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  مينوشناسي اهريمن در اوستا و متون پهلوي
  1ردكتر آرش اكبري مفاخ

  چكيده

 عبارت است از بررسي و شناخت اهريمن در دنياي مينو؛ دنيايي كه موجودات ،شناسي اهريمنمينو
 و متـون   اوستادر اين مقاله مينوشناسي اهريمن در       . آن در حالت ناديدني، ناپسودني و بدون تن هستند        

اهريمن به عنوان منش بد در برابر منش نيك قراردارد كه            ،گاهاندر  . گيردمي  بررسي قرار  پهلوي مورد 
و با هاي اهريمن ادامه گري با ويراناين حضور مينوي ي نو اوستادر . انجامد ميهفتهابه آفريدگاري او در 

ي مينـوي اهـريمن     تصوير زنـدگ  در متون پهلوي    .يابدناتواني و گريز او به دوزخ در رستاخيز پايان مي         
ايـن  . ترين ويژگي آن آموزة نيستي اهريمن در برابر هستي اورمـزد اسـت            يابد كه برجسته  گسترش مي 

آورده و از سوي ديگر انديشة       هاي فلسفي و انتزاعي دربارة اهريمن را به وجود        آموزه از سويي انديشه   
يكي . به داستان و تمثيل دگرگون گرددهاي مربوط به اهريمن كند تا اسطورهمي را فراهم پذيري اوگيتي

ـاري   . سـت در حالـت مينو شدن او در آسمان     از مباحث مهم در مينوشناسي اهريمن، زنداني       ايـن گرفت
ها دهاي آموزة دفاع از اهريمن در آن فلسفي، تمثيلي و نمادي را به وجودآورده كه نخستين بنياهايانديشه
ـالش  (شودميريمن يا ناكار شده و به دوزخ افكنده       شناسي ايراني، اه  در فرجام . شودمي ديده -بازتاب چ

   ).بازتاب سرنوشت شورشيان و بددينان(شودميو يا كشته) هاي دروني و رواني انسان
  .اهريمن در زندان، دفاع از اهريمن، سرنوشت اهريمنمينوشناسي، اهريمن، : ها كليدواژه

                                                
 mafakher2001@yahoo.com  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي آموختة دورة دكتري دانش -1
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مهمقــد  

او به عنوان سرچـشمة همـة       . ات ايراني دارد  اي در سراسر ادبي   اهريمن نام موجودي است كه نقش گسترده      
.  قرار دارد و ويژگي بارز او ويرانگري اسـت ها در برابر اهورامزدا، دنياي روشني و نيكي       ،بديها و ساالر ديوان   

ا هاين انديشه. استي دربارة اهريمن وجود داشتهرات خاصها و تصو  اي از زمان و مكان انديشه     در هر برهه  
ها حضور اهريمن به عنـوان      يكي از اين انديشه   . استگاهاني آغازشده و تا امروز ادامه يافته      پيش از ادبيات    

  .موجودي مينوي با نقشهاي ويژة خود در اوستا و متون پهلوي است
آفـرينش  . دنيايي است كه موجودات آن در حالت ناديدني، ناپسودني و بدون تن هـستند       ) mēnōg(    مينو
 ).Bundahišn: 36.1(كـشد  سال به درازا مي هزارجنبش است و سهن دنيا بدون انديشه، ناگرفتني و بيدر اي

آفريدگان اورمزدي از حالت مينـو بـه        . آفريننداورمزد و اهريمن نخست آفرينش خود را در حالت مينو مي          
كـه ناديـدني، ناپـسودني و    نجـا  مانند و از آ   مي  اهريمن و آفرينش او در حالت مينو باقي        اما   رسند،گيتي مي 

  ).7. 5 ،نامه؛ ارداويرافDēnkard: 6. E31c(برند ، هستي ندارند و در نيستي به سرميبدون تن هستند
ـناخت او در دوران مينـو              بنابر در ايـن دوره تمـام   . اين مينوشناسي اهريمن عبارت است از بررسـي و ش
نامة كيهـاني  نمونة كرداري او در يك نمايش      و پيش  هاي اهريمن در حالت روحي و رواني انجام شده        نقش
كم به پيـروي از آفـرينش       كم اما   اين آموزه، ويژگي برجستة اهريمن در متون زردشتي است،        . شودمينوشته

  .گرددپذيري او نيز فراهم مياورمزدي، زمينة گيتي
هـر  .  هـستند  )داراي تـن  (ومند  عبارت است از دنيايي كه موجوداتش ديدني، پسودني و تن         ) gētīg(    گيتي

شـود و بـا دسـت لمـس گـردد، داراي گيتـي           باشد، با چـشم تـن ديـده       اي كه اين ويژگيها را داشته     يدهآفر
ال نخست، آفـرينش خـود را   هزار ساهورامزدا پس از آفرينش دنياي مينو در سه). Dēnkard: 3.123(است

-در اين آفرينش سـه    . آفرينديتي مي گونة گ  به سان آب، زمين، گياه، گوسفند و ان      آسمان،:  از كه عبارت است  

ـپرم   (برند و جنبش و تكاپو ندارنـد       آفريدگان تنومند در ايستايي به سر مي       ،هزار ساله  . 1 ،وزيـدگيهاي زادس
وجود مينـوي اهـريمن     . ندارند) hastīh(؛ يعني آفريدگان اورمزدي با وجود داشتن مينو و گيتي، هستي          )26

  .پذيردكم وجود گيتيايي ميكم اورمزدي نيز به پيروي از آفرينش
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ـتا    مينوشناسي اهريمن به تناسب نقشي كه در         ،       در اين مقاله   و متـون پهلـوي دارد در دو قـسمت         اوس
  :استبررسي شده

ـتاي نـو پرداختـه          نخست به بررسي نقش و جايگاه اهريمن در متون اوستايي در اوستاي گاهـاني و اوس
ـ    ميشناخت برداشتن بنيادهاي   دليل در   به متون اوستايي . شود مي نـد و ايـن    اتنـوي اهـريمن درخـور اهمي

  .يابندميبنيادهاي مينويي در متون پهلوي گسترش
در ايـن   . شودميپرداخته    سپس به بررسي نقش اهريمن از آغاز آفرينش تا فرجام جهان در متون پهلوي               

اهريمن نيمة ديگر آفرينش است و آفـرينش او وارونـة           . تمتون اهريمن در برابر اورمزد و در تقابل با اوس         
و تمـام  بارزترين ويژگي اهريمن در اين متون نيستي او در برابر هـستي اورمـزد اسـت      . هاي اورمزد آفريده

اين گرفتاري نيـز     اما   ،كه او در آسمان دنيا به دام افتاده         هرچند گيرد صورت مي  نقشهاي او در حالت مينوي    
در . كنـد او را فـراهم مـي   زمينـة مطالعـه در آمـوزة دفـاع از      هـريمن شدن ا زنداني. ي اوست در حالت مينو  

ـيان               فرجام شناسي ايراني از سويي به تأثير چالشهاي دروني انسان و از سوي ديگر به تأثير سرنوشت شورش
  . شوديمل اجتماعي و سياسي روزگاران باستاني ايران در سرنوشت اهريمن پرداختهئو بددينان و مسا

   اوستامينوشناسي اهريمن در) الف

  اوستاي گاهاني -

). 5. 44( آفرينندة روشنايي و تاريكي، خواب و بيداري، بامداد و نيمروز و شبانگاه است   ، اهورامزدا گاهاندر  
در ايـن سـرودها، اهـورامزدا    ). 9. 45(كنندة خوشي و ناخوشي اسـت و فراهم ) 7. 44(چيزاو آفريدگار همه  

 را بـه ايـن دليـل        او آفرينشهاي متـضاد   . استاي است كه دوگانگيها و اضداد را با هم آفريده         يگانهآفرينندة  
  .آفريده تا در خدمت انسان باشند

ـنش دو مينـوي نخـستين       ـني بازتـابي از دوگـانگي م و ) angra. mainyu(مينـو انگـره  ،    تاريكي و روش
ـنش، سـخن،          . انـد شمه گرفته است كه از اهورامزدا سرچ    ) .mainyu spanta(سپندمينو ايـن دو گـوهر در م

