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  چكيده

 ضحاك داستان با نشيآفريي مزدا ةاسطوري ساختار عناصر ةسيمقا قيطر از جستار نيادر 
ـ ا اثبات به ،شاهنامه از  قـت يحق در ضـحاك  داسـتان  كـه  پرداختـه شـده اسـت    هيفرضـ  ني

 ازي ا خالصـه  نخست هدف، نياي راستا در. است نشيآفر ةاسطور ازي دمجدي الگوبردار
ـ رواي ا گانـه  سهي بند ميتقس قالب در نشيآفر ةاسطور ـ  آن از پـس  و تي  داسـتان  ميتقسـ  اب
ـ  سـه ي هـا  بـرش  كه شده است مطرح جهينت نيا مشخص، ةپار سه به ضحاك  داسـتان ة گان
 و اورمـزد  من،ياهر زروان، و است قيتطب قابل بحث موردة هزارسال سهة دور سه بر ضحاك
 و ضـحاك  د،يجمشـ ي داسـتان ي كردارهـا  و هـا  تيشخص قالب در بيترت به آنهاي ها كنش
  .اند شدهي نيبازآفر دونيفر

  .دونيفر ضحاك، اورمزد، من،ياهر نش،يآفر ةاسطور ،يفردوس ةشاهنام: هاكليدواژه

  پژوهش روش و نهيشيپ -1

 بـه  آن در كـه  دارند نشيآفر آغازي چگونگي براي نينخستي الگوي بشري ها فرهنگي تمام
. پردازنـد  يمي هستي ها دهيپد شيدايپي چگونگ و بشري وجود ةفلسف ها، دهيآفر تيماه هيتوج
 ايآ كه است شده اسطوره پژوهشگران انيم در پرسش نيا طرح موجب اسطورةآفرينش تياهم
 داسـتان  از پـس ي بشـر  ةيـ اولي هـا  سـتان دا ةزمر در كه ـ زين راي ا اسطورهي ها داستان توان يم

 چهـارچوب  همـان  ازي مجـدد ي الگـوبردار  وي ريـ گ وامي نـوع  به ـ روند يم شمار به نشيآفر
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 مثبـت  را پرسـش  نيـ ا پاسـخ  پژوهـان  اسـطوره  ازي اريبسـ  دانست؟ نشيآفر داستاني الگو نِينخست
ي نـوع  بـه  راي ا اسطورهي ها تيرواي تمام فراتر،ي گام در ادهيال همچوني پژوهشگري حت. انگارند يم

 دري وقتـ ي حتـ  كـه  است آن بر و) 390: 1376 اده،يال( شمارد يم آن تيماه و هانيك نشيآفر با مرتبط
 بـه » يگريد زيچ و متفاوت حالت« از چگونه جهان يها دهيپد كه شود يم حيتشر مسأله نيا ها تيروا

 بـوده » خلقـت « نـوع  هري براي سرمشق و نمونهي الگو عالم، نشيآفرة اسطور اند، دهيرسي كنون وضع
 تـام ي ا رابطـه  رد،يـ گ يم صورت نشيآفر آن در كه» يازل زمان« با ها اسطوره). 31: 1362 ،الياده( است
 و محتـوا  زمـان  بـه  كـه  هستند ها اسطوره نيا قتيحق در د،يگو يم گانيشا وشيدار كه چنان و دارند

 ن،يبنابرا). 140- 141: 2535/1355 گان،يشا( كنند يم ديتجد نو از راي ازل عيوقا« و بخشند يم صورت
 دري همگـ ي ا اسـطوره ي هـا  تيـ روا كـه  آنجا از و استي رياساط نگرش هيدرونما نيتر مهم نشيآفر
 تحـت  پنهان اي آشكار زين ها تيروا نيا هيدرونما كه است انتظار قابل ابند،ي يمي هستي رياساطي جهان
 نيـ ا. باشد گذاردهي باق آن دريي پا رد نش،يآفري رياساطي الگو و گرفته شكل نشيآفر بستر نيا ريتأث

ـ يا فرهنگي ا اسطورهي ها داستان ازي كي در اسطورة آفرينش بازتابي چگونگي بررس به نوشتار ي ران
 ةريـ زنج تيـ كلي سـاختار ي هـا  شـباهت  ،يدرسـت  به پژوهشگران ازي برخ زين نيا از شيپ. پردازد يم

ـ  دري سـركارات . انـد  كـرده  انينما و كشف ورة آفرينشاسط با را شاهنامهي داستان ـ  ةمقال  انيـ بن« ةعالمان
 ةدور سه به خسرويك تا ومرثيك از را شاهنامهي ها داستاني متوال ساخت ،»رانياي مل ةحماسي رياساط

 نيآغـاز  بـن  دوي هانيك نبرد دوران از هزارساله سه ةدور سه بر انطباق قابل كه كند يم ميتقس هزارساله
 ةهزارسال دوران شامل كه دوم ةهزار است، ياورمزد دوران كه ديجمش تا ومرثيك از اول ههزار :است
 شـامل  را خسـرو يك تـا  دونيـ فر از كه سوم ةهزار و است،ي منياهر ةهزار ةندينما و ضحاكي پادشاه

). 100- 12: 1385 ،يسـركارات ( كشـد  يمـ  ريتصـو  بـه  را شـر  و ريـ خي ختگيآم دوران عيوقا شود، يم
 دوران از كـه  نيـ ا آن و ديـ افزا يمـ  افـت يدر نيا بهي ا نكته ،يسركارات نظر دييتأ بر عالوه زيني رمختا

 د،يجمشـ  تـا  ومرثيـ ك( مشـخص  ةدور سه به توان يم را ابيافراس با خسرويك بزرگ نبرد تا ومرثيك
ي ازپـرد  نمونه سه قت،يحق در كه كرد ميتقس) خسرويك بزرگ نبرد تا كاووس رستم، ظهور تا دونيفر
 مشـاهده  كـه  چناني عني). 112- 122: 1368 ،يمختار( است حماسه دري بد وي كيني ا هزاره نبرد از
. اسـت  نشيآفـر ي منـ ياهر ةهزار سه بر منطبق تماماً ضحاكيي فرمانروا دوران غالب، نظر طبق شود يم
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ي نگيشـ يپ گـرفتن  نظر در با ضحاك عصر كه است تيواقع نيا اثباتي پ در پژوهش نيا كه آن حال
ي هـا  هـزاره  سـه  از مشـخص  ةدور سـه  از الگوگرفتـه يي تنها به خود دون،يفري نيپس نقش و ديجمش

 تيـ روا آن ليـ تحلي برا ما كه ـ ضحاك داستاني ساختاري ها هيالي واكاو با. است اسطورة آفرينش
 دري عناصر اب ،اسطورة آفرينش با آن هسيمقا و ـ ميا دهيبرگز هيپا تيروا عنوان به راي فردوس ةشاهنام

 وي سـاخت ي هـا  شـباهت  مجمـوع،  در و قنـد يتطب قابـل  گريكـد ي با كه ميشو يم مواجه داستان دو هر
يـي  مزدا ةاسـطور  بـه  ديـ با ابتدا ت،يواقع نيا دادن نشاني برا. سازند يم انينما راي ريچشمگيي محتوا
 مجـدد  مـرور  وي ادآوريـ  با ميبتوان آن از پس تا ميبپرداز آني زروان تيروا به زيني حد تا و نشيآفر

  . ميابي دست مذكوري ها يسان هم به ضحاك، داستان
 صـورت  ليـ دل دو بـه  مـا  نوشـتار  در نشيآفـر ) يبندهش(يي مزدا تيروا باي زروان تيروا قيتلف

 اريبسـ ي حاصـل  كه شاهنامه از ضحاك داستانيي نها شكل در رسد يم نظر به كه آن نخست. رديگ يم
 سـازگار، ي قيتلف با و شده دهيتن هم در تيروا دو هر نيا است، مزبوري ا هاسطوري ها تيروا از متأخر

 در نشيآفـر  يـي مزدا ةاسـطور  پژوهشگران، ةديعق بر بنا كه آن دوم و اند، نهاده ريتأث شاهنامه داستان بر
 بـا  ــ  رانيـ ا فرهنـگ ي زرتشت دوران در كه استي زروان نيشيپ ةاسطور از دگرانهيتقلي شكل قتيحق
 شـده  پرداخته) ديجد نيد مناسب( رتريپذ هيتوجي شكل در مجدداً ـي  زروان تيروا همان از يريگ وام

 مجمـوع  و شـده  افزوده نيشيپ ةدور سه به ديجد ههزارسال سه ةدور كي متأخر، تيروا نيا در. است
 از نقـل 152: 1921( نيتزنشـتا يرا بـار  نينخست. است دهيرسان سال 12000 به را نشيآفري هانيك ةگستر

ي هـا  نوشـته  كمـك  بـا  سـت يبنون او از پـس  و كـرده  اشـاره  قـت يحق نيـ ا به )96: 1385 ،يسركارات
 سـت، يبنون( اسـت  تر كهن و تر لياص هزارساله نهي زروان سنت كه است داده نشاني وناني نگاران خيتار

