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مضمونهایِ همانند در داستانِ ضحّاکِ شاهنامه
و اسطورههایِ مانوی
*1

حمیدرضا اردستانی رستمی

چکیده
ی شاهنامه است که پیش از این پژوهشگران آن
داستانِ ضحّاک یکی از داستانها ِ
ش
را از ابعا ِد گوناگون سنجیدهاند .نگارنده نیز در این جستار بر آن است به رو ِ
ی مانوی آشکار
توصیفی ـ تحلیلی برخی همانندیهایِ این داستان را با اسطورهها ِ
سازد .دستاوردهایِ پژوهش نشان میدهد که میانِ اساطیرِ مانوی و آنچه در
داستانِ ضحّاکِ شاهنامه آمده است ،همسانیهایی به این ترتیب دیده میشود:
همانگونه که در کیش مانی دی ِو آز مادینه است ،ضحّاک نیز بنا به گواهیهایی
مادینه است؛ شاید بتوان دو مارِ رُسته بر دوشِ ضحّاک را تعبیری از دو عفریتِ نر
و ماده در کیشِ مانی دانست که نمیتوان آن دو را منقطع کرد و در حال رشد
*
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ی تاریکی را میبینیم که در شباهنگام ،بسیار درد
ی مانویَ ،اژْدَها ِ
هستند؛ در متنها ِ
و مرگ میزاید به همانسان که َاژْدَهایِ شاهنامه ،هر شب دو مردِ جوان را به
آزیگری میکُشد؛ در باورهایِ مانی ،هرمزدبغ و فرزندانش به تاریکی میآمیزند که
این ترفندی است جنگی و قصدِ رهایی در آن است چنانکه ارمایل و گرمایل نیز
به ضحّاک میآمیزند امّا رهاییِ انسانها را در نظر دارند؛ در متنهایِ مانوی،
ی درخشان آدم را از وجو ِد آز آگاه میکند ،در شاهنامه کاوه
همانگونه که عیسا ِ
مردمان را از وجو ِد ضحّاک (آز) میآگاهانَد؛ در متنهایِ مانوی ،پس از آنکه
مهرایزد ،هرمزدبغ را از مغاکِ اهریمن رهایی میبخشد ،دیوان و اَ ْژدَهایان را در
کوهستان بهبند میکَشد همچنانکه فریدو ْن ضحّاک را در کوه در بند میکند؛
همانگونه که َاشَقْلون از زادنِ فرزندِ گیهْ ُمرْد اندوهناگ و بیمار میشود ،ضحّاک
ت
نیز با آگاهی از تولّ ِد فریدون غمگین میگردد و همانسان که گی ْهمُرْد ،نامِ درخ ِ
لوتوس را بر فرزند مینهد ،فریدون نیز درختِ با ْروَر خوانده میشودَ .اشَقْلو ْن گاو
و درخت را نابود میکند و ضحّاکْ مرغزار و گاوِ درونِ آن را از میان برمیدارد.

کلیدواژهها :آز ،ضحّاک ،ارمایل و گرمایل ،کاوه ،فریدون ،گاو.
 -1مقدّمه
مانی در چهاردهِ آوریلِ  216میالدی در بابل ،بخشی از امپراتوریِ ایران ،در اواخرِ عه ِد
اشکانیان زاده شد و سپستر کیشِ خود را در دورۀ ساسانیان آشکار کرد و در رواجِ آن
ش مانی ،نه تنها ایرانیان ،بلکه مردمانی را نیز
ی موجود در کی ِ
کوشید .اندیشهها و باورها ِ
بیرون از مرزهای ایران متأثّر ساخت؛ بنابراین ،اندیشهای که میتواند چنین بر جهانِ
دورۀ خود نفوذ کند ،طبیعی است که باید در همۀ ابعادِ فرهنگیِ قلمرویی تأثیر گذارد
ی
که در آن پرورش یافته بوده است؛ بر این بنیان ،میتوان بر آن شد که حماسۀ ملّ ِ
تکم باید پذیرفت که
ایرانیان نیز از این اندیشۀ پُر نفوذ بیتأثیر نمانده است و دس ِ
همانندیهایی میانِ شاهنامه و اساطیرِ مانوی وجود دارد.

مضمونهای همانند در داستان ضحاکِ شاهنامه و اسطورههای مانوی 3

 -1-1بیانِ مسأله
نگارنده در پژوهشِ پیشِ رو میکوشد تعبیر و تأویلی مانوی از داستانِ ضحّاک بهدست
دهد؛ بر همین بنیان ،با مطالعـۀ تطبیقـی و دقّـت در ابعـادِ مختلـسِ داسـتان ،برخـی از
نِمودهایِ مشترکِ این داستان و اسطورههایِ مانوی را مطرح میکند.
باید یادآور شویم که اسطورهها و شخصیّتهایِ اسطورهای ،میتوانند از نسلی به نسـلِ
دیگر ،معنایی دگرگون بیابند؛ چنانکه ضحّاک یا همان اَژیدَهاکَه که در متنِ اوسـتا مـار
است ،در دورانی دیگرْ نیمانسان و نیماَژْدَها و در دیگر عصر ،شخصیّتی انسانی میگیرد.
این سیرِ دگرگونیِ شخصیّتِ ضحّاک نشان میدهد که میتوان داستانِ ضحّاک را صـرفاً
داستانی هندوایرانی ندید و بر آن شد کـه در دورههایِ مختلسِ تاریخی ،روایتکُنندگانِ
داستان ،ذهنیّتهایی گوناگون داشتهاند و بنا بر ذهنیّتِ خود ،کوشـیدهانـد رنگـی بِـدان
داستان دهند؛ چنانکه ممکن است مانویان نیز این داسـتان را متناسـب بـا اندیشـههـا و
باورهایِ خود نقل کرده باشند و دیدگاهِ آنان ،به شاهنامه نیز راه یافتـه باشـد .فرامـوش
نکنیم که یکی از مترجمانِ خداینامه به عربی ،ابنِمُقَفّع (روزبـه فارسـی) بـوده کـه بـه
احتمالْ کیشِ مانوی داشته است (بیرونی ،1362 ،ج)122 :1؛ بنابراین ،دور نمینماید که
اندیشههایِ مانویِ این شخصیّت در شاهنامه بهصـورت خودآگـاه یـا ناخودآگـاه تـأثیر
گذاشته باشد؛ همانگونه که در ترجمۀ کلیله و دمنه از پهلوی بـه عربـی ،بـابِ برزویـه
طبیب را به متن افزوده است که در آن اندیشههـایِ مـانوی بـهآشـکار دیـده مـیشـود
(انزابینژاد .)65 :1390 ،از این گذشته ،آنگونه که پرودْس اُکْتُور شِرْوو 1معتقـد اسـت،
کیشِ مانی با اساطیرِ جذّاب و افسونگرش «بیتردید» ،عمیقاً بر پندارهایِ عامّه و همـین
طور اسطورههایِ زردشتی تأثیر گذارده بـوده اسـت( 2شـروو .)62 :1396 ،اکنـون چـرا
1.

Prods Oktor Skjærvø
 .2شروو در تأثیرِ اساطیرِ مانوی بر زردشتی مینویسد« :این نکته صرفاً یک فرضیّه نیست .ورنر زوندرمان نشان داده است
( )Sundermann, 1986: 15-16که در دینِ متقدّمِ ایرانی ،نشانی از اعتقاد به سردیوِ زردشتیِ آز ،همدمِ معروفِ اهریمن،
دیده نمیشود و بنابراین ،این احتمال وجود دارد که این دیو واقعاً تحتِ تأثیرِ کیشِ مانوی واردِ دینِ زردشتی شده باشد» (شروو،
.)62 :1396
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نباید دستِ کم این نکته را در ذهن داشت که شاید این کیش ،بر حماسـۀ ملّـیِ ایرانیـان
نیز نفوذ کرده و تأثیر گذاشته باشد؟
 -2-1پیشینۀ پژوهش

پیش از این پرودْس اُکْتُور شِرْوو در مقالـهای بـا نـام «حماسـۀ ایرانـی و کتـابِ غـوِنِ
مانوی» 1به ذکرِ همانندیهایِ برخی شخصیّتها مثل سام ،جمشید ،هوشنگ و فریـدون

در اوستا ،متنهایِ پهلوی و شاهنامه و آنگونه که این شخصـیّتهـا در کتـابِ غـوِنِ
مانی آمده ،پرداخته است و به این نکته اشاره کرده که مانی داستانهایِ ایرانـی را تغییـر داده
است تا با روایتِ خویش از پیدایشِ گیتی هماهنگی یابد ()Skjærvø, 1995: 187؛ به سخنی
دیگر ،مانی و مبلّغانِ مانوی برایِ گسترشِ آموزههایِ خود ،از روایاتِ شفاهیِ ایرانی اسـتفاده
کردهاند؛ امّا آن را در راستایِ باورهایِ مانی بهکار بُرْدهاند (.)Ibid: 220-221
دیگر پژوهندۀ شاهنامه ،در داستانِ رفتنِ کاووس به مازندران که در آن کاووس گرفتا ِر دیوِ
ی آن نابینا میشود و سرانجام رستم او را رهایی میبخشد ،تصویری مانوی می
سپید و در پ ِ
بیند .او کیکاووس و سپاهیانش را به ُه ْرمَزدْبَغ و فرزندانش همانند میکند که در دا ِم شهریا ِر
تاریکی گـرفتار میشوند و ارکـانِ تـاریکی ،نو ِر دیدۀ آنان را میربایند .از دی ِد او ،غا ِر دی ِو
سپید به سرزمینِ تاریکیِ اهریمن و رستم به مِهرایزد همانند است که به جنگِ دیوِ سپید
(شهریارِ تاریکی) میرود و با درید ِن جگرِ دیوِ سپید و بیرون کَشیدَ ِن نورِ وجودِ کاووس ،به
ی دوباره میبخشد (اکبری مفاخر.)100-99 :1389 ،
کاووسیان بینایی و زندگ ِ
 -2بحث و بررسی