ايـن دو  ). 2. 45(رار دارنـد داستان نبوده و در برابـر هـم قـ    هم،خواست، گروش، گفتار، كردار، دين و روان 
. 30(، دو نمايندة كامل براي بهتري و بدتري در انديشه، گفتار و كردار هـستند              )توأمان(مينوي آغازينِ همراه  
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م، مقـد (»دوگانگي منشي است نه دوخـدايي «كنند كه دوگانگي در دين زردشت،      مي و اين آموزه را بيان    ) 3
1363 :16.(  

 يكي از دو آفريدة اهورامزداست كه در برابـر آفريـدة      ) اهريمن(مينوه به اين بندهاي گاهاني، انگره         با توج
دا بـه دوگـانگي اهـورامزدا و         زمينة دگرگـوني يگـانگي اهـورامز       هفتهادر   اما    قرار دارد،  ، سپندمينو ،ديگر او 

  .گردداهريمن نيز فراهم مي
او گياهان نيك و همة چيزهاي خوب را        . اهورامزدا تنها آفرينندة راستي و روشني است      ) 1. 37(هفتها    در  
ايـن  . گـردد در اين سرود آفرينش تاريكي و بديها از اهورامزدا جدا شده و به اهـريمن بـازمي                . استآفريده

مينو را از اهورامزدا جدا كرده      كند انگره باوري است كه تالش مي     گيري انديشة دوگانه   شكل گر سرود نشان 
ـنشِ    . داردو آفرينش نيك را از انديشه، گفتار و كردار بد اهريمن دور نگاه       به هر روي انديـشة دوگـانگي م

ـتا  شود و اين انديشه در سراسر      دگرگون مي  ،نيك و بد به دوگانگي آفريننده و آفرينش        ي نـو و متـون      اوس
  .پهلوي وجود دارد

مينو و همراه با صفاتي كه كاربرد آنها در توصيف اهـريمن اسـت،              با نام انگره  ) 2. 45(گاهان    اهريمن در   
، صفتي است كه به اهـريمن اشـاره دارد و در برابـر              )3. 30(به معناي زشت و بد    ) aka(اَكَه. شودميشناخته

آموزد كـه چگونـه مردمـان را فريـب          با پندار، گفتار و كردار زشت به ديوان مي        اكه  . گيردسپندمينو قرار مي  
  ). 5. 32(بهره سازنددهند و آنان را از زندگي جاودان بي

دارد تا بدترين منش را     او ديوان را وامي   ). 6. 30(به معناي فريفتار است   ) debaomâ(   صفت ديگر، دِبئومن  
  . مردم را به تباهي بكشندندگيگاه به ياري خشم، ز برگزينند و آن

  اوستاي نو -

مينوي گاهاني به دوگـانگي اهـورامزدا و اهـريمن دگرگـون     نو دوگانگي منش سپندمينو و انگره    ياوستادر  
سـرايد،  را مي  ahunawar( 1( اهورامزدا براي بالندگي آفرينش خود دعاي اهونور       ،در آغاز آفرينش  . شودمي

شود كه انديشه، گفتار و كردار آنهـا     اهورامزدا به او يادآور مي    . افتدبه تنگنا مي   اهريمن   ،با خواندن اين سرود   
است، سپندمينو ) 2. 45(گاهان كه برگرفته از يسنادر اين   ). 15. 19 ،يسنا(با يكديگر همانند و سازگار نيست     

  .گيردشود و اهريمن در برابر اهورامزدا قرار ميبا اهورامزدا يكي مي
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، در دوزخ   )43-42،  1. 19 ،ونديـداد (ديـو نـامبردار اسـت      كـه بـه ديـوان      ،ركردة همة ديوان   س ،    اهريمن
ـين و جهـان تـاريكي بـه سـر مـي               )44. 19 ،يشت(تيره  )شـمال (بـرد و جايگـاهش در اپـاختر         ، زيـر زم

و آفرينش بد را در     ) 43-42،  3. 15 ،يشت(او داراي نيروي آفرينندگي است    ). 47،  1. 19 ،ونديداد(قراردارد
آفـرينش اهـريمن آفرينـشي      ). 76. 13يشت،  ؛  17. 57 ،يسنا(آوردبرابر آفرينش نيك اهورامزد به وجود مي      

-او در برابر آفرينش نيك اهورامزدا آفرينش اهريمني خود را آشكار مي     ). 2. 61 ،يسنا(پتياره و پرگزند است   

 آفـرينش نيـك اهـورامزدا و جهـان     كردناهريمن براي تباه). 6. 19 ،ونديداد(آفريندكند و جهان بدي را مي   
-او در سرزمينهاي نيـك    ). 34. 5 ،يشت؛  8. 9 ،يسنا(آفرينددهاك؛ نيرومندترين ديو دروج را مي     راستي، اژي 

باوري، ناهنجاريهـاي اخالقـي و انـواع        آفريدة اهورامزدا، اژدها، زمستان، گرماي سخت، خرفستران، سست       
 كرده و با  با چشم بد دوختن بر آفريدگان نيك اهورامزدا آنها را تباه         او). 20-2. 1 ،ونديداد(آفريندگناه را مي  

ـيدگي     ،عالوه بر اين  ). 2. 22 ،ونديداد( آورد هزاران بيماري پديد مي    ،هرزگي و ناپاكي    مرگ، درد، تب، پوس
  ).3. 20 ،ونديداد(آفريند رساندن به مردم مي و گنديدگي را نيز براي گزند
همـة هـستي و تـن او مـرگ       ). 13. 13يـشت،   (، فريفتـارترين ديـوان اسـت         اهريمن چيره و زبردسـت    

نداشتن آب و آتش و آفريـدگان نيـك خـشنود    او كه با ستايش نكردن ايزدان و پاس). 3. 1ونديداد،  (است
شـدن و گياهـان را از روييـدن         ، در انديشة آن است كـه آبهـا را از جـاري            )29. 3 ،نسكهادخت(گرددمي

ـتور اهـريمن   ). 39. 5يشت، (گر اهريمن هستند پريان در اين كردار ياري ). 77. 13يشت،  (بازدارد آنها به دس
   ). 39. 8يشت، ( را از بارش بازدارند، ستارة باران،كنند تا با ياري جادوگران و ديوان، تيشترتالش مي

ر اهورامزدا در مبارزه    ابزاجنگ). 32. 1يشت،  ؛  1. 27 ،يسنا(ترين براندازندة اهريمن است    اهورامزدا بزرگ     
امـشاسپندان، ايـزدان و آفريـدگان       ). 15. 19 ،يسنا(اندازد دعاي اهونور است كه او را به تنگنا مي         ،با اهريمن 

خواهـد تـا    يـاري مـي  ، ايـزد بـاد  ،اهورامزدا از انـدرواي  . ياوران اهورامزدا در مبارزه با اهريمن هستند     ،نيك
ستايش اندرواي، اهـريمن را از    ). 3. 15يشت،  (دارد خود را پاس     كوبد و آفرينش  آفرينش اهريمن را درهم     
اندرواي در پي ستايش تهمـورث از او، اهـريمن را بـه پيكـر               ). 55. 15يشت،  (داردچيرگي بر انسان بازمي   

؛ 13-12. 25يـشت،  (نورددهاي آسمان و زمين را درآورد تا تهمورث سي سال سوار بر او كرانهاسبي درمي 
19 .29 .(  
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وشيها كـه  اين فرّ. دهدوشيهاي انسانهاي پيرو نيكي و راستي، اهريمن را شكست مي           سپندمينو به ياري فرَّ    
، باعـث شكـست او و يـارانش در بـه            )71،  13. 13يشت،  (افزار و سپر هستند   در برابر اهريمن همانند رزم    

شتن جريان آب و روييدن گياه      بهمن و آذر، اهريمن را در بازدا      ). 46. 19يشت،  (شونددست آوردن فرّه مي   
آناهيتـا از  ). 44. 8يـشت،  (بيندتيشتر نيز او را ناكام گذارده و از او آسيبي نمي        ). 78. 13يشت،  (كنندناكام مي 