ي عمـا م زروان؛ كتابي جا يجا در زين را زنر جامعي ها يبررس ديبا ها پژوهش نيا به). 70- 71: 1383
 تـوان  ينمـ  ضـحاك  داستاني ا اسطوره ساختاري بررس در كه است آن قتيحق اما. افزود يگر يزرتشت
 سـطور  در كـه  چنـان  اگرچه رايز گرفت؛ دهيناد راي گريد و كرد بسنده تيروا دو نيا ازي كي به تنها
 هدور نينخسـت  بـر  قيـ تطب قابـل  د،يجمشـ  عصـر ي عني ضحاك دوراني ابتدا گفت، ميخواه رو شيپ

 نشيآفـر  ةدور نيسـوم  و نيدومـ  با توان يم تماماً را داستاني ها بخش ريسا اما است،ي زروان نشيآفر
ي داستاني رگذاريتأث و نيتكو ريمس در ن،ينخست ةاسطور دو نيا كه ميبرآن نيبنابرا. كرد سهيمقايي مزدا
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 خـود  بـه  دهيـ تن درهـم  و ختهيآمي شكل ـ ضحاك داستان نجايا در و ـي  بعدي ا اسطورهي ها تيروا بر
اسـطورة   زش،يـ آم نيـ ا بـه  علـم  بـا  ادامه در نيبنابرا. كرد زيمتما هم از را دو  آن توان ينم كه اند گرفته

 ةدور سـه  قالـب  در ،يـي مزدا تيـ روا بـر  شـتر يب تمركـز  و زروان يِسـرآغاز  بهي ا اشاره با را آفرينش
 ميخـواه  ضـحاك  داسـتان ي محتـوا  و سـاختار  بـا  آن ةسيمقا به سپس و ميكن يم تيروا ةهزارسال سه

 در ضحاك داستان كه رو آن از م؛يا دهيپوش چشم نشيآفري انيپا ةهزار سه از خود، ليتحل در. پرداخت
 ادامـه  در كـه  چنـان  رايـ ز رود، يم انتظار زين نيچن قتيحق در و رسد يم انيپا به سوم ةهزار سه همان
 ةدور نيسـوم  در منياهـر  سرنوشـت  با ورد،خ يم رقم ضحاكي برا كهي سرنوشت داد، ميخواه نشان
    .است كساني نشيآفر

  اسطورة آفرينش - 2

 با تنها نه كه شود يم محسوبي جسمان عالم شروط از مكان همچون زمان عنصر كه است روشن
ي هـا  جنبه از مكان ذات از شيب زمان ذات البته. ستين فارغ زيني فيك ناتيتع از بلكه  ،ختهيدرآم تيكم
 حوادث ظهوري براي بستر تواند يم و بوده شتريب آني فيك ناتيتع ليدل نيبد و است خورداربري فيك
ي ها زمان جمله از). 25- 26: 1390 گشتاسپ، از نقل به گنون رنه( باشد رازورانه و فيلطي ها دهيپد و

 ارقـر  آن ةگسـتر  دريي سـنا يمزد نشيآفـر ي الگـو  كـه  استي ا هزارساله دوازده مقدس زمان ،يآرمان
 اسـت، ي اصـل  نشيآفر ةدور نخست سال هزار سه. شود يم بخش ةهزارسال سه ةدور چهار به و رديگ يم

 در و شـر  و ريـ خي ختگيآم دوران ةهزار سه نيسوم و است اورمزد ليم و خواست به هزاره سه نيدوم
ي وقت  ،يزروان نييآ طبق. است شر بر ريخ يروزيپ و منياهر شكست دوران ةهزار سه نيچهارم تينها
 بود نكرده خلق زيچ چيه اش يبزرگة هم با كه داشت وجود زروان نام بهي موجود نبود، زيچ چيه كه
 زروان). 79 بنـد  ،16 در ،چـار يو كيـ گمان شكند(» بود ناآگاه زين خود ذات به او«. بنامند خالق را او تا
 هفتصـد  از پس اما. باشد نيزم و ها آسمان خالق كه شودي پسر صاحب تا كردي قربان سال هزاري برا

 من،ياهر و اورمزد ةنطف لحظه همان در د،يترد نيا اثر بر و كرد شك خودي دعا اجابت به نسبت سال
 اجابـت  در او شـك  ةثمر منياهر و زرواني ها شياين حاصل اورمزد گرفت؛ شكل او بطن در توأمان

 كـه  دو نيـ ا از هركـدام  كـه  كـرد  عهد و شد آگاه خود فرزندان وجود از زروان حال، هر در. دعاست
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ـ  و افتي يآگاه زروان مانيپ از منياهر. بسپارد او به را جهانيي فرمانروا شد، زادهي گريد از زودتر  شيپ
 بـود،  بسته كهي عهد ةواسط به زروان. كرديي خودنما او شگاهيپ در و آمد رونيب زروان بطن از اورمزد از
 بـه  را منياهـر  مانـده،  يبـاق  سـال  9000 ازي زمان مدتي برا جهينت در و كرد  عمل خود مانيپ به ناچار به

 و اهـورامزدا  قلمرو: شد ميتقس قلمرو دو بهي هست م،يتصم نيا هجينت در. نمود منصوب جهانيي فرمانروا
ة رســال« ؛28- 31: 1383 ،يشهرســتان ؛104- 5: 1374 زنــر، ؛52- 53: 1383 ســت،يبنون( منياهــر قلمــرو
ـ  ؛80- 86/ 3: 1922 ،اريـ هرمزد داراب اتيروا از نقل به» اسالمي علما  ؛ 92- 106: 1384 مقـدم، ي جالل
  ).19- 26: 1379 ،يآباد دولت
 و داشـت  حضـور  انيـ پا يبي روشن و فراز در اورمزد. ميريگ يمي پيي مزدا تيروا از را داستان هادام

 منياهـر  و شـر ي رويـ ن وجـود  بر آگاه و جاودانه و انوشه اورمزد. بود ساكني كيتاري ژرفنا در منياهر
ي روشـن  كه داستيپ چنان نيد در پس«: يگيته و خأل دو آن انيم و اورمزدي هست از خبر يب و ريپذ زوال
: 1380 ،بندهش ؛33: 1385 ،زادسپرمي ها يدگيوز(» بودي گشادگ هردوشان هانيم و ريزي كيتار و باال در
ـ  سـبب  بـه  اورمزد). 75: 1368 ،يهند بندهش ؛33  ازي آگـاه  و جهـان  هنـد يآ از اطـالع  وي دانشـ  شيپ
 طـول  به سال هزار سه كه پرداخت جهاني نويم نشيآفر به ،يانيپا نبرد بر وقوف و نشيآفر دري ختگيآم

ي آگـاه  سـبب  آنچـه ). 34: 1380 ،بنـدهش ( بود ناملموس و حركت يب شه،ياند يب نشيآفر نيا. ديانجام
 چشم به اهورامزدا هبرساخت يِنويم جهان از كه بودي ا ييروشنا و نور شد،ي نويم جهان وجود از منياهر
 بـه  اش يزداركـامگ  سـبب  به و ديد را ناملموسي روشن و هرمزد و آمد روشنان مرز به او. ديرس منياهر

 ديـ آفر را وانيـ د و بازگشـت ي كيتـار  جهـان  بـه  ديـ د ناتوان را خود چون اما كرد؛ حملهي روشن جهان
 مـرز  بـه  دوباره منياهر ن،يآغاز سال هزار سه انيپا در. )76: 1368 ،يهند بندهش ؛34: 1380 ،بندهش(

 را تـو ي نـو يم نشيآفر كنم، نابود را تو دگانيآفر بكشم، را تو«: كرد ديتهد نيچن را اورمزد و آمد روشنان
 ازي آگـاه  بـا  اورمـزد ). 34: 1385 ،زادسـپرم ي ها يدگيوز(» كنم نابود روين آن با را همه ،يينويسپندم كه

 منياهر اما كند؛ شيستا راي اورمزد دگانيآفر كه شرط بدان دادي آشت شنهاديپ منياهر به نشيآفر فرجام
 نـدهم  وي اريـ  تـو  دگانيآفر بر نَبرم«: زد بينه پس است چارهيب و ناتوان او برابر در هرمزد كه پنداشت

: 1368 ،يهنـد  بنـدهش  ؛ ؛34: 1380 ،بنـدهش (» رانميـ بم جاودانه زين را تو دگانيآفر و تو بلكه ش،يستا
ي هـا  يدگيـ وز(» زميـ برانگ تـو ي دشمن و خودمي دوست بر راي ماد جهان ةهم«: كرد ديتهد سپس و) 76
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 بـه  را نبـرد  طـول  و خواستي اري به را زمان اش ينويم خردي اري به اورمزد پس). 34: 1385 ،زادسپرم
» ميافگنـ  فـراز  سـال  هـزار  نُـه  بـه  مـان يپ نيبـد  را كارزار تا كن زمان«: كرد بخش هزارساله سه ةدور سه