ک شاهنامه
پس از این میکوشیم که نِمودها و همسانیهایِ مانوی را در داستانِ ضحّا ِ
ی کیشِ مانی است ،در پی
آشکار سازیم .آنچه از داستانِ شاهنامه ،یادآوَرَندۀ اسطورهها ِ
خواهد آمد.
 . 1نگارندۀ جستارِ حاضر ،این مقاله را به فارسی برگردانده است .بنگرید( :شروو.)108-73 :1397 ،
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ش مانی
ت مادینۀ دیو ِآز (ضحّاک) در شاهنامه و دیوِ آز در کی ِ
 -1-2جنسیّ ِ
ت مادینۀ
ی داستانِ ضحّاک است ،مسألۀ جنسیّ ِ
یکی از دِیلی که نشانی بر بُنمایۀ مانو ِ
او است .اگرچه در شاهنامه ضحّاک «نَرـ اَژْدَها» گفته شده است (فردوسی ،1386 ،ج:1
 ،)76میتوان گواهی هایی یافت که بر بنیان آن ،در جنسیّتِ مذکّر او تردید کرد و او را
مادینه پنداشت.
در شاهنامه نشانههایی بر جنسیّتِ مؤنّثِ ضحّاک هست که میتوان بر بنیانِ آن ،او را
همانن ِد دیوِ آزِ مانوی ،مادینه انگاشت .پیش از هر چیز باید آنچه ضحّاک را نمادِ آز در
شاهنامه میکند ،آشکار ساخت.
زادسپرم که رابِرت چارلْز زِ ِنر او را تندروتر از مانویان دربارۀ برخی باورها میداند
(زِنِـر513 :1387 ،؛ همو )281 :1384 ،و بـرادرش ،منـوچهر ،او را دوستِ مانـویان
میخوانَد (همان330 :؛ جاللی مقدّم85 :1384 ،؛  )Mānūščihr, 1912: 10آز را به سه
گونۀ چهری (حرص به خورش خوردن) بدونِ چهـر (اشتیاق بر آمیزشِ جنسی) و
بیـرون از چهـر (آزمنـدی بـه هـر نیکی کـه چشم خـواهـد) تقسیـم میکنـد
(.)Zātsparam, 1964: 144-145
در شاهنامه نیز نمادِ آز ،ضحّاک (که در متنی پهلوی ،همان ویژگیِ فرجامشناختیِ دی ِو
آز را برعهده دارد /بررسیِ دستنویسِ م.او )256 :1387 ،29هر سه گونۀ آزْوَرزی را در
وجودِ خود گرد آورده است :پس از آنکه اهریمن به تحریکِ ضحّاک میپردازد تا در
پیِ دستیابی به قدرت (آز از گونۀ سوم) پدرش را بکشد (فردوسی ،1386 ،ج،)48 :1
در چهرۀ آشپزی بر او آشکار میشود و گونههایی از خوردنیها را فراهم میآوَرَد که از
کُشتنِ جانداران بهدست میآید .این نشانی از آز در وجودِ ضحّاک از گونۀ نخست
است .از این نکته غفلت نورزیم که ارمایل و گرمایل نیز از راهِ آشپزی به کاخِ ضحّاک
راه مییابند (همان ،ج )56 :1که این خود ،عالقۀ ضحّاک به خورشها و آزمندیهایِ او
را در این باره نمایان میکند.
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گونۀ دیگر آز ،شهوت است که این مورد هم در کردارِ ضحّاک آشکار است .در
شاهنامه ،پس از آنکه اهریمن خورشهایِ گوناگون را برایِ ضحّاک فراهم میکند ،در
پاداشِ نیکیها از او میخواهد که سرِ کتفش را ببوسد .ضحّاک او را ِبدین کار اجازه
میدهد:
بفرمـود تــا دیـو چــون جُفتتِ اوی

همــی بوســه داد از بـرِ سُـفتِ اوی
(همان ،ج)50 :1

بهنظر میرسد در اینجا فردوسی بسیار پوشیده به رابطۀ جنسیِ دیو و ضحّاک اشاره
دارد؛ زیرا دیو جایی را میبوسد که محارم اجازۀ بوسیدن دارند (میگوید دیو چون
جفت/همسرش او را بوسیده است)؛ ِبدینسان آز از گونۀ بدونِ چهر نیز در کردارِ
ضحّاک آشکار میشود و میتوان ضحّاک را نماد و نشانهای کامل بر آز و بهترین تجلّی
و تجسّمِ آز در شاهنامه بپنداریم.
از سویِ دیگر ،مطابق با فرهنگِ ایرانی ،دیوِ آز مخالس و در تقابل با مهر (دوستی)،
خرد و نظم است (دوستخواه)22 -21 :1380 ،؛ چنانکه این ویژگی را دربارۀ ضحّاک
(دیوِ آزِ شاهنامه) میبینیم .ضحّاک در گا ِم نخست چون ابزاری در دستِ اهریمن قرار
میگیرد (همانگونه که در اوستا و همینطور متنهایِ پهلوی ،آزْ سالح و ابزارِ اهریمن
برایِ نابودیِ مردمان است /همو ،1379 ،ج491 :1؛  )Zātsparam, 1964: 143-144و
پدرش ،مرداس ،را به فرمانِ اهریمن در چاه سرنگون میکند (فردوسی ،1386 ،ج:1
ل
 .)48-46در این صحنه میبینیم که ضحّاک (آز) ،مه ِر پدری را نادیده میگیرد و تقاب ِ
آز و دوستی (مهر) را نمایان میکند .همچنین درست با آغازِ پادشاهیِ او ،سامانِ جامعه
بههم میریزد؛ کردارِ فرزانگانْ ناپیدا ،کامِ دیوانگانْ پراکنده ،هن ْر خوار ،جادوییْ ارجمند،
دیوان به بدیْ دستیازیده و بهطورِ کلّی راستی نهان میشود (همان ،ج55 :1؛ گَرْدیزی،
)68 -67 :1384؛ بهگونهای که او در متنهایِ پهلوی (زن ِد بهمنیسن10 :1385 ،؛
بررسیِ دستنویسِ م.او )340 :1387 ،29بدترین فرمانروا نام میگیرد .مطابق با متنهایِ
زردشتی ،این راستی و هنر (یعنی همان چیزی که در عهدِ ضحّاک نهان میشود) ،از
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خردِ اورمزد آفریده شده است (گاتها)150 :1384 ،؛ بنابراین ،طبیعی است که سالحِ
اهریمن (آز) در تقابل با سالحِ اورمزد (خرد) قرار گیرد و در دورۀ آز (ضحّاک)،
دوستی و نظم و راستی و خوبی و هنر زایل شود که بنیان در خرد دارد.
ن کتایون مزداپور ،ضحّاک با
شایسته است به این نکته هم اشاره کنیم که مطابق با سخ ِ
زُرْوان 1،ایزدِ زمان ،سنجشپذیر است؛ زیرا این مار(شاه/خدایِ کهن) ،همچون زُرْوان
دو بُعد دارد« :هم قُربانی میطلبد و مظه ِر شرّ است و هم آنکه نوعی عدالت و تقسیمِ
مواهبِ مادّی و منابعِ اقتصادی را بازنمایی میکند» (مزداپور .)72 :1369 ،اگر ضحّاک
را چون زُرْوان بدانیم ،باید همراهیِ دیوِ آز با او را هم بپذیریم؛ زیرا در برخی متنهایِ
دینی چون وِزیدگیهایِ زادسپرم ،به این نکته اشاره شده که ابزاری از گوهرِ تاریکی
به نیرویِ زُرْوان پیوسته است که چنین ابزاری برایِ رواجِ آفرینش ضروری بوده است
( ) Zātsparam, 1964: 8و این ابزارِ پست و سیاه ،مطابق با سخنِ زادسپرم ،همان «آز»
است (.)Ibid: 143-144
از آنچه گذشت ،میتوان پیون ِد میا ِن ضحّاک و آز را پذیرفت و بیش از پیش او را نمادِ
آز در شاهنامه پنداشت .گذشته از این نکته ،نباید فراموش کرد که فریدون (از میان-
ی
بَرَندۀ ضحّاک) نیز در شاهنامه ،آنگاه که از آزمندیِ فرزندانش (سلم و تور) و انباز ِ
گ این اَژْدَها»...
آنان با دیوِ آز سخن میگوید ،آز را اَژْدَها میخوانَد« :بترسم که در چن ِ
 .1ایزدِ زُرْوان (در اوستا  Zruuan-و در پهلوی  Zurwānبه معنایِ زمان) ایزدی ازلی است کـه با سرِ شیر و
تنی انسانی تصویر شده که ماری به دورِ آن حلقه زده و نیشِ خود را در سر فرو بُرده است .او دارایِ بالهایِ
بزرگی است و عصا و کلید نیز در دست دارد .آنگاه که هیچکس در آسمان و زمین نمیزیست ،زُرْوان زندگی
داشت .زُرْوانِ کبیر نُهصد و نود و نُه سال دعا و قربانی کرد تا او را پسری زاده شود؛ امّا چنین نشد .زُرْوان در
زاده شدنِ فرزند دچارِ تردید شد .از آن یزشن ،هرمزد و از آن تردید ،اهریمن را در وجودِ خود حسّ کرد و دو
موجودِ متضادّ در او شکل گرفت .زُرْ وان با خود پیمان بست که هریک پیش از دیگری از شکمِ او برون شود،
چیرگی بر جهان را ِبدو سپارد .با آنکه هرمزد به راه بیرونشد نزدیکتر بود ،اهریمن نیرنگ کرد و شکمِ زُرْوان را
درید .او پیش از هرمزد برون آمد و ِبدان پیمانی که زُرْوان کرده بود ،با وجودِ اکراهِ زُرْوان ،پادشاهی بر جهان را
گرفت .در این باره بنگرید( :شهرستانی ،2003 ،ج.)260 :1
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(فردوسی ،1386 ،ج .)114 :1میدانیم که در شاهنامه ،ضحّاک نیز بارها اَژْدَها خوانده
میشود (همان ،ج .)77 ،67 :1بهنظر میرسد فردوسی صرفاً در یک تشبیهِ شاعرانه آز
را به اَژْدَها همانند نکرده و گویا او در این تصویرسازی ،ضحّاک را که چندین بار خودْ
یا از زبانِ شخصیّتهایِ شاهنامه اَژْدَها خوانده ،در نظر داشته و او را از زبانِ فریدون با
دیوِ آز یکی گرفته است.
امّا جنس ّیتِ نمادِ آز در شاهنامه ،یعنی ضحّاک ،چیست؟ اگر او را در پیوند با آزِ مانوی
بپنداریم ،بی گمان باید او را مؤنّث در نظر گیریم .اگر بازگردیم به بیتی که در آن
اهریمن چون جُفتِ ضحّاک ،سُفتِ او را میبوسد ،شاید بتوان تصویری زنانه از
ضحّاک به دست داد و بهنظر میرسد که او ویژگیهایِ زنانه در کُنشِ جنسی دارد .در
ک
متنی پهلوی نیز میخوانیم که خودِ اهریمن (که به نظرِ بسیاری از پژوهندگان ،ضحّا ْ
نمادِ اینجهانیِ او است /موِیی )115 ،107 :1389 ،نیز از ویژگیهایِ زنانه در کردۀ
ی زنِ تهمورت ،رازِ چیرگی بر او را
جنسی بهرهمند است :هنگامی که اهریمن به اغوا ِ
مییابد و تهمورت را میاوبارد ،سروش پس از این بر جمشید آشکار میشود و بِدین
نکته او را آگاهی میدهد که کاری خوشتر از لواط دادن نزدِ اهریمن نیست؛ پس
جمشید او را به این امر فرا میخواند و سرنگونش میکند و تهمورت را از درونِ