و با ستايش اهوراييان از او، خورشيد نيز از گزنـد اهـريمن آسـوده              ) 93. 5يشت،  (گزينداهريمن دوري مي  
  ).6-5. 21ونديداد، (ماندمي
ـ هريمن در برابر گرزِ صدگره و صدتيغة مهر به هراس مي       ا ط اهوراييـان ناكـام   افتد و با ستايش مهر توس
ـنيدن   ) 14. 3يـشت،  (آيدمياهريمن از ارديبهشت نيز به ستوه      ). 118،  134،  97. 10يشت،  (ماندمي و بـا ش
). 13. 11ونديـداد،   (شـود  مي بيـكران دور  از آتش، آب، خاك، چارپايان، گياه، ماه، خورشيد و روشني            يسنا

ـپندارمذ، فرَّ         ستايش دين نيك، امشاسپندان، شهرياران هفت      وشـي و   كشور، آسمان، زمـان بيكرانـه، واي، س
  ). 14-11. 19ونديداد، (بخشدآفرينش اهورامزدا جهان را از گزند و آسيب اهريمن رهايي مي

ـ   . ستايدان را مي  اي است كه اهورامزدا و امشاسپند         زردشت نخستين آفريده   د و باليـدن او، آبهـا و        بـا توّل
ـ      ). 18. 17يـشت،   (كننـد گياهان خشنود شده، شروع به روان شدن و روييـدن مـي            ـيش از توّل د اهـريمن پ

د زردشت شكـست  توّل اما د بكشند،آورد تا او را به هنگام توّلزردشت تمام نيروهاي ديوي خود را گرد مي  
. افزاري ديوافكن اسـت   يابند كه هستي زردشت رزم     اهريمن و ديوان درمي    .كندسنگيني بر اهريمن وارد مي    

  ). 47-46. 19ونديداد، ؛ 19. 17يشت، (گريزندآنها با اين دريافت، شكست خورده و از زمين پهناور مي
خواهـد كـه از ديـن مزدايـي            پس از اين شكست اهريمن كه در انديشة فريفتن زردشت است، از او مي             

دهد كه هرگز از ديـن نيـك مزدايـي          زردشت پاسخ مي  . روايي جهان را به او ببخشد     د تا فرمان  روي بگردان 
بدين ترتيب اين كـردار اهـريمن نيـز ناكـام           . ي اگر تن، جان و روان او از هم بگسلد         دارد، حّت دست برنمي 

 از جهـان اهـورايي      او در نبرد نهايي پس از شكست تمام نيروهايش، با ناتواني          ). 7-6. 19ونديداد،  (ماند مي
ـيب       گريزد و دوباره به همان جايي رانده مي       مي رسـاندن بـه جهـان اهـورايي از آنجـا           شـود كـه بـراي آس
  .)شمال(؛ يعني دوزخ تيره و جهان تاريكي در زير زمين در اپاختر)12، 96. 19يشت، (بود آمده



  133                                        در اوستا و متون پهلويمينوشناسي اهريمن                                           چهل و دومسال  

  ون پهلويمينوشناسي اهريمن در مت) ب

ــريمنواژة  ـته ) ahreman / ahriman ,['hl(y)man’](اه ــه نوشـ ــشتر وارون ــوي بي ــون پهل ــيدر مت -م

اي از بيـزاري جـستن از       نويـسي نـشانه   ايـن وارونـه   . 2)1. 61؛  3. 58؛  1. 49:  الف 65نويس ت  دست(شود
دريـايي،  (كـاري اهـريمن اسـت   و نيز بازتابي از وارونـه ) Guillemin, 2001: 1.670(اهريمن و نام او

-اي يافتـه  بازتاب گـسترده   4يهاي مّل و حماسه 3ر متون فارسي زردشتي   اين ويژگي اهريمن د   ). 125: 1377

/ مينـوي بـد و گنـد      : شـود، گنـامينو   مـي  بـراي اهـريمن بـه كـار بـرده          "واژة ديگـري كـه معمـوال       .است
ـين اهـريمن داراي   . اسـت ) Gan(n)āg-Mēnōg: Dēnkard: 3.12, Bundahišn: 4.10(نابودكننـده  همچن

، ):Bundahišn: pas-dānišn, zadār-kām  1.3(داراي كـام نـابودگر  : امـه دانـش، زدارك صفاتي ماننـد پـس  
 ) ;3.26 28. 3 م،وزيدگيهاي زادسپر(مخالف/  تازنده:، ايبگَت)arešk-gōhr:Bundahišn:1.16(گوهررشگ

ēbgad / t: Dēnkard, 3. 174; Bundahišn:روجـپرم (، د  :druz / j, Bundahišn 6-4. 1 ،وزيدگيهاي زادس

ـپرم (دشمن/ تازنده: ، پتياره);3.26-27 : ، گجـسته ):patyārag: Bundahišn  ;4.25 28. 3 ،وزيدگيهاي زادس
  .است) ,gizistag, druvand 1.3 :نامهارداويراف(بدكار: ملعون و دروند

و در برابر هرمزد فرازپايه كه در روشني بيكران اسـت،           ) 1. 28: 58نويس ت  دست(    اهريمن در آغاز بوده   
مند بوده و مرز تـاريكي  اين تاريكي از سمت پايين، بيكرانه و از باال كرانه     . كنديكي بيكران زندگي مي   در تار 

ـپرم :Bundahišn 1.3(آوردوجود ميو روشني را به    ). 1. 1: ؛ وزيدگيهاي زادس
از بـدي   تـوان او را     ، فساد و بدي است و از آنجا كه تغيير گوهر ناممكن است، نمـي                  گوهر اهريمن شرّ  

مينـوي  ؛ Šikand-gumanik Vizar, 3.4-6(او به سبب بدگوهري، پذيراي نيكي و راستي نيـست . بازداشت
اهـريمن آفريـدگار   ). Bundahišn: 27.56(سردي و خشكي نيز دو ويژگي گوهر اوست). 10-7. 9 ،خرد
 و بدي و انديشة او كام اهريمن آزار). 3. 62: مينوي خرد(و كار او نابودگري است) ,B1Dēnkard.6 (بدي

ـين و قهـر       . پذيردانديشد و آن را نمي    گفتار بد و دروغ است؛ يعني به نيكي نمي         همچنين كردار او خشم، ك
 :Bundahišn 1.46(اهريمن پيكري سياه و خاكستري، پست و زشت دارد       ). 5 .9؛  23. 7: مينوي خرد (است

 27.2 ;4.10,11(دهـد و وزغ خـود را نـشان مـي   ، مگس 5هاي مارو در پيكر) 29. 1: ؛ وزيدگيهاي زادسپرم

Bundahišn:5. 2 ، ؛ وزيدگيهاي زادسپرم.(  
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توان آفـرينش ايرانـي را بـه    بنا بر كردارشناسي اهريمن مي    .      اهريمن نقش بنيادي در آفرينش ايراني دارد      
ـنايي،  دوران نخست، دورة آفرينش مينوي اورمزد، تاختن اهريمن بـه سـرزم  :كردچهار دوره تقسيم   ين روش

 دوران دوم، دورة آفرينش گيتي به دست اورمزد، به          ؛بيهوشي اهريمن و افتادن دوبارة او به سرزمين تاريكي        
 دوران سـوم،  ؛شـدن اهـريمن در آسـمان   هوش آمدن اهريمن، تاختن او به گيتي، كشتن كيومرث و زنداني    
دوران چهارم، دورة ناتواني اهريمن ؛ ارانشدورة آميختگي نيكي و بدي و مبارزة اهوراييان با اهريمن و دستي         

  .و از كار افتادگي و نابودي هميشگي او
اهريمن كه  . آگاه، از وجود اهريمن و تازش او به جهان آگاه است             در دوران نخست، هرمزد با دانش همه      

او . گـردد ه مـي دانشي از هستي هرمزد آگاهي ندارد، در اين دوران از آفرينش نوراني اورمزد آگا      به دليل پس  
گوهري خود براي از بين بردن آفرينش اورمزدي از تـاريكي بـه مـرز               به سبب سرشت نابودگري و رشك     

آور گردد و ديواني مرگديدن چيرگيِ فراتر از نيروي خويش به جهان تاريكي بازميبا  اما تازد،روشنايي مي
  ).4-3. 1 ،يهاي زادسپرم؛ وزيدگ ,Bundahišn 15-1.12(آفريندبراي نبرد با اورمزد مي

