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چکـيده
مسئله خیر و شر از مهمترین مفاهیمی هستند که همواره در طول تاریخ ،زندگی انسان را جهتدار کردهاند .اصل مهم در
اندیشهي اساطیر ایران باستان ،ستیز میان نیروهاي اهریمنی با نیروهاي اهورایی است که تمام جهان را آوردگاه این دو
نیروي متخاصم میکند .تحتتأثیر این اندیشه در شاهنامه نیز به جنگ و ستیز میان این گروهها پرداخته شده است .در
شاهنامه شر و شرور در قالب شخصیتها و موجودات اهریمنی و مفاهیم و مضامین انتزاعی چون خشم ،رشك ،حسد،
ستم ،آزمندي و ...که نمایانگر نیروهاي شر و بدي است ،توصیف و نمود پیدا کرده است .هدف از پژوهش حاضر بررسی
نیروهاي شر و اهریمن در شاهنامه فردوسی است که جزو شاخصترین آثار کل دوران ادبی ایران محسوب میگردد ،تا
رهیافتی در شناخت هرچه بیشتر این نماد مهم در ادبیات حماسی و اساطیري باشد .پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ به
پرسش که اهریمن در شاهنامه فردوسی دوران صفوي با چه صفات و ویژگیهایی توصیف شده است؟ انجام یافته است.
روش توصیفی تحلیلی بوده و اطالعات از طریق منابع کتابخانهاي گردآوري شده است.

واژگـان کلـیدی :شاهنامه فردوسی ،اهریمن ،شر ،دیو
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* -این مقاله برگرفته از پایاننامه نویسنده با عنوان مقایسه ساختاري نبرد اسفندیار با اژدها در هشت نسخه شاهنامه از مكاتب شیراز و تبریز دوم
میباشد.
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 -1مقدمه
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اهریمن و اهریمن شناسی موضوعی است که در هر برهه از زمان و مكان در ادبیات و هنر ایران قابل پژوهش است ،اما
پررنگترین بخش آن در ادبیات حماسی ،به ویژه شاهنامه فردوسی به چشم میخورد .اهریمنان نیمهي وارونهي اورمزد ،امشاسپندان
و ایزدان هستند .هرگاه که اهوراییان نشان گیتی و تن جسمانی بیابند ،اهریمن نیز براي کامل شدن آفرینش اورمزدي و درک و
دریافت گیتی و تنآفریدههاي اهورایی ،گیتی و تن میپذیرند .این نیاز به هستیپذیري در صحنههاي نبرد حماسی میان ایزدان و
دیوان یا انسان و دیوان و هنگام ملموس ساختن داستان یا حماسه براي عامه مردم افزایش مییابد .در ایران باستان ،دو مفهوم خیر
و شر زادة زروان ،خداي ازلی و ابدي است .بر اساس متون کهن از زروان دو فرزند تولد مییابند به نامهاي اورمزد و اهریمن .زروان
قرار را بر این گذاشته بود که پادشاهی و جاللش را به فرزندي بدهد که زودتر به دنیا بیاید .اهریمن از این فكر آگاه میشود ،شكم
زروان را میدرد و بیرون میآید .هدف اهریمن فریفتن انسان تا روز رستاخیز است .اهریمنان موجوداتی بزرگپیكر با دوپا ،دو دست
و بیشتر سیاه رنگند .اما ویژگیهاي حیوانی مانند تن پر از موي چون گوسفند ،سر چون پیل یا شیر ،دندانهاي گراز و موهاي دراز
نیز دارند .هدف پژوهش حاضر مطالعه و بررسی اهریمن و تجسم آن در شاهنامه است .بنابراین در پی پاسخ به این پرسش که
اهریمن داراي چه صفات و ویژگی هایی در شاهنامه است؟ در این پژوهش اطالعات از طریق منابع کتابخانهاي جمعآوري و به
صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .موضوع اهریمن همواره در طول زمان از جهات مختلفی مورد پژوهش قرار
گرفته است .از جمله پژوهشهاي انجام شده در این زمینه میتوان به مقاله "نیروهاي اهریمنی در شاهنامه و تظاهرات آنها" از
محمدرضا میري در سال  0099اشاره داشت .همچنین مقاله "اهریمن" از الهه امینی کیاسري و نفیسه نمدیانپور در سال 0099
نیز قابل توجه است .عالوه بر آن در مقاله دیگري با عنوان "خاستگاه و ردپاي دیو و اهریمن در ادب کهن فارسی" از حمیرا زمردي
و زهرا نظري در سال  0090به این مسئله پرداخته شده است.