ی دستنویسِ م.و.ا  .)188 :1378 ،29در متنِ مینویِ خرد
اهریمن بیرون میکشد (بررس ِ
نیز دیوان و دروجان ،برآیندِ لواطِ اهریمن انگاشته شدهاند

( Dānāk-u Mainyō-ī khard,

1913: 44؛ مینویِ خرد.)31 :1379 ،
همۀ آنچه گفتیم و برخی دِیلِ دیگر که نگارنده در جایی دیگر بِدان پرداخته است

1

به این نظر قوّت میبخشد که ضحّاک ،نمادِ آز در شاهنامه ،ماده دیوی است و در منابعِ
 .1دِیلِی دیگر که میتوان بر اساسِ آن ضحّاک را مادینه شمرد ،از این قرار است -1 :ضحّاکِ شاهنامه و
مُردیانَگِ مادینۀ مانوی ،هر دو ابزارِ دستِ اهریمن هستند و میخواهند جهان را از مردم تهی کنند .این
خویشکاریِ همسان ،جنس ّیتِ مادینۀ ضحّاک را بهیاد میآوَرَد؛  -2ضحّاک پس از سالها زندگی با ارنواز و
شهرناز ،صاحبِ فرزند نمیشود که این نکته ناتوانیِ او را در مردانگی میرساند؛  -3پژوهندگانی معتقدند واژۀ
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مانوی نیز (برخالفِ اوستا که آز به واسطۀ لقبش  daēuuō.dāta-نرینه تلقّی میشود/
ش
زِنِر266 :1384 ،؛ دوستخواه ) 39 :1380 ،به مادینه بودنِ آز اشاره شده است .در کی ِ
مانی ،آز دربردارنده و خاستگا ِه بدی است و از همین روی در متنی« ،مادرِ دیوان» گفته
شده است ( .)Sundermann, 1973: 63در متنی دیگر نیز به این اشاره میشود که آز،
ی دیوان و آلودگیِ دروجان ،جسد (تن و جهان /مادّه) را
درْوَنْدمادرِ همۀ دیوان از نیرو ِ
س
میسازد ( )Boyce, 1975: 100و این دیوِ بیشرم (زِنِر )267 :1384 ،است که احسا ِ
جفتخواهی را در همۀ دیوان پدید میآوَرَد که دستاوردِ آن آفرینشِ گیهْمُرْد و
مُرْدیانَگ همان آدم و حوّا خواهد شد (Jackson, 1932: 249؛ زِنِر.)270- 269 :1384 ،
بایستۀ یادآوری است که درْوَنْدمادریِ ضحّاک یا همان دیوِ آز را در شاهنامه نیز می
بینیم .در برخی نسخههایِ شاهنامه (مانندِ دستنویسِ کتابخانۀ بریتانیا در لندن) فریدونْ
فرزندانِ خود (سلم و تور) را مارانی میداند که از دوشِ جهانِ ضحّاکوَش برآمدهاند؛
یعنی جهانْ به ضحّاکی تشبیه میشود که از دوشِ او دو مار برمیآیند و نهانِ ضحّاکی
را آشکار میکنند:

ل زنی به نا ِم ارنواز در
ارنواز در یشتها که واژه ای مؤنّث است ،صفتِ اَژدَهاگ بوده که از او جدا شُده و در شک ِ
متنها آشکار شده است .این نکته دلیلی بر مادینه بودنِ ضحّاک در اساسِ اسطوره است؛  -4پژوهندهای اژی را با
همتایِ بوداییِ آن ،ناگی ،سنجیده است؛ موجودی که از دوشِ او مار روییده و مادینه است؛  -5پژوهندهای
ضحّاک را با ایزدِ میاندورودیِ نینگیش زیْدَ میسنجد که در شکلِ مردی ماردوش است .پارۀ «نین» در نامِ این
ایزد ،معنایِ «ملکه» دارد که مادینهبودنِ این ایزد را برخالفِ تصویرِ مردانۀ او میرساند؛  -6اَژیدَهاکَۀ اوستا از
آب برآمده است و اَژدَهاگ در بُندهش در سپیدرودِ آذربایجان ،مرا ِد خود را از اهریمن و دیوان میجوید .او در
شاهنامه نظمِ کیهانی را میآشوبد و طبقاتِ اجتماعی را برهممیزند .همین ویژگیها دربارۀ تیامَتِ میانرودان نیز
پیدا است که این همانندیها میتواند ما را بر آن دارد ،ضحّاک چون تیامَت ،مادینه است؛  -7در برخی متنهای
دورۀ اسالمی چون تاریخِ سیستان ،رفتا ِر ضحّاک را به کردارِ زنی مانند کردهاند .در این باره بنگرید( :اردستانی
رستمی 1396 ،الس.)50-25 :
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دو فرزندِ مـن کـز دو دوشِ جهـان