گيرد كه داراي   آگاه قرار مي  او در برابر اورمزدِ همه    . كند    اهريمن، نماد ناداني، در دنياي تاريكي زندگي مي       
. آفرينـد  با تازش اهريمن، آفريدگان مينـوي خـود را مـي           اورمزد براي مقابله  . دانايي و نيروي روشني است    

ـني آمـده و اورمـزد را            . آفريندي مي اهريمن نيز ابزار نبرد را در تاريك       او در پايان دوران نخست به مرز روش
همـة  «: گويداهريمن در تهديدي ديگر خطاب به اورمزد مي       . كندتهديد به كشتن و نابودي آفريدگانش مي      

  ).7. 1 ،؛ وزيدگيهاي زادسپرم,Bundahišn 1.21(»دشمني تو برانگيزمجهان گيتي را بر دوستي خودم و 
اهريمن به تصور آنكه اين پيـشنهاد از روي    . كندكند كه اهريمن آفرينش او را ستايش      مزد پيشنهاد مي      اور

- با دانش خود دوران نبرد با اهريمن را به سه دورة سـه             اورمزد نيز . پذيردبيچارگي اورمزد است، آن را نمي     

داند كه اگر زمـان     اورمزد مي . كندي كام اورمزد، كام اورمزد و اهريمن و ناكاري اهريمن تقسيم م           ،هزار ساله 
  گـاه نبـرد و آميختگـي        كند و آن  ن نكند، اهريمن تهديدهاي خود را بر آفريدگان او عملي مي          كارزار را معي

روايـي كنـد و آن را از    در دوران آميختگي، اهريمن قدرت دارد كه بر اين دوران فرمان          . جاودانه خواهد بود  
يختگي، گرايش مردم به گناه بيشتر است تا به نيكـي و ايـن همـان چيـزي     آن خود سازد؛ زيرا در دوران آم     

ـتي، بـدي         كاري مردم باعث ادامة زندگي اهريمن مي      گناه. خواهداست كه اهريمن مي    شود و او بـا ديوپرس
  ).45 ،روايت پهلوي(گيردمردم به يكديگر، بدديني و ستم نيرو مي
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گر اورمزد بـراي شكـست     ياري،زمان. خوبي آشكار استگاهي به    در اين نبرد نابرابري ميان آگاهي و ناآ  
دانـد كـه اگـر اهـريمن را آزاد بگـذارد، او دوبـاره بـه جايگـاه تـاريكي               خوبي مي اورمزد به . اهريمن است 

كـردن او نيـايش     اورمزد براي رهايي از اهـريمن و نـاتوان        . كندگردد و نيروهاي بيشتري را فراهم مي       بازمي
. بينداهريمن با شنيدن اين نيايش از كار افتادگي و نابودي خود و ديوان را در فرجام مي   . خوانداهونور را مي  

 30-1.19(افتـد هوش در جهان تـاريكي فرومـي        بي ،)دوران دوم (هزار سال او گيج و ناتوان شده و براي سه       
Bundahišn,14-8. 1 ، ؛ وزيدگيهاي زادسپرم.(  

اهريمن گيج، ناكار و ناتوان شده، آفريدگان خود را بـه صـورت گيتـي؛            هرمزد در اين دوران آرامش كه       
)كند تا از سويي بالندگي و نيرومندي آفرينش اورمزدي را افزون سازد و اورمزد تالش مي. آفريند مي)يماد

ن باره نيروي اهـريمن را از ميـا       تواند به يك   دهد؛ زيرا او نمي    كم كاهش از سوي ديگر نيروي اهريمن را كم      
ـتان خـود زمينـة جـاودانگي     بردارد، همچنين او مي   داند كه اگر اهريمن را در مرز روشنايي نگاه دارد، با دس
  .استبدي او را فراهم كرده

اين دوران فرصت مناسبي است تا او . كندهزار سال اهريمن را ناكار و ناتوان مي    اورمزد نخست براي سه
 مقـداري از  ،اهريمن در برابر هريـك از ايـن آفريـدگان   . كندهريمن آماده آفريدگان گيتي را براي مبارزه با ا     

نهـد و توانـايي او      كم رو به نـزاري مـي       كم ،او با اين تالش و صرف نيرو      . دهدنيروي خود را از دست مي     
كـه اگـر    در حالي . كنداي است كه از بين رفتن تدريجي بدي را فراهم مي          اين همان انديشه  . يابدكاهش مي 

شد، نيروي او ثابت مانده و در صورت بازگشت به جهان تـاريكي رو            ميريمن در مرز روشنايي بازداشته    اه
 در نبردهـاي پيـاپي و       ،گذشته از ايـن   . شدنهاد و خطر نابودي اورمزد و آفرينش او فراهم مي         به افزوني مي  

 ،گـذرد و در پايـان  هـريمن مـي  يابد؛ زيرا در دوران آميختگي، روزگار به كـام ا ه، اهريمن چيرگي مي روزمرّ
  .كشدچيز را نابود كرده و به كام خود مياهريمن همه 

گيرد تا در اين دوران نيروي خود را افزايش اي را از اهريمن ميهزار ساله  زمان سه  ،    اورمزد با دانايي خود   
زد از تعيين دوران مبـارزه  هدف اورم. هزارسالة ديگري را براي مبارزه با اهريمن تعيين كند    دهد و دوران سه   

 كه امكان بازپروري و بازسازي نيروهايش   ايگونهآن است كه اهريمن را با نيروي ثابتي به گيتي بكشاند، به           
بينـي  اورمزد با روشن  . در اين دوران هر كردار اهريمن برابر با كاهشي در نيروي اوست           . باشدوجود نداشته 

از . افتـد دارد و دشمني او تنها با آفرينش گيتي از كار مي           دست برنمي  گاه از دشمني  داند كه اهريمن هيچ   مي
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آفرينـد تـا زمينـة      مند را مـي   يابد، بنابراين او از زمان بيكرانه، زمان كرانه       آنجا كه آفرينش در زمان جريان مي      
  .ن نابود گرددكند؛ يعني در زمان، كارزار در آفرينش پديدار شود و در پي آن اهريمنابودي اهريمن را فراهم

ماند و كند تا اينكه ديگر نيرويي برايش باقي نمي ميقدر از نيروي خود استفاده     اهريمن در اين دوران آن
فلسفة مبـارزة  . شودرود و بدي نيست و نابود مي  ميشود، جهان رو به نيكي و پاكي پيش         ناتوان و نابود مي   

شدن اورمـزد؛   ، خودپرستي و ازكارافتادگي برابر است با كامل       دانشي، فرودستي اورمزد با اهريمنِ داراي پس    
  ).Bundahišn: 1.39-40(آوري، برتري و جاودانگي اويعني خدايي، فرزانگي، نام

كند و آفرينش وارد هوشي اهريمن و فروافتادن او در تاريكي، اورمزد آفرينش گيتي را آغاز مي     پس از بي
اورمـزد نخـست    .  از آفرينش گيتي مبارزه با اهريمن و نـابودي اوسـت           هدف. شوددورة سه هزارة دوم مي    

سپس آب، زمين، گيـاه و گوسـفند را بـراي مبـارزه بـا         . آفريند تا اهريمن را در آن گرفتار كند       آسمان را مي  
بـردن اهـريمن و همـة        براي از كارافكندن و از ميان        ،آفريند و در پايان   رساندن به انسان مي   اهريمن و ياري  

  ).Bundahišn, 1a.1-3(آفرينديوان، انسان را ميد
        ـپرم   (اي سخت مانند سنگ، فلز    ه    اورمزد آسمان را بسيار پهناور و روشن از ماد ، )2. 3: وزيـدگيهاي زادس

ـپيد   ) Bundahišn: 1a.7؛7. 8 ،مينوي خـرد () آهن/ الماس(: خماهن ) 4. 46 ،روايـت پهلـوي  (و آبگينـة س
ـتوار               گ ،ة آسمان ماد. آفريند مي - چـاره  ،وياي آن است كه اورمزد براي به دام انداختن اهريمن در زنـداني اس