 -2اهریمن در شاهنامه
اهریمن در اوستا بصورت «انگرامنیاوا» استعمال شده است و از دو کلمه ترکیب یافته که کلمه اول «انگرا» به معنی بد و
خبیث و جز دوم همانست که در فارسی «مینو یا منش» شده است و مجموعاً این کلمه به معنی بدخواه یا خرد خبیث و پلید است
(رستگار .)00:0:09 ،این کلمه در پهلوي اهریمن و در فارسی دري بصورتهاي اهریمن ،آهرامن ،اهرامن ،اهرمن ،اهریمه ،آهریمن،
آهریمه و هریمن بكار رفته است .اما در شاهنامه فقط بصورت اهریمن و اهرمن مصطلح است (خلف تبریزي )096 :0001 ،و در
برابر یزدان قرار دارد.
از اهرمنی گرره ایزدي است
هر آن چیز کان نزره ایزدي است
در فرهنگها آن را به روح بدي و بزرگترین قواي شیطانی در عالم ،معنی کردهاند .فریتس ولف ایرانشناس آلمانی آن را به روح
خبیث تعبیر کرده است .اهریمن موجودي است که در برابر اهورامزدا قرار میگیرد و با دیدن دنیاي روحانی اهورامزدا ،به مرز
روشنایی میتازد و شكست میخورد .اما پس از این شكست تصمیم میگیرد موجوداتی را بیافریند که در برابر موجودات اهورایی
قرار میگیرند .این موجودات دیو نامیده میشوند .بنابراین ،دیوها فرزندان اهریمن و خود اهریمن نیز به عنوان دیوِ دیوان و ساالر
دیوها معرفی میشود و دنیاي بزرگی از دیوهاي مختلف به وجود میآورد که هرکدام نماینده یكی از صفات زشت انسانی یا بالیاي
طبیعی همچون سیالب و خشكسالی هستند و در اساطیر ایرانی میتوان چهار دوره آفرینش پنداري ،وجودي ،هستیمند و انتزاعی
را براي آنها در نظر گرفت (اکبري مفاخر.)11 :0060 ،
در دوره آفرینش پنداري ،دیوان تنها جنبه ذهنی دارند و در ذهن انسان آفریده و پرداخته شدهاند.
در دوره وجودي ،آنها از حضور ذهنی به موجودیت میرسند ،داراي آفریننده یعنی اهریمن هستند و در جهان خود به زندگی
میپردازند .سلسله مراتب آفرینش آنها شامل آفریننده ،سرکردگان و افراد است .این آفرینش در آسمان و فراتر از مرزهاي زمینی
است.
در دوره هستیمند ،دیوان موجوداتی انسانگونه هستند که بر دو پاي خود ایستاده و از دستان خود بهره میگیرند ،اما پیكر آن-
ها با پیكر انسانی متفاوت است .آنها در زیستگاه خود داراي جامعهي فرهنگ ،تمدن و نظامهاي نمادین هستند.
در دوره چهارم دیوان به طور کامل از جامعه دیو و پیكر انسان گونه خارج میشوند و به صفاتی که جلوههاي زشت و پلید
انسانی را نشان میدهند ،دگرگون میگردند.
شاهنامه فردوسی در داستان هاي مختلفی به تقابل بین دیو و یا اهریمن با قهرمانانی همچون اسفندیار ،رستم ،کیومرث و...
پرداخته که با تأمل در هرکدام از این داستانها میتوان به ویژگیهایی از این موجودات پی برد.
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 -3کيومرث و اهریمن
اهریمن را نخستین بار در شاهنامه در داستان کیومرث _نخستین شاه ایرانی که پادشاهی را در چكادکوه به دست گرفته و
همراه با فرزندان خود در دل کوهها جاي میگیرد_ مییابیم .زندگی این دوران ،آرمانی و پردیسی است .دد و دام زیر فرمان
کیومرث هستند و او فرزندي خوبروي و فرخنده به نام سیامك دارد ،در برابر کیومرث تنها دشمن او ،اهریمن قرار دارد.
مگر در نهان ریمن اهرمنا
به گیتی نبودش کسی دشمنا
اهریمن نیز مانند کیومرث فرزندي به نام خزوران دارد .فرزند اهریمن ،سپاهی میآراید و در آرزوي به دست آوردن تاج و تخت
کیومرث روي به ایران مینهد .سیامك ،فرزند کیومرث از هجوم دیوبچه آگاهی مییابد و به مقابله با او میپردازد .ولی سرانجام به
دست فرزند اهریمن کشته میشود و بدین ترتیب نخستین کردار اهریمنی یعنی مرگ و نخستین دیو در شاهنامه پدیدار میشود
(اکبري مفاخر.)10 :0060 ،
همی راي زد تا ببالید بال
به رشك اندر اهرمن بدسگال
دالور شده با سپاهی بزرگ
یكی بچه بودش چو گرگ سترگ
دوتا اندر آورد باالي شاه
بزد چنگ وارونه دیو سیاه
به چنگال کردش کمرگاه چاک
فكند آن تن شاهزاده به خاک
تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو
سیامك به دست خزوران دیو

 -4اهریمن در هفت خان رستم
نمود ظاهري اهریمن در هفت خان رستم ،از خان سوم آغاز میگردد .در خان سوم ،رستم اهریمن را به شكل اژدهایی جادویی
میبیند که به پهلوان خفته نزدیك می شود تا او را به هالکت برساند .رخش که با دیدن اژدها به وحشت افتاده دو بار سعی میکند
که خداوند خویش را بیدار کند ،ولی هر دو بار همزمان با بیداري رستم اژدها ناپدید میشود و رستم خشمناک رخش را تهدید می-
کند که اگر در بیدار کردنش پافشاري کند او را میکشد ،ولی هنگامی که رخش او را براي بار سوم بیدار میکند اژدها به خواست
خدا نمیتواند خود را از دیده پنهان کند و رستم در دم او را میکشد (امیدساالر.)09 :009: ،
بغرید برسان ابر بهار
بدان اژدها گفت برگوي نام
نشاید که بینام بر دست من

زمین کرد پر آتش کارزار
کزین پس نبینی تو گیتی به کام
روانت برآد ز تاریك تن
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پس از هجوم اهریمن و دیوان و کشته شدن سیامك ،نبرد کیومرث رنگی خدایی و آیینی به خود میگیرد و در نهایت آنان را
شكست میدهد و روي زمین را از وجود دیوان پاک میکند.

