ارتباط نمایة نبرد با دیوان در اساطیر ایران و باور به خدایان شاخدار
در فرهنگهای بومی
(و آزمونوارگی این نبرد در مسیر فردیت قهرمان)
چكیده
موجودات شرور در اساطیر ایرانی ،یاران اهریمناند .دیوان در شمار شاخصترین موجودات شررور
در اساطیر ایرانی هستند .در این جستار ،تحلیل جدیدی از این موجودات ارائه میشود که مبتنی برر
تطبیق آنها با خدایان شاخدار در فرهنگهای کهن آسیا و اروپای باسرتان و ارائرن نیریرهای جدیرد
پیرامون خاستگاه دیوان است .از جمله ویژگیهای برجستن مشترک بین این دو ،موارد ذیل استخراج
شده است :ارتباط با خدای خورشید ،استحالن این خدایان باستانی در عصر غلبن تفکر دینی به شیطان
و اهریمن ،سیهچردگی و شاخداری (ریختشناسی) ،ارتباط با خدایان موسوم به گاو نر و ارتباط برا
مرگ و دنیای تاریک زیر زمین و سنتهای قربانی و مردم اوباری این خدایان .تعلق این خدایان بره
فرهنگهای عصر ربالنوعپرستی باعث شده تا در فرهنگهای توحیدی« ،نبرد» برا ایرن خردایان و
دیوان به مثابه اژدهاکشی ،تبدیل به آزمونوارهای برای تشرف قهرمانان شده ،خویشکاری آنها ایرن
باشد که به عنوان مانع در برابر آفریدگان نیکوی اورمزد ایجاد چالش کننرد ترا قهرمران را در مسریر
تکامل قرار دهند .قهرمان با حمایت الهی فرّه بر موجودات مجهز به جادو غالب شده ،با غلبه و گذر
از دژها و قلعههای آنها به جاودانگی میرسد.
كلیدواژهها :دیوان ،خدایان شاخدار ،قهرمان ،تشرف ،فرّه ،جادو.
درآمد
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در مسیر تکامل و بلوغ معنوی قرار میدهد .انواع شاخص این موجودات شررور در اسراطیر ایرانری در
نمودهای اهریمن ،اژدها (و شاه ماردوش :ضحاک) ،دیوان ،جهی ،پریان و جادوان ،خرفتسران (جانداران
موذی) ،و باالخره دشمنان انیرانی (به ویژه تورانیان) و مردمان بدکار دیده میشود .در فرهنگ شفاهی و
ادبیات عامیانه نیز موجوداتی خیالی چون غرو ،،هیروال ،نسرنان ،نهنرگ ،عفریرت ،جرن بردکار و ...از
خاستگاههای مختلف نفوذ یافتهاند که معموالً در راستای همان خویشکاری کهرن قابرل تفسریرند .ایرن
موجودات معموالً مجهز به طلسم و جادویند (در برابر تجهیز برگزیدگان خیر به حمایت الهری فررّه) و
دارای دژها و قلعههایی که قهرمان با غلبه و گذر از آنها به کما ،و پیروزی دست یافته ،پروانن خلود در
شهر پردیسی و بقای در فردیت را مییابد.
در هر حا ،،شاخصترین موجودات شرور در اساطیر ایرانی ،که وجود آنها از متون کهن اوسرتایی
تا شاهنامه و فرهنگ شفاهی نواحی ایران در دوران اسالمی تداوم داشته است« ،دیوان» بودهاند :بخشی از
شرورترین و مبهمترین موجودات اساطیری بدکردار و مهیب که هویت انتزاعی آنها باعث شده اسرت
مناسبترین محمل برای فرافکنی تخیل ایرانی باشند و در تفسیر کیفیرتهرای اسراطیری داسرتانهرای
حماسی ،همیشه اهمیت خاصی داشته باشند .یکی از معروفترین تفسیرهای محققان ایرانی از خاستگاه
دیوان فرض نسبت بین آنها و بومیان فالت ایران است که در بدنن جستار بردان پرداختره و البتره نقرد
خواهد شد .اهمیت وجود دیوان در نیامهای دینی باستانی در ایران تا آنجا بوده است که از کیش بهی و
پرستش اهورامزدا با عنوان مزدهیسنی در مقابل دئویسنی (دیویسنا= ستایش دیوان) یاد میشود.
در این جستار ،با توجه به پیشینن دیوپرستی و ریشهشناسی دیوبراوری در کریشهرای هنردوایرانی،
تحلیل جدیدی از این موجودات اساطیری ارائه میشود که مبتنی بر وجود خدایان شاخدار در فرهنگ-
های کهن اروپای باستان و میانرودان و شما ،افریقا و بقایای آنها در خردهفرهنگهرای برومی فرالت
ایران و سرزمینهای مجاور چون هندوستان اسرت .چگرونگی و قردمت وجرود ایرن نروع از خردایان
پیشاآریایی ،تنها در نیریاتی که توسط اسطورهشناسان غربی در تحقیق پیرامون اروپای باستان ارائه شرده
طرح شده است [ .]1در این جستار ،برای او ،بار ،از این نیریه (نیرین «خدایان شاخدار») در شرناخت
مفهوم بنیادین دیو در اساطیر ایران استفاده شده ،با کمک منابعِ کمتر بررسی شدة مرتبط با فرهنرگهرای
بومی فالت ایران (از جمله فرهنگهای عیالم و جیرفت) ،نیرین جدیدی در شرناخت ایرن مفهروم در
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اسطورههای ایرانی طرح میشود که در تطبیق با فرهنگهای مجاور ،خاستگاه دیو در ایران را به وجرود
چنین خدایانی مرتبط میکند .پس از این تحلیل خاستگاهشناختی ،با توجره بره خویشرکاری دیروان در
اساطیر ایرانی و شاهنامن فردوسی ،تحلیلی از چیستی این موجودات نمرادین در ارتبراط برا کهنالگروی
قهرمان ارائه خواهد شد که کارکرد روایی دیوان را در نسبت با خاستگاه مذکور بیان میکند.
 -1دیوان :دشمنان ایرانشهر یا خدایان آنها؟