 جلوگيري از بازگشت اهـريمن      كاري مهم مينوي آسمان نيز با انديشه و آگاهي، خويش       . استانديشي كرده 
اع در  آمـادة دفـ  ،پوش بدون هيچ ترسـي از كـارزار   زرهاو همانند پهلواني  . دهدبه دنياي تاريكي را انجام مي     

كند تا او و  شرايط سختي براي اهريمن فراهم مي،مينوي آسمان به همراه آسمان    . برابر هجوم اهريمن است   
  ). Bundahišn, 1a.7(شده و از ميان بروندديوان به دست انسان نابود 

 بـراي  آينـد و او را    هوش در دوزخ افتاده، ديوان بزرگ به سوي او مـي               در پايان اين دوره كه اهريمن بي      
 اما شمارند،هريك از آنها كردارهاي خود را براي اهريمن برمي  . كنندنبرد با اورمزد و امشاسپندان تشويق مي      

، نماد ناهنجاريها و پليديهاي زنانه، تـصوير     )Jeh(ديو جهي  ماده ،در پايان . خيزداهريمن از ترس انسان برنمي    
قـدر بـر مـرد       من در كارزار آن   : گويدگذارد و مي  ي به نمايش م   روشني از كردارهاي خود را براي اهريمن      
 آنان  ةباشد، فرّ كردن نداشته رسانم كه از اين كردار من توان زندگي       پرهيزگار و گاو يكتاآفريده درد و آزار مي       

  .رسانمكنم و همة آفرينش هرمزد را آزار ميآب، زمين، آتش و گياه را آزرده مي. دزدمرا مي
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او سر جهـي را     . آيديابد و از گيجي بيرون مي      آرامش مي  ، كردارها و پيروزيهاي جهي         اهريمن با شنيدن  
مورد (خواهد تا مردكامگي   جهي از اهريمن مي   . آيدوجود مي بوسد و از بوسة اهريمن، ناپاكيهاي زنانه به       مي

  .كندمياهريمن نيز خواستة او را برآورده .  را به او بدهد)آرزوي مردان بودن
اهريمن با تمام نيروهاي ديوي و ويرانگر خود به  . شودهزارة سوم آغاز مي   هوش آمدن اهريمن، سه    به       با

آورد و آسـمان و     برد، نيروهاي تاريكي را با خود به درون آسمان مـي          او به آسمان هجوم مي    . تازدگيتي مي 
مينـوي آسـمان بـه اهـريمن     . گيـرد آميزد تا اينكه تاريكي بيشتر آسـمان را فرامـي   ستارگان را با تاريكي مي    

اهريمن همانند ماري، .  رفتن تو از زندان آسمان شومدهم تا مانع بيرونتا آخرين زمان نگهباني مي: گويد   مي
اهريمن . ترسدكند، آسمان مانند گوسفندي كه از گرگ بترسد، از اهريمن ميآسمانِ زير زمين را سوراخ مي  

سپس ميانة زمين را سوراخ كـرده  . كندبرد و مزة آن را دگرگون مي   م مي به آب كه در زير زمين است، هجو       
آيـد، راه دوزخ اسـت كـه ديـوان و     سوراخي كـه او از آن بيـرون مـي        . آيدو چون ماري به روي زمين مي      

  . كنندكاران در آن زندگي مي گناه
اهريمن بـه آب و     . گرددك مي گيرند و زمين تاري       پس از آن آفريدگان اهريمني سراسر زمين را دربر مي         

گـاو نـزار و بيمـار شـده و      . بـرد او با آز و نياز به سوي گاو هجوم مي         . كندتازد و آن را خشك مي     گياه مي 
سـرانجام بـر    . كـشد كردار به سوي كيومرث رفته و او را مي        مرگاهريمن با ديو مرگ و هزار ديو        . ميرد مي

ـپرم  ,Bundahišn 28 -4.1.(كندآلوده ميبرد و آن را با دود و تيرگي آتش هجوم مي . 2 ،؛ وزيدگيهاي زادس
تواند و در آسمان زنداني     نمي اما   خواهد به جهان تاريكي بازگردد،    اهريمن پس از اين پيروزيها مي     ). 21 -1

  .شودمي
  اهريمن در زندان

مينـوي آسـمان    . شدن اهريمن در آسمان است    شناسي متون پهلوي، زنداني   يكي از مباحث مهم در اهريمن     
همانند جنگاوري، زندانبانِ زندان اهريمن است تا مانع بازگشت دوبـارة او بـه جهـان تـاريكي، بازسـازي                    

اي  زمينه،در بعضي متون پهلوياما  ،),Bundahišn  26.79(نيروهاي اهريمني و تاختن دوباره به هستي گردد
قـرن  (خ و منوچهر  فرّ ديدگاههاي زادسپرم، مردان   .دشوفراهم شده تا با ديدگاهي ديگر به اين مسأله پرداخته         

  : شودميه و بررسي است كه به ترتيب به آنها پرداختهباره درخور توجدر اين) سوم هجري
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ـپرم   (هاي زادسپرم     انديشه بـه عنـوان موبـدي نوانـديش بـا روزگـار خـود              ) 2-1. 3 ،وزيـدگيهاي زادس
او با نگـاهي تمثيلـي بـه       ). 3: 1385ل،  محص ؛ راشد 149،150،  145: 1377لي،  تفّض(استناسازگاري داشته 

  :گويدگرفتاري اهريمن در زندان آسمان پرداخته و مي
او بـراي   . دهـد تازد، آفريدگان را آلوده كرده و قدرت خود را نشان مـي           كه اهريمن به گيتي مي        هنگامي  

ـپاهيِ       اما   گردد،شده، برمي بازگشت به سرزمين تاريكي به آسمان كه از فلز ساخته          مينوي آسمان هماننـد س
اكنـون كـه وارد   «: گويـد بندد و با فرياد به اهريمن مـي ي بر تن پوشيده، راه را بر او مي دليري كه زرهي فلزّ   

. دهـد تر ديگري ترتيب مـي  سپس اورمزد پيرامون آسمان باروي سخت     » .كنماي، تو را رها نمي    آسمان شده 
. كننـد  مانند سواران نيزه به دست، پيرامون آن بارو از زندان و زنداني پاسباني مـي فروهرِ ارتشتارانِ پرهيزگار 

در ايـن هنگـام اهـريمن در تـالش و     . از زنـدان فـرار كنـد   ) اهريمن(شدهگذارند دشمن محاصره  آنان نمي 
ـبب پ يابد و به ناتوان و درمانده راهي نمي اما   تكاپوست تا دوباره به جايگاه خويش بازگردد،       ايـان يـافتن   س

  . بردهزار ساله و آغاز بازسازي جهان در ترس و بيم و بدگماني به سر ميزمان نُه
درخور نگرش است    در متن گزارش تمثيلي زادسپرم دو نكتة مهم :  

ـتياران مينـوي و گيتيـايي او و تمـام            -      بيان تصويري روشن از گرفتاري اهريمن به دسـت اورمـزد، دس
  . زندان آسماننيروهاي برتر در 

  .كند بيان نگراني و بيم اهريمن از پايان زمان كه شرايط بسيار بدي را از نظر رواني براي او فراهم مي-    
كنـد و   نخست تمثيل جالبي از گرفتاري اهريمن ذكـر مـي         ) 80-4.63(شكنگمانگزارشخ در   فرّ    مردان

  دفاع از اهـريمن  ،خفرّ تمثيل و رمزگشاييهاي مرداندر. پردازدپس از آن به رمزگشايي و نمادشناسي آن مي        
هرمـزد هماننـد    : گويـد  او مـي  . اسـت شه را به صراحت بيان نكرده     تر است، هرچند كه او اين اندي      ملموس

ها، باغ او را از كردن درختان و ميوهخواهند با تباه  كار و ويرانگر مي   جانوران و پرندگان زيان   . باغباني داناست 
 از وسايلي مانند دام     ،آور از باغ خود    اين باغبان دانا براي رهايي از رنج و دور كردن جانوران زيان            .بين ببرند 