در این خان ،اژدها نامش را آشكار نمیکند و در عوض قدرتنمایی میکند.
در خان ششم رستم به جنگ ارژنگ دیو میرود و در نهایت در خان هفتم با دیو سپید به نبرد میپردازد و پیروز میشود و جگر
این دیو را به نزد کاووس میبرد تا کاووس با چكاندن خون جگر دیو در چشمانش بیناییش را دوباره به دست آورد .دیو سپید بنابر
شاهنامه ،سردار پادشاه مازندران و فرمانده دیوان آن سامان در روزگار کیكاووس بود که به سبب سپید بودن مویش به این نام
خوانده شده است در حالیكه سایر دیوان معموالً سیاه رنگ مجسم شدهاند.

 -5اهریمن در هفت خان اسفندیار
در هفت خان اسفندیار ،در دو خان با موجودي اهریمنی رو به رو میشود که اهریمن به شكل موجودات دیگري خود را نمایان
میکند .خان سوم یكی از خانهایی است که در آن اسفندیار با اژدهایی اهریمنی برخورد میکند .اسفندیار دستور میدهد تا گردون
چولبی بسازند و تیغهایی در آن قرار دهند و صندوقی نیز خواست تا داخل آن قرار بگیرد و دو اسب هم در جلوي آن قرار داشت.
زمانی که هوا تاریك میشود به نزد اژدها میرود .اژدها وقتی صداي گردون و اسبها را شنید جلو آمد و دهانش را باز کرد و
گردون و اسبها را بلعید و تیغها به کامش فرو رفتند.سپس اسفندیار از صندوق بیرون آمد و با شمشیر به مغزش کوبید.
یكی تیز شمشیر در چنگ شیر
برآمد ز صندوق مرد دلیر
همی دود زهرش برآمد ز خاک
به شمشیر مغزش همی کرد چاک
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در خان چهارم اسفندیار با زنی جادوگر رو به رو میشود که شاهان اورا غول مینامیدند .اسفندیار سپاه را به سوي او حرکت
داد .بیشهاي چون بهشت دید که درختان بسیار داشت و در جويهایش گالب روان بود پس لب چشمه نشست و به طنبور زدن
مشغول شد و خواند :از شر ببر و اژدها خالصی ندارم و پریچهرهاي نمییابم .زن جادوگر صدایش را شنید و با همه زشترویی خود
را به صورت زیبایی درآورد و به نزد اسفندیار رفت .اسفندیار بر بازویش زنجیري داشت که زرتشت از بهشت آورده بود .آن را به
گردن انداخت و به زن جادوگر گفت تو بر من چیره نمیشوي پس صورت اصلیت را نشان بده .ناگاه پیرزنی سیاه چهره دید پس
خنجر را بر سرش فرود آورد و او را هالک کرد.
بگشتاسب آورده بود از بهشت
به بازوش دربسته بد زردهشت
نبردي گمانی به بد روزگار
بدان آهن از جان اسفندیار
بدان سان که نیرو برد از تنش
بینداخت زنجیر در گردنش
اگر آهنین کوه گردي بلند
بدو گفت بر من نیاري گزند
به شمشیر یازم کنون پاسخت
بیاراي زان سان که هستی رخت
سر و موي چون برف و رنگی سیاه
به زنجیر شد گنده پیري تباه

 -6خصوصيات اهریمن در شاهنامه از دیدگاه فردوسی
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اهریمن منشأ ناپاکی و پلیدي به شمار میرود و به طور کلی صفات ناشایست و اعمال ناپسند از آنِ اهریمن میباشد .اما در
مواردي صفات خاص ،کارها و پیكرهاي متفاوت مانند هیئت دیو نیز به اهریمن نسبت داده شده است .فردوسی نیز در بسیاري موارد
خصلت هاي بد انسانی را به دیوان که در اساطیر ایران باستان در اوستا و آثار زبان پهلوي و همچنین آثار شفاهی مردم رمز زشتی و
ناپاکیاند ،مانند کرده است .شاعر در ضمن صحبت انوشیروان با وزیرش بزرگمهر ده خصلت زشت را به عنوان ده دیو برمیشمارد.
گز ایشان خرد را بباید گریست
بدو گفت کسري که ده دیو چیست
دو دیوند با زور و گردن دراز
چنین داد پاسخ که آز و نیاز
چو نمام و دوروي و ناپاک دین
دگر خشم و رشك است و ننگ و کین
به نیكی وهم نیست یزدان شناس
دهم آنكه از کس ندارد سپاس

 -1-6صفات اهریمن
چنانكه اشاره شد شاهنامه ده صفت اخالقی براي اهریمن نام میبرد که این صفات دهگانه که اهریمنی نامیده میشوند عبارتند
از:
 -0بیخردي :این صفت در گفتگوهاي بسیاري که میان افراد اتفاق افتاده وجود دارد .در داستان رستم و اسفندیار،پشوتن
اسفندیار را از جنگ با رستم مالمت میکند و می گوید که دیو ،راه خرد را بر آن دو بسته است و دیو منشأ بی خردي محسوب می-
شود
برادر که یابد چو اسفندیار
پشوتن بدو گفت کاي نامدار
مه یك نامور با دگر کین نجست
به یزدان که دیدم شما را نخست
هم از رستم و هم ز اسفندیار
دلم گشت ز آن کار چون بهار
ببندد همی بر خرد دیو راه
چو در کارتان باز کردم نگاه
همچنین در همان داستان ،رستم خطاب به اسفندیار میگوید
ز دل دور کن شهریارا تو کین