بخشی از موانعی که انسان را میآزمایند تا تکامل بخشند ،موجودات اهریمنی و شرور چون دیوان
هستند .دیوان چه در قالب گونهای از دشمنان ایران ،از قبیل دیوان مازندران و دیوان سپاه ضحاک ،و چه
موجودات شریر و نیرنگبازی که بر سر راه پهلوانان و قهرمانان قصّهها قرار میگیرند تا آنهرا را فریرب
دهند ،همه نمودهایی از موانع اهریمنی موجود در جهان اساطیرند.
دیوان در حقیقت یکی از دو گروه اصلی خدایان هندوایرانی را تشکیل میدادند (دئوها و اسورههرا)
که در دو فرهنگ اساطیری هند و ایران خویشکاری کامالً متفاوت و متضادی کسب کردهاند .در فرهنگ
ایرانی اسورهها و در فرهنگ هندی دیوان ستوده شده و گروه متقابل نقش منفی را عهدهدار شدهاند .البته
دیوان در فرهنگ ایرانی نیز چون همتای هندی خود در برخی آیینها ،میاهری از خدایانِ مورد ستایش
به شمار میآمدند Daeva .در اصل در همن زبانهای هندواروپایی معنی خدا میدهد (هرا مولترون،1
2007م .)29 :.اغلب پژوهشگران و اوستاشناسان معتقدند که زرتشت خود مفهوم «دئرو» را از خردا بره
شیطان تغییر داده بود و برخی چون نولدکه 2نیز این انتقا ،معنایی را به جانشینان او نسبت میدهند ،امرا
بی اهمیرتتر بودن نام این خدایان در گاهان ،فرضین نخسرت را باورپرذیرتر میکنرد (هینلرز1975 ،3م:.
 .)80در زبانهای هندواروپایی باستان ،واژة  Daevaاز ریشن  divآریایی ،به مفهوم «درخشرش» اسرت.
این ریشن باستانی در  Deusالتین Daêva ،سانسکریت Dias ،و ( Zeusپدر خدایان) یونانی( Tius ،و
 )Tiwazآلمانی  Divinityو Deityانگلیسی Dieu ،فرانسروی Dio ،ایتالیرایی Dios ،اسرپانیش و
1. Hope Moulton
2. Noldke
3. Hinnells
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 Deusپرتغالی Dievas ،لیتوانیایی Dievs ،در لتونی و  Deiwasپروسی همه جا به مفهوم «خدا» به
کار رفته و تنها در زبان اوستایی زرتشت ،این واژه مفهوم شیطان به خود گرفته است (کاپادیا1998 ،1م:.
 .)24اهورمزدای زرتشتی ،معکون خدایان ودایی 2است و  daevaکه در وداها به خدایان اطالق مری-
شود ،در گاهان مفهوم «بدنهاد» به خود میپذیرد؛ در حالی که در وداهرا  āsuraمعنری بردنهاد پذیرفتره
است (نیگوسیان1993 ،3م.)18 :.
دربارة تحلیل ماهیت دیوان در اساطیر ایران ،بیشتر محققان سرنتی کوشریدهانرد آن هرا را بره بومیران
هندوایران (به ویژه اقوام دراویدی و ناگاها که پرستندگان الهن شیوا بودند و یا دیگر اقوام بومی آسریایی)
تأویل کنند که در مسیر مهاجرت آریاییها ،نبردهای خونینی را با ایرن مهاجمران ناخوانرده پشرت سرر
گذاشته بودنرد (رک :صرفا 606-604 :1379 ،و واحددوسرت .)286-280 :1379 ،در راسرتای همرین
تفسیر ،سیاه بودن غالب دیوان شاهنامه را به پوست تیرهفام این بومیان و پوست و شاخ آنها را نیرز ،بره
نوع خاصّ پوشش این مردمان و پوستینپوشی آنران و ماسرکهرای شراخداری کره احتمراالً برر سرر
میگذاشتند ،نسبت دادهاند (رک :همان .)286-285 :با این وجود ،شواهد موجود در تاریخ ادیان و سابقن
ریشهشناختی واژة دیو (به معنی «خدا») ،ثابت میکند که دیوان ،خدایان عصر شرک (یا خدایان دشمنان)
بودهاند که در عصر اصالح اعتقادات دینی مردم معنای باژگونه کسب کردهاند و نبرد با دیوان ،میتوانرد
برخوردهای پیروان اهورامزدا را با پیروان دئویسنا نشان دهد و هیچ دلیلی وجود نردارد کره ایرن مرردم
دیوپرست را قومی بومی فرض کنیم؛ بلکه برخوردهای مذهبی میان شعب مختلف اقوام هند و اروپرایی
نیز میتواند در شکلگیری این کیفیت اساطیری دخیل باشد.
بر اسان مدارک موجود ،مبارزة مذهبی با دیوپرستی و نکوهش دیوان محدود به آمروزههرای آیرین
زرتشت و متون شرقی نیست و در کتیبههای حکومتی پارسیان نیز دیده میشود؛ چنان که خشایارشرای
هخامنشی ( 441ق.م) پرستندگان دیویسن را مجازات کرده بود .او در کتیبن  60سطری تخرت جمشرید
که با ستایش اهورامزدا آغاز شده ،به این که دیوپرستی و پرستگاههای دیوها را از ریشه برکنرده ،قرانون
1. Kapadia
2. Vedic pantheon
3. Nigosian

سا ،چهل و هشتم

145

ارتباط نماین نبرد با دیوان در اساطیر...

ضددیو [وندیداد] را برداشته است ،به خرود میبالرد .خشایارشرا در ایرن کتیبره اهرورامزدا را برا لقرب
«بزرگترین خدایان» یاد میکنرد (رک :کنرت1953 ،1م 157-107 :.و سررخوشکررتیس 2و2005 ،...م:.
 .)151این اسناد ،گستردگیِ نهضت دینی مبارزه با پیروان این کیش چندخدایی را در ایران تا سدة پنجم
پیش از میالد نشان میدهد .بدین ترتیب ،پیشینن نبرد با دیوان ،نبردهرای مرذهبی (جنرگ صرلیبی) برین
پیروان مزدهیسنا و دئویسنا را به ذهن تداعی میکند و برخوردهای پهلوانان شاهنامه با دیروان مریتوانرد
نمایهای از نبرد انسان برتر با خدایان عصر شرک (و پیروان آنها) باشد که شکلی نمادینره یافتره اسرت.
دیوان شاهنامه نیز در حقیقت همین چهرة خدایان شر و پیروان آنها را دارند که از اردوگاه سپاه اهریمن
بر آفریدههای نیک اورمزد هجوم میآورند؛ چنان که سیامک -پسر نخستین انسران و نخسرتین شرهریار
گیتی -در چنگا ،دیوی سیاه هالک میشود:
بررررزد چنرررگ وارونرررهدیرررو سیرررراه

دوتررررا انررررردر آورد برررراالی شرررراه

فکنررد آن تررن شرراهزاده برره خرراک

برره چنگررا ،کرررردش کمررررگاه چررراک

سرریامک برره دسررت خررروزان دیررو

تبرره گشررت و مانررد انجمررن برریخرردیو
(فردوسی)37-35/30/1 :1385 ،
[

مهر خدای روشنی است و با تاریکی دشمن است (فرنبغدادگی )60 :1369 ،خزروان فرزند اهریمن
است .به روایت شاهنامه ،اوستا و متون پهلوی (زامیادیشت95 :؛ دینکررد ،)7/6/7 :ایرن سریاهی ،رنرگ
غالب دیوان در اساطیر ایرانی است .دیو نسو و اپوش نیز سیاهرخسارند (تیریشت .)21 :تبرار ایرن سریاه
فقط به اهریمن میرسد که تیره و بدبو از زروان زاده میشود؛ گوهرش سررد و خشرک و جایگراهش
(دوزخ) تاریک و گنده است (فرنبغدادگی )122 :1369 ،و پیکری بره رنرگ سریاهِ خاکسرتریِ شایسرتن
[جهان] تاریکی دارد (همان 36 :و گزیدههای زادسپرم :بخش ،1بند )29؛ ژرفپاین او تاریک جایی است
که آن را تاریکی بیکران (در برابر روشنی بیکران هرمزد) خوانند (فرنبغدادگی .)33 :1369 ،عرالوه برر
خزروان ،جهی ،دختر اهریمن نیز سیاهپیکر است (روایت پهلوی :بخش  ،48بنرد  9و  .)29در حقیقرت،
1. Kent
2. Sarkhosh Curtis
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سیهفامی دیو بیش از نسبتی که میتواند با رنگ چهرة مردمان بومی فالت ایرران داشرته باشرد ،همسران
رنگ بیرق و خیمن تورانیان ،رنگی «ضدّ رنگ» و نماد پلیدی و ظلمت ازلری اسرت کره در مسریر نگراه
دوبنی به آفرینش ،بن تاریک را میماند .اگرچه با تشدید انتزاع در حماسههای پس از شاهنامه ،به تدریج
شاهد حضور دیوان نیکخصالی هستیم که قهرمانان روایات حماسیاند (چون فرهنگ دیرو سرامنامره)،
تکوینی که برآیند گرایش از مفاهیم بنیادین ،ایدئولوژیک و فلسفی اسطوره ،به سوی تخیل لجامگسیختن
حاکم بر جهان ذهنی افسانههای قهرمانی شفاهی است .دیوان شاهنامه هنوز به سوی این تطروّر نزدیرک
هم نشدهاند؛ در نتیجه همان صفاتی را دارند که در اساطیر ایرانی ،میتوان از خدایان شر و اهالی اردوگاه
اهریمن انتیار داشت.
 .2آیین دیویسنا و نظریة خدایان شاخدار