كند تا از دام بگريـزد      افتد، تالش مي  كه جانور به دام مي    هنگامي. كند، تا آنها را به دام اندازد      ميو تله استفاده    
اين نكتـه  . شودآگاهي ندارد، بيشتر در آن گرفتار ميچون از چگونگي كاركردن دام  اما و خود را آزاد سازد، 

داند كه نيروي جانور تا چه انـدازه اسـت و تـا چـه            باغبان با دانش خود مي    . بيانگر دانايي سازندة دام است    
توان و نيرويي كه جانور در تن خود دارد، بر اثر كوشش و دسـت و پـا زدن او                     .زماني توان ايستادگي دارد   
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گاه  آن. مانديابد و از كار و كردار بازمي      رود، توان ايستادگي و پايداري او كاهش مي        بين مي  كم از در دام كم  
او كه به خواستة خود رسيده، جانور ناتوان و از كـار افتـاده را از دام                 . كندباغبان دانا نقشة خود را عملي مي      

  .كندند تا بار ديگر از آن استفاده گرداباغبان دام و تلة خود را دوباره به انبار برمي. راندبيرون مي
  :پردازدخ به رمزگشايي و نمادشناسي تمثيل خود ميفرّ    سپس مردان

بخـش  دهنده و رهـايي   آگاه است كه با دانايي مطلق خود سامان           در اين تمثيل باغبان دانا رمز هرمزد همه       
چه به آفـرينش او      او با هر آن   . دارد بازمي  خداوندي كه نهاد بدي را از كار و كردار         ،باشدآفريدگان خود مي  

 رمـز اهـريمن   ،كار نادانحيوان زيان. كندداري ميرساند، مبارزه كرده و آفرينش خود را از آن نگه آسيب مي 
 رمز آسمان است كه اهـريمن       ،دام باغبان . كندتازد و آشوب برپا مي    گدار به آفرينش اورمزد مي    است كه بي  

  .افتددر آن به دام مي
ابـزار اورمـزد     رمـز جنـگ    »زمان« است، بنابراين    »زمان«دارد گذشت    اهريمن را از پيروزي بازمي     چه     آن

كم نيروهاي خود را از دسـت       كم) اهريمن(افتادهبا اين اسلحه جانور به دام       . كردن اهريمن است  براي ناتوان 
ـيبهايي بـه بـاغ و دام وارد           در هنگام تالش و دست و پا زدن جانور برا         . شودداده و ناتوان مي    ي رهايي، آس

 بازسـازي   ، رمز فرشكرد  ،اين بازسازي . پردازدشود كه پس از آن باغبان به آباداني باغ و بازسازي دام مي            مي
  .جهان و همچنين پركردن سوراخ آسمان است

-وبي نمايـان شـده  خخ صحنة نبرد نابرابر اورمزد و اهريمن به   فرّ    در تمثيل نمادين و رمزگشاييهاي مردان     

اورمزد براي از ميان بردن اهريمن از آرزوهاي او آگـاه           . دانا با اهريمن نادان در نبرد است      اورمزدِ همه . است
اهريمن با . كشانداو با نشان دادن آفرينش زيبا و نوراني خود به اهريمن، او را به سوي دام آسمان مي              . است

شود، ن آفرينش زيبا سوراخي در آسمان ايجاد كرده و وارد آن ميآيد و با ديدن ايناداني به سوي آسمان مي
  .پردازدكردن آفرينش ميجا به تباهخبر از همهتازد و بيسپس به زمين مي

اهـريمن كـه   . انـدازد كند و او را به دام ميبيني كرده، دامي براي او فراهم مي    اورمزد كه همه چيز را پيش  
اورمزد ابزارهايي در اختيار دارد كه اهريمن از آنها آگاه نيست           . افتد به دام مي   قصد بازگشت دارد، در آسمان    

گذشت زمان ابزاري سودمند بـراي اورمـزد اسـت كـه            . داندسبب ناداني خود راه مبارزه با آنها را نمي        و به   
ن را نـاتوان  اورمزد، آسمان و زمـان بـه يـاري هـم اهـريم     . تواند با آن مبارزه كنداهريمن به هيچ روي نمي   
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بندند تا پس از آن اورمزد و گيتي در آرامـش           اندازند و سوراخ آسمان را مي     ساخته، او را از گيتي بيرون مي      
  .به سر برند

تر از تمثيلهاي زادسپرم و      اندكي روشن  ،در دفاع از اهريمن   ) 20-37.16( ديني دادستان    گفتار منوچهر در    
توانـد جلـوي    آگاهي كـه دارد، مـي     اورمزد با نيروي بيكران و دانايي همه      بنا بر ديدگاه او،     . خ است فرّمردان

اهريمن نيز اين توان را دارد كه بيرون    . ف سازد تجاوز اهريمن به گيتي را بگيرد و او را در مرز روشني متوّق            
نابودي ما   ا اورمزد در انديشة ناتواني و نابودي هميشگي اهريمن است،        . از گيتي به آزار و ويرانگري بپردازد      

باشد، با دادگري و خوبي اورمزد ناسازگار است، بنابراين اورمـزد         پيش از آنكه دست به گناهي زده       ،اهريمن
كاري اهريمن او را به دام انداخته و  كند تا پس از تباهآفريند كه زمينة گناه را براي اهريمن فراهمجهان را مي

كاري او توجيهي است بر دادگـري اورمـزد         به گيتي و خراب   پس تاختن اهريمن    . در گذر زمان از بين ببرد     
  . در نابودكردن اهريمن

 توزيهاي اوسـت،  نيز فلسفة آفرينش گيتي، براي دوركردن اهريمن و دشمني و كين          ) 3.123(دينكرد    در  
ـ        پرداختن به فلسفة آفرينش به منظـور فـراهم         ،نكتة انتقادي در سخنان منوچهر    اما   راي كـردن زمينـة گنـاه ب

اي فـراهم   به هر روي زادسپرم با يك بيان تمثيلي ساده و نو زمينـه             .اهريمن و توجيه دادگري اورمزد است     
خ با ديدگاه فلسفي و عقالني كه فرّمردان. كند تا تفاوت نبرد نابرابر اورمزد و اهريمن را به نمايش بگذاردمي

ه كرده و با زيركي به رمزگـشايي نمادهـاي آن          در سراسر كتاب خود دارد، از تمثيل ساده و ملموسي استفاد          
است، هرچند كه او    خوبي بهره برده  او از رمزشناسي نمادهاي تمثيل خود براي دفاع از اهريمن به          . پردازدمي

هاي تمثيلي و   اين انديشه . رمزپردازيهاي او گواه روشني بر اين نكته است        اما   آشكارا از اهريمن دفاع نكرده،    
ها بـراي دفـاع از اهـريمن و    او از اين انديشه. استن منوچهر به گونة آشكارتري بيان شده  نمادين در سخنا  

ـيس در انديـشة عرفـاي           به نظر مي  . استكردهتوجيه رفتار اورمزد در برابر او استفاده         رسد آموزة دفاع از ابل
  .  7ها در متون پهلوي نباشداز اين انديشهتأثير مسلمان ايراني بي

كند و نخستين پدر و مادر از       شدن اهريمن در آسمان، آفرينش اورمزدي آغاز به باليدن مي         زنداني    پس از   
. گيرندشوند و زمين را فراميد ميفرزندان انسان متوّل). Bundahišn, 14.6(آيندتخمة كيومرث به وجود مي

تـرين   زردشت بزرگ . دهد مي ويژه زردشت ادامه   به ،چنان به دشمني خود با انسان و فرزندان او        اهريمن هم 
ناكـام   امـا   بـرد، دشمن اهـريمن اسـت و او تمـام تـالش خـود را بـراي نـابودي زردشـت بـه كـار مـي                         
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او . كاران در دوزخ است آزار و شكنجة دروندان و گناه، ديگر اهريمنكردار). Dēnkard,7.4.36-40(ماند مي
كرديـد، بـه آفريـدگار    خورديد و كار مرا مـي  را مي گيرد كه چرا نان اورمزد      آنها را در دوزخ به ريشخند مي      

 به دشـمني خـود بـا        ،اهريمن تا رستاخيز  ). 1. 100؛  5. 9: نامهارداويراف(خود نينديشيد و كام مرا برآورديد     
  .                                          خورددهد و در رستاخيز سرنوشت او رقم ميميانسان ادامه 