مكن دیو را با خرد همنشین

به طور کلی هر جا که خرد از سر کسی دور میشود او با دیو همآواز گشته است چنانكه در داستان کسري ،فرزند کسري یعنی
نوشزاد که از مادر مسیحی به دنیا آمده است به دین پدر نمیگراید و مسیحی و گمراه میشود .درباره او فردوسی میگوید (برزگر
خالقی.)96 :0039 ،
چنین دیو با او هم آواز گشت
سر نوشزاد از خرد بازگشت
 -1بی شرمی :صفت دیگري که براي اهریمن در شاهنامه بدان اشاره شده و در داستان سیاوش پیران خطاب به افراسیاب
اشاره میکند بیشرمی است که میگوید
ببر از رخت شرم کیهان خدیو
چرا بر دلت چیره شد راي دیو
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بكشتی سیاوش را بیگناه

به خاک اندر انداختی نام و جاه

 -0آز و نیاز :این دو صفت در شاهنامه خود به دیو تشبیه شدهاند که دیوساز هم هستند و هرکس این دو خصلت را داشته باشد،
همچون دیوان است .در داستان اسكندر وي از برهمن پرسشهایی میکند و او جواب میدهد .در یك جا اسكندر میپرسد( :برزگر
خالقی.)90 :0039 ،
کش از بهر بیشی بباید گریست
بپرسید خود گوهر از بهر چیست
دو دیوند بیچاره و دیوساز
چنین داد پاسخ که آز و نیاز
در جایی دیگر انوشیروان آز یعنی حریصی را از همهي خصلتهاي بد قويتر میشمارد (مالاحمد.)001 :0066 ،
کدام است اهریمن زورمند؟
بدو گفت از این شوم ده با گزند
ستمكاره دیوي بود دیرساز
چنین داد پاسخ به کسري که آز
 -0کژي و کاستی :این صفات اهریمنی در داستان بهرام گور آورده شده است:
سوي دیو شد کژي و کاستی
به گسترده همپاکی و راستی

 -:ناسپاسی :صفت دیگري که اهریمنی برشمرده شده و به دیو نسبت داده شده ناسپاسی است و آدمیان بدکار و ناسپاس را
دیو نامیده است.
کسی کو ندارد ز یزدان سپاس
تو مر دیو را مردم بدشناس
ز دیوان شمر مشمر از آدمی
کسی کو گذشت از ره مردمی
 -0ظلم :مذمت ظلم و ستم در اکثر داستانهاي شاهنامه به خصوص در داستانهاي ضحاک ،رستم ،شغاد ،گشتاسب ،بهرام و
امثال آنها خیلی برجسته صورت گرفته است .همچنین در این اثر سلسله چهرههایی آفریده شدهاند که تمثال برجستهي ظالمی و
بیدادگري میباشند .نماینده معروف شاهان ظالم و خونخوار در شاهنامه ضحاک بیدادگر است (مالاحمد.)003 :0066 ،
که بیدادگر بود و ناپاک
نكوهیدهتر شاه ضحاک بود
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در زمان فریدون نفوذ ذهنیت اهریمنی همه جا را با اثر اعمال و فریبكاري او وجود دارد ،چنان که فریدون در پیغامی به دو
فرزند نافرمان خود چنین میگوید (رستگار.)30: 00:0 ،
بكژي و تاري کشد اهرمن
شما را کنون گر دل از راه من
چنین از شما کرد خواهد پسند؟
ببینید تا کردگار بلند

فردوسی در مقابل ضحاک ظالم سیماي فریدون عادل را میگذارد که رمز دادگري بوده است و براي از بین بردن ظلم و ستم
مبارزه نموده و به اهریمنی بودن این صفت اشاره مینماید.
ببست اندر آن پادشاهی کمر
فریدون فرخ شه دادگر
بیاراست گیتی سراسر به داد
همه بند اهریمنی برگشاد
 -3تندي و شتاب :از صفاتی که اهریمنی برشمرده شده است شتاب است که پشیمانی به بار میآورد (مالاحمد.)006 :0066 ،
پشیمانی جان و رنج تن است
شتاب و بدي کار اهریمن است
 -6نمامی و سخنچینی :این صفت از صفاتی است که دیو نامیده شده است.
دگر دیو نمام کو جز دروغ

نداند نراند سخن با فروغ

 -9رشك :یكی دیگر از صفات اهریمن و دیو در شاهنامه رشك است.
به رشك اندر اهرمن بدسگال

همی راي زد تا ببالید یال

00

رشك از دیوان دردسرساز شاهنامه است .رشك بردن دگرسیوز بر سیاوش باعث شد نزد افراسیاب از او بدگویی کند و افراسیاب
را عیله او بدبین کند .رشك مایه آز و عذاب است (قاسمپور.)10 :0090 ،
دژ آگاه دیوي بود دیرساز
که رشك آورد آز و گرم و گداز
 -06ناپاکی دین :این صفت را میتوان در داستان منوچهر که علم انتقامجویی از خون ایرج را به دوش میکشد ،در زمان
پادشاهی خود به اطرافیانش هشدار میدهد (رستگار.)31 :00:0 ،
بگردد ز راه و بتابد ز دین
هر آنكس که در هفت کشور زمین
و از اهرمن بدکنش بدترند
همه نزد من سر به سر کافرند

