّد، تهران: اساطیر، چاپِ نخست.الفهرست (،1381الندیم، محمّد بن اسحاق )ابن

 تهران: طهوری، چاپِ سوم. ،ندیممانی به روایتِ ابن (،1387) ابوالقاسمی، محسن

، «تـوان مادینـه پنداشـت؟را مـی شاهنامهآیا ضحّاکِ »الس(،  1396اردستانی رستمی، حمیدرضا )

 . 50-25، صص 41، دانشگاهِ شهید باهنرِ کرمان، سالِ بیستم، شمارۀ ادب و زبان

ضـحّاکِ  بنیـانِ زُرْوانـیِ ناکُشـتن و بـه بنـد کشـیدنِ»ب(،  1396اردستانی رستمی، حمیدرضـا )

 .  22-1، صص 31، سالِ نهم، شمارۀ اوّل، پیاپی شعرپژوهی )بوستانِ ادب(، «شاهنامه

 ، تهران: کاروان، چاپِ چهارم.اسطورۀ آفرینش در آیینِ مانی(، 1387) پور، ابوالقاسماسماعیل

 ، چاپِ نخست.تهران: ترفند ،ایرانی شناسیِدرآمدی بر اهریمن ،(1389)مفاخر، آرش اکبری 
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سرایی )برگُزیدۀ مقاِتِ دانشنامۀ زبـان و فردوسی و شاهنامه، «مُقَفّعابنِ»(، 1390نژاد، رضا )انزابی
 . 75-63، تهران: فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسی، صص ادبِ فارسی(

 هایِ دیگر()داستانِ گرشاسب، تهمورس و جمشید، گـِلشاه و متن 29م. او  نویسِتدس بررسیِ
 سی و ترجمه از متنِ پهلوی کتایون مزداپور، تهران: آگاه، چاپِ نخست.آوانوی (،1378)

د محمّ  به کوششِ ،دتقی بهارمحمّ  تصحیحِ ،بلعمی تاریخِ (،1385) دمحمّ  بن دبلعمی، ابوعلی محمّ

 ، چاپِ سوم.ارتهران: زوّ  ،پروین گنابادی

تهران: مؤسّسۀ مطالعـات  سها،، ترجمۀ منوچهر صدوقیتحقیق ماللهند(، 1362بیرونی، ابوریحان )

 و تحقیقاتِ فرهنگی، چاپِ نخست.

 ، چاپِ دوم.تهران: توس ،)دربارۀ مانی( زادهتقی مقاِتِ (،1388) زاده، سیّدحسنتقی

عرفانیِ زردشـتی بـر مبنـایِ اصـالتِ  )مکتبِ فلسفی ـ وانیرْزُ آیینِ (،1384) مقدّم، مسعودجاللی
 .ر، چاپِ نخستتهران: امیرکبی ،زمان(

، چـاپِ تهـران: مرواریـد ،ایرانـی هـایِترین سرودها و متناوستا کهن (،1379) خواه، جلیلتدوس

 پنجم. 

ها )بیست و هشت گفتار، نقد حماسۀ ایرانی یادمانی از فراسویِ هزاره(، 1380دوستخواه، جلیل )
 ، تهران: آگاه، چاپِ نخست.شناختی همراه با هشت پیوست(و گفت و شنودِ شاهنامه

هـا از نامـه و یادداشـت(، تصـحیحِ مـتن، آوانویسـی، نگـارشِ فارسـی، واژه1389) ینکردِ هفتمد

 محمّدتقی راشد محصّل، تهران: پژوهشگاهِ علومِ انسانی و مطالعاتِ ایرانی، چاپِ نخست.

هـا از محمّـدتقی (، تصحیحِ متن، آوانویسی، برگردانِ فارسـی و یادداشـت1385) زند بهمن یسن

 ، تهران: پژوهشگاهِ علومِ انسانی و مطالعاتِ فرهنگی، چاپِ دوم.راشد محصّل

، تهران: امیرکبیـر، تیمور قادری ۀترجم، زردشتیگری ایِوان یا معمّزُرْ(، 1384زِنِر، رابِرْت چارْلز )

 چاپِ نخست.

 ،تهـران: امیرکبیـر، تیمور قادری ۀترجم ،طلوع و غروب زردشتیگری(، 1387زِنِر، رابِرْت چارْلز )

 چاپِ دوم.

 (، تصحیحِ وحید رویانی، تهران: میراثِ مکتوب، چاپِ نخست.1392) نامهسام

، تهـران: طهـوری، چـاپِ مقاِتِ فارسی()گُزیدۀ  هایِ شکارشدهسایه(، 1393سرکاراتی، بهمن )

 سوم.