در آیین زرتشتی ،مرکز ثقل حلقن دیوان ،اهریمن (منبع اصلی شر) است :اهرمئینو 1که در اوسرتا بره
صورت انگرهمئینو 2به معنای «بدنهاد» یا «منشبد» در آمده ،سردستن دیوان بروده کره در گاثاهرا ،دیروان
(ایزدان آیین باستانی و مشرکانن دئویسنا) بدو پیوسته ،نزد ائشم -3دیوخشم -میشتافتند (یسنای  ،30بند
 .)6به تعبیر هینلز ،اهریمن «رهبر گروه دیوان» و «دیوِ دیوان» است که در «جایگاه شرارت» (دوزخ) ،در
مغاکی تاریک اقامت دارد و هدف او نابودی آفرینش اورمزدی و فریفتن و به تباهی کشاندن آن است و
دیوان« ،زادههای هدف بد» او هستند (هینلز .)80 :1373 ،دیوان در متون میانه چون بندهش نیز صرراحتاً
«آفریدگان اهریمن» خوانده شدهاند (فرنبغدادگی 34 :1369 ،و .)36
اما در آیینهای کهنتر ،مرکز ثقل حلقن دیوان ،ایزد مهر بوده است .یکری از مهرمتررین ادیرانی کره
پرستش دیوان در پیشینن آن نقش اساسی داشته ،آیین مهری باستان است؛ البته نه موج دوم و متکامل این
کیش که در عصر اشکانی رواج یافت و بعد از صدور به غرب ،میترائیسم غربری را تشرکیل داد ،بلکره
کیش کهن مغان ایرانی (به خصوص در بخشهای شرقی فالت) که شامل برر شرکلی از چنردخردایی
1. Ahramainyu
2. Angramainyu
3. Aišma
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ابتدایی ،مبتنی بر پرستش گروهی از خدایان صاحب خویشکاریهایی خاص بود که ایزد میثره (مهر یرا
میترا) مهمترین نقش را در حلقن اجتماع این ایزدان عهدهدار بود؛ کیشی که از آن به دئویسنا تعبیر کرده-
اند؛ حتی واژة دیو که در اصل به معنی «درخشش» است ،در آغاز به ایزدان فروغ و روشنی در آیین مهر
اطالق میشد .پس از اصالحات دینی زرتشت ،دیوان صاحب جلوهای منفی و زیانکار شردند و حتری
مهر که خود سرور دیوان بود و در کیش جدید به اردوگاه اهورا پیوسته بود ،در مهریشت کسی است که
دیوان را گردن میزند و سوار بر گردونن زیبای خود ،سرهای آنها را به گرز گرانش درهرم مریکوبرد
(مهریشت ،بند .)26
اهمیت مهر در میان دیوان شاخدار ایرانی ،اولین وجه شباهت آنها با خدایان موسروم بره شراخدار
است که عموماً در نسبت با خدای خورشید شکل گرفتهاند .شاخدار بودن دیوان نیز به جای اشراره بره
کاله بومیان (؟) که معلوم نیست بر مبنای چه شواهدی طرح شده ،میتواند بره وجرود همرین خردایان
شاخدار در فرهنگهای متعلق به دشمنان ایرانیران باسرتان اشراره کنرد؛ موضروعی کره در ادامره بردان
میپردازیم.
نیرین وجود خدایان شاخدار در حوزة مطالعن فرهنگ اروپای باستان ارائه شده اسرت (تصرویر .)1
خدایان به تصویر کشیده با شاخ در بسیاری از ادیان مختلف در سراسر جهان یافت میشود.

تصویر  -1خدایان شاخدار در سنت جادوگری و مذهبی اروپای باستان و میانه.

عالوه بر اقوام بدوی اروپای باستان ،در فرهنگهای ملل سامی میانرودان (تصویر  ،)2آسیای غربی،
شما ،افریقا و هند نیز شواهد وجود چنین خدایانی توسط محققان نشان داده شده است .خدایی چرون
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الهن خورشیدی هاثور 1و آمون یا آمین (آمون -رع) 2مصری ،خردای پشروپتی ،3ربالنروع جرانوران ،و
همچنین آگنی و بات 4در هند ،و خدایان کنعانی بَعل و اِ ،و مولوخ ،موسوم به خدایان گاو نر ،همگی از
نمودهای شاخص الگوی جهانی خدایان شاخدارند( 5ر.ک :ملینکوف1970 ،6م.؛ همچنرین تصرویر  3را
ببینید) .اهمیت «خدایان گاو نر شاخدار»( 7برماین ایرانی نیز در اصلِ پهلوی خود به معنی گراو نرر بروده
که در اسطورة فریدون ،جنبن توتمی آن حفظ شده است) تا آنجا بوده که در زبران مصرری باسرتان واژة
 Kaکه برای گاو نر به کار میرفته ،به معنی نیروی زندگی و قدرت بوده است (همچنان که گئرو /گراو
در فارسی به همین معناست) .ارتباط برا خردای خورشرید نیرز از ویژگریهرای عمرومی ایرن خردایان
است.

تصویر  -2خدایان شاخدار سامی؛ تصویر راست نمایی از ملكة ایشتر و دو تصویر وسط از خدای بعلِ
حداد و تصویر چپ نبرد مرد پارسی با دیوی به شكل شیر شاخدار (شیر دال) است كه دیو -خدای دشمن
و نمادی احتماالً بومی است كه با فرهنگهای سامی و میانرودان قرابت خاستگاهی دارد.
1. Hathor
2. Amun (Amon/Amen): Amun-Ra
3. Pashupati
4. Bat
5. The Horned God
6. Mellinkoff
7. horned bull gods
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تصویر  -3گستردگی خدایان شاخدار باستانی :ردیف باال از راست به ترتیب :خدای شاخدار مربوط به یک
دین محلی و سنتی مردم در جنوب شرقی نیجریه( ،وسط و چپ) :پشوپتی و شاخدار خدای هندی دیگری
موسوم به  Naigameshaمتعلق به سدۀ اول یا دوم قبل از میالد؛ ردیف پایین ،از راست به ترتیب :خدایان
مصری  ،Banebdjedetایزیس ،1و (چپ -پایین) :بات و (چپ -باال) :هاثور.

