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27/3/1388: تاریخ پذیرش30/10/1387: تاریخ دریافت

مینوشناسی اهریمن در اوستا و متون پهلوي
1ردکتر آرش اکبري مفاخ

چکیده

عبارت است از بررسی و شناخت اهریمن در دنیاي مینو؛ دنیایی که موجودات ،شناسی اهریمنمینو
و متـون  اوستادر این مقاله مینوشناسی اهریمن در . آن در حالت نادیدنی، ناپسودنی و بدون تن هستند

اهریمن به عنوان منش بد در برابر منش نیک قراردارد که ،گاهاندر . گیردمیبررسی قرارپهلوي مورد
و با هاي اهریمن ادامه گریبا ویراناین حضور مینوي ي نو اوستادر . انجامدمیهفتهابه آفریدگاري او در 

ی مینـوي اهـریمن   تصویر زنـدگ در متون پهلوي .یابدناتوانی و گریز او به دوزخ در رستاخیز پایان می
ایـن  . ترین ویژگی آن آموزة نیستی اهریمن در برابر هستی اورمـزد اسـت  یابد که برجستهگسترش می

آورده و از سوي دیگر اندیشۀ هاي فلسفی و انتزاعی دربارة اهریمن را به وجودآموزه از سویی اندیشه
یکی . به داستان و تمثیل دگرگون گرددهاي مربوط به اهریمن کند تا اسطورهمیرا فراهمپذیري اوگیتی

ایـن گرفتـاري   . سـت در حالـت مینو شدن او در آسمان از مباحث مهم در مینوشناسی اهریمن، زندانی
ها دهاي آموزة دفاع از اهریمن در آنفلسفی، تمثیلی و نمادي را به وجودآورده که نخستین بنیاهاياندیشه

- بازتاب چـالش (شودمیریمن یا ناکار شده و به دوزخ افکندهشناسی ایرانی، اهدر فرجام. شودمیدیده

).بازتاب سرنوشت شورشیان و بددینان(شودمیو یا کشته) هاي درونی و روانی انسان
.اهریمن در زندان، دفاع از اهریمن، سرنوشت اهریمنمینوشناسی، اهریمن، : هاکلیدواژه

mafakher2001@yahoo.comدانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبیات فارسی آموختۀ دورة دکتريدانش-1
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مهمقــد

او به عنوان سرچشـمۀ همـۀ   . ات ایرانی دارداي در سراسر ادبیاهریمن نام موجودي است که نقش گسترده
. قرار دارد و ویژگی بارز او ویرانگري اسـت هادر برابر اهورامزدا، دنیاي روشنی و نیکی،بدیها و ساالر دیوان

ا هاین اندیشه. استی دربارة اهریمن وجود داشتهرات خاصها و تصواي از زمان و مکان اندیشهدر هر برهه
ها حضور اهریمن به عنـوان  یکی از این اندیشه. استگاهانی آغازشده و تا امروز ادامه یافتهپیش از ادبیات 

.موجودي مینوي با نقشهاي ویژة خود در اوستا و متون پهلوي است
ـتند ) mēnōg(مینو آفـرینش  . دنیایی است که موجودات آن در حالت نادیدنی، ناپسودنی و بدون تن هس

).Bundahišn: 36.1(کشـد سال به درازا میهزارجنبش است و سهن دنیا بدون اندیشه، ناگرفتنی و بیدر ای
آفریدگان اورمزدي از حالت مینـو بـه   . آفریننداورمزد و اهریمن نخست آفرینش خود را در حالت مینو می

کـه نادیـدنی، ناپسـودنی و    نجـا  مانند و از آمیاهریمن و آفرینش او در حالت مینو باقیاما رسند،گیتی می
).7. 5،نامه؛ ارداویرافDēnkard: 6. E31c(برند، هستی ندارند و در نیستی به سرمیبدون تن هستند

ـناخت او در دوران مینـو   بنابر در ایـن دوره تمـام   . این مینوشناسی اهریمن عبارت است از بررسـی و ش
نامۀ کیهـانی  نمونۀ کرداري او در یک نمایشو پیشهاي اهریمن در حالت روحی و روانی انجام شدهنقش
کم به پیـروي از آفـرینش   کماما این آموزه، ویژگی برجستۀ اهریمن در متون زردشتی است،. شودمینوشته

.گرددپذیري او نیز فراهم میاورمزدي، زمینۀ گیتی
ـتند )داراي تـن (ومند عبارت است از دنیایی که موجوداتش دیدنی، پسودنی و تن) gētīg(گیتی هـر  . هس

شـود و بـا دسـت لمـس گـردد، داراي گیتـی       باشد، با چشـم تـن دیـده   اي که این ویژگیها را داشتهیدهآفر
ال نخست، آفـرینش خـود را   هزار ساهورامزدا پس از آفرینش دنیاي مینو در سه). Dēnkard: 3.123(است

- در این آفرینش سـه . آفریندیتی میگونۀ گبهسانآب، زمین، گیاه، گوسفند و انآسمان،: ازکه عبارت است

ـپرم  (برند و جنبش و تکاپو ندارنـد آفریدگان تنومند در ایستایی به سر می،هزار ساله . 1،وزیـدگیهاي زادس
وجود مینـوي اهـریمن   . ندارند) hastīh(؛ یعنی آفریدگان اورمزدي با وجود داشتن مینو و گیتی، هستی)26

.پذیردکم وجود گیتیایی میکماورمزدي نیز به پیروي از آفرینش
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ـتا  مینوشناسی اهریمن به تناسب نقشی که در ،در این مقاله و متـون پهلـوي دارد در دو قسـمت    اوس
:استبررسی شده

ـتاي نـو پرداختـه     نخست به بررسی نقش و جایگاه اهریمن در متون اوستایی در اوستاي گاهـانی و اوس
ـ    میشناخت برداشتن بنیادهاي دلیل دربهمتون اوستایی. شودمی نـد و ایـن   اتنـوي اهـریمن درخـور اهمی

.یابندمیبنیادهاي مینویی در متون پهلوي گسترش
در ایـن  . شودمیپرداختهسپس به بررسی نقش اهریمن از آغاز آفرینش تا فرجام جهان در متون پهلوي 

اهریمن نیمۀ دیگر آفرینش است و آفـرینش او وارونـۀ   . تمتون اهریمن در برابر اورمزد و در تقابل با اوس
ـتی اورمـزد اسـت    . هاي اورمزدآفریده و تمـام  بارزترین ویژگی اهریمن در این متون نیستی او در برابر هس

این گرفتاري نیـز  اما ،که او در آسمان دنیا به دام افتادههرچندگیردصورت مینقشهاي او در حالت مینوي
در . کنـد او را فـراهم مـی  زمینـۀ مطالعـه در آمـوزة دفـاع از     هـریمن شدن ازندانی. ي اوستدر حالت مینو

ـیان  فرجام شناسی ایرانی از سویی به تأثیر چالشهاي درونی انسان و از سوي دیگر به تأثیر سرنوشت شورش
. شودیمل اجتماعی و سیاسی روزگاران باستانی ایران در سرنوشت اهریمن پرداختهئو بددینان و مسا

اوستامینوشناسی اهریمن در) الف
اوستاي گاهانی- 

). 5. 44(آفرینندة روشنایی و تاریکی، خواب و بیداري، بامداد و نیمروز و شبانگاه است،اهورامزداگاهاندر 
در ایـن سـرودها، اهـورامزدا    ). 9. 45(کنندة خوشی و ناخوشی اسـت و فراهم) 7. 44(چیزاو آفریدگار همه

را بـه ایـن دلیـل    او آفرینشهاي متضـاد . استاي است که دوگانگیها و اضداد را با هم آفریدهیگانهآفرینندة 
.آفریده تا در خدمت انسان باشند

ـتین       ـنش دو مینـوي نخس ـنی بازتـابی از دوگـانگی م .angra(مینـو انگـره ،تاریکی و روش mainyu ( و
ـنش، سـخن،     . انـد شمه گرفتهاست که از اهورامزدا سرچ) .mainyuspanta(سپندمینو ایـن دو گـوهر در م

ایـن دو  ). 2. 45(رار دارنـد داستان نبوده و در برابـر هـم قـ   هم،خواست، گروش، گفتار، کردار، دین و روان
ـتند )توأمان(مینوي آغازینِ همراه . 30(، دو نمایندة کامل براي بهتري و بدتري در اندیشه، گفتار و کردار هس
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م، مقـد (»دوگانگی منشی است نه دوخـدایی «کنند که دوگانگی در دین زردشت، میو این آموزه را بیان) 3
1363 :16.(