 رود، اورمـزد  كـام  به همه سال هزار سه سال، هزار نُه نيا در كه دانست يم هرمزد). 35: 1380 ،بندهش(
 زمـان  نيا تواند ينم كس چيه و است منياهري نابود انيپا در و باشد شر و ريخي ختگيآم سال هزار سه
 اهونـور ي دعا اورمزد پس. رفتيپذ منياهر). 11- 12 بند ،7 فصل ،خردي نويم( دهد رييتغ اي بگرداند را
 در  هـان يك نشيآفـر  به آن از پس اورمزد). 35: 1380 ،بندهش( شد هوش يب و جيگ منياهر و خواند را

ي هـا  يدگيـ وز( ديـ آفر را انسـان  و وانيـ ح اه،يـ گ ن،يزم آب، آسمان، بيترت به و پرداخت مرحله شش
 ،بنـدهش  در صـد  ؛1/426 ،اريهرمزد داراب اتيروا ؛40 و 37: 1380 ،بندهش ؛35- 36: 1385 ،زادسپرم

 ديـ آفر راسـت  دسـت  بر چيرانويا در را دهيآفر كتاي گاو وانات،يح هنمون شيپ نشيآفر همرحل در). 50 در
 ،يپهلـو  تيـ روا( بـود  برابر هم با شيپهنا و درازا و روشن و ديسف كه) 15 بند ،50 در ،بندهش در صد(

 مرحلـه  نيآخـر  و نيمشش در). 37: 1385 ،زادسپرمي ها يدگيوز ؛40: 1380 ،بندهش ؛15بند ،46 فصل
ي دارا و ديخورشـ  چـون  روشـن  را او ،)18 بنـد  ،50 در ،بندهش در صد( ديآفر را) ومرثيك( انسان كه

 ،يپهلـو  تيروا( ندياو گل و نطفه از انيآدم ةهم كه) 41: 1380 ،بندهش( ساخت زبان و گوش و چشم
1390 :308.(  
 اورمـزد «: ديبخشـ  حركـت  را نشيآفـر  زروان، و سـپهر ي اري به اورمزد پس. بود ساكن شنيآفر نيا
ي اريـ  بـه  پـس . باشد جنبش يب و رفتار يب چندش، يب اگر مخلوق دنيآفر از است سود چه كه ستينگر
 انيـ پا در گـر يد طرف از). 36: 1385 ،زادسپرمي ها يدگيوز(» ديآفر رفتار فراز را نشيآفر زروان و سپهر
 نشيآفـر  هيـ عل كـارزار  وي داريـ ب بـه  را او وانيـ د بـود، ي هوشـ يب وي جيگ در منياهر كه سال هزار سه

 كـه  آن تـا  برنخاسـت ي جـ يگ از زگـار يپره و اهلـو  مـرد  از ترس سبب به او اما كردند؛ دعوتي اورمزد
 گـاو  و ارزگـ يپره مـرد  بـر  چندان كارزار آن در من رايز ما، پدر زيبرخ«: گفت بدوي جه نام بهي ويد ماده
 را آتـش  ازارم،يب را نيزم ازارم،يب را آب بدزدم، را شانيا فره ابد،يني زندگ من كردار سبب به كه هلَم ورزا

: 1368 ،يهنـد  بندهش ؛51: 1380 ،بندهش(» ازارميب را دهيهرمزدآفر نشيآفر همه ازارم،يب را اهيگ ازارم،يب
 و بيتخر به شروع و برخاستي روشن با مقابله بهي ويدي روهاين تمام همراه به منياهر آن از پس). 79

 ،بنـدهش ( گـرگ  ازي گوسـفند  كـه  ديترس گونه آن آسمان. آمد فراز آسمان مرز به نخست. كردي آلودگ
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 ديـ با زمـان  نيواپسـ  تـا «: گفـت  منياهـر  به پس آن از و) 37: 1385 ،زادسپرمي ها يدگيوز ؛52: 1380
 بـه ي مار همچون منياهر آن از پس). 52: 1380 ،بندهش(» مبنگذار دنيكش رونيب را تو كه كنمي نگهبان
 رها نيزم بر را نيزهرآگ و گزنده موجودات و خرفستران انواع و درآورد لرزه به را آن و آمد نيزمي سو
 را بوشاسـب  و هـوس  وي ماريب و درد ج،يس از،ين و آز وانيد و رفت ومرثيك و گاو سراغ به پس. كرد
ي هـا  يدگيوز همان؛( درگذشت و ديخشك او ريش و شد نزار و ماريب گاو بالفاصله. كرد روانه آنان تن به

 ويـ د كمـك  بـه  نيهمچن او). Raffetta, 2002: 118 ؛306: 1390 ،يپهلو تيروا ؛37: 1380 ،زادسپرم
 بـه  را خـواب  و آمـد  ومرثيك كمك به اورمزد اما رفت، ومرثيكي سو بهي ماريب هزار كي و هادياستو

 برخاسـت،  چـون  و رفـت  سـاله  يسـ  خواب به ومرثيك. ديآفر بلند و روشني ا ساله نزدهشا جوان كريپ
: 1385 ،زادسـپرم ي هـا  يدگيـ وز ؛53: 1380 ،بندهش( بكشت را او منياهر پس ديد تار و رهيت را جهان

  ).308: 1390 ،يپهلو تيروا ؛39
ي روزيـ پ«: كـه  ديشياند خود با بود،ي روزيپ از مغرور و خود هكرد از شادمان منياهر كه زمان نيا در

 را نيزم و آلودم را آب و گرفتم بارو به و آلودمي تار وي رگيت به و شكستم را آسمان رايز شد، كامل من
فتم  كــردم مـار يب را ومرثيـ ك و رانــدميم را گـاو  و دميخشـكان  را اهيــگ و كـردم  تبـاه ي كيتــار بـه  و سـ «

 آسـمان ي نـو يم امـا  شـد،  خـود  نيسـرزم  به تبازگش خواهان پس). 39: 1385 ،زادسپرمي ها يدگيوز(
يي بارو اورمزد. كرد ديتهد را او و ستاديا او همقابل به دارد، تن بر سخت وي فلز زره كهي سرباز همچون
  بـه  زهيـ ن و سواره را گُرد الني و زگاريپره ارتشتاران فروهر و ساخت آسمان گرداگرد آسمان از تر سخت
ي بـانگ  بـه  آسماني نويم). 63: 1380 ،بندهش( كند گذر آن از نتواند منياهر تا گمارد آن رامونيپ دست
ي هـا  يدگيـ وز(» نهِلَـم  بـاز  را تو گاه آن ،يا آمده اندر كه اكنون«: گفت منياهر به سختي خروش و رسا

 سـخت ي ژرفنـا  وي كيتـار  كه شيخو گاهيجا به نتوانست منياهر صورت نيبد). 40: 1385 ،زادسپرم
 آغـاز ي زنـدگ  كـه  افـت يدر و) 30: 1383 ،يشهرستان( شدي زندان اورمزد عالم در ريناگز و بازگردد بود،
 و زن جفت كي و برآمدند گاو ةتخم از واناتيح. شد بارور نيزم و گرفت دنيبار ابرها پس. است شده
. شـد  آشـكار  منياهـر  شكسـت  شـكفتن،  و شيـ رو نيـ ا پس در و آمد وجود به ومرثيك هنطف از مرد

 بـه  و آمدي اري به شتريت زديا آب، آلودن با كه است آمده نيچن نيد در خلقت وي نيربازآف نياي چگونگ
 نيزمـ  بـر  بزرگي ها اچهيدر و اهايدر و باراند نيزم بر را باران فرود،ي اردا و هوم و بهمن زدانيا كمك
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 ن،يزمـ  بـه  منياهـر  ورشي با) 64و63: 1380 ،بندهش ؛42و 41: 1385 ،زادسپرمي ها يدگيوز( شد دايپ
 نينخسـت  كـه ) 44: 1385 ،زادسـپرم ي ها يدگيوز ؛65: 1380 ،بندهش( شدند جاديا ها كوه و ديلرز نيزم
: 1380 ،بنـدهش ( رسـت  فـراز  اهيـ گ نوع هزار ده اه،يگ دنيخشكان با و) 1بند شت،ياديزام( بود البرز ها آن
 غـالت  انواع اندامش از و واناتيح اش نطفه از گاو مرگ از پس). 46: 1385 ،زادسپرمي ها يدگيوز ؛65
 ومرثيـ ك مرگ ةجينت و) 47: 1385 ،زادسپرمي ها يدگيوز ؛65: 1380 ،بندهش( برآمديي دارو اهانيگ و
  ). 50 و 49: 1385 ،زادسپرمي ها يدگيوز ؛66: 1380 ،بندهش( بود ها انسان پرورش و شيزا