 -2-6اعمال اهریمن
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حماسهسراي ایران در شاهنامه اعمال و کارهایی را به اهریمنان و دیوان نسبت داده است که حكایت از پایههاي قوي و غنی
زندگی متمدنی دارد که گویا سررشتهي این امور متعدد و متنوع در حوزه رسالت و دانش ،رامشگري و جادویی ،سپاهیگري و
فریبندگی و مهندسی و معماري در دست آنان بوده است (گلی .)0:0 :0060 ،به برخی از این خویشكاريها به اختصار اشاره شده
است:
 -0پیغام گذاري :در داستان جنگ ارجاسب تورانی با گشتاسب نره دیوي پیام زرتشت را خطاب به گشتاسب در مورد قطع باج و
خراج به ترکان میشنود و فوراً آن را به شاه چین میرساند و ارجاسب با شنیدن آن بیمار میشود و بزرگان لشكر خویش را فرا می-
خواند و آن پیغام را براي آنها مطرح میکند و دستور میدهد به گشتاسب نامه بنویسد تا او سر از اطاعت پادشاه چین برنتابد (گلی،
.)0:3 :0060
پس آگاه شد نره دیوي از این
بدو گفت که اي شهریار جهان
بجاي آوریدند فرمان تو
مگر پور لهراسب گشتاسب شاه
چو ارجاسب بشنید گفتار دیو
از اندوه او سست و بیمار شد
یكی نامه باید نوشتن کنون

هم اندر زمان شد سوي شاه چین
جهان یكسره پیش تو چون کهان
نتابد کسی سر ز فرمان تو
که آرد همی سوي ترکان سپاه
فرود آمد از گاه ترکان خدیو
ز شاه جهان پر ز تیمار شد
سوي آن زده سر ز فرمان برون

 -1تعلیم خط و نوشتن :از جمله کارهایی که فرزانه طوس به این موجودات رازناک نسبت داده است نوشتن آن هم نه به یك
زبان بلكه به سی زبان رومی ،تازي ،پارسی ،چینی ،پهلوي و...است .وقتی طهمورث بر دیوان غلبه کرده ،آنها را به بند میکشد و
دیوان تعهد میکنند هنر نوي که همان نبشتن است به خسرو بیاموزند تا جان و دل او را با فروغ دانش روشنایی بخشند.
دلش را چو خورشید بیفروختند
نبشتن به خسرو بیاموختند
چه رومی و چه تازي و پارسی
نبشته یكی نه چو نزدیك سی
نگاریدن آن کجا بشنوي
چه سغدي و چینی و چه پهلوي
 -0رامشگري :وقتی که کیكاووس بر تخت مینشیند ،روزي در گلستانی که به همراه سران پهلوانان مملكت مجلس بزم
ساخته بود ،دیوي رامشگر بربط بر بغل به نزد پردهداري میآید و از او میخواهد تا اجازه بدهد نزد شهریار برود و براي او سرودي
بخواند .با اجازه پردهدار به بزم شاه رفته ،ضمن معرفی خود سرود مازندرانی را سر میدهد.
بیامد که خواهد بر شاه بار
چو رامشگري دیو زي پردهدار
یكی خوش نوازم ز رامشگران
چنین گفت کز شهر مازندران
برآورد مازندرانی سرود
به بربط چو بایست بر ساخت رود
همیشه بر و بومش آباد باد
که مازندران شهر ما یاد باد
 -0روان ساختن گردونه در آسمان :وقتی فرمانروایی و شكوه حكومت جمشید بر روي زمین به اوج خود رسید ،دستور داد تخت
شاهانهاي برایش مهیا سازند که هر وقت اراده میکرد دیوان با آن قدرت و توانایی خارقالعادهي خود را از هامون برداشته در
گردون روان میداشتند .وقتی که مردمان گردونه جمشید را در آسمان روان دیدند به سبب انعكاس نور خورشید از گردونه ،گمان
کردند دو خورشید در آسمان طلوع کرده است و نام آن روز را نوروز نهادند.
چه مایه بدو گوهر اندر نشناخت
به فر کیانی یكی تخت ساخت
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که چون خواستی دیو برداشتی
چو خورشید تابان میان هوا
به جمشید بر گوهر افشاندند

ز هامون به گردون برافراشتی
نشسته برو شاه فرمانروا
مر آن روز را روز نو خواندند

 -:ساحري و جادوگري :سر نره دیوان مازندران ،دیو سپید ،با اعمال جاودانه از گرد وخاک ابر سیاهی برمیانگیزد که در اثر آن
چشم دو بهره از لشكریان از جمله خود کیكاووس تیره و نابینا میشود.
جهان کرد چون روي زنگی سیاه
شب آمد یكی ابر شد با سپاه
سر نامداران از او بر ز خشم چشم
ز لشكر دو بهره شده تیر
در نبرد طهمورث دیوبند با این آفریدههاي اهریمنی نیز فسونكاري و جادویی آنها بیان شده است.
برفتند جادو سپاهی گران
همه نره دیوان افسونگران
 -0سپاهی گري و لشگري :در جنگ طهمورث با دیوان ،همه نره دیوان افسونگر و جادوپیشه سپاهی گران فراهم آوردند با
فرماندهی دیو سیاه به نبرد با او میروند (گلی.)006 :0060 ،
برفتند جادو سپاهی گران
همه نره دیوان افسونگران
همه آسمان برکشیدند غو
دمنده سیه پوشان پیشرو