یکی از دو آفریدة اهورامزداست که در برابـر آفریـدة   ) اهریمن(مینوه به این بندهاي گاهانی، انگرهبا توج
دا بـه دوگـانگی اهـورامزدا و    زمینۀ دگرگـونی یگـانگی اهـورامز   هفتهادر اما قرار دارد،،سپندمینو،دیگر او

.گردداهریمن نیز فراهم می
او گیاهان نیک و همۀ چیزهاي خوب را . اهورامزدا تنها آفرینندة راستی و روشنی است) 1. 37(هفتهادر 
ایـن  . گـردد در این سرود آفرینش تاریکی و بدیها از اهورامزدا جدا شده و به اهـریمن بـازمی  . استآفریده

مینو را از اهورامزدا جدا کرده کند انگرهباوري است که تالش میگیري اندیشۀ دوگانهشکلگرسرود نشان
ـنشِ    . داردو آفرینش نیک را از اندیشه، گفتار و کردار بد اهریمن دور نگاه  به هر روي اندیشـۀ دوگـانگی م

ـتا شود و این اندیشه در سراسردگرگون می،نیک و بد به دوگانگی آفریننده و آفرینش ي نـو و متـون   اوس
.پهلوي وجود دارد

مینو و همراه با صفاتی که کاربرد آنها در توصیف اهـریمن اسـت،   با نام انگره) 2. 45(گاهاناهریمن در 
، صفتی است که به اهـریمن اشـاره دارد و در برابـر    )3. 30(به معناي زشت و بد) aka(اَکَه. شودمیشناخته

آموزد کـه چگونـه مردمـان را فریـب     با پندار، گفتار و کردار زشت به دیوان میاکه . گیردسپندمینو قرار می
). 5. 32(بهره سازنددهند و آنان را از زندگی جاودان بی

دارد تا بدترین منش را او دیوان را وامی). 6. 30(به معناي فریفتار است) debaomâ(صفت دیگر، دبئومن
.مردم را به تباهی بکشندندگیگاه به یاري خشم، زبرگزینند و آن

اوستاي نو- 

مینوي گاهانی به دوگـانگی اهـورامزدا و اهـریمن دگرگـون     نو دوگانگی منش سپندمینو و انگرهياوستادر 
سـراید،  را میahunawar(1(اهورامزدا براي بالندگی آفرینش خود دعاي اهونور،در آغاز آفرینش. شودمی

شود که اندیشه، گفتار و کردار آنهـا  اهورامزدا به او یادآور می. افتدبه تنگنا میاهریمن ،با خواندن این سرود
است، سپندمینو ) 2. 45(گاهانکه برگرفته از یسنادر این ). 15. 19،یسنا(با یکدیگر همانند و سازگار نیست

.گیردشود و اهریمن در برابر اهورامزدا قرار میبا اهورامزدا یکی می
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، در دوزخ )43- 42، 1. 19،وندیـداد (دیـو نـامبردار اسـت   کـه بـه دیـوان   ،رکردة همۀ دیوانس،اهریمن
ـین و جهـان تـاریکی بـه سـر مـی       )44. 19،یشت(تیره )شـمال (بـرد و جایگـاهش در اپـاختر    ، زیـر زم

و آفرینش بد را در ) 43- 42، 3. 15،یشت(او داراي نیروي آفرینندگی است). 47، 1. 19،وندیداد(قراردارد
آفـرینش اهـریمن آفرینشـی    ). 76. 13یشت، ؛ 17. 57،یسنا(آوردبرابر آفرینش نیک اهورامزد به وجود می

- او در برابر آفرینش نیک اهورامزدا آفرینش اهریمنی خود را آشکار می). 2. 61،یسنا(پتیاره و پرگزند است

آفـرینش نیـک اهـورامزدا و جهـان     کردناهریمن براي تباه). 6. 19،وندیداد(آفریندکند و جهان بدي را می
- او در سرزمینهاي نیـک ). 34. 5،یشت؛ 8. 9،یسنا(آفرینددهاك؛ نیرومندترین دیو دروج را میراستی، اژي

باوري، ناهنجاریهـاي اخالقـی و انـواع    آفریدة اهورامزدا، اژدها، زمستان، گرماي سخت، خرفستران، سست
کرده و با با چشم بد دوختن بر آفریدگان نیک اهورامزدا آنها را تباهاو). 20- 2. 1،وندیداد(آفریندگناه را می

ـیدگی  ،عالوه بر این). 2. 22،وندیداد(آوردهزاران بیماري پدید می،هرزگی و ناپاکی مرگ، درد، تب، پوس
).3. 20،وندیداد(آفریندرساندن به مردم میو گندیدگی را نیز براي گزند
ـتی و تـن او مـرگ     ). 13. 13یشـت،  (، فریفتـارترین دیـوان اسـت   اهریمن چیره و زبردسـت  همـۀ هس

ـنود    او که با ستایش نکردن ایزدان و پاس). 3. 1وندیداد، (است نداشتن آب و آتش و آفریـدگان نیـک خش
شـدن و گیاهـان را از روییـدن    ، در اندیشۀ آن است کـه آبهـا را از جـاري   )29. 3،نسکهادخت(گرددمی

ـتور اهـریمن   ). 39. 5یشت، (گر اهریمن هستندپریان در این کردار یاري). 77. 13یشت، (بازدارد آنها به دس
). 39. 8یشت، (را از بارش بازدارند،ستارة باران،کنند تا با یاري جادوگران و دیوان، تیشترتالش می

ر اهورامزدا در مبارزه ابزاجنگ). 32. 1یشت، ؛ 1. 27،یسنا(ترین براندازندة اهریمن استاهورامزدا بزرگ
ـپندان، ایـزدان و آفریـدگان    ). 15. 19،یسنا(اندازددعاي اهونور است که او را به تنگنا می،با اهریمن امشاس

خواهـد تـا   یـاري مـی  ،ایـزد بـاد  ،اهورامزدا از انـدرواي .یاوران اهورامزدا در مبارزه با اهریمن هستند،نیک
ستایش اندرواي، اهـریمن را از  ). 3. 15یشت، (داردخود را پاس کوبد و آفرینشآفرینش اهریمن را درهم 

اندرواي در پی ستایش تهمـورث از او، اهـریمن را بـه پیکـر     ). 55. 15یشت، (داردچیرگی بر انسان بازمی
؛ 13- 12. 25یشـت،  (نورددهاي آسمان و زمین را درآورد تا تهمورث سی سال سوار بر او کرانهاسبی درمی

19 .29 .(
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وشیها کـه  این فرّ. دهدوشیهاي انسانهاي پیرو نیکی و راستی، اهریمن را شکست میسپندمینو به یاري فرَّ
، باعـث شکسـت او و یـارانش در بـه     )71، 13. 13یشت، (افزار و سپر هستنددر برابر اهریمن همانند رزم

شتن جریان آب و روییدن گیاه بهمن و آذر، اهریمن را در بازدا). 46. 19یشت، (شونددست آوردن فرّه می
آناهیتـا از  ). 44. 8یشـت،  (بیندتیشتر نیز او را ناکام گذارده و از او آسیبی نمی). 78. 13یشت، (کنندناکام می

و با ستایش اهوراییان از او، خورشید نیز از گزنـد اهـریمن آسـوده    ) 93. 5یشت، (گزینداهریمن دوري می
).6- 5. 21وندیداد، (ماندمی
ـ هریمن در برابر گرزِ صدگره و صدتیغۀ مهر به هراس میا ط اهوراییـان ناکـام   افتد و با ستایش مهر توس
ـنیدن   ) 14. 3یشـت،  (آیدمیاهریمن از اردیبهشت نیز به ستوه ). 118، 134، 97. 10یشت، (ماندمی و بـا ش

کران دوراز آتش، آب، خاك، چارپایان، گیاه، ماه، خورشید و روشنی یسنا ). 13. 11وندیـداد،  (شـود میبـی
ـپندارمذ، فرَّ   ستایش دین نیک، امشاسپندان، شهریاران هفت وشـی و  کشور، آسمان، زمـان بیکرانـه، واي، س