یکی از مهمترین خدایان شاخدار آمون بود .شهرت آمون از مهمترین خدایان مصرر باسرتان و خردای
محلی تبس که معاد ،زئرون در یونران و ژوپیترر رومیران بروده و بره عنروان خرالق و حراکم و خردای
حاصلخیزی و خورشید شناخته میشد ،چنان برود کره توسرط یونانیران باسرتان پرسرتش شرده ،معبرد و
مجسمهاش در قرن پنجم قبل از میالد در اسپارت وجود داشت و در فرهنگ رومی با زئون ترکیب شده،
موسوم به زئون -آمون (و زئون -ژوپیتر) ،2تبدیل به خدای اصلی پانتئون یونانی ،حاکم آسمانها و پردر
دیگر خدایان و قهرمانان فانی شده بود .اعتقاد به قدرت این خدا تا آنجا بود که به روایت پنج مرورخ دوران
باسررتان (آریرران ،کورتیررون ،دیررودورون ،جاسررتین ،و پلوتررارک ،)3اسررکندر مقرردونی ،پررس از جنررگ
1. Isis.
2. Zeus-Ammon / Jupiter Ammon
3. Arrian, Curtius, Diodorus, Justin, Plutarch.
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ایسون 1و در طو ،اشغا ،مصر ،در  332سا ،قبل از میالد ،توسط کاهنان معبد آمون در بیابانی در لیبی به
عنوان «پسر آمون» شناخته شد .پس از این انتخاب ،او خود را فرمانروایی الهی قلمداد کرده ،به جای فیلیپ،
پسر زئون -آمون میخواند ،حتی خواستار این شد که به عنوان خدا پرستیده شود (برودن2014 ،2م.)60 :.
سکههای یونانی باستانی تصویر او را در حالی که کالهی با دو شاخ (همچون آمون) دارد ،نشران میدهنرد
(برنام قرآنی «ذوالقرنین» نیز به معنای صاحب دو شاخ میتواند از همین جلوة تاریخی اسکندر مترأثر شرده
باشد) (تصویر  4را ببینید).

تصویر  -4نفوذ خدایان شاخدار باستانی در فرهنگهای دینی و اساطیری متأخر (از چپ به ترتیب) :زئوس
آمون خدای تركیبی مصری -یونانی در قرن  5ق .م.؛ «ژوپیتر آمون» رونوشت رومی این خدا در سدۀ اول
میالدی و تصویر اسكندر بر سكه نقرۀ یونانی با كاله شاخدار آمون كه به او توهّم الوهیّت داده بود.

در هر حا ،،خدایان شاخدار که از مصر باستان و کنعان ،تا در میان یونانیران ،رومریهرا ،سرلتیهرا،
ویکانها ،هندوها و فرهنگهای مختلف دیگر نمودهای گسترده داشرتند ،یکری از چنرد گرروه اصرلی
شناختهشدة خدایان اولیه در برخی از ادیان بتپرست و غالباً نشاندهنردة یرک خردای میهرر براروری
مردانه 3بودهاند .استفادة آیینی از شاخ به عنوان نمادی برای قدرت به جهان باستان بازمیگردد و محققان
غربی در شناخت کهنالگوی «شاخدارخدا» نیریاتی نیز طرح کردهاند که هر کدام خاسرتگاهی متفراوت
برای شکل گرفتن کیشهای پرستش این خدایان قائل شردهاند [ .]2در یکری از معروفتررین نیریرهها
دربارة خدایان شاخدار ،مارگارت مورای 4در کتاب فرقرههای جرادوگری در غررب اروپرا 1921( 5م).
1. Issus.
2. Bowden.
3. a male fertility god
4. Margaret Murray
5. The Witch-Cult in Western Europe
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استدال ،کرد که یک شکل از خدایان شاخدار در عصر پیش از استقرار مهاجران آریایی در سراسر اروپا
توسط فرقههایی از جادوگران قبایل بدوی پرستش میشده اسرت .او نخسرتین کسری برود کره نیریرن
وجود این خدایان باستانی را در میان فرقههای بتپرست و تداوم پرستش آنها را در میران جرادوگران
قرون وسطی و ارتباط آنها را با نور و خدای خورشید بررسی کرد و نشان داد کره باورهرای آنهرا ترا
اوایل دورة مدرن در آیینهای راز متعلق به فرقههای مشرک جدید مثل ویکانها براقی مانرده اسرت .او
ضمن نشران دادن نمودهرای خردایان شراخدار در نقاشریهرای غارهرای براقی مانرده از اواخرر عهرد
پارینهسنگی و دورة نوسنگی ،که نمایندة فرهنگهای پیش از مهراجرت هنردواروپاییها بودنرد ،ترداوم
آیینهای جادوی آنها از اروپای باستان تا عصر میانه و مدرن را بررسی کررد .البتره بعردها بسریاری از
شواهد مورای نقد و رد شد و حتی برخی نیریات او فانتزی قلمداد شرد ،امرا ضرمن وجرود حامیرانی
برای آرای او در میان محققان تاریخگرا ،اصل وجود چنین خدایانی ،در مجموع پذیرفته شده ،بهتردریج
نیرات دقیقتری در شناخت آنها توسرط دینپژوهران باسرتانی و اسطورهشناسران تراریخگرا ،کسرانی
چون بایلوف ،1بونومو ،2و راسل ،3ارائه شد (رک :راسل1972 ،م 37 :.به بعد) .نقردهای روانشناسری و
انسانگرایانه که این خدایان را با نمادهای جنسی مردانه (در مقابل الهههای مادرانن نمایندة زایرایی زنانرن
طبیعت) مرتبط میدانستند ،و تجزیه و تحلیلهای یونگی نیز از ایرن خردایان انجرام شرده اسرت (رک:
روآن1996 ،4م.)249 :.
دربارة همراه داشتن سر یک جانور و پیکر نیمهانسانی این خدایان نیز ،این دوگانگی را تأکیردی برر
«اتحاد الهی خدا و حیوان» (تشبّه جستن به توتم بدوی) دانستهاند .کاهنان و جادوگران قبایل نیز با نقاب
این خدایان شاخدار و در ضمن خلسههای شمنی ،روح خود را به روح سرشرار ایرن میراهر طبیعرت
نزدیک میکردند .شاخ به همین جهت تاکنون در تصاویر مذهبی به عنوان نماد باروری و قدرت به کار
میرفته است؛ ولی به دلیل اهمیت آن در ادیان مشرکانن بدوی ،در مسیحیت کلیسای قررون وسرطی بره

1. Byloff
2. Bonomo
3. Russell
4. Rowan
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عنوان بخشی از پیکرنگاری شیطان شناخته شد (تصویر  )5و در ضمن تبدیل به یک موضوع مکررر در
ادبیات فانتزی شد (رک :ملینکوف1970 ،م.)37-28 :.

تصویر  -5خدایان شاخدار نیرومند باستانی در سنتهای دینی تبدیل به جلوۀ مذموم اهریمن میشوند .دو
تصویر راست ،استحالة منفی این خدایان در قرائت قرن نوزدهمیِ شیطان شاخدار بافومت ]3[ 1در كلیسای
كاتولیک عرفانی را نشان میدهد كه قابل مقایسه با دیو اهریمنآفرید (چپ) در جهانبینی خسروانی است.

با توجه به متن کتاب مقدن ،خدای کنعانی مولوخ اغلب به عنوان یک گاو نر به تصویر کشیده میشد
و باور به وجود تصویری از شیطان با چهرة گاو نر ،باوری در سنت ابراهیمی شد که مرتبط با سنت خونین
قربانی برای این خدای شاخدار عصر بتپرستی بوده اسرت .اشراره بره نقرش گراو در فرهنرگ یهرودی-
مسیحی و اسالمی ،و ماجرای پرستش یک بت در کالبد گوسالن طالیی عبرانیان در بیابان سینا نیز ریشره در
قدمت همین کیفیت تاریخی دارد (رک :همان .)79-76 :در معبدهای آمون ،کاهنان با سرهای تان و لبان
سفید خارج از معبد قربانیان خود را ذبح می کردند .به ویژه ذبح کردن گراو سرفید در ایرن مراسرم بسریار
معمو ،بود .در بعضی از تصاویر او را به شرکل مرردی برا پوسرت تیرره ترسریم میکردنرد (رک :مردخل
" "Amunدر بریتانیکا از چیشولم1911 ،2م.).