 نيـ ا در جهـان  انيـ پا در ودانموعـ  ظهور و شر و ريخ انيم نبردي انيپا دوران به مربوط عيوقا انيب از
 ثيـ ح از اسطوره نيا قيدقي بررسي برا لكن. ميپرداز يم ضحاك داستان به و ميكن يم نظر صرف نوشتار
ي جـدول  در را آن دينما يم بهتر ماست، نظر مورد ضحاك داستان با سهيمقا در كهيي ها بخش آن با تطابق

  . ميكن انيب مجدداً خالصه صورت به
  

 

 عيوقادوره

 
  
  
  

 اول رةهزا سه

  ينويم شكلدرجهان
  زروان هسال 1000 شياين
  زروان شك حاصل منياهر

  اورمزد قلمرو از منياهري خبر يب
  اورمزد قلمرو از منياهر افتني يآگاه

  )هزاره سه انيپا در(
  منياهر به اورمزد صلح شنهاديپ

  سرنوشتش از منياهري آگاه
 منياهريهوشيب

 
  دوم ةهزار سه

 

 منياهري خبر يب وي هوشيبدرهانمونهشيپنشيآفر
  نينخست گاو و ومرثيك نشيآفر

  سال 3000: دوره طول
 كين نشيآفر از منياهري آگاهويداريب:دورهانيپا

 
  

 سوم ةهزار سه

  كين نشيآفر بهمنياهرتازش
  دهيآفر كتاي گاو كشتن
  آسمان در منياهر اسارت

  جهاني انيپا ةهزار تا منياهر ماندن زنده: ريتقد
 جهان ةدوبارييشكوفا
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ـ ي الگـو  بـا ي ريچشـمگ ي هـا  شـباهت  به ضحاك، داستان عناصري بررس وي واكاو با  گفتـه  شيپ
 نِينخست ةپوست همان در تأمل، قابل رينظا نيا. بخشد يم قوت آني نيآفر باز در را ما گمان كه ميرس يم

 ازي كـ ي يريـ گ وام ةكننـد  اثبـات يي تنهـا  بـه  خود كه شوند يم شامل راي مشخص اريبس اركان ،يداستان
  .استي گريد

  برجستهي ها يريالگوگ ضحاك، داستان -3

 و هـا  تيشخص بخش دو در توان يم را اسطورة آفرينش و ضحاك داستاني ساختاري ها يسان هم
 داستان، روند و كنند يم نقشي فايا داستان دو هر در نياديبن تيشخص سه. كردي بررسي داستان عيوقا

  :است تن سه نياي اركردهاك گزارش
  ديجمش        زروان

  
  ضحاك        منياهر
  

  دونيفر        اورمزد
  

 بيترت نظر از هم وي منطق ثيح به هم كه ميا كرده درجي عمودي نمودار در رو آن از را سه نيا
 اجابـت  در زروان شـك  حاصـل  منياهـر  گرند؛يكدي نديآ يپي نوع به تيروا دو هر در ،يريپذ نقش

 دونيـ فر و اورمزد ـ زيني كين هبرجستي روين دو. ديجمشي ناسپاس و كفر محصول ضحاك و دعاست
 مشـترك  نيآغـاز  ةنقطـ  قـت، يحق در ديجمشـ  داسـتان . هسـتند ي بـد ي رويـ ن دو هسلط بخش انيپا ـ

 و عـدل  در جهان كه اويي فرمانروايي طال ةهفتصدسال دوران. است داستان دوي ساختاري ها شباهت
 و غـرور  بـه  ديجمشـ  كـه  رسـد  يم انيپا بهي زمان درست برد، يسرم به طيراش نيبهتر در وي مرگ يب

  :شمارد يم نشيآفر مطلقي خدا را خود و شود يم دچاري نيب شتنيخو
ــكاي ــه كي ــتب ــتخ ــبنگريمه  دي
ــيگ ز ــري ت ــاه س ــ ش ــناس زداني  ش

ــه  ــيگب ــند را شــتنيخو از جــزي ت  دي
ــ ز ــچيبپ زداني  …ناســپاس شــد و دي
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ــر ــون هن ــتيبپچ ــاوس ــارب  كردگ
 ناسـپاس  شـد  كه كس آن هر زداني به
 زرو گشـت  گـون  رهيـ ت بر ديجمش به

 ج

 … كار برگشت و آورد اندر شكست
  هـراس  سـو  هـر  ز ديـ آ اندر دلش به

ــ ــتي هم ــر آن كاس ــيگ ف ــروز يت  ف
 ج

  )61ـ1/74 : 1386فردوسي،(                                                                                
 نيـ ا و مـرداس  داستان شده، ذكر تيب نيواپس از پس درست كه نجاستيا توجه مورد هنكت

ي عنـ ي ؛اسـت  آمـده  دارد، يبرم انيم از يناجوانمرد با را او چگونه ضحاك، ناخلفش، فرزند كه 
 قتـل  بـه  را خـود  پـدر  زيـ ن ضـحاك  د،يـ ايب ايـ دن به تا درد يم را پدر شكم كه منياهر همچون

 ضـحاك  د،يـ آ يمـ  بـر  داسـتان  ساختار از كه چنان واقع در). 108: 1385 ،يسركارات( رساند يم
ي طـوالن ي ها دوران از پس كهيي خطا و لغزشي عني است؛ ديجمشي ناروا غرور و كفر نديبرآ

. بـود  ضـحاك  افتني قدرت و شيدايپ باعث شده، مرتكب) سال اند و  صديس شاهنامه متن در(
ي هـا  تيـ روا از يكـ ي در زروان ةدربـار  تـوان  يمـ  را ديجمشـ ي پادشاه ههفتصدسال دوران نيا

 اسـت  آمـده  است،ي زرواني گزارش كه ابوقراء تئودور تيروا در. كردي ريگ ره نشيآفر ةبازماند
 صـاحب  تـا  كـرد ي قربـان  سـال  هـزار  كيـ  مدت به ند،يافريب را نيزم زروان كه آن از شيپ كه

 كه سال هفتصد از پس اما. بود اهرمزد نامش كه آورد ايدن بهي فرزند همسرش و شودي فرزند
 شـك،  نيـ ا و كرد شك نه، اي است آمده ايدن به اهرمزد كه نيا در زروان گذشت، يم او تولد از

  ). 108-9: 1374 زنر،( بود منياهر نامش كه آورد ايدن بهي گريد فرزند

  گانه سهي ها دوره -3-1

 به توان يم زين را ضحاك داستان اد،افت مذكوريي مزدا نشيآفر از كهي ا گانه سهي ها دوران همچون
  :كرد ميتقس مشخص برش سه

  ؛سرنوشت ازي آگاه اثر بري هوشيب تا ضحاك شيدايپ از: اول دوران ـ1
  ؛هيبرما گاو و او وجود از ضحاكي آگاه تا دونيفر شيدايپ از: دوم دوران - 2
  .نددماو بند در او اسارت تا ضحاك توسط هيبرما شدن كشته از: سوم دوران ـ3
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  نخست ةهزار سه سرنوشتش؛ از يآگاه  و ضحاك شيدايپ - 3-1-1

ي هنگام ها يمانندگ نيا ازي كي. است هيشب گريكدي با اريبس ضحاك و منياهر سرشت و خصلت
ي عنـ ي اسـت؛ » زداركامـه « منياهـر . ديـ آ يمـ  انيم به سخن شري روين دو ةزيانگ و عتيطب از كه است

 دهندة  نشان زيني روشن جهان به او ورشي و اهورامزداست كيني اه دهيآفر نابودساختني پ در وستهيپ
ي ا اسـطوره  شـكل ( دهـاك  ياژي بـرا  شـت ي رام در منياهري ژگيو نيا. است سرشت وي خو نيهم

 آني پ در چشم شش و سر سه و پوزه سهي اژدها نيا كه گردد يم انيب و شود يم ريتصو زين) ضحاك
: 1377 پـورداود، : نـك  زيـ ن ؛20 بنـد  ،15 شتي ،اوستا( كندي تهي آدم از را كشور هفت ةهم كه است
 انيـ ب او گـرفتن  شيخو خدمت به و ضحاك انحراف در منياهر نقش كه آنجا زين شاهنامه در). 149

 هـدف  داسـتان  دو هر در شري روهاين كه شود يم انينما و رود يم سخني ا يژگيو نيچن از شود، يم
 بـه ي پزشـك  أتيه در سيابل ضحاك، دوشي مارها درمان در كهي طور به كنند؛ يم دنبال راي مشترك

 ضـحاك  تا شود خورانده مارها به جوان دو سر مغز روز هر در كه كند يم زيتجو و شود يم نمودار او
 را سيابلـ  هزيانگ كه آورد يم تيب دو معترضه شكل به آن از پسي فردوس. بماند امان در ها آن گزند از
  :است» مردم«ي نابود سيابل هدف هد؛د يم نشان هيتوص نيا از