). 14- 11. 19وندیداد، (بخشدآفرینش اهورامزدا جهان را از گزند و آسیب اهریمن رهایی می
ـ  . ستایدان را میاي است که اهورامزدا و امشاسپندزردشت نخستین آفریده د و بالیـدن او، آبهـا و   بـا تولّ

ـ   ). 18. 17یشـت،  (کننـد گیاهان خشنود شده، شروع به روان شدن و روییـدن مـی   ـیش از تولّ د اهـریمن پ
د زردشت شکسـت  تولّاما د بکشند،آورد تا او را به هنگام تولّزردشت تمام نیروهاي دیوي خود را گرد می

. افزاري دیوافکن اسـت یابند که هستی زردشت رزماهریمن و دیوان درمی.کندسنگینی بر اهریمن وارد می
). 47- 46. 19وندیداد، ؛ 19. 17یشت، (گریزندآنها با این دریافت، شکست خورده و از زمین پهناور می

خواهـد کـه از دیـن مزدایـی     پس از این شکست اهریمن که در اندیشۀ فریفتن زردشت است، از او می
دهد که هرگز از دیـن نیـک مزدایـی    زردشت پاسخ می. روایی جهان را به او ببخشدد تا فرمانروي بگردان

بدین ترتیب این کـردار اهـریمن نیـز ناکـام     . ی اگر تن، جان و روان او از هم بگسلددارد، حتّدست برنمی
از جهـان اهـورایی   او در نبرد نهایی پس از شکست تمام نیروهایش، با ناتوانی). 7- 6. 19وندیداد، (ماندمی
ـیب    گریزد و دوباره به همان جایی رانده میمی رسـاندن بـه جهـان اهـورایی از آنجـا      شـود کـه بـراي آس

.)شمال(؛ یعنی دوزخ تیره و جهان تاریکی در زیر زمین در اپاختر)12، 96. 19یشت، (بودآمده
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ون پهلويمینوشناسی اهریمن در مت) ب

ــریمنواژة  ,['hl(y)man’](اه ahreman / ahriman ( ـته ــه نوشـ ـتر وارون ــوي بیشـ ــون پهل ــیدر مت - م

ـتن از   نویسـی نشـانه  ایـن وارونـه  . 2)1. 61؛ 3. 58؛ 1. 49: الف65نویس تدست(شود اي از بیـزاري جس
:Guillemin, 2001(اهریمن و نام او دریـایی،  (کـاري اهـریمن اسـت   و نیز بازتابی از وارونـه ) 1.670

ـترده 4یهاي ملّو حماسه3ر متون فارسی زردشتیاین ویژگی اهریمن د). 125: 1377 - اي یافتـه بازتاب گس

/ مینـوي بـد و گنـد   : شـود، گنـامینو  مـی بـراي اهـریمن بـه کـار بـرده     "واژة دیگـري کـه معمـوال   .است
,Gan(n)āg-Mēnōg: Dēnkard: 3.12(نابودکننـده  Bundahišn: 4.10 ( ـین اهـریمن داراي   . اسـت همچن

، ):1.3Bundahišn:pas-dānišn, zadār-kām(داراي کـام نـابودگر  : امـه دانـش، زدارک صفاتی ماننـد پـس  
);283.26. 3م،وزیدگیهاي زادسپر(مخالف/ تازنده:، ایبگَت)arešk-gōhr:Bundahišn:1.16(گوهررشگ

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

ـپرم (دشمن/ تازنده: ، پتیاره);3.26-27 ـته ):patyārag: Bundahišn;284.25. 3،وزیدگیهاي زادس : ، گجس
,1.3gizistag:نامهارداویراف(بدکار: ملعون و دروند druvand, (است.

و در برابر هرمزد فرازپایه که در روشنی بیکران اسـت،  ) 1. 28: 58نویس تدست(اهریمن در آغاز بوده
مند بوده و مرز تـاریکی  این تاریکی از سمت پایین، بیکرانه و از باال کرانه. کندیکی بیکران زندگی میدر تار

ـپرم:1.3Bundahišn(آوردوجود میو روشنی را به  ). 1. 1: ؛ وزیدگیهاي زادس
از بـدي  تـوان او را  ، فساد و بدي است و از آنجا که تغییر گوهر ناممکن است، نمـی گوهر اهریمن شرّ

,Šikand-gumanik Vizar(او به سبب بدگوهري، پذیراي نیکی و راستی نیسـت . بازداشت مینـوي  ؛ 3.4-6
:Bundahišn(سردي و خشکی نیز دو ویژگی گوهر اوست). 10- 7. 9،خرد اهـریمن آفریـدگار   ). 27.56
و بدي و اندیشۀ او کام اهریمن آزار). 3. 62: مینوي خرد(و کار او نابودگري است) ,B1Dēnkard.6(بدي

ـین و قهـر   . پذیرداندیشد و آن را نمیگفتار بد و دروغ است؛ یعنی به نیکی نمی همچنین کردار او خشم، ک
:1.46Bundahišn(اهریمن پیکري سیاه و خاکستري، پست و زشت دارد). 9.5؛ 23. 7: مینوي خرد(است

27.2 ;4.10,11(دهـد و وزغ خـود را نشـان مـی   ، مگس 5هاي مارو در پیکر) 29. 1: ؛ وزیدگیهاي زادسپرم

Bundahišn:5. 2،؛ وزیدگیهاي زادسپرم.(
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توان آفـرینش ایرانـی را بـه    بنا بر کردارشناسی اهریمن می. اهریمن نقش بنیادي در آفرینش ایرانی دارد
ـنایی،  دوران نخست، دورة آفرینش مینوي اورمزد، تاختن اهریمن بـه سـرزم  :کردچهار دوره تقسیم  ین روش

دوران دوم، دورة آفرینش گیتی به دست اورمزد، به ؛بیهوشی اهریمن و افتادن دوبارة او به سرزمین تاریکی
دوران سـوم،  ؛شـدن اهـریمن در آسـمان   هوش آمدن اهریمن، تاختن او به گیتی، کشتن کیومرث و زندانی
دوران چهارم، دورة ناتوانی اهریمن ؛ ارانشدورة آمیختگی نیکی و بدي و مبارزة اهوراییان با اهریمن و دستی

.و از کار افتادگی و نابودي همیشگی او
اهریمن که . آگاه، از وجود اهریمن و تازش او به جهان آگاه استدر دوران نخست، هرمزد با دانش همه

او . گـردد ه مـی دانشی از هستی هرمزد آگاهی ندارد، در این دوران از آفرینش نورانی اورمزد آگابه دلیل پس
گوهري خود براي از بین بردن آفرینش اورمزدي از تـاریکی بـه مـرز    به سبب سرشت نابودگري و رشک

آور گردد و دیوانی مرگدیدن چیرگیِ فراتر از نیروي خویش به جهان تاریکی بازمیبا اما تازد،روشنایی می
).4- 3. 1،یهاي زادسپرم؛ وزیدگ,15Bundahišn-1.12(آفریندبراي نبرد با اورمزد می

گیرد که داراي آگاه قرار میاو در برابر اورمزد همه. کنداهریمن، نماد نادانی، در دنیاي تاریکی زندگی می
. آفرینـد با تازش اهریمن، آفریدگان مینـوي خـود را مـی   اورمزد براي مقابله. دانایی و نیروي روشنی است

ـنی آمـده و اورمـزد را    . آفریندی میاهریمن نیز ابزار نبرد را در تاریک او در پایان دوران نخست به مرز روش
همـۀ  «: گویداهریمن در تهدیدي دیگر خطاب به اورمزد می. کندتهدید به کشتن و نابودي آفریدگانش می

).7. 1،؛ وزیدگیهاي زادسپرم,1.21Bundahišn(»دشمنی تو برانگیزمجهان گیتی را بر دوستی خودم و 
ـنهاد از روي  . کندکند که اهریمن آفرینش او را ستایشمزد پیشنهاد میاور اهریمن به تصور آنکه این پیش

- با دانش خود دوران نبرد با اهریمن را به سه دورة سـه اورمزد نیز. پذیردبیچارگی اورمزد است، آن را نمی

داند که اگر زمـان  اورمزد می. کندیکام اورمزد، کام اورمزد و اهریمن و ناکاري اهریمن تقسیم م،هزار ساله
گـاه نبـرد و آمیختگـی    کند و آنن نکند، اهریمن تهدیدهاي خود را بر آفریدگان او عملی میکارزار را معی