معموالً در این نبردها فرماندهی و پیشوایی سپاه را دیوان بر عهده دارند.
 -3فریبكاري و گمراهی :از جمله مسئولیت و ماموریتهاي مهم این موجودات از جانب اهریمن ،فریب و گمراهی آفریدههاي
اهورایی است و این صفت بارها براي این مخلوقات زیانكار در جاي جاي شاهنامه ذکر شده است .کاووس با اغرا و اغواي دیو
دستور میدهد از عود قماري تختی ساخته و بر گوشههاي آن نیزههاي درازي میبندند و بر سر نیزهها برهها را میآویزد و بعد چهار
عقاب قوي را بر آن تخت بسته چون آنها گرسنه میشوند گردونه را در هوا روان میسازند.
ببست اندر اندیشه دل یكسره
بیاویخت از نیزه ران بره
بیاورد و بر تخت بست استوار
از آن پس عقاب دالور چهار
که اهریمنش برده بد دل ز راه
نشست از بر تخت کاووس شاه
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ضحاک نیز براي مقابله با کاوه آهنگر به وجود لشگریانی از جنس دیوان و پریان به همراه مردمان احساس نیاز کرده میگوید:
هم از مردم وهم ز دیو و پري
همی زین فزون بایدم لشكري
ابا دیو مردم برانگیختن
یكی لشكري خواهم انگیختن

حمله کاووس به مازندران جهت فتح آن سرزمین نیز به اغواي دیو بوده است در حالی که همه پهلوانان با آن مخالف بودند.
به پیچییدش اهریمن از راه راست
یكی شاه را در دل اندیشه خاست
چرا گاه مازندران بایدش
همی گنج بی رنج بگزایدش
از ایشان کس این راي فرخ ندید
سخن چو بگوش بزرگان رسید
 -6معماري و بنایی :جمشید پس از تقسیم طبقات چهارگانه جامعه به آموزیان ،نیساران ،پسودیان ،آهنوخوشان دستور میدهد
دیوان آب و خاک را در هم آمیخته و از آن گل و خشت سازند و با استفاده از سنگ و گچ ،دیوارها را برافراشته بر باالي آن
مهندسی کنند تا گرمابهها ،کاخهاي بلند و ایوانها راست گردد.
به آب اندر آمیختن خاک را
بفرمود دیوان ناپاک را
سبك خشت را کالبد ساختند
هر آنچه از گل آمد چو بشناختند
نخست از برش هندسی کار کرد
به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد
چو ایوان که باشد پناه گزند
چوگرمابه و کاخ بلند
این امور که همگی آنها متعلق به حوزه اعمال انسانی است و حكایت از پایههاي مستحكم و پیشرفته فرهنگ و تمدن این
کهن دیار دارد ،در شاهنامه به این آفریدههاي اهریمنی و ساکنان قدیمی ایران نسبت داده شده است.
00

 -7پيکرپذیري
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پیكرپذیري اهریمن و دیوان در حماسههاي ملی ساختار ویژهي خود را دارد ،هستی آنها در برابر هستی انسانی قرار میگیرد.
در حماسه ،اهریمن همانند انسانها و شخصیتهاي حماسی ،هستی و پیكر شناخته شده ،نام ،شناسه و ویژگیهاي خاص خود را
دارند .این ویژگیها باعث تمایز اهریمن از انسانها و سایر دیوان و سبب شخصیتپذیري آنها میشود .به عنوان مثال دیو سپید در
غاري در مازندران زندگی می کند و از کارگزاران شاه مازندران است .او تنی تیره ،پیكري بزرگ و سیاه دارد و برف مویی ویژگی بارز
و شناسه فردي اوست .این دیو داراي اندامهاي انسانی و دست و پاست و با این اندامها با رستم میجنگد ،و بر روي دوپا میایستد و
به خوبی از دستانش بهره میگیرد .این ویژگیها در کل ،همسان با هستی دیگر دیوها و در جزئیات ،شناسههاي ویژه دیو سپید
است که او را از دیوهاي دیگر همچون کوالددیو ،ارژنگ دیو و ...متمایز میسازد (اکبري مفاخر .)00 :0069 ،البته یك تفاوت
بنیادي میان هستی انسانی و اهریمنی و دیوان وجود دارد و آن جداییپذیري و یا جداییناپذیري مینو و گیتی آنهاست .هنگامی که
مینو و گیتی انسان در هم تنیده شود ،هستی انسان شكل میگیرد و در هنگام مرگ روان انسان که گوهري نامیراست ،از تن او جدا
شده و رو به جاودانگی مینهد .درواقع هستیپذیري انسان مرحلهاي است براي زندگی جاوید ،اما از آنجا که دیوان داراي گوهري
میرا هستند ،پس از شكلگیري هستی دیوان ،گوهر آنها از تنشان جدا نمیشود .بنابراین هستیپذیري دیوان برابر است با ویرانی و
نابودي آنها (دينكرد .)0:6 ،همانگونه که آفرینش اهریمن و دیوان الگوبرداري از آفرینش اورمزدي است ،دگرگونیهاي آنان از
مینو به گیتی نیز پیرو دگرگونیهاي اورمزدي است.
خشم ،دیوي مینوي است .در مینوي خرد به روشنی آمده که دیو خشم تجسم و پیكر ندارد ،اما زمینههایی براي پیكرپذیري او
فراهم میشود و او هستی میپذیرد .در گزارش دینكرد ( )340463هنگامی که گشتاسب دین زرتشت را میپذیرد ،دیوان در دوزخ بر
خود میلرزند .دیو خشم خبر پذیرش دین به توسط گشتاسب را به ارجاسپ میرساند .این دیو با سختترین بانگها میخروشد و
آنان را به نبرد برمیانگیزد ،اما در دنیاي حماسه دیو خشم ،به نره دیوي از گروه دیوان زمینی دگرگون میشود.
هم اندر زمان شد سوي شاه چین
پس آگاه شد نرّه دیوي ازین