1. Baphomet
2. Chisholm
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بدین ترتیب شاخدار بودن خدایان شرور کیفیتی جهانی است که در مورد دیوان نیرز در اسراطیر ایرران
سابقه داشته است .سیاهچردگی این خدایان (دیوان نیز سیاهاند) و سنت قربانی برای آنان میتوانرد بره ایرن
احتما ،اشاره کند که در میان خدایان دشمنان اقوام آریایی ،خدایان شاخداری وجود میداشرتهاند کره گراه
کسانی از میان این اقوام برای آن خدایان (دیوان) قربانی میشدند .وجود خدایان شاخدار در فرهنرگهرای
بومی پیشآریایی فالت ایران چون تمدن جیرفت (نک :تصویر  )6و تمدنهای ناشناختن بخشهای غربری
و جنوب غرب فالت (چون تمدن عیالم) (نک :تصویر  )7که به فرهنگ میانرودان نزدیکی دارد و وجود
شواهدی دربارة سنت قربانی کردن انسان برای این خدایان (نک :تصویر  ،6ردیف پایین) میتوانرد امکران
پذیرش چنین نیریهای را محتملتر کند؛ تمدنی که میتوانسته هم بر تمدن ایرانی و هرم فرهنرگ پارسری
تأثیرگذار باشد.

تصویر  -6ظروف یافت شده از سایت باستانی جیرفت؛ در تصاویر ردیف باال و تصویر راست از ردیف
پایین ،خدایان شاخدار در تمدن جیرفت و تصویر تكرارشوندۀ خدای شاخدار در تسلط بر دو مار درهمپیچیده
یا یک مار -اژدهای دوسر ( قابل مقایسه با ضحاک) در ظروف گلی و سنگ صابونی یافت شده از سایت
تمدن باستانی جیرفت كه متعلق به بیش از  5000سال قبل از میالد است ،نشان داده میشود .شباهت تصاویر
برخی از این خدایان با نقشهای دیوان در نگارههای حماسی درخور تأمل است .كوزۀ تصویر چپ از ردیف
پایین ،دو زن قربانی را در حال بلعیده شدن توسط دو مار نگهبان زمین نشان میدهد (قربانی برای خدایان).

154

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

شمارة اول

تصویر  -7مفرغهای لرستان (نزدیک به تمدن عیالم) كه عمدت َا در پرستشگاه یا همراه مردگان دفن
میشده ،محتوی نمادهای مذهبی مرتبط با خدایان شاخدار است (موجود در موزۀ لوور) .دو تصویر چپ
و وسط ،مهمیز اسب است كه اولی تصویر تسلط یک ربالنوع یا ابرقهرمان را بر دو حیوان در طرفین
خود نشان میدهد ،احتماالً ایزد رامكنندۀ جانوران است (مثل ایزد رام در اوستا) و دومی نیز یک خدای
شاخدار با چهرۀ شبهانسانی ،شاخهای گاو و اندامی شبیه بُز است كه بیشباهت با گاوهای بالدار پارسی-
آشوری نیست .تصویر راست نیز سر انسان یا خدای شاخداری است كه اندامش شكل استوانهای
میانتهی است و احتمال دارد در مراسم جادویی مذهبی به عنوان ماسک خدایان توسط واسطة روحانی
قبیله برای تشبه جستن به خدایان استفاده میشده است (رک :تجویدی.)17-11 :1349 ،

نکتن دیگر در تقویت این نیریه ،وجود خط در تمدن جیرفت ،بره عنروان یرک نمونرن شراخص از
تمدنهای بومی ناشناختن فالت ایران است .نمونههایی از خط بر روی گل رن در هلیلرود پیدا شرده
که هنوز رمزگشایی نشده است (تصویر  ،)8ولی میتواند حاکی این حقیقت باشد که این مرردم حتری
قبل از سومریان ،اولین مخترعان خط بودهاند؛ خطی که به نیر باستانشناسران قررنهرا قردیمتر از خرط
میخی و در ضمن ،خطی 1و آوایی است و نه تصویری و سمبولیک (الولرر2003 ،2م .)974-973 :.آیرا
آنها هنرشان را به خردایان خرود یرا ربالنروع ویرژة ایرن مهرارت نسربت نمیدادنرد ترا در اسرطورة
طهمورث ،او بعد از غلبه بر این قوم ،خط را از خدایان آنها (دیوان) فراگرفتره باشرد؟ پاسرخ میتوانرد
مثبت باشد .همچنان که گاوهای بالدار نگارههای هخامنشی و گاوهای بالدار کاخ سراراگون آسروری و
1. linear
2. Lawler
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گاوهای بالدار عیالمی و نمودهای مشابه این ایزدان در اکتشافات جیرفت کیفیرت و خاسرتگاه مشرترک
دارند و در تصاویر پارسیان ،گراه جنگراوران پارسری را در جردا ،برا ایرن خردایان (دیروان) مریبینیم،
نبردهای قهرمانان اساطیری شاهنامه با دیوان نیز میتواند محتوی نشرانههایی از تقابرل ابرمررد ایرانری و
این خدایان نیرومند شاخدار و تیرهپوست باشد.

تصویر  -8نمونههایی از کتیبههای سنگی یافت شده در جیرفت .آیا بین این الفبا و خطی كه طهمورث از
دیوان فراگرفت ،ارتباطی وجود داشته است؟
 -3آزمونوارگی نبرد با دیوان اهریمنی و نقش این آزمون در فردیت قهرمان

خاستگاه خدایان شرور در اساطیر ایرانی ،اهریمن اسرت .اهرریمن در اوسرتا ،تبراه کرار و «دُروَنرد»
(دروغپرست) معرفی شده است (پرورداوود .)497/1 :1356/2536 ،همچنرین دیوپرسرتی ،متررادف برا
«کیش دُروج» (دروغ پرستی) آمده است (یسرنای  .)1/31بره همرین دلیرل ،اغلرب دیروان در فرهنرگ
زرتشتی تمثیلی از نهادهای بد انسانی (خشم و آز و دروغ و )...و حتری در کرالم فردوسری ،تمثیلری از
«مردمان بد» میشوند:
تررو مررر دیررو را مررردم بررد شررنان

کسرری کررو نرردارد ز یررزدان سررپان
(فردوسررری)140/310/4 :1385 ،

در همین راستا ،مهمترین صفات دیوان شاهنامه نیز بدکاری ،ناپاکی ،وارونه بودن (از جمله پیشرنهاد
اکوان به رستم) ،حیلهگری و دروغپرستی است:
شرده برر برردی دسرت دیرروان دراز

برره نیکرری نرفترری سررخن جررز برره راز
(همان)5/51/1 :
[
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ببرررد از دلررم تررررن گیهرران خرردیو
(همان)1155/304/5 :

فرریبنرررده دیرررروی ز دوزخ بجسررت

بیرامررررد د ،شرررراه ترررررکان بخسرررت
(همان)5/51/1 :
[

چو گستهم ،گیتری برر آن گونره دیرد

جهررران در کررف دیررروِ وارونررره دیرررد
(همررررران)969/272/4 :

همانرررا دلررش دیرررو بفرریفتررره اسررت

کررره برررر گشررتن مررن بیاشرریفته اسررت
(همررران)912/128/6 :

این ویژگیها میان ارباب انواع شر -دیوان ،اهرریمن ،پریران ،شریطان ،ابلریس و انیرانیران دُزخریم-
مشترک است:
بره گیتی نبرودش کسی دشرمنرا

مگررررر برررردکنش ریمرررن آهرررمنرررررا
(همان)21/29/1 :

بیررراورد وارونررره ابلرریس ،برنررررد

یکرری ژرفچرراهی بررره ره بررفکنرررد
(همان)1155/304/5 :

چنررین گرررفت ابلررریس نیرررنگبررراز

کرره :شررادان زی ای شرراه گردنفررراز
(همرران)136/47/1 :