  سرنوشت اهريمن

سرنوشـت اهـريمن در     . هاي اوستايي و تفسيري بر آنهاست     رنوشت اهريمن در متون پهلوي ادامة آموزه      س
ـ    ي نو است كه آن را مـي اوستااين متون برگرفته از سرنوشت اهريمن و ديوان در     ـتة كّل ي تـوان بـه دو دس

  .كرد انساني تقسيم سرنوشت اهريمني و سرنوشت ديوـ

  سرنوشت اهريمني) 1

گريزد و دوبـاره بـه دوزخ تيـره و تـار در اپـاختر               ي نو پس از شكست نيروهايش مي       اوستا ن در     اهريم
د زردشت ضربة   توّل. يابداين سرنوشت براي او در متون پهلوي ادامه مي        ). 12،  96. 19يشت،  (شودميرانده

  ).47. 37 ،سپرموزيدگيهاي زاد(گرددكند و سبب گريختن او به زير زمين ميسنگيني بر اهريمن وارد مي
 ,29.34(بندهـشن در . شـود مـي اهريمن همراه با ديوان از جهان بيـرون رانـده   )6.141.2(دينكرد    در 

بـود، بـه تـاريكي و تيرگـي         جا كه به زمين تاخته    اهريمن همراه با ديو آز با دعاي گاهاني از همان         ) 34.30
اش بـه   اهـريمن بـا زادگـان بدتخمـه       ) 35. 7(سنيزند بهمن در  . افتد و سرانجامِ او از كار افتادگي است        مي

نيز اهـريمن همـراه بـا تـاريكي و بـوي        ) 95-92. 48(روايت پهلوي در  . گريزدتاريكي و تيرگي دوزخ مي    
شود و سپس سست و ناتوان شده و        ميبود، از آسمان رانده   گندي كه در آغاز تاختن به گيتي، با خود آورده         

. مانـد اهريمن در پايان جهان از كـار و كـردار بـازمي     ) 13. 7(مينوي خرد  در گزارش . توان بازايستادن ندارد  
ـين مـي      ) 4.79(شكنگزارش گمان همچنين در    نـاتواني  . شـود رود و او نـاتوان مـي      نيروهاي اهريمن از ب

 Dādestān-ī(اهريمن برابر است با نابودي ديوان و نيروهاي ويرانگر؛ يعني نابودي دشـمن بـراي هميـشه   

Dēnīg, 37.20.(  
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ـيچ   آن است كه او هميشه زنده مي       ، سرنوشت اهريمن  كتة برجسته در      ن ـين نمـي   مانـد و ه رود، گـاه از ب
اين سرنوشت اهريمن برگرفته از چالشهاي رواني       . كرده و از كار بازداشت    توان او را ناتوان     ميبنابراين تنها   

- در نظام آفرينش است، به   ر مسألة خير و شرّ    ورزانه و فلسفي او در براب      ر خرد و دروني انسان و زاييدة تفّك     

اي كه  گونهنمونة گوياي اين آميختگي در تن و روان انسان است، به          . ويژه در دوران آميختگي نيكي و بدي      
 ناپاك و اهريمني باشد، بلكه او بايد در تن و روان خود             "تواند سراسر پاك و اهورايي و يا كامال       انسان نمي 

  .  (Dēnkard, 3.404) پرداخته و به سوي ناتواني و نابودي اهريمن پيش برودبه مبارزه با اهريمن
ُود«گويد     گزارش دينكرد كه مي  بيـانگر آن اسـت كـه    Madan, 1911: 534.5-6،9) (»اهريمن نبود و نـَب

گاه وجود نداشته و نخواهدداشت؛ يعني اهريمن داراي تن جسماني نيـست، وجـود گيتيـايي                اهريمن هيچ 
 و تنها داراي وجودي پنـداري در تـن و روان   Dādestān-ī Dēnīg, 18.2-3(11؛ 710. 5 ،نامهارداويراف(ردندا

و به عنـوان يـك ويژگـي        ) 37. 26 ،مينوي خرد (انسان است، همانند ديو خشم كه صورت جسماني ندارد        
 داشتنِ هـستي هرمـزد و   هاي مزديسنايي باوره يكي از آموزهالبّت. شودميزشت و اهريمني در انسان شناخته   

  .12)3 ،اندرز پوريوتكيشان(نيستي اهريمن است
ه جايگاه  البّت. كند    اين ديدگاه دربارة اهريمن، انسان را به سوي يك مبارزه در تن و روان خود هدايت مي                

م براي راندن اهريمن از كل جهان، تمـا . اهريمن در تن انسان قرارگرفته تا حضور او در گيتي ملموس شود           
ـته     . ها بايد تالش كنند تا اهريمن را از تن خود بيرون كنند          انسان اگر اهريمن در تـن انـسان جايگـاهي داش

ماند، بنابراين بايد اهريمن و ديوان را در تن خُرد كرد و ايزدان را جايگزين آنان                باشد، در جهان نيز باقي مي     
  ). Dēnkard, 5.7.4-6; 6.E30a(كرد

. شـود ستيز انسان با اهريمن به يك پيكار رواني در تن و روان انسان دگرگـون مـي                 ،ترري ژرف     در تفّك 

ـتم بـه    اين زيان بزرگ، ديد اهريمن از.رساندن به روان انسان استترين آرزوي اهريمن زيان  بزرگ ترين س

 تبـاهي   اهريمن با ربودن روان انـسان، آن را بـه         . كاري است  در تباه  ،آسودگي اهريمن و ديوان   . انسان است 

 32 ،؛ روايـت پهلـوي    45 ،مينـوي خـرد   (كنـد  مـي  كاري و گمراهي روان او را فـراهم       كشد و زمينة گناه   مي

Dēnkard, 5.7.2; .(گيري از دريافتهـاي نيـك، روان خـود را در برابـر دريافتهـاي اهريمنـي       انسان با بهره

در پايان زندگي گيتيـايي     . ي رساند  رواني خود را در پيروزي بر اهريمن يار        كند تا در اين نبرد    محافظت مي 
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ــس از  ــشت   پ ــاودان در به ــدگي ج ــارزه، زن ــن مب ــسان در اي ــرافرازي روان ان ــرة او ،رســتگاري و س  به

  ).Dēnkard, 3.268(خواهدبود

ـ انساني-2    سرنوشت ديو

ـتي      اوستادر  . ي نو است  اوستا   اين سرنوشت اهريمن برگرفته از سرنوشت ديوان در          ي نو ديـوان سرنوش

شـود؛ يعنـي اهوراييـان ديـوان را         خـورده رفتـار مـي     گونه دارند و با آنان همانند انـسانهاي شكـست         انسان

  ). 55. 8؛ 5. 4؛ 27. 1يشت، (اندازندكشند و در زير پا ميگرفتاركرده، به بند مي

يگـر  در پايان جهان نيز اهريمن و د    ). 3.105(شود اهريمن در هزارة زردشت، زده و نابود مي        دينكرد    در  

؛ پايان نيك جهان با سـركوبي مطلـق اهـريمن           )5.8.11(شوندميديوان شكست خورده، سركوب و كشته     

وزيـدگيهاي  شـود و در     مـي اهريمن براي هميشه كـشته    ) 96. 48(روايت پهلوي در  ). 3.123(همراه است 

  .گرددسرانجام از ميان آفريدگان نابود مي) 48. 34(زادسپرم

بسيار ملموس و  ) 16. 17(نامهجاماسپو  ) 38(فروردين روز خرداد  ماهشهاي      سرنوشت اهريمن در گزار   

اهوراييـان  : شـود  همانند يك انسان رفتـار مـي       "در اين دو نوشته با اهريمن دقيقا      . استانساني تصوير شده  

سـرش  بود، برند و در همان سوراخي كه از آن به گيتي تاختهاهريمن را گرفتار كرده، به بيرون از آسمان مي   

در نقـش   .ل سياسي و اجتماعي روزگار ساسـاني نيـست        ئتأثير از مسا   بي ،اين سرنوشت اهريمن  . برندرا مي 

در نقش رستم، اورمزد و اردشير ساساني را سوار بر اسب بـه تـصوير               .)  م 240-224(برجستة اردشير يكم  