 يجـووجستنياازوانيد نره سر
ــا مگــر  نهــان ســازد چهــارهي كــي ت

 جج

 يگفتگـو  نياندر ديد چه و جستچه 
ــه ــت ك ــد پردخ ــردم ز مان ــان م  جه

 جج

  )165ـ1/51/66 :همان( 
 آن تـا  ،است خبر يب اورمزد قلمرو وجود از ابتدا در منياهر شد، انيب نشيآفر داستان در كه چنان

ي پادشاه آغاز دري فردوس. كند آگاه آن از را او تا فرستد يمي كيتار جهان به نور ازي فروغ اورمزد كه
 دلخواه به و ارياخت در زمانه» درازي روزگار« كه  نيا و كند يم ادي يو ةهزارساليي فرمانروا از ضحاك،

 تـاراج  بـه  ظلمش قلمروي روز است قرار كه  نيا از زين ضحاكي عني ؛)1/55/2 همان،( است بوده او
 نوبـت  زروان مـان يپ به بنا اورمزد از شيپ كه منياهر مانند و است، اطالع يب برودي زديا فره باي فرد

ي فرمـانروا  سال هزار نيا مدت به برسد، دونيفر به دوران كه آن از شيپ زين ضحاك دارد،يي فرمانروا
ي بـرا  خـواب  دري نـ يع اخبـار  و نـور  ازي فروغـ  ،يدخداون ريتقد به سرانجام كه نيا تا. است جهان
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 شـد  خواهـد  رانيـ و كيـ نزد ايـ  دوري ا نـده يآ در ظلمش هعرص كه ابديدر تا شود يم نمودار ضحاك
 نيا تحقق زمان كند، يم شتريب راي داستان برش دو نياي همسان كهي گريد ةنكت). 43ـ1/58/50 :همان(
 كـه ي تـ يب. اش ييفرمـانروا ي انيـ پا سـال  چهـل  در حاكض و هزاره سه انيپا در منياهر است؛ي آگاه 

  :نديب يم ضحاك كه استي خوابي زديا منشأي ايگو است، دهيآفر باره نيا دري فردوس
 مانـدسـالچهـلروزگـارش از چن

 ج

 »رانـد  چـه  زداني برش سر به تانگر« 
 ج

  )1/57/42: همان( 
 كه ديگو يم اوي برا گونه نيا را ضحاك خواب ريتعب ،ي»زبان گشاده« وي دالور با موبدان، ازي كي
 كه ي هنگام و نزاده مادر از هنوز كه شد خواهد تصرف دونيفر نام بهي فرد توسط اش يپادشاه تخت
: همـان ( كشـد  يمـ  ريز بهي پادشاه تخت از راي و و زند يم» يگاورو«ي گرز سرش بر شود، برومند

 جهان در زيچ چيه رايز نهد؛ي كنار به را ظلم و غرور كه دهد يم پند را ضحاك موبد). 91ـ97/ 1/61
 ديرسـ  خواهـد  فـرا  ده،يد كهي خواب گواه به اش ينابودي زود به برود، شيپ نيچن اگر و ستين داريپا
 او بـه  سـازد،  مطلـع  خـود  هنـد يآ از را منياهـر  كه  آن از شيپ زين اورمزد). 87ـ90/ 60ـ1/61: همان(
 ضحاك ت،يروا دو هر در. ديبستا رايي اهورا نشيآفر كه آن بر مشروط كند؛ يمي آشت و صلح شنهاديپ
 امر نيا از خود اورمزد، و موبد پنددهنده، دو هر و رنديپذ ينم راي كيني روهايني ها هيتوص من،ياهر و

 را برسمي ها شاخه زروان دست از تولد هنگام اورمزد ،يزروان تيروا مطابق كه آن گريدة نكت. آگاهند
 سـت، يبنون از نقـل  بـه ي كلبـ  كيـ ازن تيروا( استي وي موبد و تيروحان مقام از ينشان كه رديگ يم

 نيا و) 20: 1379 ،يآباد دولت. نك زين ؛112: 1374 زنر، از نقل بهي بارپنكئ وحناي تيروا ؛52: 1377
 اورمزد پند از پس. دينما يم سو هم كند، يم ريتعب را ضحاك خواب كهي موبد با مجدداً را او خصلت،

 مشـاهده  را جهـان  و خـود  كار انيپا منياهر آن،ي ط كه خواند يميي دعا اورمزد من،ياهر رفتنيپذن و
  :شود يم هوشيب ند،يب يم را شيخويي نهاي نابود كه يهنگام و كند يم

ـ ريوئ اهو تاي چون. سرود فراز اهونور هرمزد پس«  فرجـام  بخوانـد،  راي ا  واژه كيـ  و سـت يبي وي
 هجاوداني تارگيپ يب و نيپس تن و زيرستاخ و وانيدي نابود و منياهري ادگكارافت از و شيخوي روزيپ

 جيگ د،يد را وانيد ههمي نابود و شيخوي كارافتادگ از چون منياهر.  داد نشان منياهر به را نشيآفر
  .)35: 1380 بندهش،(»بازافتادي كيتار جهان به و شد حس يب و
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 سـرش  بـر  دونيـ فر آنچه و ندهيآ از را او موبد كه يهنگام شود؛ يم سرنوشت نيهم دچار هم ضحاك
 دري فردوسـ  كهي تيب اگرچه. شودي م هوشيب و افتد يم خودي پادشاه تخت از كند، يم مطلع آورد خواهد
 م،يبنگـر  آن بـه  تر فراخي ديد با اگر اما است، شاهنامه ي شونده تكرار اتياب از آورد، يم اتفاق نيا گزارش

  :است منياهر شدن هوشيب ريس با قيتطب قابل ز،ين ديآ يم ضحاك بر آنچهي چگونگ بيترتي حت
 گــوشبگشــادديبشــنضــحاك چــو

 ج

 هوش رفتزو و افتاد اندر تختز 
 

  )1/61/103 : 1384فردوسي،(                                                                             
  :دارد مرحله سه زين منياهري هوشيب و افتادن

  .ديكش اندر تن م،يب از منياهر خواند، را اهونور سوم كي چون كه ديگو نيد در گونه آن - 1«
  .افتاد در زانو به منياهر خواند، را آن هبهر دو كه ي هنگام - 2
 سـال  هزار سه و بازماند هرمزد دگانيآفر كردن ناكار از منياهر خواند، را آن ةهم كه ي هنگام - 3

  .)35: 1380 ،بندهش(»فروافتادي جيگ به
  :كرد ميترس گونه نيا توان يم را عيوقا نياي خط نمودار

  

  منياهر دنيكش اندر تن        ضحاك گشادن گوش    
  
          
  افتادن زانو به          افتادن تخت از         
  

        
  شدن هوشيب                          شدن هوشيب            

  دوم ةهزار سه ه؛يبرما گاو و او جودو از ضحاكي آگاه تا دونيفر شيدايپ - 3-1-2

 اهـورامزدا  منياهـر  يهوشيب در. خبر يب زين ضحاك و است هوشيب منياهر دوم، ةهزار سراسر در
 ريشـ  هيـ برما از شـود،  يم زاده مادر از دونيفر ضحاك،ي خبر يب در و نديآفر يم رايي ايتيگي ها دهيپد
  .پناهد يم زكوهالبر به را او ضحاك،ي آگاه ميب از مادر و خورد يم
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 ايـ  وكـداد يا گـاو . داردي مهمـ  و رگـذار يتأث حضـور  ـ رياساط در كه چنان ـ داستان دو هر در گاو
 و غـالت  انـواع  او وجـود  در و است سودمند انيچهارپا و كين جانوران ههم هنمون شيپ» دهيكتاآفري«
). 47: 1385 ،زادسـپرم ي ها يدگيوز ؛65: 1380 ،بندهش( دارد وجود بالقوه صورت بهيي دارو اهانيگ
 بـه  پـردازد،  يمـ يي اهـورا ي هـا  دهيآفر نشيآفر به اورمزد كه دوم ةهزار سه در كه استي گاو همان او

 هيـ برما گـاو ي ژگيو كه شاهنامه اتياب در دقت با. شود يم دهيآفر سودمند انيچهارپا هنمون شيپ عنوان
ي رنگـ  اوي مـو  هـر . است رنگارنگ هيابرم گاو: ميخور يبرمي توجه قابل ةنكت به است، داده شرح را

  :»نر طاووس« مانند دارد
ــاو همــان ــهگ ــامشك ــبرمان ــودهي  ب

 نــر طــاووس چــو شــد جــدا مــادر ز
 

ــاوانز  ــر ورا گ ــپانيبرت ــود هي  ب
 دگـر ي رنگـ  تـازه  بـر ي مـو  هر به

 

  )114ـ1/62/15: 1384فردوسي،(                                                                          
  : است آمده ديگو يم اش گذشته از اوي برا دونيفر مادر كه زين هنگام آن در گاو نياي رنگارنگ وصف

ــي ــاوي ك ــدگ ــودمي ــاغچ ــارب  به
 

 … نگـار  ورنگ و رنگيني سراپا 
 

  )1/65/162 :همان( 
 رنـــگطـــاووسگـــاوآن پســـتان ز

 