تهـران:  ،میرهاشـم محـدّث تصـحیحِ ،اِنسـابمجمع (،1381) بن علی دای، محمّشبانکاره

 چاپِ دوم. ،امیرکبیر
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، ترجمـۀ ای()با رویکـردی مقایسـه عناصرِ ایرانی در کیشِ مانوی(، 1397شروو، پرودس اکتور )

 ، تهران: طهوری، چاپِ دوم.  2گنگ، ویراستِ محمّد شُکری فومشی، ویراستۀ اکرم دژهوست

ستانی ، ترجمۀ حمیدرضا ارد«کتابِ غوِنِ مانویحماسۀ ایرانی و »(، 1397شروو، پرودس اکتور )

 .108-73، صص 25، سالِ چهاردهم، شمارۀ اوّل، پیاپی نامۀ ادبِ حماسیپژوهشرستمی، 

-الـدّین ، قدّم له و علّق حواشیه صـالححلالنّ و الملل(، 2003)عبدالکریم  بن دشهرستانی، محمّ

 بیروت: الهالل.الهواری، 

 ن: توس، چاپِ دوم.، گزارشِ مهرداد بهار، تهرابُنْدهش(، 1380دادگی ) فَرْنْبَغ

، ترجمۀ رشید یاسمی، تهران: صدایِ معاصر، ایران در زمانِ ساسانیان(، 1385سن، آرتور )کریستن

 چاپِ پنجم.

 ، چاپِ دوم.ابراهیم پورداود، تهران: اساطیر گزارشِ(، 1384) هاگات

ضـازاده  ملـک، ، به اهتمـامِ رحـیم راِخبارزَین(، 1384گَرْدیزی، ابوسعید عبدالحیّ بن ضحّاک )

 تهران: انجمنِ آثار و مفاخرِ فرهنگی، چاپِ نخست.

و همکاران )محمود امیدسـاِر  مطلقجالل خالقی تصحیحِ ،شاهنامه (،1386) فردوسی، ابوالقاسم

 ، چاپِ نخست.اسالمی بزرگِ المعارفِةتهران: مرکز دایر (،7و ابوالفضل خطیبی ج 6ج

)کتـابِ هفـتم بـه مناسـبتِ هـزارۀ  فرهنگ، «شاهنامهاطیریِ شالودۀ اس»(، 1369مزداپور، کتایون )
 .   77-53، تهران: مؤسّسۀ مطالعات و تحقیقاتِ فرهنگی، صص تدوینِ شاهنامه(

، تصـحیح، مقابلـه و تحشـیۀ طبقـاتِ ناصـری(، 1389منهاج سراج جوزجانی، عثمان بن محمّد )

  عبدالحیّ حبیبی، تهران: اساطیر، چاپِ نخست.

نّتنیرویِ سـه»(، 1387یز )موِیی، چنگ هـایِ حماسـیِ گانـۀ فـریدون در روایاتِ اساطیری و سـُ

، به کوششِ زهره زرشناس و ویدا ندّاف، تهران: طهوری، صص نامۀ بدرالزّمان قریبجشن، «ایران

 ، چاپِ نخست.159-185

نامۀ ، «هایِ ایرانیبررسیِ روایاتِ مربوط به ضحّاک و گاوِ برمایه در متن»(، 1389موِیی، چنگیز )
 .128-107، صص 43، دورۀ یازدهم، شمارۀ سوم، پیاپی فرهنگستان

خـرد بـر سـرِ ، «بازشناسیِ یکی از القابِ کهنِ ضـحّاک در نـامِ ارنـواز»(، 1391موِیی، چنگیز )
، بـه درخواسـت و کوشـشِ محمّـدجعفر یـاحقّی، گانـۀ احمـدعلی رجـایی بخـارایی(جان...)نام

شناسـی، ل و سلمان ساکت، تهران و مشهد: سخن و قطبِ علمیِ فردوسیمحمّدرضا راشد محصّ

 .167-159صص 

 (، ترجمۀ احمد تفضّلی، تهران: توس، ویراستِ سوم.1379) مینویِ خرد
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پور، تهران: اسطوره، چاپِ ، ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیلادبیاتِ گنوسی(، 1388هالروید، استوارت )

 نخست.

 ألیسِ ابراهیم پورداود، تهران: اساطیر، چاپِ نخست.(، تفسیر و ت1377) هایشت
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