. در زير پـاي آنـان قـرار دارد   اورمزد در حال دادن تاج شاهي به اردشير است و دو پيكرة انساني             . اندكشيده

گمان پيكرة زير پاي اورمزد بـا موهـاي        بي. پيكري كه در زير پاي اردشير است، اردوان پنجم اشكاني است          

؛ بـويس،  Hinnells, 1975: 97; Guillmin, 1982. 1.673(اي نمـادين از اهـريمن اسـت   مارگونه نيز نگاره

1384 :137.(  
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ـير دوم          شخصي ،بستاننگارة طاق     همچنين در سنگ   قـرار  .) م283-279(تي كه در زير پاي اورمزد و اردش

  اردشير به خواست و،نگارهدر اين سنگ). Guillmin, 1982: 1.673(تواند نمادي از اهريمن باشددارد، مي

  .است او را گرفتار كرده و در زير پاي خود و اورمزد افكنده،ياري اورمزد
  

  
  

ـيان را       ها به خوبي يادآور سنگ         اين نگاره  نگارة بيستون است كه در آن داريوش اول هخامنـشي، شورش

ترين شورشـي را بـه       رسد كه وي بزرگ   چنين به نظر مي   . استند ديوان به بند كشيده و مجازات كرده       همان

  .استديو، اهريمن، در زير پا افكندهنماد ديوان
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 . اسـت  پادشاهان و شورشيان شكست خوردة سياسي و ديني يكسان        ديوان،   ت اهريمن، به هرحال سرنوش  
ـتاني او، زمينـة ورود               هاينگاره در سنگ  نساني از اهريمن  هاي ا نگاره  دورة ساسـاني و نيـز سرنوشـت داس

  .كندمياهريمن را به گونة موجودي زميني و انساني به داستان و حماسه فراهم 

  ها يادداشت

1. ýathâ ahû vairyô athâ ratush ashâtcît hacâ vanghêush dazdâ mananghô shyaothananãm anghêush 
mazdâi xshathremcâ ahurâi â ýim 
 drigubyô dadat vâstârem(Geldner, 1896: Y.27.13).  
 

  چون بهترين خداوندگار، همچنان داور است از روي راستي،«

  آورنده است كردارهاي منش نيك را براي مزدا) زردشت(

  .و شهرياري را براي اهــورا

   ).73 -74: 1382راشد محصل، (»او را آفريدند شبان براي درويشان

  :     برابر است با.  2

.                                   Dēnkard 5: Madan, 1911: 435.4; 440.7; 441.20-  
  

ـتد ديوان  هزار-.   3     كه شيطان  دروند  وارونه كار          ز دوزخ فرس

  ها بدان              كه  شيطان  وارونة  بدگمان    دگر گويمت اين سخن

  )25، 22/ 167/ 1: ات داراب هرمزدياررواي(

 
  )33/ 23/ 1 : شاهنامه(   دوتا  اندر  آورد  باالي   شاه   بزد چنگ  وارونه  ديو   سياه-.    4

ـــه ابليس  بند-          )107/ 47/ 1: شاهنامه(بر بكندرهچاهش بهژرف    يكي   برآورد   وارون
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ـان  ؛  1. 3: سفرپيدايش(دهدكر ماري درآمده و زن را فريب مي        نيز ابليس در پي    كتاب مقدس در  .  5 ـان   ). 14،  3. 11: دوم قرنتين در پاي

پردازد و در پايان شكست خورده و با همان پيكر ماري    جهان نيز در پيكر اژدهايي كه همان مار آغازين است، به نبرد با فرشتگان مي              

  ).2: 20؛ 9: 12: مكاشفه(شودگرفتار و زنداني مي

اگـر در دايـرة اول روم، در   : ابليس گفت. دايرة اول مشيت است، ثاني حكمت، ثالث قدرت، رابع معلومات ازليت       «: گويدحالج مي  . 6

: طواسين(»دايرة ثاني مبتال شوم، و اگر در دايرة ثاني حاصل شوم، در دايرة ثالث مبتال شوم، و اگر از ثالثم منع كند، به رابع مبتال شوم    

7 .1-2.(  

  :گويداز زبان ابليس مي) 871: ديوان(يي غزنوي سنا-

    آدم  ميان  حلقة آن  دام،  دانه  بود در راه من نهاده نهان دام مكر خويش 

     كرد آنچه كرد، آدم خاكي بهانه بود  خواست تا نشانة  لعنت  كند  مرامي
  

  :د ديتوانمي.)  ق525-492(القضاه عين تمهيداتها را در اوج اين انديشه-

اند و نسبت   آن نور ابليس است كه از آن زلف، اين شاهد عبارت كرده           ! اند؟دريغا مگر كه نور سياه بر تو، بباالي عرش عرضه نكرده          «

  ).118بند (»...با نور الهي، ظلمت خوانند؛ و اگرنه نور است

ـياهي   آن بودي؛ سفيدي هرگـز بـي  اي عزيز حكمت، آن باشد كه هرچه هست و بود و شايد بود، نشايد و نشايستي كه بخالف  « س

ـيس نتوانـست        ... . ايمان، صورت نبستي  عصيان و كفر بي   ابليس نشايستي؛ طاعت بي   محمد بي ... . نشايستي ايمان محمد بي كفر ابل

  ).245بند (»...بودن
  

7. "… ahreman hamē ne būd ud ne bawed "(Dēnkard: 6.278)                                      (Shaked, 1967: 227; 
1979: p.108-109)  

8."… astīh ī yazdān ud Amahraspandān ud nēstīh ī Ahreman ud dēvān…".     
                   

و به تو نشان دهيم پاداش خوب گروندگان به اورمزد و امـشاسپندان و نيكـي در بهـشت و بـدبختي در دوزخ و هـستي ايـزدان و         «

  ).85، 53: 1382ژينيو، (»ستي اهريمن و ديوان و بودن رستاخيز و تن پسين راامشاسپندان و ني

9. "ahriman rāy guft ēsted ku-š gētig nēst". West, 1882: 19.2; Zaehner , 1955: 135,  180. F. 4, 3; Shaked, 1967: 228.    

  :داري اين كهكاري و وظيفهخويش) عمل(مرا ورزش«. 10

عريان، (»...كنارگي و پاكي، و اهريمن را به نيستي و نابودي انديشيدن وخدايي و بي هستي ازليت، ابديت و انوشه     هرمزد را به

1371 :86.(  
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  كتابنامه

يادنامة دكتر احمـد  » دينكرداز كتاب سوم ] 123[تكوين عالم و پايان جهان به روايت بخشي     «).1379. (آموزگار، ژاله 

   .سخن:  تهران.1 چ .صادقياشرف  به كوشش علي.تفضلي
 تواند به روشني بتازد و چرا اورمزد اهريمن را از بـد كـردن بـاز               چگونه اهريمن مي   «).1387. (ـــــــــــــــــــ

:  تهران. به كوشش محمود جعفري دهقي.جرعه بر خاك .»شكند گمانيگ وزارترجمة فصل دوم و سوم    . دارد نمي
   .المعارف بزرگ اسالميمركز دايره

  .نشرچـشمه و آويشن:  تهران.3 چ .)دينكرد هفتم( اسطورة زندگي زردشت ).1375. (آموزگار، ژاله، تفضلّي، احمد
  .معين:  تهران.كتاب پنجم دينكرد). 1386( .ـــــــــــــ ، ــــــــــــ 

  . بمبئي.روايات داراب هرمزديار ).1922( .واال، موبد رستم مانكاون
   .ققنوس:  تهران.2 چ .ترجمة عسكر بهرامي. باورها و آداب ديني آنهازردشتيان،  ).1383. (بويس، مري
   .انتشارات توس:  تهران.2 چ .بندهش فرنبغ دادگي ).1380. (بهار، مهرداد
   .نشرآگه:  تهران.1چ  .)پارة اول و دوم (پژوهشي دراساطيرايران ).1375. (ـــــــــــ 

   .انتشارات اساطير:  تهران.1 چ .اگاته ).1378. (پورداود، ابراهيم
   .انتشارات اساطير:  تهران.1 چ .يسنا ).1380. (ـــــــــــــــ 
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