بره رشک انرردر ،آهررِرمَن برردسگا،

همررری رای زد تررررا ببرالیرررررد بررا،
(همان)2405/157/3 :

در این زمینه ،حتی تبعیت دیوان از اهریمن آشکار است:
یکی برادسار است ،دیرو نرژند
بجنربانَدش اهرمن د ،ز جرای

بسی خوانده افسون و نیرنگ و بند
بینرردازد آن تیرررغزن را ز پررررای
(همان)2-871/59/5 :

سا ،چهل و هشتم
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جادو و افسون نیز در مقابل فرهمندی اعضای سپاه خیر ،دیوان و اعوانشان را نیررو میبخشرد .ایرن
مجهّز بودن آنها به فنون سحر و جادو و تُنبُل از مهمترین مختصات و توانراییهرای دیروان اسرت؛ ترا
آنجا که در بسیاری موارد ،دیوان و جادوان یکسان انگاشته شدهاند:
چو شب تیره شد دارویی خورد زن

کررررره بفترررراد زو بچّررررن اهررمرررن

دو بچّرررره چن ررانچررون بررود دیرروزاد

چگرررونره برود بچررّه جرادونرررژاد
(همرران)398-397/29/3 :

ز تررو تُنبُل و جرادُوی دور گشرت

روانرت برررِ دیرررو ،مرررزدور گشررت
(همان)1456/206/4 :

همرره نررررّه دیرروان و افسرونگررران

برررفتنرررد جررررادو سپررراهی گررررران
(همرررررران)33/37/1 :

به همین جهت ،یکی از مهمترین رسالتهای شراهان و پهلوانران ایرانری شراهنامه ،کسرانی چرون
فریدون ،منوچهر ،سام و رستم ،نبرد با جادوان است و سرزمینهرایی چرون هندوسرتان (برا توجره بره
وجود پیروان دئویسنا در هند و چهرة منفی از اسورهها در وداها ،در مقابل الوهیت دیروان) و مازنردران
(که پیروان دئویسنا را در خود گرد آورده) سرزمین جادوان خوانده شده است:
بدو گفت شراه آفرریدون تویی

کرره ویررران کنرری تُنبُررل و جررادویی
(همان)330/70/1 :

کنون کردنی کرد جادوپرست

مررررا برررد بایررد برره شمشرریر دسررت
(همان)175/61/1 :

ببسرررتم میرررران را یکررری بنرررردهوار

ابرا جررادوان سرراختم کرارزار
(همان)1012/202/1 :

بگفتنررد کرررراو سرررروی هندوسرررتان

بشرررد تررا کنرررد بنررد ،جادوستررران
(همررررران)338/70/1 :
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سنتهای پیروان برخی کیشهای کهن را گاه پیرامون هویت دیوان شاهنامه نیز میتوان بازجسرت؛
همچون فروغ آتش و شمعی که هماره اطراف خیمن ارژنگ دیو ،از ساالران دیو سپید در مازنردران ،در
کوه اسپروز روشن است و گویا فضای مذهبی خاصی را تصویر میکند (همران .)103/2 :ایرن دیرو برا
وجود نام سپید همچون دیگر دیوان تنی سیاه دارد که از موی سرپیدی پوشریده شرده اسرت؛ سرپیدی
رنگی الهی است که میتواند سمبولیک باشد و این دیو را میتوان به عنوان ربالنوع یرا اربراب دیروان
مازندران دانست .دیوان شاهنامه ،در عین انتساب به خدایان شر ،گاه چرون اشرخاص حقیقری ،نماینردة
پیروان کیشهای دیواناند .بسیاری از دیوان نامهای خاصی دارنرد ،چرون سرنجه ،اوالد ،ارژنرگ ،بیرد،
پوالد (کوالد ،اوالد) غندی ،پوالدوند چینی ،خزروان دیرو (دیرو سریاه یرا پرور اهرریمن /بچره دیرو) و
بسیاری رفتارها ،خصلتها و مهارتهای بشری چون توانرایی نوشرتن و داشرتن خرط ،پیغرامگرزاری،
تدبیر و چارهگری ،رامشگری (مثل رامشگر مازندرانی) ،معماری و آبادانی و آمروزشهرای رازآلرود بره
شاهان (مثل آموختن خط به تهمورث) را دارند که البته گاه جنبههای فراطبیعی یافته ،بره آنهرا هرویتی
انتزاعی میبخشد؛ چون به آسمان بردن گردونه (جمشید) ،نابینا کردن دو بهره از لشکر کراون و خرود
او به وسیلن برانگیختن ابری سیاه ،تغییر شکل برای فریفتن و اغوا کرردن (چرون دیروانی کره کراون و
بهرام چوبینه را میفریبند) و توانایی سحر و جادو؛ ضمن این که شاخ دارند و سیهچردهاند.
تأکید بر جادویی بودن دیوان ،خود میتواند مؤید ارتباط این موجودات اساطیری با پیروان کریش-
های کهن باشد .در مورد مغان ایران باستان که روحانیون دئویسنا و کیش کهن مهرری را تشرکیل مری-
دادند ،انتساب آنها به فنون سحر و جرادو همیشره مشرهور بروده اسرت .بره اعتقراد ریچرارد فررای و
بنونیست ،1یونانیان مغان را همیشه مشهور به هنر ساحری میدانسرتند؛ موضروعی کره در ارتبراط میران
واژههای ( Magiمغ) و ( Magicجادو) نیز احسان میشد (بنونیسرت 2-1 :1375 ،و فررای:1370 ،
 .)322به همین جهت ،یکی از اصو ،تعالیم زرتشت ،مبارزه با مغان جادوپرست بروده اسرت .زادسرپرم
از چیرگی سرشت ایزدی زرتشت بر جادوی این جادوگران یراد کررده (گزیردههرای زادسرپرم:1366 ،
)28-27؛ مینوی خرد نیز جادو را گرانترین گناه میدانرد ( )52 :1364و روایرت پهلروی نیرز آمروزش
1. Benveniste
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جادو را از اقسرام گناهران مررگارزان قلمرداد کررده اسرت ( .)519 :1367بره همرین دلیرل در عصرر
دینآوری زرتشت و شاه حامی او (گشتاسپ) ،اسفندیار ،قهرمان دین بهری ،وقتری پیمران مریبنردد برا
ارجاسپ نبرد کند ،او و تورانیان در خدمت او را « جادوان» میخواند:
همی بیرهان را به دین آورم

سررررِ جرررادوان برررر زمرررین آورم
(همان)291/154/6 :

یکی از اصلیترین دالیل حملن ارجاسپ به ایران ،خرروج گشتاسرپ از کریش کهرن (دئویسرنا) و
ورود به دین جدید بوده است .به همین جهت سلف او ،افراسیاب ،نیز جادوپرسرت و توانرا بره فنرون
سحر خوانده میشد .یکی از اصلیترین دالیل حملن ارجاسپ بره ایرران ،خرروج گشتاسرپ از کریش
کهن (دئویسنا) و ورود به دین جدید بوده است .به همین جهت سلف او ،افراسیاب ،نیرز جادوپرسرت
و توانا به فنون سحر خوانده میشد .این صفت میتواند سابقن نبردهای دیرپای مذهبی را برین طوایرف
مختلف هندوایرانی و برخی همسایگان دیوپرست آنها نمادینه کرده باشد؛ هیچ الزامی نیز بررای برومی
یا بیگانه دانستن آنها وجود ندارد .شاید به همین جهت ،این کیفیت بره دیگرر دشرمنان برزرگ ایرران
چون ضحاک -که دیوان و دیوپرستان را در سپاهش دارد -نیز نسبت داده میشود:
چو کاوون و چون جادو افراسیاب

که جرز روی گرمری ندیردی جرواب
(همان)2431/380/5 :