روایـی کنـد و آن را از   در دوران آمیختگی، اهریمن قدرت دارد که بر این دوران فرمان. جاودانه خواهد بود
یختگی، گرایش مردم به گناه بیشتر است تا به نیکـی و ایـن همـان چیـزي     آن خود سازد؛ زیرا در دوران آم

ـتی، بـدي    کاري مردم باعث ادامۀ زندگی اهریمن میگناه. خواهداست که اهریمن می شود و او بـا دیوپرس
).45،روایت پهلوي(گیردمردم به یکدیگر، بددینی و ستم نیرو می
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گر اورمزد بـراي شکسـت   یاري،زمان. خوبی آشکار استگاهی بهدر این نبرد نابرابري میان آگاهی و ناآ
دانـد کـه اگـر اهـریمن را آزاد بگـذارد، او دوبـاره بـه جایگـاه تـاریکی          خوبی میاورمزد به. اهریمن است

کـردن او نیـایش   اورمزد براي رهایی از اهـریمن و نـاتوان  . کندگردد و نیروهاي بیشتري را فراهم میبازمی
. بینداهریمن با شنیدن این نیایش از کار افتادگی و نابودي خود و دیوان را در فرجام می. خوانداهونور را می

30-1.19(افتـد هوش در جهان تـاریکی فرومـی  بی،)دوران دوم(هزار سالاو گیج و ناتوان شده و براي سه

Bundahišn,14- 8. 1،؛ وزیدگیهاي زادسپرم.(
اهریمن گیج، ناکار و ناتوان شده، آفریدگان خود را بـه صـورت گیتـی؛    هرمزد در این دوران آرامش که 

)کند تا از سویی بالندگی و نیرومندي آفرینش اورمزدي را افزون سازد و اورمزد تالش می. آفریندمی)يماد
ن باره نیروي اهـریمن را از میـا  تواند به یکدهد؛ زیرا او نمیکم کاهشاز سوي دیگر نیروي اهریمن را کم

ـتان خـود زمینـۀ جـاودانگی     بردارد، همچنین او می داند که اگر اهریمن را در مرز روشنایی نگاه دارد، با دس
.استبدي او را فراهم کرده

این دوران فرصت مناسبی است تا او . کندهزار سال اهریمن را ناکار و ناتوان میاورمزد نخست براي سه
مقـداري از  ،اهریمن در برابر هریـک از ایـن آفریـدگان   . کندهریمن آماده آفریدگان گیتی را براي مبارزه با ا

نهـد و توانـایی او   کم رو به نـزاري مـی  کم،او با این تالش و صرف نیرو. دهدنیروي خود را از دست می
کـه اگـر   در حالی. کنداي است که از بین رفتن تدریجی بدي را فراهم میاین همان اندیشه. یابدکاهش می

شد، نیروي او ثابت مانده و در صورت بازگشت به جهان تـاریکی رو  میریمن در مرز روشنایی بازداشتهاه
در نبردهـاي پیـاپی و   ،گذشته از ایـن . شدنهاد و خطر نابودي اورمزد و آفرینش او فراهم میبه افزونی می

،گـذرد و در پایـان  هـریمن مـی  یابد؛ زیرا در دوران آمیختگی، روزگار به کـام ا ه، اهریمن چیرگی میروزمرّ
.کشدچیز را نابود کرده و به کام خود میاهریمن همه 

گیرد تا در این دوران نیروي خود را افزایش اي را از اهریمن میهزار سالهزمان سه،اورمزد با دانایی خود
زد از تعیین دوران مبـارزه  هدف اورم. هزارسالۀ دیگري را براي مبارزه با اهریمن تعیین کنددهد و دوران سه

که امکان بازپروري و بازسازي نیروهایش ايگونهآن است که اهریمن را با نیروي ثابتی به گیتی بکشاند، به
بینـی  اورمزد با روشن. در این دوران هر کردار اهریمن برابر با کاهشی در نیروي اوست. باشدوجود نداشته

از . افتـد دارد و دشمنی او تنها با آفرینش گیتی از کار میدست برنمیگاه از دشمنیداند که اهریمن هیچمی
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آفرینـد تـا زمینـۀ    مند را مـی یابد، بنابراین او از زمان بیکرانه، زمان کرانهآنجا که آفرینش در زمان جریان می
.ن نابود گرددکند؛ یعنی در زمان، کارزار در آفرینش پدیدار شود و در پی آن اهریمنابودي اهریمن را فراهم

ماند و کند تا اینکه دیگر نیرویی برایش باقی نمیمیقدر از نیروي خود استفادهاهریمن در این دوران آن
فلسفۀ مبـارزة  . شودرود و بدي نیست و نابود میمیشود، جهان رو به نیکی و پاکی پیش ناتوان و نابود می

شدن اورمـزد؛  ، خودپرستی و ازکارافتادگی برابر است با کاملدانشی، فرودستیاورمزد با اهریمنِ داراي پس
).Bundahišn: 1.39-40(آوري، برتري و جاودانگی اویعنی خدایی، فرزانگی، نام

کند و آفرینش وارد هوشی اهریمن و فروافتادن او در تاریکی، اورمزد آفرینش گیتی را آغاز میپس از بی
اورمـزد نخسـت   . از آفرینش گیتی مبارزه با اهریمن و نـابودي اوسـت  هدف. شوددورة سه هزارة دوم می

سپس آب، زمین، گیـاه و گوسـفند را بـراي مبـارزه بـا      . آفریند تا اهریمن را در آن گرفتار کندآسمان را می
بـردن اهـریمن و همـۀ    براي از کارافکندن و از میان ،آفریند و در پایانرساندن به انسان میاهریمن و یاري

,Bundahišn(آفریندیوان، انسان را مید 1a.1-3.(
ـپرم  (اي سخت مانند سنگ، فلزهاورمزد آسمان را بسیار پهناور و روشن از ماد ، )2. 3: وزیـدگیهاي زادس

ـپید  ) Bundahišn: 1a.7؛7. 8،مینوي خـرد () آهن/ الماس(: خماهن ) 4. 46،روایـت پهلـوي  (و آبگینـۀ س
ـتوار  گ،ة آسمانماد. آفریندمی - چـاره ،ویاي آن است که اورمزد براي به دام انداختن اهریمن در زنـدانی اس

جلوگیري از بازگشت اهـریمن  کاري مهممینوي آسمان نیز با اندیشه و آگاهی، خویش. استاندیشی کرده
اع در آمـادة دفـ  ،پوش بدون هیچ ترسـی از کـارزار  زرهاو همانند پهلوانی. دهدبه دنیاي تاریکی را انجام می

کند تا او و شرایط سختی براي اهریمن فراهم می،مینوي آسمان به همراه آسمان. برابر هجوم اهریمن است
,Bundahišn(شده و از میان برونددیوان به دست انسان نابود  1a.7 .(

بـراي  آینـد و او را هوش در دوزخ افتاده، دیوان بزرگ به سوي او مـی در پایان این دوره که اهریمن بی
اما شمارند،هریک از آنها کردارهاي خود را براي اهریمن برمی. کنندنبرد با اورمزد و امشاسپندان تشویق می

، نماد ناهنجاریها و پلیدیهاي زنانه، تصـویر  )Jeh(دیو جهیماده،در پایان. خیزداهریمن از ترس انسان برنمی
قـدر بـر مـرد    من در کارزار آن: گویدگذارد و مییبه نمایش مروشنی از کردارهاي خود را براي اهریمن
آنان ةباشد، فرّکردن نداشتهرسانم که از این کردار من توان زندگیپرهیزگار و گاو یکتاآفریده درد و آزار می

.رسانمکنم و همۀ آفرینش هرمزد را آزار میآب، زمین، آتش و گیاه را آزرده می. دزدمرا می
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او سر جهـی را  . آیدیابد و از گیجی بیرون میآرامش می،کردارها و پیروزیهاي جهیاهریمن با شنیدن
مورد (خواهد تا مردکامگی جهی از اهریمن می. آیدوجود میبوسد و از بوسۀ اهریمن، ناپاکیهاي زنانه بهمی

.کندمیاهریمن نیز خواستۀ او را برآورده . را به او بدهد)آرزوي مردان بودن
اهریمن با تمام نیروهاي دیوي و ویرانگر خود به . شودهزارة سوم آغاز میهوش آمدن اهریمن، سهبه با