بَـدینسـان گُشــادند بـر مـن نِهــان
(فردوسی ،1386 ،ج/115 :1پانوشتِ )4

اگر بپذیریم که در این سخن ،جهان در استعارۀ کنایی به ضحّاک مانند شده است ،این نکته
را هم باید بپذیریم که ضحّاک مادینه است؛ زیرا در دیدگا ِه ایرانیان ،جهان 1مؤنّث پنداشته
میشده است ( .)Kent, 1953: 182; Bartholomae, 1961: 476از این گذشته ،پیش از این
ت پیشگفته ،دیوِ آز را که فرزندانش با آن انباز شدهاند ،اَژْدَها
دیدیم که فریدون پیش از بی ِ
میخواند (همان ،ج)114 :1؛ همانگونه که ضحّاک در شاهنامه َاژْدَها خوانده میشود
(همان ،ج)77 ،67 :1؛ پس در شاهنامه ،ضحّاک را بر این اساس (معادلِ جهان دانستن 2که
تکم وجودِ
همان آزِ مادینه است) میتوان دیوی مانوی پنداشت که مادینه است و دس ِ
رگههایی از باورهایِ مانوی را در بخشی از شاهنامه پذیرفت.
ل دیویِ انسانِ مانوی
 -2-2دو مارِ بر دوشِ ضحّاکِ شاهنامه ،یادآورندۀ نس ِ
ل آدمی میانجامد و
در کیشِ مانی ،آمیزشِ جنسی بسیار نکوهیده است؛ زیرا به تولیدِ مث ِ
تنِ انسان ،خودِ اهریمن است ( .)Lieu, 1992: 27; Tardieu, 2008: 65در باورهایِ
مانوی ،دو موجودِ نر و ماده که اَشَقْلون 3و پیسُوس 4نام دارند ،فرزندانِ دیوانِ دیگر را
میاوبارند تا ذرّههایِ نورِ موجود در آنان را بهدست آوَرَند .سپس گیهْمُرْد 5و مُرْدیانَگ
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. gaiθā . 2پیش از این دیدیم که در اندیشۀ زُرْوانی ،وجودِ آز برایِ تداومِ جهان امری ضروری است .در شاهنامه نیز
ضحّاک را نشان و نمادِ آز دانستیم .شاید از همین روی که ضحّاک همان آز است و وجودِ او برایِ جهان امری
بایسته ،سروشْ فریدون را از کُشتنِ او بازمیدارد .در این باره بنگرید به( :اردستانی رستمی 1396 ،ب.)22-1 :
. Ašaqlūn
Pēsūs
5.
Gēhmurd
6
. Murdiyānag
3

4.
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(یعنی آدم و حوّا) را میزایند .این دو اصالً از نژادِ دیواناند و پدر و مادرِ گونۀ انسان
شمرده میشوند (کریستنسِن137 :1385 ،؛ .)Jackson, 1932: 247
آنچه در اسطورۀ مانوی بدان اشاره شد ،یادآورِ پارهای از داستانِ ضحّاکِ شاهنامه است.
اهریمن در ازایِ خوراکهایِ لذّتبخش که برایِ ضحّاک فراهم کرده است ،بر آن است
دوشِ ضحّاک را ببوسد .او شانۀ ضحّاک را میبوسد .پس از این از شانۀ او دو مار می-
روید که بُریدنِ پیدرپیِ آن ،شرِّ آنها را دفع نمیکند و دوباره آن مارها سر برمیآوَرَند.
ی این ماجرا ،در لباسِ پزشکان بر ضحّاک حاضر میشود و او را از بُریدنِ
ابلیس در پ ِ
سرِ ماران بر حذر میدارد و هشدار میدهد که باید با آن ماران رواداری کرد و با
خوراند ِن خورش (مغ ِز جوانان) به آنها آرامش داد (فردوسی ،1386 ،ج.)51- 50 :1
چنین مینماید که مارهایِ شانۀ ضحّاکِ شاهنامه ،همان فرزندانِ آدمیان در مانویّت
هستند که بنا بر باورهایِ مانویان ،اصلی پلید و اهریمنی دارند و تنِ آنان آمیخته به آز
ب دو مار بر شانۀ ضحّاک سر برمیآوَرَند 1.البتّه دیگر نمیتوان از
است که در قال ِ
پرورشِ آن دو مار جلوگیری کرد و دائم خود را بر سرِ شانههایِ ضحّاک بازمیسازند.

2

پس از این ،از خوراندنِ خورش بـه مارها سخن بهمیان میآید .آشنایان به باورهایِ
مانوی می دانند که همبستری و خوردنِ گوشت ،پیوندی تنگاتنگ در اندیشۀ مانی دارد.

 . 1مار در نظ ِر ایرانیان ،نشان و نمادِ اهریمن است .در اساطیرِ زردشتی ـ زروانی ،اهریمن در چهرۀ مار به گیتی
میتازد (فَرْ ْنبَغ دادگی52 :1380 ،؛ .)Iranian Bundahišn, 1978: 42
 . 2پیش از این دیدیم که ضحّاک همان آز است و در شاهنامه معادلِ جهان پنداشته شده است که این نکته
دیدگاهی مانوی در خود دارد .همینطور دیدیم که اگر سروشْ فریدون را از کُشتنِ ضحّاک بازمیدارد ،از آن
روی است که وجودِ آز برایِ تداومِ جهان ضروری است؛ پس باید بعد از محوِ ظاهریِ ضحّاک ،همانندانی چون
او به جهان چشم بگشایند تا جهان را به آشوب کشند .بهنظر میرسد که پس از ضحّاک ،این نقش به دو فرزن ِد
ش
شریرِ فریدون میرسد که به گفتۀ فریدون از دو دوشِ جهان (ضحّاک) رُستهاند« :دو فرزندِ من کز دو دو ِ
جهان/بَدینسان گُشادند بر من نِهان» .این سخن که گویا این جهان با شرّ معنا و تداوم مییابد ،اندیشهای است
زُرْوانی ـ مانوی که در شاهنامه نیز دیده میشود و شاید بتوان روییدنِ سلم و تور را از دوشِ جهان ،با اسطورۀ
مانویِ زبرنوشت در پیوند دانست.
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ی بوسیدنِ شانههایِ ضحّاک برآوَرْده میشود ،بهدلیل وجودِ
اگر خواستۀ اهریمن برا ِ
برخی خورشهایی است که از گوشتْ برایِ ضحّاک فراهم آمده است .در میانِ
مانویان ،خوردنِ گوشت کاری زشت شمرده میشود

( Boyce, 1975: 57; Lieu, 1992:

 .) 27; Tardieu, 2008: 65همچنین کردۀ جنسی و اقدام به تولیدِ مثل ،کاری ناپسندیده
است؛ پس ضحّاک (نشانۀ آز در شاهنامه ) با انجامِ این دو کار ،به عملی کامالً غی ِر
انسانی میرسد؛ یعنی خورشساختن از مغزِ جوانان برایِ مارها؛ از این روی ،بهنظر
میرسد که داستانِ ضحّاکِ شاهنامه ،در این باره هم با اندیشههایِ مانویان شباهتهایی
دارد :گوشتخواریْ سببِ آمیزشِ جنسی میشود و از آمیزشِ جنسی ،فرزندانِ آمیخته
به آز زاده خواهند شد که به واسطۀ تنِ اهریمنیِ خود ،خواستِ اهریمن را برآورده
خواهند کرد.
مغزِ جوانان را که پیشتر از آن سخن گفتیم ،میتوانیم تعبیری از «انسانِ نو» در مانویّت
ب روحْ رَسْته است .نیروهایِ اهریمنی (دو مار) قص ِد
بدانیم؛ انسانی که از مادّه و خوا ِ
اشاعۀ کردههایِ دیوی دارند و بر آناند که با خوراندنِ مغزِ جوانان بِدانان ،نژادِ انسان را
از جهان بَرکَنَند« :که پردختْ مانَد زِ مرد ْم جهان» (فردوسی ،1386 ،ج)51 :1؛ امّا در این
میان ،ارمایل و گرمایل و پس از آنان کاوه ،تا بِدانجا که ممکن است مانعِ قطعِ انسانیّت
میشوند که پس از این بِدان پرداخته خواهد شد.
ی شبانهشان
 -3-2ضحّاکِ شاهنامه ،یادآورندۀ دیوِ آزِ مانوی و آزیگر ِ
در شاهنامه ،پس از آنکه دو مارِ سیاه بهواسطۀ بوسۀ اهریمن بر کتسِ ضحّاک میروید
و پـزشکان از درمانِ آن ناتوان میمانند ،ابلیس در جامۀ پـزشک بـر ضحّاک پدیدار می
شود و او را از بُریدَنِ مارها دور می دارد .او در عوض ،خوراندنِ مغزِ مردم را به مارها
پیشنهاد میکند؛ از این روی خورشگ ِر او هر شب ،مغزِ دو مردِ جوان را خوراکِ اَژْدَها
میسازد (همان ،ج )56 -55 :1و قُربانیِ هوسِ ویرانگ ِر او میکند.
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در متنهایِ مانویِ خاوری و باختری ،اَژْدَهایانی در تاریکی میبینیم که همچون
ضحّاکِ شاهنامه جُز بلعیدن و گَزیدَن و دریدن (آزیگری) کاری نمیدانند و عاملِ درد
و مرگِ مردمان هستند« :خشمِ بیشمار گرفتندم ...گَزیده ،دریده و خورْدَنْدَم دیوان،
یَخْشان و پریان ،اَژْدَهایِ تاریکی دشوار ،زشت ،گند و سیاه .بسیار درد و مرگ از آنان
دیدم .همه خروشاند و تازند .دنبال کنند [و] بر من میشتابند» (آلبری و دیگری،
281 :1388؛ هالروید472 ،392 :1388 ،؛ .)Boyce, 1975: 106
درد و مرگی که در متنِ یادشدۀ مانوی از آن سخن رفته است ،تداعیکُنندۀ همان
وضعیّتی است که با رویِ کارآمدنِ ضحّاک رُخ میدهد :خوارشدنِ هنر ،نهانشدنِ
راستی ،دستیازیِ دیوان به بدی و( ...فردوسی ،1386 ،ج)55 :1؛ بنابراین ،در رفتا ِر
ضحّاکِ شاهنامه و اَژْدَهایانِ تاریکی در متنهایِ مانوی میتوان همانندی دید.
امّا کسانی در پی آناند که از این درد بکاهند .در ادامه از آنان سخن میگوییم.
ی پایانیِ مانوی
ل شاهنامه ،یادآورندۀ زمینهسازانِ رستگار ِ
 -4-2ارمایل و گرمای ِ
در شاهنامه دربارۀ ارمایل و گرمایل آمده است که این دو مردِ پاکیزۀ پارسا ،روزی
ی ضحّاک و از رسمهایی نادرست سخن میگفتند که او بنیاد گذاشته
دربارۀ ستمها ِ
است .یکی از آن دو می گوید :باید که در جامۀ آشپز به دربار رویم؛ شاید یکی از دو
جوان را از مرگ رهایی بخشیم .آنان به کاخِ ضحّاک میروند و آشپزِ دربارِ او میشوند.
آنگاه که روزبانانِ مردمکُشِ ضحّاک ،دو مردِ جوان را برای کُشتَن نزدِ آنان میآوَرَند:
«از آن دو یَکی را بپرداختند» و دیگر جوان را کُشتَند و مغزِ سرِ گوسفندی را با مغزِ او
آمیختند و برایِ آن اَژْدَها ،خورش فراهم کردند (فردوسی ،1386 ،ج.)57 -56 :1
مطابقِ سخنانِ یادشده ،اگرچه این دو مُنجی (ارمایل و گرمایل) با نیروهایِ دیوی
(ضحّاکی) درمیآمیزند ،سرچشمۀ نجات نیز میشوند؛ همانگونه که در اسطورههایِ
ن خود از شرِّ اهریمنُ ،هرْ َمزْدبَغ و
ی سرزمی ِ
ی رهای ِ
مانوی ،پدرِ بزرگی (زُرْوان) برا ِ
فرزندانِ او را به ستیزِ اهریمن میفرستد که البتّه به شکست و آمیختگیِ آنان با نیروهایِ
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اهریمنی میانجامد؛ امّا در آن گونهای پیروزی و رستگاری دیده میشود« :آنچه ظلمت
بلعیده ،روحْ پس ِر خدا است و آن پسر نیز جلوهای از روحِ پدرِ خودش؛ پس یک جُزءِ
زنده و نورانیِ جوهرِ خدا در قلعۀ ظلمت توقیس شده است و اگرچه بر حسبِ ظاهر،
آغازِ خلقت با غلبۀ شرّ ابـتدا میشود ،یک غایت و قصدِ نجات در آن بـوده است .ایـن
شکستِ خیر و بلعیده شدنِ روحِ انسانِ ازلی از طرفِ دیوان را میتوان مثلِ فداکاریِ
ی اینکه
اختیاری تلقّی کرد که خودِ خدا بِدان راضی بوده است؛ حیلۀ جنگی ،برا ِ
خرابکاریِ شرّ را محدود کند و بهتدریجْ مغلوبیّتِ کاملِ مادّه را تهیّه کند ،مانند سرداری
که برایِ نجاتِ کلِّ اردویِ خود ،پیشقراولِ خود را تسلیم میکند یا چوپانی که یک
گوسفند برای نجاتِ گلّه به گرگ میدهد» (تقیزاده.)128 -127 :1388 ،
ش واقعیّت که باید بهتدریج از قی ِد آز یا
به همین گونه ،ارمایل و گرمایل نیز با این پذیر ِ
همان مادّه (ضحّاک و دو ما ِر بر دوشِ او) رها شوند ،از دو جوان در هر شب ،یکی را
رها میکنند و دیگری را به کـامِ مرگ میفرستند .چنانکه گذشت ،آن جوانی کـه رها
میشود ،انسا ِن نو است؛ انسانی که دیگر نمیتواند در قید و بندِ جهانِ مادّه باشد و
دیگری انسانی است کهنه که هنوز در بندِ تاریکی است .ارمایل و گرمایل میدانند که
نور از تاریکی رها میشود و حیاتِ مادّه (ضحّاک/آز) بهتدریج فانی میشود« .انسانِ نو
ل منِ شیطانی و وِجدانِ تاریکْ و انسا ِن
ل خود به حیات [توجّهِ به روح] در مقاب ِ
با می ِ
کهنه و پیرْ هنوز میلِ مرگ دارد» (همان.)134 :

ی درخشانِ رهاییبخش
 -5-2کاوۀ شاهنامه ،یادآورندۀ چهرۀ عیسا ِ
پیشتر شاهد بودیم که ضحّاک چگونه به ابزاری ویرانگر در دستانِ مینویِ پلید
یدَهاکَه نیرومندترین پدیدهای
(اهریمن) تبدیل میشود .در اوستا بهآشکار میبینیم که اَژ ْ
است که اهریمن برای ویرانکردنِ جهانِ راستی و جهانِ مادّی میآفریند (دوستخواه،
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 ،1379ج .)138 ،303 ،347 ،439 ،451 ،491 :1در مانویّت نیز َاشَقْلون در پیِ آموزشِ
جادوگری به دخترش ُمرْدیانَگ بر آن میشود که پسرِ شایستۀ گیهْمُرْد و مُرْدیانَگ ،یعنی
شیث را (کـه روانِ نورانیاش بر تنِ اهریمنیاش بـرتـری دارد) بکُشَد و میبینیم
یدَهاکَه در جایگاهِ عاملی ویرانکننده در دستِ اهریمنِ اوستایی قرار
همانسان که اَژ ْ
ک شاهنامه که گواهی دیگر
میگیرد ،در روایتِ مانوی نیز ُمرْدیا َنگِ مؤنّث (همتایِ ضحّا ِ
بر مادینه بودنِ ضحّاک نیز هست) ابزارِ دستِ اَ َشقْلون میشود تا گیتی را از انسانها
بزداید (ابوالقاسمی24 :1387 ،؛ ابنالندیم.)395 :1381 ،
ت اهریمن است و پس از رُسْتَنِ ماران ،او را
در شاهنامه نیز ضحّاکْ وسیلهای در دس ِ
تشویق میکند که به جایِ بُری َدنِ آنها ،به مغزِ جوانانْ آرامشان سازد (فردوسی،1386 ،
ج .)51 -50 :1این سخنِ اهریمن به ضحّاک در شاهنامه (خوراندنِ مغزِ مردم به ماران)
همسانی با بخشی از اسطورهها و باورهایِ مانوی دارد .در مانویّت «دنیا مجلسی است
که در آن دیوانِ تاریک ،نور را زنجیر کردهاند؛ ولی در همان حال این مجلس ،جهنّمی
است برایِ قُ وایِ ظلمت که مغلوب شده و قدری معتدل شدهاند .دنیا دواخانهای است
که در آن اجسا ِم منوّر شفا مییابند ،جراحات باز میشود و میتوانند بسته شونـد» (تقی
زاده.)132 :1388 ،
از آنچه گذشت ،میبینیم که اهریمن چه در اوستا ،چه در مانویّت و چه در شاهنامه ،در
یدَهاکَهَ ،اشَقْلون و
پیِ تهیکردنِ جهان از مردم است .اکنون در برابرِ این مردمکُشیِ اَژ ْ
ضحّاک ،کدام نیرو به مبارزه برمیخیزد؟ در اوستا فریدونْ ضحّاک را سرنگون میکند
(دوستخواه ،1379 ،ج ،)491 :1در روایتِ مانوی ،پس از زادهشد ِن «آدم» ،عیسایِ
ک او میآید و او را از خواب بیدار میکند و دیوان را از او جدا میسازد؛
درخشان نزدی ِ
چه ،او باید رستگار شود ( )Jackson, 1932: 249-252و در شاهنامه ،کاوه این کار را
انجام میدهد.
کاوه بهگونهای تداعیکنندۀ عیسایِ درخشان است که گیهْمُ ْرد را (مردم ،نه دیوان را؛
س
ی او که دل از تر ِ
ی دیو ِ
روح ،نه تن را) از وجو ِد ضحّاک (آز/هستی/مادّه) و نیروها ِ
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گیهانخدیو بُریدهاند و به دوزخ روی نهادهاند (فردوسی ،1386 ،ج )68 :1آگاه میسازد
و او را دعوت به از میانبُرْدَنِ ضحّاک میکند (همان ،ج)69 :1؛ همانگونه که عیسایِ
درخشانْ آدم را از دیوانِ فریبنده آگاه میکند.
 -6-2مِهْرایزد و ویسبدِ مانوی ،فریدونِ شاهنامه و بهبندکشیدنِ اَژْدَهاک در کوه
پس از آنکه فریدون بر ضحّاک چیره میشود ،به گُرز دست میبَرَد و بر ترگِ ضحّاک
میکوبد .سروش او را از کُش َتنِ ضحّاک بازمیدارد و دستور میدهد که فریدون او را
در کوه ببندد .پس از این فریدون بر تخت مینشیند و آیینِ ضحّاکی را برمیاندازد .او
ی پیشین را بازمیسازد و با گردآمدنِ نامداران شهر ،به اندرزگفتنِ آنها
طبقاتِ اجتماع ِ
ش
میپردازد .پس از این اَژْدَها را بیرون میآوَرَند و فریدون او را با راهنماییِ سرو ِ
خُجسته به کوهِ دماوند میبَرَد و بهبند میکشد (همان ،ج.)85 -82 :1
همانندِ این رخداد را در متنی مانوی به زبانِ قبطی میبینیم .مهرایزد (پس از آنکه
هُرْ َمزْدبَغ و فرزندانش به دوزخ ،جهانِ اهریمن ،فرو میافتند و گرفتار میشوند،
هُرْ َمزْدبَغ از مادرِ زندگی و او هم از پدرِ بزرگی یاری میجوید) از میانِ پنج فرزندِ خود
«فرستادهای را فراخوانْد ،الماسِ نور (ویسبد) را ،آن سختدل ،سرکوبگ ِر شورشها،
[در حالی که می گفت ]:فروشو ،برو ،ای الماسِ [نور]! آن جوان را که در تَهِ مغاکْ در
تَهِ دوزخ است ،دست گـیر! دیوان را زنجیر به پایشان افـکن ،دروجان را آهن به
دست هایشان افکن ،شیاطینِ بویناک و پلید را بگذار که گردنشان زیرِ گریبان بشکند،
دیوانی را که شورش کردهاند ،در زیرِ کوهستانِ تیره بربند!  ...الماسِ [نور] (ویسبد)
ی دیوانْ زنجیر
خویشتن را مُسلّح کرد و فروتاخت .آن جوان را دست گرفت  ...به پا ِ
افکند ،به دستِ دروجانْ آهن افکند ،گردنِ شیاطینِ بویناک و پلید را زیرِ گریبان درهم
شکست ،دیوانی را نیز که سر به شورش برداشته بودند ،در زیرِ کوهستانِ تیره بهبند
کشید» (آلبری و دیگری206 -205 :1388 ،؛ اسماعیلپور.)227- 226 :1387 ،
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در متنی مانوی به فارسیِ میانه (شاپورگان) نیـز ویسبدْ اَژْدَهاکِ َمزَ ْندَر را بر زمین می-
ش
افکَنَد ( .)MacKenzie, 1979: 512-513در دیگر متنْ به فارسیِ میانه نیز از تاز ِ
ی اهریمنی سخن رفته است ()Sundermann, 1973: 48-49؛ اگرچه
ویسبدایزد به نیروها ِ
در متنهایی چون مینویِ خرد (45 :1379؛  )Dānāk-u Mainyō-ī khard, 1913: 90و
دینکردِ نهم ( )Pahlavi Dēnkard, 1911, v2: 812-815فریدون است که اَژْدَهاک و
دیوانِ مَزَ ْندَر را از میان میبَرَد.
در متنِ مانویِ دیگر ،برخالفِ متنِ قبطی و شاپورگان و دیگر متنْ به فارسیِ میانه و
ی پهلویِ زردشتی ،این فریدون است که در براب ِر دیوان قرار میگیرد:
همگام با متن ها ِ
«فریدونْ همۀ [دیوان] بر زمین اَفْکَنَد» ()Boyce, 1975: 188; Henning, 1977: 274؛