 -8پيکرشناسی
نخستین جلوهاي که اهریمن و دیوان را از انسانها جدا میکند ،پیكر و ظاهر آنهاست .آنها از نظر ساختار آفرینشی با آدمیان
متفاوت هستند .این تفاوتها ویژگی بارزي براي دیوان شده است.
 -0پیكر سیاهرنگ :این ویژگی بازتاب پیوند آنها با اهریمن است .هنگامی که اهریمن از زروان زاده میشود ،تیره و بدبوست
(روایات داراب هرمزدیار00/60/1 ،؛ رساله تكذیب و رد فرق دینی )0 ،و پیكري سیاه و خاکستري دارد ( ،Bundahisnورزیدگی-
هاي زاد سپرم .)0 ،19 ،جهی ،دختر اهریمن پیكري سیاه دارد (روایت پهلوي .)0103 ،دیوان نسو و اپوش نیز سیاه پیكر هستند
(یشت.)6 ،10 ،
برآویخت با دیو اهرمنا
سیامك بیامد برهنه تنا
دو تا اندر آورد باالي شاه
بزد چنگ وارونه دیو سیاه
دیو سپید ،نیز برخالف نامش پیكري تیره و سیاه دارد.
فرو برد خنجر دلش بردرید
سوي رستم آمد چو کوهی سیاه
جاودانی که یاریگر دیوانند نیز سیاه پیكرند.
از آن جاودان با خروش و غریو
به تن هر یكی همچو کوه سیاه

جگرش از تن تیره بیرون کشید
از آهنش ساعد ،از آن کاله

دلیر و ستیزنده و نرّه دیو
ز پوالد و آهن قبا و کاله

بنابراین سیاه پیكري یكی از ویژگیهاي برجسته دیوان در حماسههاست (گرشاسب نامه.)00 .66 ،
 -1دو رنگ بودن پیكر و چهره :در سیاهی پیكر دیوان رنگ دیگري نیز وجود دارد که در پیكر آنها نمایان است به عنوان
مثال دیو سپید داراي تن سیاه و موي سپید است (اکبري مفاخر)30 :0069 ،
تن دیو از آن تیرگی ناپدید
به کردار دوزخ یكی چاه دید
او جهان پر ز باالي و پهناي
به رنگ شبه روي ،چون برف موي
عالوه بر دیوان ،موجودات اهریمنی دیگر هم این ویژگی را دارند ،همانند زن جادو در خان سوم اسفندیار.
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بدوگفت ،بر من نیاري گزند
بیاراي از آنسان که هستی رخت
به زنجیر شد گنده پیري تباه
زن جادو در هفت خان رستم:
چون شنگرف موي و تن و رو سیاه

اگر آهنین کوه گردي بلند
به شمشیر یازم کنون پاسخت
یر و موي چون برف و رویی سیاه

به دیدار زشت و پلید و تباه

 -0پیكر بزرگ و بلند :در برخی از اشعار به بزرگ بودن پیكره دیوان اشاره شده که یكی از آنها عبارتند از پوالدوند دیو.
بر و یال و کتفش بود ده رسن
یكی کوه یابی مر او را به تن
 -0پیكر حیوانی :اژدها ،هیوالیی افسانهاي است که عموماً به شكل خزندهاي بالدار و بزرگ توصیف میشود .بر فرق سرش
برجستگی به سان خروس است و چنگالهایی دهشتناک دارد و از دهانش آتش بیرون میجهد (رستگار)30 :00:0 ،
گرگ از آفریدگان اهریمن است .اهریمنکیشان گاه به پیكر گرگ متجلی میشوند و در هزاره اوشیدر نیز از به هم پیوستن
تمام گرگ سردگان ،دیوي عظیم و زهردار پدید میآید که مردم به رهبري اوشیدر او را میکشند (روایت پهلوي.)0003 ،
بر و کتف فربه و الغر میان
دو دندان به کردار پیل ژیان
همی رزم شیران کند آرزوي
بسان گوزنان به سر بر سروي

دیو سیاه و سپید :در شاهنامه طهماسبی ،پیكرهاش انسانوار تصویر شده است و با تغییراتی در چهره که او را شبیه حیوانات
ساخته تا این شباهت ،بیانگر توحش درون او باشد.
 -0شاخ حیوانی :شاخ شیطان که از نمادهاي شر در تصورات آدمیان بوده است ،در گرگها دیده میشود و عالوه بر شاخ سر
که گرگ را به هیأت متعارف دیوان درآورده است ،شاخ مضاعفی بر پوزه دیده میشود که گرگ را با کرگدن نزدیك میسازد و نوع
دندان این گرگها نیز پیوندي با گراز دارد که همه از جانوران اهریمنی به شمار میرفتند.
پیكرشناسی دیوان همانند پیكرشناسی انسان است .دیوان در پیكر انسانی با ویژگیهاي متمایز و برجسته از انسان شناخته می-
شوند.پیكرپذیري دیوان در اندیشههاي ایرانی از ویژگیهاي اهریمن ،تصورات انسان درباره دیوان مینوي ،انسانهاي غول پیكر
بیابانی ،مهاجمین و عناصر جادویی سرچشمه گرفته است.
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 -:چهره حیوانی :در شاهنامه به چگونگی چهره دیوان که برخی به شكل حیوانات بوده پرداخته شده که از آن جمله به موارد
زیر میتوان اشاره کرد.
اکوان دیو:
دندان دهان پر ز هاي گراز
سرش چون سر پیل و مویش دراز
نگاه تنش را نشایست کردن
دو چشمش سپید و لبانش سیاه