آورد و آسـمان و  برد، نیروهاي تاریکی را با خود به درون آسمان مـی او به آسمان هجوم می. تازدگیتی می
مینـوي آسـمان بـه اهـریمن     . گیـرد آمیزد تا اینکه تاریکی بیشتر آسـمان را فرامـی  ستارگان را با تاریکی می

اهریمن همانند ماري، . رفتن تو از زندان آسمان شومدهم تا مانع بیرونتا آخرین زمان نگهبانی می: گویدمی
اهریمن . ترسدکند، آسمان مانند گوسفندي که از گرگ بترسد، از اهریمن میآسمانِ زیر زمین را سوراخ می

سپس میانۀ زمین را سوراخ کـرده  . کندبرد و مزة آن را دگرگون میم میبه آب که در زیر زمین است، هجو
آیـد، راه دوزخ اسـت کـه دیـوان و     سوراخی کـه او از آن بیـرون مـی   . آیدو چون ماري به روي زمین می

. کنندکاران در آن زندگی میگناه
اهریمن بـه آب و  . گرددک میگیرند و زمین تاریپس از آن آفریدگان اهریمنی سراسر زمین را دربر می

گـاو نـزار و بیمـار شـده و     . بـرد او با آز و نیاز به سوي گاو هجوم می. کندتازد و آن را خشک میگیاه می
سـرانجام بـر   . کشـد کردار به سوي کیومرث رفته و او را میمرگاهریمن با دیو مرگ و هزار دیو . میردمی

-4.1.(کندآلوده میبرد و آن را با دود و تیرگی آتش هجوم می 28Bundahišn, ـپرم . 2،؛ وزیدگیهاي زادس
تواند و در آسمان زندانی نمیاما خواهد به جهان تاریکی بازگردد،اهریمن پس از این پیروزیها می). 21- 1

.شودمی
اهریمن در زندان

مینـوي آسـمان   . شدن اهریمن در آسمان استشناسی متون پهلوي، زندانییکی از مباحث مهم در اهریمن
همانند جنگاوري، زندانبانِ زندان اهریمن است تا مانع بازگشت دوبـارة او بـه جهـان تـاریکی، بازسـازي      

اي زمینه،در بعضی متون پهلوياما ،),26.79Bundahišn(نیروهاي اهریمنی و تاختن دوباره به هستی گردد
قـرن  (خ و منوچهرفرّدیدگاههاي زادسپرم، مردان.دشوفراهم شده تا با دیدگاهی دیگر به این مسأله پرداخته

: شودمیه و بررسی است که به ترتیب به آنها پرداختهباره درخور توجدر این) سوم هجري
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ـپرم  (هاي زادسپرماندیشه بـه عنـوان موبـدي نوانـدیش بـا روزگـار خـود        ) 2- 1. 3،وزیـدگیهاي زادس
او با نگـاهی تمثیلـی بـه    ). 3: 1385ل، محص؛ راشد149،150، 145: 1377لی، تفضّ(استناسازگاري داشته

:گویدگرفتاري اهریمن در زندان آسمان پرداخته و می
او بـراي  . دهـد تازد، آفریدگان را آلوده کرده و قدرت خود را نشان مـی که اهریمن به گیتی میهنگامی 

ـپاهیِ   اما گردد،شده، برمیبازگشت به سرزمین تاریکی به آسمان که از فلز ساخته مینوي آسمان هماننـد س
اکنـون کـه وارد   «: گویـد بندد و با فریاد به اهریمن مـی ي بر تن پوشیده، راه را بر او میدلیري که زرهی فلزّ

. دهـد تر دیگري ترتیب مـی سپس اورمزد پیرامون آسمان باروي سخت» .کنماي، تو را رها نمیآسمان شده
. کننـد مانند سواران نیزه به دست، پیرامون آن بارو از زندان و زندانی پاسبانی مـی فروهرِ ارتشتارانِ پرهیزگار

در ایـن هنگـام اهـریمن در تـالش و     . از زنـدان فـرار کنـد   ) اهریمن(شدهگذارند دشمن محاصرهآنان نمی
ـبب پ یابد و به ناتوان و درمانده راهی نمیاما تکاپوست تا دوباره به جایگاه خویش بازگردد، ایـان یـافتن   س

. بردهزار ساله و آغاز بازسازي جهان در ترس و بیم و بدگمانی به سر میزمان نُه
درخور نگرش استدر متن گزارش تمثیلی زادسپرم دو نکتۀ مهم:

ـتیاران مینـوي و گیتیـایی او و تمـام       -  بیان تصویري روشن از گرفتاري اهریمن به دسـت اورمـزد، دس
. زندان آسماننیروهاي برتر در 

.کندبیان نگرانی و بیم اهریمن از پایان زمان که شرایط بسیار بدي را از نظر روانی براي او فراهم می- 
کنـد و  نخست تمثیل جالبی از گرفتاري اهریمن ذکـر مـی  ) 80-4.63(شکنگمانگزارشخ در فرّمردان

دفاع از اهـریمن  ،خفرّتمثیل و رمزگشاییهاي مرداندر. پردازدپس از آن به رمزگشایی و نمادشناسی آن می
هرمـزد هماننـد   : گویـد او مـی . اسـت شه را به صراحت بیان نکردهتر است، هرچند که او این اندیملموس

ها، باغ او را از کردن درختان و میوهخواهند با تباهکار و ویرانگر میجانوران و پرندگان زیان. باغبانی داناست
از وسایلی مانند دام ،آور از باغ خوداین باغبان دانا براي رهایی از رنج و دور کردن جانوران زیان.بین ببرند

کند تا از دام بگریـزد  افتد، تالش میکه جانور به دام میهنگامی. کند، تا آنها را به دام اندازدمیو تله استفاده 
این نکتـه  . شودآگاهی ندارد، بیشتر در آن گرفتار میچون از چگونگی کارکردن دام اما و خود را آزاد سازد،

داند که نیروي جانور تا چه انـدازه اسـت و تـا چـه     باغبان با دانش خود می. بیانگر دانایی سازندة دام است
توان و نیرویی که جانور در تن خود دارد، بر اثر کوشش و دسـت و پـا زدن او   .زمانی توان ایستادگی دارد
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گاه آن. ماندیابد و از کار و کردار بازمیرود، توان ایستادگی و پایداري او کاهش میبین میکم ازدر دام کم
او که به خواستۀ خود رسیده، جانور ناتوان و از کـار افتـاده را از دام   . کندباغبان دانا نقشۀ خود را عملی می

.کندند تا بار دیگر از آن استفاده گرداباغبان دام و تلۀ خود را دوباره به انبار برمی. راندبیرون می
:پردازدخ به رمزگشایی و نمادشناسی تمثیل خود میفرّسپس مردان

بخـش  دهنده و رهـایی آگاه است که با دانایی مطلق خود ساماندر این تمثیل باغبان دانا رمز هرمزد همه
چه به آفـرینش او  او با هر آن. داردبازمیخداوندي که نهاد بدي را از کار و کردار،باشدآفریدگان خود می

رمـز اهـریمن   ،کار نادانحیوان زیان. کندداري میرساند، مبارزه کرده و آفرینش خود را از آن نگهآسیب می
رمز آسمان است که اهـریمن  ،دام باغبان. کندتازد و آشوب برپا میگدار به آفرینش اورمزد میاست که بی

.افتددر آن به دام می
ابـزار اورمـزد   رمـز جنـگ  »زمان«است، بنابراین »زمان«دارد گذشت اهریمن را از پیروزي بازمیچهآن

کم نیروهاي خود را از دسـت  کم) اهریمن(افتادهبا این اسلحه جانور به دام . کردن اهریمن استبراي ناتوان
ـیبهایی بـه بـاغ و دام وارد    در هنگام تالش و دست و پا زدن جانور برا. شودداده و ناتوان می ي رهایی، آس

بازسـازي  ،رمز فرشکرد،این بازسازي. پردازدشود که پس از آن باغبان به آبادانی باغ و بازسازي دام میمی
.جهان و همچنین پرکردن سوراخ آسمان است

- وبی نمایـان شـده  خخ صحنۀ نبرد نابرابر اورمزد و اهریمن بهفرّدر تمثیل نمادین و رمزگشاییهاي مردان