ن اوستا
پس همانگونه که در شاهنامه دیدیم و در مت ِ

(دوستخواه ،1379 ،ج )491 :1و

ی پهلوی زردشتی ( ; )Pahlavi Dēnkard, 1911, v2: 675, 689, 811-815نیز
متنها ِ
می بینیم ،فریدون بر اَژْدَهاک و دیوانِ مَ َزنْدَر (که گویا در مانویّت از یک جنس هستند و
ن زردشتی پیش از آخرالزّمان
مطابق با متنی سُغدی ،همانگونه کـه ضحّاک در دیـ ِ
برانگیخته میشود و بسیار بر مردم ستم میکند و در پایان ،گرشاسب او را از میان
بـرمی دارد ،دیوِ مَزَن نیز رستاخیزی چون ضحّاک دارد و نهایتاً گرشاسب 1او را می
کُشَد 2)Sundermann, 1996: 187-194/چیرگی مییابد ،در متنهایِ مانوی نیز ویسبد
(فرزندِ مِهْرایزد) بر اَژْدَهاک و دیوانِ مَزَنْدَر غلبه میکند و جدالِ مِهْرایزد و فرزندش
(ویسبد) را با اهریمن ،همسان و یادآوَرَندۀ ستیزِ فریدون و ضحّاک مییابیم.

 .1البتّه در متنهایِ مانوی ،چنانکه دیدیم ،معموًِ فریدون است که دیوِ مَزَنْ را میکُشَد.
 .2زوندرمان گُمان بُرده است که این متن را برایِ مردمانی زردشتی نوشتهاند که در تورفان میزیستند
( .)Sundermann, 1996: 190-191در همجنسیِ ضحّاک و دیوِ مَزَنْ باید افزود که در سامنامه ()23 :1392
آمده است فریدونْ به خوابِ سام میآید و از او میخواهد به مازندران و شاهِ آن «که مادَرْشْ باشد ز ضحّاکشاه»
بتازد.
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بر بنیانِ متنهایِ یادشده ،همانطور که ویسبدایزد دیوان را در کوه بهبند میکشد،
فریدون نیز بر اَژْدَهایان و دیوانی چیره میشود که قصدِ آزاررسانی دارند و آنان را در
ب غوِن نیز پس از یاغیگریِ دیوان و آمدن به زمین ،در
کوهها بهبند میکشد .در کتا ِ
اعماقِ کوهها ،زندانی برای آنان ساخته میشود تا فرزندانِ دیوان در آن هزار سال
زندگی کنند (.)Henning, 1977: 71; The Kephalaia, 1995: 122-123, 96-97, 180
هزار سال زندگیِ دیوان ،یادآ َورِ هزار سال حکومتِ ضحّاک در شاهنامه و متنهایِ
نبلخی،
دیگر است (فردوسی ،1386 ،ج55 :1؛ ایرانشان بن ابی الخیر358 :1377 ،؛ اب ِ
11 :1385؛ منهاجِ سراجِ جوزجانی ،1389 ،ج320 ،136 :1؛ بلعمی.)98 :1385 ،
ی باختریِ مانوی توضیح داده شده است که چگونه چهار فرشته دستور می-
در متن ها ِ
یابند دیوها را با زنجیر ببندند و فرزندانِ آنان را در زمین نابود کنند (اسماعیلپور،
 .)232 :1387همانگونه که در این متنها چهار فرشته از باِ به پایین میآیند تا عاملِ
رهایی شوند ،این موضوع را دربارۀ فریدون و داستانِ ضحّاک نیز میبینیم؛ به این معنی
که در شاهنامه نیز چهار نفر هستند که بر ضحّاک میشورند :فریدون به همراهِ دو
برادرش (کیانوش و بَرْمایه) و کاوۀ آهنگر (فردوسی ،1386 ،ج.)58 :1
نیز یادآوَریم که فـریدون در اوستـا بـهریختِ  θraētaona-آمـده و از ایـرانیِ بـاستان
 θraē-taṷ[a]naمشتقّ شده است و بهمعنیِ «دارندۀ سه» است (موِیی:1387 ،160؛  .)Justi, 1895: 331-332; Bartholomae, 1961: 799چنگیز موِیی معتقد است
ی رزمی،
میانِ مفهومِ نا ِم ف ریدون و کردارِ او پیوند است و نامِ او برخاسته از سه نیرو ِ
پزشکی و افسونگریِ او است که در روایتهایِ اسطورهای و سُنّتِ حماسی و آثارِ
دورۀ اسالمی بازتاب داشته است (همان .)185-160 :همین ویژگیها دربارۀ ویسبد نیز
یدَهاکَه و دیوان را با قدرتِ رزمی از پای
دیده میشود؛ یعنی همانگونه که فریدون ،اَژ ْ
درمیآوَرَد ،ویسبدایزد نیز اَژی و دیوها را از میان برمیدارد .اگر فریدونْ نیرویِ پزشکی
دارد و این مهارت را بِدو نسبت میدهند (دوستخواه ،1379 ،ج875 :2؛ گَرْدیزی،
71 :1384؛ ابنِبلخی36 :1385 ،؛ بلعمی )101 :1385 ،ویسبد نیز از قدرتِ پزشکی
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بهرهمند است؛ بهگونهای که ِمهْرایزد مطابق با متنی قبطی (اسماعیلپور227 :1387 ،؛
آلبری و دیگری )257 :1388 ،از او میخواهد ُهرْ َمزْدبَغ را نیرو بخشد .همانگونه که
فریدون از قدرتِ افسونگری برخوردار است و آن را مطابق با شاهنامه (فردوسی،
 ،1386ج )72 :1در سرزمینِ یزدانپرستان و از بانویی نیکخواه آموخته است و دردها
را بِدان افسونْ درمان میکند (ابنِبلخی )36 :1385 ،و همینطور کـارهایی چون
بیرونریختنِ تگرگ از بینیِ خود برایِ از میانبُرْدَنِ دیوان