ــ  ــوني برافراختـ ــگچـ  دالورپلنـ
 

  )1/65/169 :همان( 
ي ريـ نظ چيهـ  زمان آن تا جهان در» موبدان« و» شناسان ستاره« اذعان به كه فرد به منحصر اوگ نيا

 ههم وجود تجسم اش يرنگارنگ و جانوران، ههم هنمون شيپ وكداد،يا گاو سمبل نيقي هب است، نداشته
  . است) 47: 1385 ،زادسپرمي ها يدگيوز(» ييسو هر ازيي دارو اهانيگ و غالت«

 در دونيفر. شود يم دهيآفر ومرث،يكي عني ز،ين ها انساني تمام هنمون شيپ د،يكتاآفري گاو با همزمان
 و نـد يآ يمـ  ايـ دن بـه  همزمان هيبرما و او. كند يم فايا را هياول انسان نيهم نقشي داستاني ها بخش نيا

يي مـاجرا  زين دونيفر و هيبرما. همند با همراه شود، يم ادي اسطورة آفرينش در ومرثيك و گاو از هرجا
 آمـدن  ايدن به خبر رود، يم سخن دونيفر شدن زاده از كهي زمان در درست ،شاهنامه در. دارند كساني

 ليـ دخ انيـ م نيـ ا دري جـانب  ةواقعـ  چيهـ  و) 109ـ1/62/15 : 1384،يفردوس( شود يم انيب زين هيبرما
 آني همراهـ  و است دونيفر هيتغذ منبع هيبرما. گرنديكدي نينش هم سال سه تا هيبرما و دونيفر. شود ينم
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 انيـ نما دونيـ فري هـا  يخواه نيك در رسد، يم قتل به ضحاك دست به هيبرما كه هم بعدها گر،يكدي با دو
 آن و اسـت ي ضرور نجايا دري ا نكته به پرداختن اما. پرداخت ميخواه امر نيا به خودي جا در ما و است

 پسر گاو، پر انِياسف پسر دونيفر«: دارد خود با گاو ازي ظلف او پدران تمام نام دون،يفر هنام نسب در كه نيا
 گـاو،  دفر انياسف پسر گاو، ديسپ انياسف پسر گاو، اهيس انياسف پسر گاو، بور انياسف پسر گاو، سوك انياسف
: 1380 ،بنـدهش (» ونگهـان يو پسـر  جم، پسر ان،ياسف پسر گاو، فروغ ون انياسف پسر گاو، رمه انياسف پسر
: 1352 ،يطبـر  ؛146: 1363 ،يرونيب ؛11- 12: 1363 ،يبلخ ابن: نكي اسام در ها تفاوتي برخ با زين ؛149

 انياثغ پسر دونيفر«: سدينو يم) 1/90: 1374( رياث ابن ؛Yusti, 1963: 331 ؛21: 1381 م،يند ابن ؛1/153
 آمـده  دونيـ فر نـام ي براي صفت قالب در گاو لفظ ،ياسالم دوران منابعي برخ در نيهمچن). »بود گاو پسر
 سرانجام و ديشور ضحاك بر كه استي مرد نامي كاب دونيافر«: سدينو يم العلوم حيمفات دري خوارزم. است

 نامي جا به د،يآ يم انيم به سخن دونيفر از كه آنجا زيني گاهي حت). 111: 1383 ،يخوارزم(» كشت را او
  ).  503: 1374 ،يمقدس( است شده نيگزيجا» گاو« لفظ او

 در. اسـت  كيـ ن تيـ ماه دو نيـ ا شيدايـ پ و وجـود  از ضـحاك  و منياهـر ي ناآگـاه  گر،يد هنكت
 دنيبخشـ  حـال  در اورمـزد  است، آگاه ناي كيني روهاين كردار از و هوشيب منياهر كه دومي  هزاره سه

 را كيـ ن ةديـ پد شـش ي ها نمونه شيپ او م،يگفت كه چنان. است نشيآفري نويم ساختار بهي ماد شكل
يي هـوا  و حـال  نيچنـ  زيـ ن اسطورة آفـرينش  در. اند زمره نيا در وكداديا گاو و ومرثيك كه نديآفر يم

 عصـر  در كيـ ن نشيآفـر ي ها نمونه كه هيبرما گاو و دونيفر ضحاك،ي خبر يب در شود؛ يمي نيبازآفر
  .بالند يم و نديآ يم ايدن به ضحاكند،
 توسط شدن هوشيب از پس منياهر است؛ تأمل قابل پژوهش نيا ثيح از زين عيوقا يعدد تطابق

  : است هوشيب نشيآفر دوم سال 3000 تمام اورمزد،ي دعا
 ارسـت يني راست ميب از و گرفتن توانست ينم بر سري راست ميب از. بود افتاده هوشيب سال هزار سه«
  .)6- 7 بند ،62 در ،بندهش صددر(»آمدن جهان نيا در

  :لدبا يم و خورد يم ريش گاو از سال 3 دونيفر و
 ريشـ گـاوآنازپـدروارسـالش سـه 

 

ــ  ــ داري همـــ ــارگاريهشـــ  ريزنهـــ
 

  )1/63/133 : 1384فردوسي،(                                                                              
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  . تاس بوده ازين مورد شري روهاين تازش نوبت به زمان دنيرسي برا دو هر سال، 3000 آن و سال 3 نيا ايگو

  سوم ةهزار سه دماوند؛ بند در او اسارت تا ضحاك توسط هيبرما شدن كشته - 3-1-3

 بـه  ابـد، ي يمي آگاه دونيفر و گاو وجود از شاهي روز كه رسد يم بدانجا سرانجام ضحاك داستان
  :كند يم رانيو را آنجاي ها يآباد و كشد يم را هيبرما برد، يم هجوم گاوي زندگان محل

ـ ضـحاكبـه شـد  خبر  روزگـاركي
 مســت ليــپ چــون نــهيك آن از امــديب

 يچارپـا  او انـدر  ديـ د هرچـه  آن جز
 

ــاوآناز  ــبرما گـــ ــزاروهيـــ  مرغـــ
ــر ــاو آن م ــبرما گ ــرد را هي ــت ك  پس

 يجــا بپرداخــت شــانيز و فگنــديب
 

  )148ـ1/64/50 :همان( 
 آنچـه  از و دهآمـ  هـوش  به» يجه« هاغواگران گفتار با دوم، ةهزار سهي انتها در كه زين منياهر كه چنان
 دارد، قـرار  نيزم ريز كه آسمان بخش آن ازي مار شكل به است، افتهي يآگاه ده،يآفر مدت نيا در اورمزد

. كنـد  يمـ  واردي ا يديـ پل كي هر بر و تازد يم ها نمونه شيپ ههم بر برد،  يم ورشي نيزم بر و پرد يم رونيب
 و جيسـ  و درد و ازيـ ن و آز ويـ د و رود يمـ  گـاو  سراغ به او. است وكداديا گاو كشتن اوي كردارها ازي كي
 ،بنـدهش ( گذرد يدرم و شود يم ماريب بالفاصله گاو كه نيا تا كند يم روانه او تن به را بوشاسب وي ماريب

  ). Lincoln, 1975: 135-136 ؛306: 1390 ،يپهلو تيروا ؛37: 1385 ،زادسپرمي ها يدگيوز ؛52: 1380
ـت  نقـش  ه،يبرما كردن يهمراه با قسمت نيا در كه دونيفر ،ينيبازآفر هپروس در  فـا يا را انسـان  نينخس
 با او تن به تن نبردي ماجرا داستان، هادام در و گردد يبازم اورمزدي عني خود، فراتر نقش به مجدداً بود، كرده

ـتان  بـه  متفـاوت  ينگـاه  بـا  اسـت  الزم بخـش،  نيـ ا بـه  پرداختن از شيپ اما. شود يم طرح ضحاك  داس
  . است گريكدي با داستان دو قيتطب دري ا مفقوده ةحلق ما، اعتقاد به كه ميبنگر كاوهي اهخو نيك

  گاو رواني دادخواه كاوه؛ي دادخواه -1- 3-1-3

 عهده بر داستان در كننده نييتعي نقش كه شود يم وارد صحنه بهي ا تازه تيشخص داستان، خالل در
 ،شـاهنامه ( اسـت  داده بيـ ترت خـود  عدالت ياهگوي برا ضحاك كهي انجمن با همزمان درست. دارد

 نقـش  در كاوه ،)636- 37: 1376 مزداپور، ؛1- 4 بند ،21 فصل ،9 نكرديد. نك زين ؛196- 66/97- 1/67
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 تظلـم  ضـحاك  دربـار  بـه  فرزنـدش  شدن كشته ازي ريجلوگي برا كه ديآ يم دانيم به معترضي پدر
 ايگو كه است آني داستان برش نيا در توجه بلقا هنكت. كند يم شكوه او عدل از دور منش از و آورده
ي برقـرار  صـدد  در و افـرازد  يبرمـ ي دادخواه علم ضحاك ظلم برابر در كه استي فرد نينخست كاوه
 در و ابـد ي يمـ  را دونيـ فر سته،يشاي منتقمي جستجو در كه است آن حاصل. ديآ يبرم عدالت مجدد
 نيـ ا در بنـدهش  زيـ برانگ تأمـل  برش به كه آن از شيپ. شتابد يم ضحاك نبرد به دونيفر داستان، هادام