اورمزد براي از میان بردن اهریمن از آرزوهاي او آگـاه  . دانا با اهریمن نادان در نبرد استاورمزد همه. است
اهریمن با . کشانداو با نشان دادن آفرینش زیبا و نورانی خود به اهریمن، او را به سوي دام آسمان می. است

شود، ن آفرینش زیبا سوراخی در آسمان ایجاد کرده و وارد آن میآید و با دیدن اینادانی به سوي آسمان می
.پردازدکردن آفرینش میجا به تباهخبر از همهتازد و بیسپس به زمین می

اهـریمن کـه   . انـدازد کند و او را به دام میبینی کرده، دامی براي او فراهم میاورمزد که همه چیز را پیش
اورمزد ابزارهایی در اختیار دارد که اهریمن از آنها آگاه نیست . افتدبه دام میقصد بازگشت دارد، در آسمان

گذشت زمان ابزاري سودمند بـراي اورمـزد اسـت کـه     . داندسبب نادانی خود راه مبارزه با آنها را نمیو به 
ن را نـاتوان  اورمزد، آسمان و زمـان بـه یـاري هـم اهـریم     . تواند با آن مبارزه کنداهریمن به هیچ روي نمی
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بندند تا پس از آن اورمزد و گیتی در آرامـش  اندازند و سوراخ آسمان را میساخته، او را از گیتی بیرون می
.به سر برند

تر از تمثیلهاي زادسپرم و اندکی روشن،در دفاع از اهریمن) 20-37.16(دینیدادستانگفتار منوچهر در 
توانـد جلـوي   آگاهی کـه دارد، مـی  اورمزد با نیروي بیکران و دانایی همهبنا بر دیدگاه او، . خ استفرّمردان

اهریمن نیز این توان را دارد که بیرون . ف سازدتجاوز اهریمن به گیتی را بگیرد و او را در مرز روشنی متوقّ
نابودي ما ااورمزد در اندیشۀ ناتوانی و نابودي همیشگی اهریمن است،. از گیتی به آزار و ویرانگري بپردازد

باشد، با دادگري و خوبی اورمزد ناسازگار است، بنابراین اورمـزد  پیش از آنکه دست به گناهی زده،اهریمن
کاري اهریمن او را به دام انداخته و کند تا پس از تباهآفریند که زمینۀ گناه را براي اهریمن فراهمجهان را می

کاري او توجیهی است بر دادگـري اورمـزد   به گیتی و خرابپس تاختن اهریمن . در گذر زمان از بین ببرد
. در نابودکردن اهریمن

توزیهاي اوسـت، نیز فلسفۀ آفرینش گیتی، براي دورکردن اهریمن و دشمنی و کین) 3.123(دینکرددر 
ـ    پرداختن به فلسفۀ آفرینش به منظـور فـراهم  ،نکتۀ انتقادي در سخنان منوچهراما  راي کـردن زمینـۀ گنـاه ب

اي فـراهم  به هر روي زادسپرم با یک بیان تمثیلی ساده و نو زمینـه .اهریمن و توجیه دادگري اورمزد است
خ با دیدگاه فلسفی و عقالنی که فرّمردان. کند تا تفاوت نبرد نابرابر اورمزد و اهریمن را به نمایش بگذاردمی

ه کرده و با زیرکی به رمزگشـایی نمادهـاي آن   در سراسر کتاب خود دارد، از تمثیل ساده و ملموسی استفاد
است، هرچند که او خوبی بهره بردهاو از رمزشناسی نمادهاي تمثیل خود براي دفاع از اهریمن به. پردازدمی

هاي تمثیلی و این اندیشه. رمزپردازیهاي او گواه روشنی بر این نکته استاما آشکارا از اهریمن دفاع نکرده،
ها بـراي دفـاع از اهـریمن و    او از این اندیشه. استن منوچهر به گونۀ آشکارتري بیان شدهنمادین در سخنا

ـیس در اندیشـۀ عرفـاي    به نظر می. استکردهتوجیه رفتار اورمزد در برابر او استفاده  رسد آموزة دفاع از ابل
.  7ها در متون پهلوي نباشداز این اندیشهتأثیر مسلمان ایرانی بی

کند و نخستین پدر و مادر از شدن اهریمن در آسمان، آفرینش اورمزدي آغاز به بالیدن میزندانیپس از 
,Bundahišn(آیندتخمۀ کیومرث به وجود می . گیرندشوند و زمین را فرامید میفرزندان انسان متولّ). 14.6

تـرین  زردشت بزرگ. دهدمیویژه زردشت ادامهبه،چنان به دشمنی خود با انسان و فرزندان اواهریمن هم
ناکـام  امـا  بـرد، دشمن اهـریمن اسـت و او تمـام تـالش خـود را بـراي نـابودي زردشـت بـه کـار مـی           
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او . کاران در دوزخ استآزار و شکنجۀ دروندان و گناه،دیگر اهریمنکردار). Dēnkard,7.4.36-40(ماندمی
کردیـد، بـه آفریـدگار    خوردید و کار مرا مـی را میگیرد که چرا نان اورمزد آنها را در دوزخ به ریشخند می

به دشـمنی خـود بـا    ،اهریمن تا رستاخیز). 1. 100؛ 5. 9: نامهارداویراف(خود نیندیشید و کام مرا برآوردید
.                                          خورددهد و در رستاخیز سرنوشت او رقم میمیانسان ادامه 

سرنوشت اهریمن

سرنوشـت اهـریمن در   . هاي اوستایی و تفسیري بر آنهاسترنوشت اهریمن در متون پهلوي ادامۀ آموزهس
ـ    ي نو است که آن را مـی اوستااین متون برگرفته از سرنوشت اهریمن و دیوان در  ـتۀ کلّ ی تـوان بـه دو دس

.کردانسانی تقسیم سرنوشت اهریمنی و سرنوشت دیوـ

سرنوشت اهریمنی) 1

گریزد و دوبـاره بـه دوزخ تیـره و تـار در اپـاختر      ي نو پس از شکست نیروهایش میاوستان دراهریم
د زردشت ضربۀ تولّ. یابداین سرنوشت براي او در متون پهلوي ادامه می). 12، 96. 19یشت، (شودمیرانده

).47. 37،سپرموزیدگیهاي زاد(گرددکند و سبب گریختن او به زیر زمین میسنگینی بر اهریمن وارد می
,29.34(بندهشـن در . شـود مـی اهریمن همراه با دیوان از جهان بیـرون رانـده  )6.141.2(دینکرددر 

بـود، بـه تـاریکی و تیرگـی     جا که به زمین تاختهاهریمن همراه با دیو آز با دعاي گاهانی از همان) 34.30
اش بـه  اهـریمن بـا زادگـان بدتخمـه    ) 35. 7(سنیزند بهمندر . افتد و سرانجامِ او از کار افتادگی استمی

نیز اهـریمن همـراه بـا تـاریکی و بـوي      ) 95- 92. 48(روایت پهلويدر . گریزدتاریکی و تیرگی دوزخ می
شود و سپس سست و ناتوان شده و میبود، از آسمان راندهگندي که در آغاز تاختن به گیتی، با خود آورده

. مانـد اهریمن در پایان جهان از کـار و کـردار بـازمی   ) 13. 7(مینوي خرددر گزارش. توان بازایستادن ندارد
ـین مـی  ) 4.79(شکنگزارش گمانهمچنین در  نـاتوانی  . شـود رود و او نـاتوان مـی  نیروهاي اهریمن از ب

Dādestān-ī(اهریمن برابر است با نابودي دیوان و نیروهاي ویرانگر؛ یعنی نابودي دشـمن بـراي همیشـه   

Dēnīg, 37.20.(

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


چهارمشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی142

ـیچ  آن است که او همیشه زنده می،سرنوشت اهریمنکتۀ برجسته درن ـین نمـی   مانـد و ه رود، گـاه از ب
این سرنوشت اهریمن برگرفته از چالشهاي روانی . کرده و از کار بازداشتتوان او را ناتوان میبنابراین تنها 

- در نظام آفرینش است، بهر مسألۀ خیر و شرّورزانه و فلسفی او در برابر خردو درونی انسان و زاییدة تفکّ

اي که گونهنمونۀ گویاي این آمیختگی در تن و روان انسان است، به. ویژه در دوران آمیختگی نیکی و بدي
ناپاك و اهریمنی باشد، بلکه او باید در تن و روان خود "تواند سراسر پاك و اهورایی و یا کامالانسان نمی