چنان بد که ضحاک جادوپررست

مررررا بررررد بایرررد برره شمشرریر دسررت
(همررررران)158/60/1 :

این جادوپرستان در مکانهای و قلعههایی دستنیافتنی مستقرند که فتح آن ،آزمرون اصرلی تشررف
قهرمان در مسیر فردیت به شمار میآید .از این جهت ،این مکانها را میتوان «دژهرای آزمرون» نامیرد؛
زیرا این شهرهای اساطیری برآمده از جادو و نیروهای اهریمنیاند و مطابق برا سرشرت سراکنان خرود،
شوم ،طلسمشده و سرشار از گناه و پلیدیاند .قهرمان باید این طلسم را بشکند ترا بره مرحلرهای براالتر
در کما ،معنوی خود مشرف شود؛ از جمله کاخهای ضحاک که به روایت بندهش در بابل ،سرمبران و
هندوستان بنا شده بود (فرنبغدادگی )137 :1369 ،و افسونی اهریمنی دارد کره بایرد بره دسرت قهرمران
ایرانی باطل شود:
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طلسررمی کرره ضررحاک سررازیده بررود

سرررش برره آسررمان برفرازیررده بررود

فرریررردون ز بررررراال فررررود آوریررررد

که آن جز به نررررام جهانرردار دیررررد
(همرران)307-306/68/1 :

یا «بهشتگنگ» افراسیاب که به روایت بندهش[« :در] زیر زمین به جرادویی سراخته شرده  ...برود»
(فرنبغدادگی )137 :1369 ،و کیخسرو او را در همان جا محاصره کررد؛ دژی کره فردوسری از آن برا
عنوان بهشت یاد میکند:
همان بوم کاو را بهشت است نام

همرره جررای شررادی و آرام و کررام ...
(همان)1051-1049/297/5 :

به همین جهت در شاهنامه عالوه بر دژ جادویی ضحاک و بهشت افراسیاب که مقهرور فریردون
و کیخسرو شدند ،مکانهای نمادینی از این جنس -که میتوان آنها را «دژهرای آزمرون» نامیرد -در
مسیر تشرف قهرمانان قرار میگیرد و قهرمان باید طلسم آن ها را بشکند تا در کما ،معنوی خرود بره
مرحلهای باالتر مشرف شود .از آن جمله اسرت دژ سرپندکروه کره رسرتم جروان بررای نشران دادن
بلوغش ،در جامن بازرگانان با بار نمک به آن راه پیدا میکند و پس از پیروزی بر دژ ،آتشی برر فرراز
آن میافروزد؛ آتشگاهی آیینی که سه قهرمان شاخص مزدهیسنی :کیخسرو (انسان آرمانی شراهنامه و
از جاودانان آیین زرتشت و از یاوران سوشیانت) ،اسفندیار (قهرمان دین بهی و رویین شرده برا فررّه
زرنشت) و اردشیر (بنیانگذار سلسلن بزرگ ساسانی :بزرگترین امپراتوری زرتشرتی) نیرز بره ترتیرب،
پس از فتح دژهای سحرآمیز «بهمن دژ»« ،رویین دژ» (دژ ارجاسپ) و «دژ هفتواد» برپامیکنند.
این دژها در حقیقت خانهایی هستند که قهرمان برا گرذر از آن هرا کامرل میشرود؛ مراحلری از
سلوک درونی قهرمانی که پس از پیروزی ،به عنوان نمادی از اقتدار قومش به نزد آن ها برازمیگرردد
یا با مرگش جاودانه میشود .چنین قهرمانی که از جغرافیرای مرمروز سرلوک حماسری بره سرالمت
گذشته ،میتواند میهر آرزوهای جمعی مردم خویش باشد .این دژها در حقیقت خرانهراییانرد کره
قهرمان با گذر از آن ها ،شایستگی خود را برای مهتری بر دیگران تثبیت میکند؛ چون رسرتم کره در
نبردی عادالنه (پس از بیدار کردن دشمن) بر دیو سپید غالب میشود یا بهرام کره تراجش را از میران
شیران برمیگیرد .البته در مقابل جادوی دشمنان ،قهرمان نیز در کنف حمایت فررّ کیرانی اسرت .فرر،

سا ،چهل و هشتم

ارتباط نماین نبرد با دیوان در اساطیر...

161

نیرویی تفویضی و مرتبط با صفات ذاتی (گهرر) و اکتسرابی (هنرر) اسرت کره حفرظ آن بره مؤلفرن
چهارمی به نام خرد نیز مرتبط است (دربارة خویشکاریهای فرر رک :قرائمی .)100-77 :1390 ،بره
همین دلیل در دیباچن پادشاهی کیخسرو ،که انسان کامل شاهنامه و میهرر اوج تبلرور فررّ ایرزدی در
چهرة یک اَبَرانسان است ،فردوسی از اهمیت این چهار عامل و نقش هر یک در شخصریت شرهریار
میگوید (رک :قائمی .)148-113 :1389 ،بدین ترتیب ،جادوپیشگی اهریمن و آفریدگانش برهسران
یک تِز (نیریه) است که باور به فرهمندی آفریدگان اورمزد ،آنتیتز آن بره شرمار میآیرد .در سرطح
روایی نیز در مقابل نیروی ایزدی فرّه که پهلوانان سرپاه خیرر را نیررو مریبخشرد ،ایرادی اهرریمن از
توانایی سحر و جادو برخوردارند تا تکاپو و تعلیق در این جدا ،ابدی به اوج برسد.
خویشکاری اصلی دیوان نیز همان است که در مورد اژدها و آزمرونوارگری اژدهاکشری صرادق
است .همن این اتباع اهریمن ،در کنار چهرههای انسانی دشمنان شرور ،موانعی هسرتند کره غلبره برر
آن ها -مسیری که پیمودنش مستلزم رنجری جانکراه اسرت -بره تکامرل روانری و جسرمانی انسران
برگزیده و شکل گیری کهنالگوی «قهرمان» میانجامد؛ الگویی که بایرد شررافت رسریدن بره کمرا،
غایی و کسب فردیت را به دست آورد.
 -4نتیجهگیری