 دسـتور  دونيفر كه راي گاوسر گرز و اوي آهنگر و دادخواه ةكاو انيم فيظر ةرابط م،يكن اشاره رابطه
ي ا رابطـه  گريكـد ي بـا  ميمفـاه  دو نيا ايگو. ميبدار دور نظر از دينبا دهد، يم آهنگران به را آن ساخت

 گـر يد جـنس  ازي گـرز  بـر ي گـاو  نقش چيه و گاو، نقش بدوني گريد نيآهن گرز چيه دارند؛ ژهيو
  . اورديب دوام ضحاك مقابل در تواند ينم

 مـرگ  بـه  را او و بـرد  يمـ  ورشيـ  ديـ كتاآفري گـاو  بـه  منياهر كه آن از پس نش،يآفر داستان در
 او نـزد  نيزمـ  و اهيـ گ و آبي سـو  از و بـرد  يمـ  تيشـكا  اهـورامزدا  شگاهيپ به گاو روان كشاند، يم

 مـرد « نشيآفر او به اهورامزدا سرانجام كه كشد يم طول به بدانجا تاي دادخواه نيا. كند يمي دادخواه
  : است آمده صورت نيا به بندهش در مذكور تيروا. دهد يم بشارت را» زگاريپره

 شيپ آمد، رونيب گاو تن از) دهيكتاآفري گاو روان( گوشورون...  درگذشت، دهيآفر كتاي گاو چون«
ي سـاالر  تـو «: كـه  كـرد  گلـه  هرمـزد  بـه  كنند، بانگ بار كي به كه مرد هزار كي چونان ستاد،يبا گاو
 كه مرد آن كجاست شده؟ آزرده آب و خشك اهيگ فروافتاد، لرزه را نيزم كهي هشت كه به را دگانيآفر
 فراز و كرد لهگ و رفت فراز هيپا ستاره به نييآ همان به گوشورون...  د؟يبگو زيپره تا نميآفر يمي گفت
 فروهـر ) هرمـزد ( سـپس . كـرد  گلـه  نيـي آ همان به هيپا ديخورش تا كرد، گله نييآ همان به هيپا ماه تا

 و شـد  خرسـند  گوشـورون . »ديـ گو زيـ پره كـه  راي كسـ ي تيگ به بدهم«: كه بنمود) بدو( را زرتشت
 ،بنـدهش ( .»شـد  اسـتان د هم جهان به چهارپا ةدوبار نشيآفر در كهي عني ؛»بپرورم را دام«: كه رفتيپذ

1380 :54 -53 (  
 گـاو  بـر  ناروا كه استي ستم تقاص به ضحاك، با دونيفر نبرد ازي مهم بخش ،يمتن شواهد طبق

 خـود  او. است بوده نيهم زين گاوسر گرز سفارش از دونيفر هدفي سو كي. است داشته روا هيبرما
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ـ . كنـد  يمـ  اشاره خود هخواهان نيك هزيانگ به داستان، از بخش چند در  نيچنـ  زيـ ن مـادرش  او از شيپ
  :است بوده گفته او باي سخنان
ــديب ــگرانماآنبكشــــت امــ  راهيــ

 

ــدا مهربـــان زبـــان يبـــچنـــان   را هيـ
 

  )1/65/171 : 1384فردوسي،(                                                                               
 ضـحاك،  با شيخو نبرد هزيانگ از گرفته،ي زن به حاكض كه ديجمش خواهران پاسخ در خود او و
  :هيبرما اش هيدا و ن،يآبت پدرش نيك جستن: آورد يم ليدل دو

ــان ــاو هم ــبرماگ ــههي ــدامك ــودهي  ب
ــون ز ــان خ ــ چن ــان يب ــا زب  يچارپ

 يجنگجـــو الجـــرم ام بســـته كمـــر
 

 بــود هيــرايپهمچــو تــنش كــريپز 
 يرا ناپـــاك مـــرد آن بـــر ديـــآ چـــه

 يرو آورده انــدر نيكــ بــه رانيــا از
 )343- 1/76/45 :همان(                

 بـا  دونيـ فر و ضـحاك  كه هنگام آن. ميگرد يبازم بحث موردي محوري ها داستان به مجدداً حال
 كالهخـود  و كوبد يم ضحاك سر بر را خود گاوسر گرز ،يچاالك با دونيفر شوند، يم روبرو گريكدي
 كيـ پ سـروش،  زديـ ا بستاند، را اژدها جان و بزندي گريد هضرب كه آن از شيپ اما. درد يم هم از را او

 در ديـ با و دهينرس فرا هنوز او مرگ زمان رايز كند؛ يم منع كشتن از را او و ديآ يم فرود او بر خداوند،
 فصـل  ،سـت ينشا سـت يشا ؛443ـ1/82/47 :همان( بكشد بند به كوه غار در را او م،يتصم نيا عوض

 را ضحاك دونيفر ن،يبنابرا).). 254- 55: 1378 ،...ديجمش و تهمورس اسب،گرش داستان ؛18 بند ،20
 سروش دارد، را او جان ستاندن قصد كوه، آن درون كه گاه آن و برد يم رخوانيش كوه تا بسته دستان با
  :ديگو يمي راز او گوش در و ديآ يم فرود او بر دوم باري برا

 ســروشخجســتهامــديب همانگــه
 دماونــدكوه اتــ را بســته نيــا كــه

[ 

 گوش به گفتش رازي كي يچرببه 
ــر ــان بب ــان همچن ــ تازن ــروه يب  گ

[ 

  )477- 1/84/78 :همان( 
 كـه  شـود  يم آن بر دونيفر سرانجام هست، كه هرچه سروش فرمان هفلسف و راز نيا فيك و كم
 بنـد  بـه  ديـ آ ينمـ  چشـم  به شيانتها كهي غار در تنگ ييجا در دماوند، كوه در را اژدها فرمان، مطابق
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 جـانش  و نكوبـد  مغـزش  به تا است مراقب كوبد، يم او بدن بر كه را ييمسمارها و ها خيم اما. بكشد
  :نشود ستانده
ــب ــمارهااورديـــ ــرانيمســـ  گـــ

 ج

 آن انــدر نبــود مغــزش كــه يي جــابــه 
 

  )1/85/482 :همان( 
 كه آن از پس. ميشو يم مواجه منياهري برا مشابهي سرنوشت با م،يبنگر زين اسطورة آفرينش به اگر

 خـود  گـاه يجا و منـزل  بـه  تا شود يم آن بر رساند، يم گزند اورمزد نشيآفر به و تازد يم نيزم بهي و
ي فروهرهـا  بـا  همراه دارد، تن به زره كهيي جنگجو مرد مانند آسماني نويم اما بازگردد؛ي كيتاري عني

 انيـ پا اوي نابود و نبرديي نها قرار چون دبرو نيب از ستين قرار زين منياهر. بندند يم را او راه مردمان،
 در جهـان  بسـا  چـه  رفـت،  يمـ  نيب از لحظه آن در اگر. است هزاره سه نيچهارمي عني دوازدهم ههزار
ـ يا هشياند دري هستيي غا هدف مخالف نيا و ماند يمي بد وي كين از ختهيآم شكل همان . اسـت ي ران
يي شـكوفا  بـه  آغاز ةدوباري زندگ كه نديب يم و ودش يم رياس شيخو دشمن جهان در منياهر ن،يبنابرا
 بند در كه ضحاك مانند است؛ي بهبود وي بازساز حال در دوباره آورده،ي ناپاك آن بر او هرچه و كرده
 امـا . كند مشاهده گردد يم بازي تيگ به كه راي نظم دوباره تا شود يم رياس دماوند،ي عني مقدس،ي كوه
ي بنـدها  از فراتـر  شـود،  يم بسته آن با ضحاك كهي بند ايگو د،يآ يبرم زين شاهنامه تيروا از كه چنان

  :ديبگشا را بند تواند ينم شيخوي جادو و روين آن با ضحاك رايز است؛ معمول
 انيـ مودسـتدويبنـد به ببستش

 

 انيـــژ ليـــپ زنـــده آن نگشـــادكـــه 
 ج

  )1/83/449 :همان( 
 كـه  اسـت  شـده ي بنـد  بـه  ليـ تمث» اسـالم ي علما هرسال« در زين اورمزدي ايدن در منياهر اسارت

  :است آمده نيچن منياهر سرنوشت كتاب نيا در. اند كرده رياس و بسته آن با را منياهر
 نـو يم بنـد  بـه  و بردنـد  دوزخ بـا  بـود،  آمده ايدن به كه سوراخ بدان هم و بگرفتند را منياهر پس«
 داراب( »انـد  سـتاده ياي وي مـوكل  بـه  زديا ورهرام و امشاسفند بهشتيارد چون فرشته دو پس. ببستند
  .)82: 1922 ،اريهرمزد
 م،يكـرد  درج اسطورة آفـرينش ي بخش سه عيوقا از ابتدا در كه راي جدول دينما يم مناسب انيپا در