( Pahlavi Dēnkard, 1911,

ق متنی سریانی (اسماعیلپور)267 :1387 ،
 )v2: 812-815انجام میدهد ،ویسبد نیز مطاب ِ
افسونگر است و قدرتِ اندیشه و تدبیر دارد.
بهنظرِ نگارنده ،بنا بر سخنا ِن یادشده ،میتوان بر آن شد که ویسبد (و همینطور
ی او ،فریدون) و سه ویژگیاش ،سبب شده است که او را در
شخص ّیتِ همانن ِد حماس ِ
ی مانوی ( )Hutter, 1992: 41-42; Boyce, 1975: 59ایزدِ «چهار پیکر» بشناسانند.
متنها ِ
ی مانویِ ،مهْرایزد به ویسبد
این نکته را هم در اینجا بیفزاییم همانگونه که در روایتها ِ
پیام میدهد که دیو را در کوهستان بهبند کشد و پیشتر بِدان اشارت رفت (آلبری و
دیگری ،)206-205 :1388 ،در شاهنامه نیز سروشِ خُجسته به فریدون دستور میدهد
که اَژْدَهاک را بهجای کُشتَن ،در کوه بِبَندَد (فردوسی ،1386 ،ج.)84 :1
 -7-2نقشِ شی ِر گاو در پرورشِ فریدو ِن شاهنامه و شیث در روایتِ مانوی
در شاهنامه میبینیم پس از اینکه فریدون از مادرش ،فرانک ،زاده میشود ،برای آنکه
او نیز چون پدرش به دامِ ضحّاک نیفتد و کُشته نشود ،به مرغزاری میرود که گاوِ
بَرْمایه در آن است .فرانک از نگهبانِ مرغزار میخواهد که روزگاری آن کودکِ
شیرخوار را به امانت نگه دارد و او را با شیر گاوِ بَرْمایه بپرورد (همان ،ج.)63-62 :1
نزدیک به این مضمون در شاهنامه ،در اسطورههایِ مانوی ،شیث از همبستریِ گیهْمُرْد
و مُرْدیـانَگ زاده میشود :مُرْدیانَگ پس از آنکه از اَ َشقْلون جادویی میآموزد تا گیهْمُرْد
را بفریبد ،نزدِ گیهْمُرْد میرود و با او همبستر میشود .از این همآغوشی ،مُرْدیانَگ
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باردار میشود و مردی زیبا میزاید .اَ َشقْلون پس از آگاهشدن از زادهشدنِ آن مردِ خوب
چهر ،اندوهگین و بیمار میشود و به مُرْدیانَگ میگوید که این فرزندْ از ما نیست .پس
از این ُمرْدیانَگ قصدِ کُشتَنِ فرزند دارد .گیهْمُرْد او را میگیرد و به مُرْدیانَگ میگوید
که« :من او را با شیرِ گاو و میوۀ درخت غذا میدهم و او را گرفت و رفت» .پس از آن
اَشَقْلونْ دیوان را میفرستد تا درخت و گاو را بِبَرَند و هر دو را از گیهْمُرْد دور کنند.
ت نامِ پدرِ بزرگی ،بر دایرۀ
گیهْمُرْد در پیرامونِ فرزند سه دایره میکشد .بر دایرۀ نخس ْ
دومْ نامِ انسانِ قدیم و بر دایـرۀ سومْ نامِ روحالقدس را مینویسد .یکی از سه خدا،
همراه با اکلیلِ نور میآید .دیوان همه از ترسِ او پراکنده میشوند (ابوالقاسمی:1387 ،
24؛ ابنالندیم395 :1381 ،؛ .)Henning, 1977: 191
پیش از این ،پیوندِ اهریمن و ضحّاک (نمادِ این جهانیِ اهریمن /سرکاراتی:1393 ،
 ) 103را هماننـدِ پیوندِ اَشَقـْلون و مُـرْدیـانَگ دانستیم .بـا کمی درنـگ ،بـرخی
خویشکاریهایِ اَشَقْلون را در کردا ِر ضحّاک مییابیم :همانسان که َاشَقْلون در پیِ
ن فریدون ،پسرِ آبتین ،است؛
کُشتَنِ فرزن ِد زیبایِ گیهْ ُمرْد است ،ضحّاک نیز در پی کُشتَ ِ
زیرا نابودیِ خویش را در حیاتِ فریدون میبیند .فریدون است که بنا بـر رؤیای
ضحّاک بـا گُرزۀ گاوسر هالکش میکند (فردوسی ،1386 ،ج .)61 :1همانگونه که
ق بیم میشود ،ضحّاک نیز از زادنِ
اَشَقْلون از خب ِر زادنِ فرزندِ گی ْهمُرْد اندوهناک و غر ِ
فریدون ،کسی که او را خواهد کُشت ،از تخت میافتد ،از هوش میرود و «نه آرام
بُودَش نه خواب و نه خَورد» (همان ،ج .)63 :1نیز همانگونه که اَشَقْلونْ گاو و درخت
را نابود میکند ،ضحّاک نیز گاوِ بَرْمایه و مرغزار را نابود میکند (همان ،ج.)69 :1
گیهْمُرْد به همانگونه که در اطرافِ فرزند سه خط میکشد و نامِ پدرِ بزرگی ،انسا ِن
قدیم و مادرِ زندگی را مینویسد و این کارْ دیوان را از شیث دور میکند ،فرانک (و
البتّه در برخی متنها آتبین /شبانکارهای )202 :1381 ،نیز فریدون را نز ِد مردِ دینی در
ب ضحّاک در امان میدارد (فردوسی ،1386 ،ج.)64 :1
هند میبَرَد و او را از نهی ِ
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در روایتِ مانوی ،درختی بهنامِ لوتوس بر گیهْ ُمرْد پیدا میشود و گیهْمُرْد ،پسر را از
آن درخت خورش میدهد و نامِ درخت را بر او میگذارد (ابوالقاسمی24 :1387 ،؛
ابنالندیم .)395 :1381 ،در شاهنامه نیز فریدون با درخت پیوند دارد .آنگاه که موبد به
ب ضحّاک میکوشد و سخن از زادهشدنِ فریدون و کُشتَنِ ضحّاک به دست
تعبیرِ خوا ِ
او است (فردوسی ،1386 ،ج ،)61 :1او را در جایی به درخت مانند میکند:
چُنــو زایــد از مــادرِ پــُرهنـــر

بــهســانِ درختــی شــود بــارْوَر
(همان ،ج)61 :1

و سرانجام ،همانگونه که اَ َشقْلون و مُرْدیانَگ به آرزویِ خود نمیرسند که همانا تهی
کردنِ جهان از مردمان است ،ضحّاک نیز از رسیدن به مُرادِ خود بازمیماند.
 -3نتیجهگیری
از آنچه گذشت ،میتوان بر آن شد که همسانیهایی در داستانِ ضحّاک و اسطورههایِ
ی مانوی یافتیم،
کیشِ مانی میبینیم .آنچه از همسانیها میانِ داستانِ ضحّاک و روایتها ِ
ت زنانه دارد ،در شاهنامه نیز
عبارت است از -1 :همانگونه که دیوِ آز در مانو ّیتْ جنسیّ ِ
ضحّاک را میتوان دارایِ ویژگی هایِ زنانه دید و او را همچون آزِ مانوی مادینه
انگاشت؛  -2دو ماری را که بر دوشِ ضحّاک روییده ،میتوان تعبیری از دو عفریتِ نر
و ماده دانست کـه نسلِ بشر را ادامه میدهند و هرچه میخواهند آنـها را بِبـُرَند،
امکانپذیر ن یست .دو مار ،آن دو عفریتِ نخستین ،خو ْد سببِ گرفتارشدنِ آدمی
(شهوترانی ،گوشتخواری) میشوند و روحِ پاک را که در تن گرفتار شده است ،نابود
میکنند؛  -3در متنهایِ مانوی از دیوان و ددان و اَژْدَهایانی یـاد کردهاند که در شب
بهواسطۀ آزیگریشان ،سببِ نابودیِ آدمی میشوند .ضحّاک نیز چنین است و هر شب
دو مردِ جوان را بهدلیلِ آزیگریاش نابود میکند و چون اَژْدَهایِ مانوی ،درد و مرگ
میزاید؛  -4در بـاورهایِ مانیْ هُرْمَزْدبَغ و فرزاندانش به تاریکی میآمیزند که این
حیلهای است جنگی و قصدِ رهایی در آن است؛ چنانکه ارمایل و گرمایل نیز به

 22پژوهشنامه فرهنگ و زبانهای باستانی ،سال دوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1400