دیوان ایرانی ویژگیهای مشترکی با دیوان شاخدار باستانی در فرهنگهای پراکندة بشری دارنرد؛
از جمله:
 -1ارتباط خدایان شاخدار با خدای خورشید قابل مقایسه با ارتباط دیوان باستانی برا ایرزد مهرر
است.
 -2استحالن این خدایان باستانی در عصر غلبن تفکر دینی در تبردیل ایرن خردایان بره شریطان و
اهریمن ،در فرهنگ مسیحی و ایرانی مؤثر واقع شده است.
 -3سیهچردگی و شاخداری از ویژگیهای صوری مشترک دیوان و خدایان شاخدار است.
 -4ارتباط با خدایان موسوم به گاو نر در هر دو مورد قابل پیگیری است.
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 -5ارتباط با مرگ و دنیای تاریک زیر زمین و سنتهای قربانی و مردماوباری ایرن خردایان در
هر دو مورد غیر قابل چشمپوشی است.
 -6تعلق این خدایان به فرهنگهای شرک و بتپرستانه و نیرام ربالنوعپرسرتی ،باعرث شرده
است در فرهنگهای مصلحانن توحیدی« ،نبرد» با این خدایان و نبرد با دیروان ،بره مثابره اژدهاکشری
تبدیل به آزمونوارهای برای تشرف قهرمانان حماسی شود.
نبرد یکی از متداو،ترین عناصرر در داسرتانهرای پهلروانی اسرت .الگروی مرسروم در نبردهرای
پهلوانی و زندگی قهرمانان در اکثر فرهنگهای اساطیری ،مواجهن وی با دشمن ،جرانور یرا هیروالی
اهریمنی شکستناپذیری است که خویشکاریاش به چالش کشریدن قهرمران اسرت و غلبره برر او
ظهور قهرمان را به مثابه یک نجاتبخرش ،بررای جامعرن گرفترار آسریبِ ایرن اهرریمن ،تبردیل بره
ضرورتی گریزناپذیر میکند .قهرمان در جادة آزمونها ناگزیر از غلبه بر اهریمن است؛ اژدهرایی کره
رویارویی با آن ،سرنوشت یک منجی است تا کما ،دستنیافتنی آرزوهای بشری را در آینرن ابردیت
جهان اساطیری ،دستیافتنی کند .این جانور اهریمنی ،چیزی جز بخشهرای فروخروردة ناخودآگراه
انسان نیست؛ ساین مبهمی که غلبه بر آن ،الزمن رسیدن به روشنایی مطلق اسرت؛ فضرایی کره در آن
خودآگاه و ناخودآگاه به اتحاد و ازدواجی مقدن رسیده ،خلود در آن ،به مثابه مطلوب حقیقی بررای
قهرمان به چالش کشیده شده ،و میهری از کما ،تشرف است.
طی کردن مسیر پرچالش موانع ،جز با شناخت همن ظرفیتهای گنرگ درون ممکرن نمیشرود؛
غلبن قهرمان بر دیوان در مسیر غلبه بر ساین خویش و بخشی از الگروی فردیرتیرابی اوسرت کره از
خاستگاهی پیشتاریخی منتج شده ،در استحالن فرهنگی تردریجی صراحب مفهرومی نمرادین و گراه
حتی تمثیلی شده است.
یادداشتها
 -1با توجه به معرفی این منابع در بدنن جستار ،برای پرهیز از تطویل ،از تکررار ایرن پیشرینه در مقدمره
پرهیز شده است.
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 -2از جمله این که نماد شاخ را میهر تمایالت جنسی و نمراد رجولیرت در بخرش مردانرن نیرامهرای
الهیات بدوی بدانند یا آن را با طبیعتگرایی ،عصر قداست شکار ،یرا نروعی نمرادپردازی چرخرن زنردگی در
کیشهای نخستین مرتبط بپندارند (رک :راسل 2009 ،م.).
 -3بافومت یک ربالنوع پاگان (واژه ای که به غیر مسیحیان اروپایی در قرون وسرطی اطرالق میشرد)
که در قرن  11و  12است که به عنوان سمبل شیطانپرستی و نماد کافرانِ پاگران شرناخته میشرد ،و در قررن
 19دوباره احیا شد.
كتابنامه
اوستا .)1384( .گزارش و پژوهش از جلیل دوستخواه2 .جلد .چا نهم .تهران :مروارید.
بنونیست ،امیل .)1375( .دین ایرانی بر پاین متنهای کهن یونانی .ترجمن بهمن سرکاراتی .تبریز :دانشگاه تبریز.
پورداوود ،ابراهیم .)1356/2536( .یشتها 2 .ج .تهران :دانشگاه تهران.
تجویدی ،اکبر« .)1349( .بررسی نمایشگاهی از مفرغهای لرستان در موزة لروور» .هنرر و مرردم .دوره  .5ش 56
و ( 57خرداد و تیر) .صص.17-11
روایت پهلوی .)1367( .مترجم :مهشید میرفخرایی ،تهران ،مؤسّسن مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
صفا ،ذبیح اهلل .)1379( .حماسهسرایی در ایران .چا ششم ،تهران :امیرکبیر.
فرای ،ریچارد نلسون .)1379( .میراث باستانی ایران .ترجمن مسعود رجبنیا .تهران :علمی و فرهنگی.
فرنبغدادگی .)1369( .بندهشن .ترجمن مهرداد بهار .تهران :تون.
فردوسی ،ابوالقاسم .)1385( .شاهنامه .به کوشش سعید حمیدیان (از روی چا مسکو) 4 ،مجلّرد (9ج) ،چرا
هشتم .تهران :قطره.
رررررررررررررررر  .)1386( .شاهنامه .تصحیح جال ،خرالقی مطلرق 8 .ج .تهرران :مرکرز دايرة المعرارف برزرگ
اسالمی.
فوکو ،میشل .)1379( .ایران :روح یک جهران بری روح و نره گفتگروی دیگرر برا میشرل فوکرو .ترجمرن نیکرو
سرخوش و افشین جهاندیده .تهران :نی.

قائمی ،فرزاد« .)1389( .تحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه بر اسان روش نقد اسرطورهای» .پژوهشرهای ادبری.
سا ،هفتم .شمارة  .27صص .100-77
ررررررررررر « .)1390( .تحلیرل انسرانشرناختی اسرطورة فررّه و کارکردهرای آن در شراهنامه و اسراطیر ایرران».
جستارهای ادبی .سا ،چهل و چهارم .شماره ( 3پیاپی  .)174صص.148-113

شمارة اول

)جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق

164

.53-44 صص. بنیاد شاهنامه فردوسی. شاهنامه شناسی.» «رستم در روایات سغدی.)1357( . بدر الزّمان،قریب
. مؤسّسن مطالعات و تحقیقات فرهنگی: تهران. ترجمن محمّدتقی راشد محصل.)1366( .گزیدههای زادسپرم
. تون: تهران. ترجمن احمد تفضّلی.)1364( .مینوی خرد
 چشرمه و: بابرل. چرا سروم.تفضرلی
ّ  ترجمن ژاله آموزگار و احمد. شناخت اساطیر ایران.)1373( . جان،هینلز
.آویشن
. سروش: تهران، نهادینههای اساطیری در شاهنامن فردوسی.)1379( . مهوش،واحددوست
Bowden, Hugh (2014). Alexander the Great: A Very Short Introduction. Oxford
University Press.
Chisholm, Hugh. ed. (2007). "Ammon". Encyclopædia Britannica (11th ed.).
Cambridge University Press.
DĒNKARD (1911). edited by Dhanjishah Meherjibhai Madan. Ganpatrao
Ramajirao Sindhe, Bombay (1973). traduit du Pahlavi Par J. de Menasce.
Librairie C. Klincksieck. Paris.
Hinnells, John R. (1985). A Handbook of Living Religions. Penguin Books.
Hope Moulton, James (2007). The Treasure of the Magi - A Study of Modern
Zoroastrianism. READ BOOKS.
Kapadia, S. A. (1998). Teachings of Zoroaster and the Philosophy of the Parsi
Religion. Kessinger Publishing.
Kent, Roland Grubb. (1953). Old Persian: grammar. texts. lexicon. Edition: 2.
American Oriental Society.
Lawler, A. (2003). "BRONZE AGE FIND: Jiroft Discovery Stuns
Archaeologists". Science; 302 (5647): pp. 973-4.
Mellinkoff, Ruth (1970) The Horned Moses in Medieval Art and Thought
(California Studies in the History of Art. 14). University of California Press;
First Edition.
Murray, Margaret (1921). The Witch-cult in Western Europe. Standard
Publications.
Nigosian, Solomon Alexander (1993). The Zoroastrian Faith: Tradition and
Modern Research. Edition: reprint. McGill-Queen's Press - MQUP.
Rowan, John (1993). Discover your sub personalities. London. Routledge
Russell, Stephen C. (2009) Images of Egypt in Early Biblical Literature:
Cisjordan-Israelite, Transjordan-Israelite, and Judahite Portrayals. Walter de
Gruyter.
Sarkhosh Curtis, Vesta & Sarah Stewart (2005). Birth of the Persian Empire: The
Idea of Iran. reprint. I.B.Tauris.