 -9کالبدپذیري
یكی از ویژگیهاي دیوان که در متون ایرانی تصویر روشنی از آن نیامده ،کالبدپذیري آنها است .در یسنا ( )9 .0:و پیرو آن
در یشت ( )60-66 .09آمده که دیوان در روزگار پیش از زرتشت ،مردمروي و در کالبد انسانی بر روي زمین میگشتند ،اما با
سرودن نیایش اهونور توسط زرتشت در زیرزمین پنهان میشوند .کالبدپذیري در اینجا به این معنی که آنها با هیبت و پیكره اصلی
خودشان بر روي زمین حضور نداشتند و کالبدي انسانی و یا حیوانی که چهره آنها را مخفی مینمود ،ظاهر میشدند و مردم را
فریب میدادند.
بنابر شرحی که در دینكرد ( )3 ،0 ،00-01 ،00بیان شده پس از سرودن اهونور توسط زرتشت دیوان به زیر زمین گریخته و
پنهان میشوند ،یعنی کالبد آنها شكسته میشود .پس از شكسته شدن کالبد انسانی این دیوها ،مردم به راحتی میتوانند آنها را
بشناسند .دیوان با کالبد انسانی شكسته شده و هستی دیوي نمایان شده دیگر نمیتوانند در کالبد انسانی پدیدار شوند ،بلكه با
ویژگیهاي ایزدان بر مردم پدیدار میگردند اما مردم بار دیگر آنها را میشناسند ،بنابراین موضوع که پیرو آموزههاي متون پهلوي
است ،پس از آن که دیوان دیگر نمیتوانند در کالبد انسانی پدیدار شوند ،در کالبد حیوانات درمیآیند .بخش از داستان اکوان دیو در
شاهنامه گویاي این کالبدپذیري است (اکبري مفاخر.)39 :0069 ،
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شاهنامه فردوسی بزرگترین اثر حماسی در زبان فارسی است که مفاهیم و باورهاي اسطورهاي و تاریخی در آن تجلی مییابد.
یكی از موضوعات مهم در این اثر مسئله شر و تقابل آن با خیر است .اهریمن در تمام دوران همواره نماد شر بوده و با پهلوانان که
نماد خیر هستند به مبارزه پرداخته است .کردار اسطورهاي اهریمن در شاهنامه ،با قدرتمندي ،تندي و چاالکی ،شخصیت اثرگذار،
ترسناکی ،استبداد ،مرگآوري ،فریبكاري ،جادوگري ،پلیدي و ...همراه است .یافتن اینگونه شباهتها به همراه ویژگیهاي منحصر
به فرد هر اسطوره ،بیانگر آن است که اساطیر نتیجهي ناخودآگاه جمعی است که نمادهاي جمعی را پدید میآورد و به سبب همین
ویژگیهاي خاص اقلیمی ،مذهبی و نگرشی افراد ،تمایزهایی نیز دارند که نتیجه آن شكلگیري چنین اسطورههاي مشابه و در عین
حال متمایز است .با توجه به بررسیهاي انجام یافته اهریمن در متن شاهنامه داراي ویژگیهایی همچون بیشرمی ،بیخردي،
رشك ،ظلم ،آز و نیاز ،ناسپاسی ،کژي و کاستی و ناپاکی است که همه این صفات ،ذات زشت اهریمن را در تمام دورانها تعریف
میکند .همچنین فریبكاري ،جادوگري ،رامشگري ،سپاهیگري ،بنایی و تعلیم خط از اعمالی میباشند که اهریمنان و دیوان انجام
میدادهاند .از نكات دیگر در مورد این موجودات پیكرپذیري و هستیپذیري آنها است .اهریمنان و دیوان همچون انسان ویژگی
خاص خود را دارند و از جلوههایی که انسان را اهریمن جدا میکند پیكر و ظاهر آنها است مثل دیو سپید .پیكر و ظاهر این
موجودات داراي رنگ تیره ،چهره حیوانی و درشت اندام هستند .تفاوتی که بین آنها و انسان وجود دارد این است که هستی انسان
نامیراست اما اهریمن و دیو میرا هستند .در مجموع میتوان گفت که این داستانها همچون نبرد اهریمن و پهلوانان ،نمونهاي از
سیر آفاق ذوالنفس است یعنی نمادي از وجود خوبیها و بديها ،تقابل انسان و شیطان ،پیروزيها و شكستها ،رنجها و لذتهاست
که نشان بازگویی حقیقتی در قالبی دیر آشناست .دیو ،الگویی برجسته از زشتیها و کارکرد نادرست تواناییها در مسیر برآورده
کردن خواهشهاي نفسانی است که با ظاهر دهشتبار در هم تنیده شده و از او نمادي از مجموعه بديها ساخته است.
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