,Dēnkard)پرداخته و به سوي ناتوانی و نابودي اهریمن پیش برودبه مبارزه با اهریمن 3.404)  .
ُود«گوید گزارش دینکرد که می بیـانگر آن اسـت کـه    Madan, 1911: 534.5-6،9)(»اهریمن نبود و نـَب

گاه وجود نداشته و نخواهدداشت؛ یعنی اهریمن داراي تن جسمانی نیسـت، وجـود گیتیـایی    اهریمن هیچ
,Dādestān-ī Dēnīg؛ 710. 5،نامهارداویراف(ردندا و تنها داراي وجودي پنـداري در تـن و روان   11)18.2-3

و به عنـوان یـک ویژگـی    ) 37. 26،مینوي خرد(انسان است، همانند دیو خشم که صورت جسمانی ندارد
ـتی هرمـزد و   هاي مزدیسنایی باوره یکی از آموزهالبتّ. شودمیزشت و اهریمنی در انسان شناخته داشتنِ هس

.12)3،اندرز پوریوتکیشان(نیستی اهریمن است
ه جایگاه البتّ. کنداین دیدگاه دربارة اهریمن، انسان را به سوي یک مبارزه در تن و روان خود هدایت می

م براي راندن اهریمن از کل جهان، تمـا . اهریمن در تن انسان قرارگرفته تا حضور او در گیتی ملموس شود
ـته     . ها باید تالش کنند تا اهریمن را از تن خود بیرون کنندانسان اگر اهریمن در تـن انسـان جایگـاهی داش

ماند، بنابراین باید اهریمن و دیوان را در تن خُرد کرد و ایزدان را جایگزین آنان باشد، در جهان نیز باقی می
,Dēnkard(کرد 5.7.4-6; 6.E30a .(

. شـود ستیز انسان با اهریمن به یک پیکار روانی در تن و روان انسان دگرگـون مـی  ،ترري ژرفدر تفکّ
ـتم بـه   این زیان بزرگ،دید اهریمناز.رساندن به روان انسان استترین آرزوي اهریمن زیانبزرگ ترین س

تبـاهی  اهریمن با ربودن روان انسـان، آن را بـه  . کاري استدر تباه،آسودگی اهریمن و دیوان. انسان است
32،؛ روایـت پهلـوي  45،مینـوي خـرد  (کنـد مـی کاري و گمراهی روان او را فـراهم کشد و زمینۀ گناهمی

Dēnkard, گیري از دریافتهـاي نیـک، روان خـود را در برابـر دریافتهـاي اهریمنـی       انسان با بهره). ;5.7.2
در پایان زندگی گیتیـایی  . ي رساندروانی خود را در پیروزي بر اهریمن یارکند تا در این نبردمحافظت می
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ــس از  ــاودان در بهشــت   پ ــدگی ج ــارزه، زن ــن مب ــان در ای ــرافرازي روان انس ــرة او ،رســتگاري و س به
,Dēnkard(خواهدبود 3.268.(

سرنوشت دیوـ انسانی- 2

ـتی   اوستادر . ي نو استاوستااین سرنوشت اهریمن برگرفته از سرنوشت دیوان در  ي نو دیـوان سرنوش
شـود؛ یعنـی اهوراییـان دیـوان را     خـورده رفتـار مـی   گونه دارند و با آنان همانند انسـانهاي شکسـت  انسان

). 55. 8؛ 5. 4؛ 27. 1یشت، (اندازندکشند و در زیر پا میگرفتارکرده، به بند می
یگـر  در پایان جهان نیز اهریمن و د). 3.105(شوداهریمن در هزارة زردشت، زده و نابود میدینکرددر 

؛ پایان نیک جهان با سـرکوبی مطلـق اهـریمن    )5.8.11(شوندمیدیوان شکست خورده، سرکوب و کشته
ـته ) 96. 48(روایت پهلويدر ). 3.123(همراه است وزیـدگیهاي  شـود و در  مـی اهریمن براي همیشه کش

.گرددسرانجام از میان آفریدگان نابود می) 48. 34(زادسپرم
بسیار ملموس و ) 16. 17(نامهجاماسپو ) 38(فروردین روز خردادماهشهاي سرنوشت اهریمن در گزار

اهوراییـان  : شـود همانند یک انسان رفتـار مـی  "در این دو نوشته با اهریمن دقیقا. استانسانی تصویر شده
سـرش  بود، برند و در همان سوراخی که از آن به گیتی تاختهاهریمن را گرفتار کرده، به بیرون از آسمان می

در نقـش  .ل سیاسی و اجتماعی روزگار ساسـانی نیسـت  ئتأثیر از مسابی،این سرنوشت اهریمن. برندرا می
در نقش رستم، اورمزد و اردشیر ساسانی را سوار بر اسب بـه تصـویر   .) م240- 224(برجستۀ اردشیر یکم

. در زیر پـاي آنـان قـرار دارد   اورمزد در حال دادن تاج شاهی به اردشیر است و دو پیکرة انسانی . اندکشیده
گمان پیکرة زیر پاي اورمزد بـا موهـاي   بی. پیکري که در زیر پاي اردشیر است، اردوان پنجم اشکانی است

;Hinnells, 1975: 97(اي نمـادین از اهـریمن اسـت   مارگونه نیز نگاره Guillmin, 1982. ؛ بـویس،  1.673
1384 :137.(
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ـیر دوم شخصی،بستاننگارة طاقهمچنین در سنگ قـرار  .) م283- 279(تی که در زیر پاي اورمزد و اردش
اردشیر به خواست و،نگارهدر این سنگ). Guillmin, 1982: 1.673(تواند نمادي از اهریمن باشددارد، می

.استاو را گرفتار کرده و در زیر پاي خود و اورمزد افکنده،یاري اورمزد

ـیان را   ها به خوبی یادآور سنگاین نگاره نگارة بیستون است که در آن داریوش اول هخامنشـی، شورش
ترین شورشـی را بـه   رسد که وي بزرگچنین به نظر می. استند دیوان به بند کشیده و مجازات کردههمان

.استدیو، اهریمن، در زیر پا افکندهنماد دیوان
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.اسـت پادشاهان و شورشیان شکست خوردة سیاسی و دینی یکساندیوان، ت اهریمن،به هرحال سرنوش
ـتانی او، زمینـۀ ورود      هاينگارهدر سنگنسانی از اهریمنهاي انگاره دورة ساسـانی و نیـز سرنوشـت داس

.کندمیاهریمن را به گونۀ موجودي زمینی و انسانی به داستان و حماسه فراهم 

هایادداشت
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 بهترین خداوندگار، همچنان داور است از روي راستی،«
آورنده است کردارهاي منش نیک را براي مزدا) زردشت(

.و شهریاري را براي اهــورا
).73- 74: 1382راشد محصل، (»او را آفریدند شبان براي درویشان

:     برابر است با. 2
.Dēnkard 5: Madan, 1911: 435.4; 440.7; 441.20 -

ـتد دیوان  هزار- .  3 که شیطان  دروند  وارونه کار          ز دوزخ فرس
ها بدان              که  شیطان  وارونۀ  بدگماندگر گویمت این سخن

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

)33/ 23/ 1: شاهنامه(دوتا  اندر  آورد  باالي   شاهبزد چنگ  وارونه  دیو   سیاه- .   4
ــه ابلیس  بند-  )107/ 47/ 1: شاهنامه(بر بکندرهچاهش بهژرفیکیبرآورد   واروـن

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


چهارمشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی146

ـان ؛ 1. 3: سفرپیدایش(دهدکر ماري درآمده و زن را فریب مینیز ابلیس در پیکتاب مقدسدر . 5 ـان  ). 14، 3. 11: دوم قرنتین در پای
پردازد و در پایان شکست خورده و با همان پیکر ماري جهان نیز در پیکر اژدهایی که همان مار آغازین است، به نبرد با فرشتگان می

).2: 20؛ 9: 12: مکاشفه(شودگرفتار و زندانی می
اگـر در دایـرة اول روم، در   : ابلیس گفت. دایرة اول مشیت است، ثانی حکمت، ثالث قدرت، رابع معلومات ازلیت«: گویدحالج می.6

: طواسین(»دایرة ثانی مبتال شوم، و اگر در دایرة ثانی حاصل شوم، در دایرة ثالث مبتال شوم، و اگر از ثالثم منع کند، به رابع مبتال شوم
7 .1 -2.(
:گویداز زبان ابلیس می) 871: دیوان(یی غزنويسنا- 

آدم  میان  حلقۀ آن  دام،  دانه  بوددر راه من نهاده نهان دام مکر خویش 
کرد آنچه کرد، آدم خاکی بهانه بودخواست تا نشانۀ  لعنت  کند  مرامی

:ددیتوانمی.) ق525- 492(القضاهعینتمهیداتها را دراوج این اندیشه- 
اند و نسبت آن نور ابلیس است که از آن زلف، این شاهد عبارت کرده! اند؟دریغا مگر که نور سیاه بر تو، بباالي عرش عرضه نکرده«

).118بند (»...با نور الهی، ظلمت خوانند؛ و اگرنه نور است
ـیاهی  آن بودي؛ سفیدي هرگـز بـی  اي عزیز حکمت، آن باشد که هرچه هست و بود و شاید بود، نشاید و نشایستی که بخالف« س

ـیس نتوانسـت   ... . ایمان، صورت نبستیعصیان و کفر بیابلیس نشایستی؛ طاعت بیمحمد بی... . نشایستی ایمان محمد بی کفر 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…".