ضحّاک می آمیزند؛ امّا رستگاریِ یکی از دو جوان را در نظر دارند؛  -5در متنهایِ
مانوی ،همانگونه که عیسایِ درخشانْ آدم را از وجودِ آز ،تنِ مادّی و هستیِ زادۀ
اهریمن آگاه میکند ،در شاهنامهْ کاوهْ مردمان را از وجودِ ضحّاک (آز) مطّلع میسازد و
ی ِمهْرایزد،
ی مانو ْ
آنان را به از میانبُرْدَنِ او میخوانَد؛  -6همانطور که در متنها ِ
هُرْ َمزْدبَغ را از دوزخ رهایی میبخشد و دیوان را در کوهستان بهبند میکشد؛ همانگونه
فریدونْ ضحّاک را در کوه می بندد .گفتنی است چه در اسطورۀ مانـوی و چه در
شاهنـامه ،عنـصری وحیکُننده وجود دارد؛  -7اَشَقْلونْ (همتایِ اهریمن و پد ِر
مُرْدیانَگ) از شنیدنِ زادنِ فرزندِ گیهْمُرْد و ُمرْدیانَگ ،اندوهگین میشود؛ چنانکه
ضحّاک پس از آگاهی از وجودِ فریدون ناراحت میگردد و بیهوش میافتد .گیهْمُرْد
پس از نجاتِ فرزند از دستِ اَشَقْلون و مُرْدیانَگ ،او را بـا شیرِ گـاو و میوۀ درخت
میپرورد؛ همانگونه که مردِ مرغزار ،فریدون را با شیرِ گاو پرورش میدهد.
کتابنامه
آلبری ،چارلز رابِرت سیسل و هوگو ایبشر (مترجمان از قبطی) ( ،)1388زبورِ مـانوی ،متـرجم از
انگلیسی ابوالقاسم اسماعیلپور ،تهران :اسطوره ،ویراستِ دوم.
پ
ابنبلخی ( ،)1385فارسنامه ،تصحیحِ گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون ،تهران :اساطیر ،چا ِ
نخست.
ابنالندیم ،محمّد بن اسحاق ( ،)1381الفهرست ،تحقیقِ رضا تجدّد ،تهران :اساطیر ،چاپِ نخست.
ابوالقاسمی ،محسن ( ،)1387مانی به روایتِ ابنندیم ،تهران :طهوری ،چاپِ سوم.
اردستانی رستمی ،حمیدرضا ( 1396الس)« ،آیا ضحّاکِ شاهنامه را مـیتـوان مادینـه پنداشـت؟»،
ادب و زبان ،دانشگاهِ شهید باهنرِ کرمان ،سالِ بیستم ،شمارۀ  ،41صص .50-25
اردستانی رستمی ،حمیدرضـا ( 1396ب)« ،بنیـانِ زُرْوانـیِ ناکُشـتن و بـه بنـد کشـیدنِ ضـحّاکِ
شاهنامه» ،شعرپژوهی (بوستانِ ادب) ،سالِ نهم ،شمارۀ اوّل ،پیاپی  ،31صص .22-1
اسماعیلپور ،ابوالقاسم ( ،)1387اسطورۀ آفرینش در آیینِ مانی ،تهران :کاروان ،چاپِ چهارم.
اکبری مفاخر ،آرش ( ،)1389درآمدی بر اهریمنشناسیِ ایرانی ،تهران :ترفند ،چاپِ نخست.
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انزابینژاد ،رضا (« ،)1390ابنِمُقَفّع» ،فردوسی و شاهنامهسرایی (برگُزیدۀ مقاِتِ دانشنامۀ زبـان و
ادبِ فارسی) ،تهران :فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسی ،صص .75-63

بررسیِ دستنویسِ م .او ( 29داستانِ گرشاسب ،تهمورس و جمشید ،گـِلشاه و متنهایِ دیگر)
( ،)1378آوانویسی و ترجمه از متنِ پهلوی کتایون مزداپور ،تهران :آگاه ،چاپِ نخست.
بلعمی ،ابوعلی محمّد بن محمّد ( ،)1385تاریخِ بلعمی ،تصحیحِ محمّدتقی بهار ،به کوششِ محمّد
پروین گنابادی ،تهران :زوّار ،چاپِ سوم.
بیرونی ،ابوریحان ( ،)1362تحقیق ماللهند ،ترجمۀ منوچهر صدوقیسها ،تهران :مؤسّسۀ مطالعـات
و تحقیقاتِ فرهنگی ،چاپِ نخست.
تقیزاده ،سیّدحسن ( ،)1388مقاِتِ تقیزاده (دربارۀ مانی) ،تهران :توس ،چاپِ دوم.

جاللیمقدّم ،مسعود ( ،)1384آیینِ زُرْوانی (مکتبِ فلسفی ـ عرفانیِ زردشـتی بـر مبنـایِ اصـالتِ
زمان) ،تهران :امیرکبیر ،چاپِ نخست.
دوستخواه ،جلیل ( ،)1379اوستا کهنترین سرودها و متنهـایِ ایرانـی ،تهـران :مرواریـد ،چـاپِ
پنجم.

دوستخواه ،جلیل ( ،)1380حماسۀ ایرانی یادمانی از فراسویِ هزارهها (بیست و هشت گفتار ،نقد
و گفت و شنودِ شاهنامهشناختی همراه با هشت پیوست) ،تهران :آگاه ،چاپِ نخست.
دینکردِ هفتم ( ،)1389تصـحیحِ مـتن ،آوانویسـی ،نگـارشِ فارسـی ،واژهنامـه و یادداشـتهـا از
محمّدتقی راشد محصّل ،تهران :پژوهشگاهِ علومِ انسانی و مطالعاتِ ایرانی ،چاپِ نخست.
زند بهمن یسن ( ،)1385تصحیحِ متن ،آوانویسی ،برگردانِ فارسـی و یادداشـتهـا از محمّـدتقی
راشد محصّل ،تهران :پژوهشگاهِ علومِ انسانی و مطالعاتِ فرهنگی ،چاپِ دوم.
زِنِر ،رابِرْت چارْلز ( ،)1384زُرْوان یا معمّایِ زردشتیگری ،ترجمۀ تیمور قادری ،تهران :امیرکبیـر،
چاپِ نخست.
زِنِر ،رابِرْت چارْلز ( ،)1387طلوع و غروب زردشتیگری ،ترجمۀ تیمور قادری ،تهـران :امیرکبیـر،
چاپِ دوم.
سامنامه ( ،)1392تصحیحِ وحید رویانی ،تهران :میراثِ مکتوب ،چاپِ نخست.
سرکاراتی ،بهمن ( ،)1393سایههایِ شکارشده (گُزیدۀ مقاِتِ فارسی) ،تهـران :طهـوری ،چـاپِ
سوم.
شبانکاره ای ،محمّد بن علی ( ،)1381مجمعاِنسـاب ،تصـحیحِ میرهاشـم محـدّث ،تهـران:
امیرکبیر ،چاپِ دوم.
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شروو ،پرودس اکتور ( ،)1397عناصرِ ایرانی در کیشِ مانوی (با رویکـردی مقایسـهای) ،ترجمـۀ
محمّد شُکری فومشی ،ویراستۀ اکرم دژهوستگنگ ،ویراستِ  ،2تهران :طهوری ،چاپِ دوم.
شروو ،پرودس اکتور (« ،)1397حماسۀ ایرانی و کتابِ غوِنِ مانوی» ،ترجمۀ حمیدرضا اردستانی
رستمی ،پژوهشنامۀ ادبِ حماسی ،سالِ چهاردهم ،شمارۀ اوّل ،پیاپی  ،25صص .108-73
شهرستانی ،محمّد بن عبدالکریم ( ،)2003الملل و النّحل ،قدّم له و علّق حواشیه صـالحالـدّین -
الهواری ،بیروت :الهالل.
فَرْنْبَغ دادگی ( ،)1380بُنْدهش ،گزارشِ مهرداد بهار ،تهران :توس ،چاپِ دوم.
کریستنسن ،آرتور ( ،)1385ایران در زمانِ ساسانیان ،ترجمۀ رشید یاسمی ،تهران :صدایِ معاصر،
چاپِ پنجم.
گاتها ( ،)1384گزارشِ ابراهیم پورداود ،تهران :اساطیر ،چاپِ دوم.
گَرْدیزی ،ابوسعید عبدالحیّ بن ضحّاک ( ،)1384زَیناِخبار ،به اهتمـامِ رحـیم رضـازاده ملـک،
تهران :انجمنِ آثار و مفاخرِ فرهنگی ،چاپِ نخست.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1386شاهنامه ،تصحیحِ جالل خالقیمطلق و همکاران (محمود امیدسـاِر
ج 6و ابوالفضل خطیبی ج ،)7تهران :مرکز دایرةالمعارفِ بزرگِ اسالمی ،چاپِ نخست.

مزداپور ،کتایون (« ،)1369شالودۀ اساطیریِ شاهنامه» ،فرهنگ (کتـابِ هفـتم بـه مناسـبتِ هـزارۀ
تدوینِ شاهنامه) ،تهران :مؤسّسۀ مطالعات و تحقیقاتِ فرهنگی ،صص .77-53
منهاج سراج جوزجانی ،عثمان بن محمّد ( ،)1389طبقـاتِ ناصـری ،تصـحیح ،مقابلـه و تحشـیۀ
عبدالحیّ حبیبی ،تهران :اساطیر ،چاپِ نخست.
موِیی ،چنگیز (« ،)1387نیرویِ سـهگانـۀ فـریدون در روایاتِ اساطیری و ُسـنّتهـایِ حماسـیِ
ایران» ،جشننامۀ بدرالزّمان قریب ،به کوششِ زهره زرشناس و ویدا ندّاف ،تهران :طهوری ،صص
 ،185-159چاپِ نخست.

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

موِیی ،چنگیز (« ،)1391بازشناسیِ یکی از القابِ کهنِ ضـحّاک در نـامِ ارنـواز» ،خـرد بـر سـرِ
جان(...نامگانـۀ احمـدعلی رجـایی بخـارایی) ،بـه درخواسـت و کوشـشِ محمّـدجعفر یـاحقّی،
محمّدرضا راشد محصّل و سلمان ساکت ،تهران و مشهد :سخن و قطبِ علمیِ فردوسیشناسـی،
صص .167-159
مینویِ خرد ( ،)1379ترجمۀ احمد تفضّلی ،تهران :توس ،ویراستِ سوم.
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