  . ميكن كامل ضحاك داستان عيوقا مناسب عيتوز با



 دوم شمارة                                       )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                 80 

  

 داستان عيوقا اسطوره عيوقا دوره

  
  
  
  
  اول ةدور

 

 ينويم شكل در جهان

  سال هفتصد از بعد زروان شك
  زروان شك حاصل منياهر

  اورمزد قلمرو از منياهري خبر يب
  اورمزد از منياهر افتني يآگاه

  )هزاره سه انيپا در(
  منياهر به اورمزد صلح شنهاديپ

  سرنوشتش از منياهري آگاه
 منياهري هوشيب

  يماريب و مرگ بدون جهان
  ديجمش ههفتصدساليي فرمانروا
  ديجمش غرور حاصل ضحاك

  دونيفر وجود از ضحاكي خبر يب
  دونيفر از ضحاك افتني يآگاه

  )سلطنتي انيپا سال 40 در(
  ضحاك به موبد دادن پند
  سرنوشتش از ضحاكي آگاه

 ضحاكي هوشيب

  
 دوم ةدور

  نينخست گاو و ومرثيك نشيآفر
  سال 3000: دوره طول

 از منياهري آگاه: دوره انيپا
 كين نشيآفر

  گاو و دونيفر شدن زاده
  سال 3: دونيفري رخواريش طول

 و گاو از ضحاكي آگاه: دوره انيپا
 دونيفر

  
  
 سوم ةدور

 كين نشيآفر به منياهر تازش

  ديآفر كتاي گاو كشتن
  آسمان در منياهر اسارت

 انيپا  تا منياهر ماندن زنده: ريتقد
  جهان

 جهان هدوباريي شكوفا

  مرغزار به ضحاك تازش
  هيبرما گاو كشتن

  دماوند در كضحا اسارت
 انيپا تا ضحاك ماندن زنده: ريتقد

  جهان
 جهان هدوباري آبادان

  گيري جهينت

يي مزدا وي زروان ةاسطور هختيآمي الگو از برگرفتهي فردوس هشاهنام در ضحاك و دونيفر داستان
 شـود،  يم مرتكب كهي كفري خطا و اش دوگانهي ها يژگيو با ديجمش داستان، نيا در. است نشيآفر
 اورمزد و منياهر نقش بيترت به دونيفر و ضحاك و است اسطورة آفرينش در زروان كاركرد ةندينما
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 ومرثيك نقش موقتاً دونيفر شود، يم داستان وارد هيبرما كه آنجا كه حيتوض نيا با اند؛ گرفته خود به را
 بر ها رتيمغا نيتركم با آن نينخست بخش سه نش،يآفر ةچهارگاني ها هزاره سه از. كند يمي نيبازآفر را
 منياهـر ي كردارها وستهيپ داستان در ضحاك. است انطباق قابل ضحاكي داستان تيروا از بخش سه
 در كيـ ني روهـا يني هـا  يشكاريخو مجدد تجسم ،دونيفري كردارها و كند يم ميترس را اسطوره در

 ديـ كتاآفري گـاو  از يليتمث است، ضحاك داستان در دونيفر ةيدا كه هيبرما گاو. است اسطورة آفرينش
 نقـش  كـاوه  دون،يـ فر اميـ ق هنگـام  بـه . دارنـد  يبرمـ  انيم از ظالمانه را دو هري بدي روهاين كه است

 كـه  همچنـان  زين داستان در تينها در و رديگ يم عهده به را اسطوره در ديكتاآفريگاو روان ةدادخواهان
 جهان ةدور نيواپس تا كه است آن بر ريتقد رايز ؛شود ينم نابودي كل بهي بدي روين اسطوره، تيروا در
  .كند مشاهده چشم به راي تيگ ةدوباري آبادان ويي شكوفا و بماند اسارت در
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 .توس: تهران. يستار جالل ةترجم. اسطورهي اندازها چشم). 1362. (رچايم اده،يال

 .سروش: تهران. يستار جالل ةترجم. انياد خيتار در رساله). 1376. ( ــــــــــ

 .ديمروار: تهران. دوستخواه ليجل پژوهش و گزارش). 1379. (اوستا

 .قطره: تهران. يسركارات بهمن ةترجم. يوناني مهمي ها متنية پا بري رانيا نيد). 1383. (ليام ست،يبنون

 .توس: تهران. بهار مهرداد حيتصح). 1380. (بندهش

 .يفرهنگ قاتيتحق و مطالعات ةموسس: تهران. يبهزاد هيرق ةترجم و حيتصح). 1368. (يهند بندهش

: تهـران . داناسرشـت  اكبـر ة ترجمـ . هيـ الخال القرون عن هيالباق اآلثار). 1363. (احمد بن محمد حانيابور ،يرونيب
 . ريركبيام

 .رياساط: تهران. دوم جلد ،هاشتي). 1377. (ميابراه پورداود،

 .ريركبياك: تهران. يزروان نييآ). 1384. (مسعود مقدم،ي جالل

 .يفرهنگ وي علم: تهران. وجميخد نيحس ةترجم. العلوم حيمفات). 1383. (احمد بن محمد ،يارزمخو
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 وي سـ يآوانو). 1378( ).29 او.م سيدستنوي بررس( گريد داستان چند و ديجمش و تهمورس گرشاسب، داستان
 .آگه: تهران مزداپور، ونيكتا ةترجم

 .ين: انتهر. زرواني پاي جا). 1379. (هوشنگ ،يآباد دولت

ـ اي اسـالم  راثيـ مة مجموع در. يياذكا زيپرو كوشش به. »اسالمي علماي زروانة رسال«  بـه  چهـارم  دفتـر . راني
 . ينجفي مرعش اهللا تيآة كتابخان: قم. 1376. انيجعفر رسول كوشش

 . يفرهنگ مطالعات وي انسان علوم پژوهشگاه: تهران. ييرفخرايم ديمهش گزارش). 1390( .يپهلو تيروا

 . يطهور: تهران. )يفارس مقاالتة ديگز( شكارشدهي ها هيسا). 1385. (بهمن ،ياراتسرك

 .  يفرهنگ قاتيتحق و مطالعات مؤسسه: تهران مزداپور، ونيكتا ةترجم وي سيآوانو). 1369. (ستينشا ستيشا

 . ريركبيام: تهران. يازلة خاطر وي ذهني ها بت). 2535/1355. (وشيدار گان،يشا

ـ روا بـه  باستان دوران دري رانياي ها شيك و ها نيد). 1383. (ميعبدالكر بن مدمح ،يشهرستان . يشهرسـتان  تي
 .رمنديه: تهران. يابوالقاسم محسن ةترجم و متن حيتصح

ـ روا به رانياي حماس ـي  رياساط فرهنگ). 1386. (دخت نيمه ان،يقيصد . اول جلـد  اسـالم،  از بعـد  منـابع  تي
 . يفرهنگ مطالعات وي انسان علوم پژوهشگاه: تهران

 اديـ بن: تهـران . نـده يپا ابوالقاسم ةترجم ).الملوك و الرسل خيتار(ي طبر خيتار). 1352. (ريجر بن محمد ،يطبر
 . رانيا فرهنگ

 .ياسالم بزرگ المعارف ةريدا مركز: تهران. مطلقي خالق جالل كوشش به. شاهنامه). 1386. (ابوالقاسم ،يفردوس

 .2ش ،2س ،شناخت زبان .»يسنيمزد نيد دري آرمان زمان نيثويرپ گاه«). 1390. (فرزانه گشتاسب،

 مطالعـات  وي انسـان  علوم پژوهشگاه: تهران. محصل راشدي محمدتق پژوهش). 1385. (زادسپرمي ها يدگيوز
 .يفرهنگ

 .قطره: تهران. يمل راز و رمز در حماسه). 1368. (محمد ،يمختار

ـ پرو دكتـر  ادي بهي پژوهش گفتار پنج و پنجاه ؛ سخنواره ،»دونيفر و ضحاك«). 1376. (ونيكتا مزداپور،  ناتـل  زي
 .توس: تهران .مريرو روبرت هانس و افشار رجيا كوشش به ،يخانلر

 .آگه: تهران. يكدكني عيشف محمدرضا قاتيتعل و ترجمه. خيتار و نشيآفر). 1374. (طاهر بن مطهر ،يمقدس

 .توس: تهران. آموزگار ژاله كوشش به. يتفضل احمد ةترجم). 1385. (خردي نويم

 .روز فكر: تهران. يقادر موريت هترجم. يگر يزرتشتي معما اي زروان). 1374. (يس. آر زنر،

Darab Hormazyar’s Rivayat. (1922). ed. M. R. Unvala. 2 vols. Bombay.  
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