ـتی ایـزدان و       « ـپندان و نیکـی در بهشـت و بـدبختی در دوزخ و هس و به تو نشان دهیم پاداش خوب گروندگان به اورمزد و امشاس
).85، 53: 1382ژینیو، (»ستی اهریمن و دیوان و بودن رستاخیز و تن پسین راامشاسپندان و نی

9. "ahriman rāy guft ēsted ku-š gētig nēst". West, 1882: 19.2; Zaehner , 1955: 135,  180. F.4, 3; Shaked, 1967: 228.
:داري این کهکاري و وظیفهخویش) عمل(مرا ورزش«. 10

عریان، (»...کنارگی و پاکی، و اهریمن را به نیستی و نابودي اندیشیدن وخدایی و بیهستی ازلیت، ابدیت و انوشههرمزد را به
1371 :86.(
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کتابنامه

یادنامۀ دکتر احمـد  » دینکرداز کتاب سوم ] 123[تکوین عالم و پایان جهان به روایت بخشی«).1379. (آموزگار، ژاله
.سخن: تهران.1چ .صادقیاشرف به کوشش علی.تفضلی

تواند به روشنی بتازد و چرا اورمزد اهریمن را از بـد کـردن بـاز   چگونه اهریمن می«).1387. (ـــــــــــــــــــ
: تهران.به کوشش محمود جعفري دهقی.جرعه بر خاك.»شکند گمانیگ وزارترجمۀ فصل دوم و سوم . داردنمی

.المعارف بزرگ اسالمیمرکز دایره
.نشرچـشمه و آویشن: تهران.3چ .)دینکرد هفتم(اسطورة زندگی زردشت).1375. (آموزگار، ژاله، تفضلّی، احمد

.معین: تهران.کتاب پنجم دینکرد). 1386(.ـــــــــــــ ، ــــــــــــ 
.بمبئی.روایات داراب هرمزدیار).1922(.واال، موبد رستم مانکاون

.ققنوس: تهران.2چ .ترجمۀ عسکر بهرامی. باورها و آداب دینی آنهازردشتیان، ).1383. (بویس، مري
.انتشارات توس: تهران.2چ .بندهش فرنبغ دادگی).1380. (بهار، مهرداد
.نشرآگه: تهران.1چ .)پارة اول و دوم(پژوهشی دراساطیرایران).1375. (ـــــــــــ 

.انتشارات اساطیر: تهران.1چ .اگاته).1378. (پورداود، ابراهیم
.انتشارات اساطیر: تهران.1چ .یسنا).1380. (ـــــــــــــــ 
.انتشارات اساطیر: تهران.1چ .یشتها).1377. (ـــــــــــــــ 

سی شنانامه دکتري زبانپایان. 9مانسرنسک از دینکردتصحیح و ترجمه سوتکرنسک و ورشت ). 1344. (تفضلی، احمد
.)چاپ نشده.(دانشکده ادبیات: دانشگاه تهران.و زبانهاي باستانی ایران

.انتشارات توس: تهران.3چ .به کوشش ژاله آموزگار.مینوي خرد).1380. (ـــــــــــــ 
.انتشارات سخن: تهران.2چ.تاریخ ادبیات ایران قبل ازاسالم). 1376. (ـــــــــــــ 

نشر : تهران.فروزيمحمود به: ترجمه.تصحیح و تحقیق لویی ماسینیون.طواسین). 1384. (ورحلّاج، حسین بن منص
.علم

.دنیاي کتاب: تهران.1چ .مجموعه قوانین زردشت یا وندیداد اوستا). 1382. (دارمستتر، جیمس
.یدرآبادح: دکن).حصۀ سوم کتاب اوستا(وندیداد). 1948. (االسالم، سید محمدعلی حسنیداعی

.1ش.10س.شناسیایران.»اهرمن و دیوان در متون پهلوي«).1377. (دریایی، تورج
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به کوشش ماهیار .1نویسهاي پهلوي و پژوهشهاي ایرانیگنجینۀ دست.نیرنگستان).2535/1355(.58نویس تدست
.مؤسسۀ آسیایی دانشگاه پهلوي شیراز: شیراز.اساکیخسرو جاماسب.نوابی

هـاي  گنجینـۀ دستنویسـهاي پهلـوي و پـژوهش    .دکتاب چهارم و پنجم دینکر).2535/1355.( الف65تیسدستنو
.مؤسسۀ آسیایی دانشگاه پهلوي شیراز: شیراز.اساکیخسرو جاماسب.به کوشش ماهیار نوابی.25ایرانی

.انتشارات کاریان: تهران.1چ .شرح یسن نهم.درآمدي بر دستورزبان اوستایی).1364. (تقیراشد محصل، محمد 
.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران.1چ .سروش یسن).1382. (ـــــــــــ
.تابستان.2ش.9س.نامۀ پارسی.»تأکید بر اختیار و اراده.ام اوستایسن سی«).1383. (ـــــــــــ 
.هشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژو: تهران.2چ .یسنزند بهمن).آ1385. (ـــــــــــ
.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران.2چ . وزیدگیهاي زادسپرم).ب1385. (ـــــــــــ 

.توس: تهران.1چ .ايترجمۀ فریدون بدره.]شکنگزارش گمان[تعالیم مغان).1378. (سی. زنر، آر
.انتشارت معین: تهران.2چ .ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار.نامهارداویراف).1382. (ژینیو، فیلیپ

.کتابخانۀ سنایی: تهران.به سعی و اهتمام مدرس رضوي.دیوان).1354. (سنایی غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم
.کتابخانه ملّی جمهوري اسالمی ایران: تهران.1چ .متون پهلوي).1371. (عریان، سعید

.منوچهري: تهران.5چ .عفیف عسیران: تصحیح.تمهیدات).1377. (بن محمدالقضاه، عبداهللاعین
.المعارف بزرگ اسالمیمرکز دایره: تهران.به کوشش جالل خالقی مطلق.)1- 8ج(شاهنامه).1386. (فردوسی، ابوالقاسم

.انتشارات اساطیر: تهران.1چ .هنري مرتن.ترجمۀ فاضل خان همدانی ویلیام گلن). 1380(.کتاب مقــدس
.16ش .کودهایران.»فروردین روز خردادماه«).1335. (کیا، صادق

.فروهر: تهران. سرود بنیاد دین زرتشت).1363. (مقدم، محمد
.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران.1چ .یسنبغان).1382. (میرفخرایی، مهشید

.موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی: تهران.1چ .سکنبررسی هادخت).1371. (ــــــــــ 
.موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی: تهران.1چ .روایت پهلوي).1376. (ـــــــــــ 
.فروهر: تهران.1چ .بررسی هفتها).1382. (ـــــــــــ 
.یازدهمسال.نشریۀ دانشکده ادبیات تبریز.»یادگار بزرگمهر«).1338. (نوابی، ماهیار
.سال دوازدهم.نشریۀ دانشکده ادبیات تبریز.»)داراننخستین دین(گزیدة اندرز پوریوتکیشان «).1339. (ـــــــــــ 

.تهران.)درایش اهریمن با دیوان، یادگار جاماسپ(. یسنزند بهمن).1312. (هدایت، صادق
.تهران.شکنگمانگزارش).1943. (ـــــــــــــ
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