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 باور به خدایان شاخدار  نبرد با دیوان در اساطیر ایران وارتباط نمایة 

 های بومیدر فرهنگ

 وارگی این نبرد در مسیر فردیت قهرمان()و آزمون

دكتر فرزاد قائمی 1

 چكیده

شررور  ترین موجوداتشاخص . دیوان در شماراندموجودات شرور در اساطیر ایرانی، یاران اهریمن

شود که مبتنی برر . در این جستار، تحلیل جدیدی از این موجودات ارائه میرانی هستنددر اساطیر ای

ای جدیرد های کهن آسیا و اروپای باسرتان و ارائرن نیریرهها با خدایان شاخدار در فرهنگتطبیق آن

های برجستن مشترک بین این دو، موارد ذیل استخراج جمله ویژگیاز  خاستگاه دیوان است.پیرامون 

ده است: ارتباط با خدای خورشید، استحالن این خدایان باستانی در عصر غلبن تفکر دینی به شیطان ش

شناسی(، ارتباط با خدایان موسوم به گاو نر و ارتباط برا چردگی و شاخداری )ریختو اهریمن، سیه

ن خدایان بره اوباری این خدایان. تعلق ای های قربانی و مردممرگ و دنیای تاریک زیر زمین و سنت

برا ایرن خردایان و  «نبرد»های توحیدی، در فرهنگ پرستی باعث شده تاالنوعهای عصر ربفرهنگ

ها ایرن خویشکاری آنای برای تشرف قهرمانان شده، وارهبه مثابه اژدهاکشی، تبدیل به آزمون دیوان

د ترا قهرمران را در مسریر کننرکه به عنوان مانع در برابر آفریدگان نیکوی اورمزد ایجاد چالش  باشد

تکامل قرار دهند. قهرمان با حمایت الهی فرّه بر موجودات مجهز به جادو غالب شده، با غلبه و گذر 

 .رسدمی ها به جاودانگیهای آناز دژها و قلعه

 .جادو، تشرف، فرّه قهرمان، ،دیوان، خدایان شاخدارها: كلیدواژه

 درآمد

اند، نقشی ر ایرانی که بر بنیاد دیرپای دوبُنی ایدئولوژیک مبتنیخویشکاری موجودات شرور در اساطی

کننرد ترا برا ایجراد به عنوان مانع در برابر آفریدگان نیکروی اورمرزد ایفرا می که این یاران اهریمن است

هرا را در ادامن یورش اهریمن به جهان اورمزدی، آفریدگان برگزیده را به چالشی بکشند که آن دشواری
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دهد. انواع شاخص این موجودات شررور در اسراطیر ایرانری در تکامل و بلوغ معنوی قرار میدر مسیر 

نمودهای اهریمن، اژدها )و شاه ماردوش: ضحاک(، دیوان، جهی، پریان و جادوان، خرفتسران )جانداران 

نگ شفاهی و شود. در فرهموذی(، و باالخره دشمنان انیرانی )به ویژه تورانیان( و مردمان بدکار دیده می

ادبیات عامیانه نیز موجوداتی خیالی چون غرو،، هیروال، نسرنان، نهنرگ، عفریرت، جرن بردکار و... از 

اند که معموالً در راستای همان خویشکاری کهرن قابرل تفسریرند. ایرن های مختلف نفوذ یافتهخاستگاه

به حمایت الهری فررّه( و  موجودات معموالً مجهز به طلسم و جادویند )در برابر تجهیز برگزیدگان خیر

ها به کما، و پیروزی دست یافته، پروانن خلود در هایی که قهرمان با غلبه و گذر از آندارای دژها و قلعه

 یابد. در فردیت را می و بقای شهر پردیسی

ها از متون کهن اوسرتایی ترین موجودات شرور در اساطیر ایرانی، که وجود آندر هر حا،، شاخص

اند: بخشی از بوده «دیوان»دوران اسالمی تداوم داشته است،  و فرهنگ شفاهی نواحی ایران در مهشاهناتا 

 ها باعث شده اسرتترین موجودات اساطیری بدکردار و مهیب که هویت انتزاعی آنشرورترین و مبهم

هرای نهرای اسراطیری داسرتاترین محمل برای فرافکنی تخیل ایرانی باشند و در تفسیر کیفیرتمناسب

استگاه ترین تفسیرهای محققان ایرانی از خباشند. یکی از معروف داشتهحماسی، همیشه اهمیت خاصی 

ها و بومیان فالت ایران است که در بدنن جستار بردان پرداختره و البتره نقرد دیوان فرض نسبت بین آن

وده است که از کیش بهی و جا بهای دینی باستانی در ایران تا آنخواهد شد. اهمیت وجود دیوان در نیام

 شود. )دیویسنا= ستایش دیوان( یاد می دئویسنیدر مقابل  یسنیمزدهپرستش اهورامزدا با عنوان 

هرای هنردوایرانی، براوری در کریششناسی دیویشینن دیوپرستی و ریشهدر این جستار، با توجه به پ

-ر وجود خدایان شاخدار در فرهنگشود که مبتنی بتحلیل جدیدی از این موجودات اساطیری ارائه می

هرای برومی فرالت فرهنگها در خردهرودان و شما، افریقا و بقایای آنهای کهن اروپای باستان و میان

اسرت. چگرونگی و قردمت وجرود ایرن نروع از خردایان  چون هندوستان های مجاورایران و سرزمین

 یرامون اروپای باستان ارائه شردهی در تحقیق پشناسان غربآریایی، تنها در نیریاتی که توسط اسطورهپیشا

( در شرناخت «خدایان شاخدار»ی او، بار، از این نیریه )نیرین [. در این جستار، برا1طرح شده است ]

هرای کمتر بررسی شدة مرتبط با فرهنرگ مفهوم بنیادین دیو در اساطیر ایران استفاده شده، با کمک منابعِ

های عیالم و جیرفت(، نیرین جدیدی در شرناخت ایرن مفهروم در هنگبومی فالت ایران )از جمله فر
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های مجاور، خاستگاه دیو در ایران را به وجرود شود که در تطبیق با فرهنگهای ایرانی طرح میاسطوره

شناختی، با توجره بره خویشرکاری دیروان در کند. پس از این تحلیل خاستگاهچنین خدایانی مرتبط می

الگروی فردوسی، تحلیلی از چیستی این موجودات نمرادین در ارتبراط برا کهن اهنامنشاساطیر ایرانی و 

 کند.قهرمان ارائه خواهد شد که کارکرد روایی دیوان را در نسبت با خاستگاه مذکور بیان می

 ها؟دیوان: دشمنان ایرانشهر یا خدایان آن -1

موجودات اهریمنی و شرور چون دیوان  آزمایند تا تکامل بخشند،بخشی از موانعی که انسان را می  

ای از دشمنان ایران، از قبیل دیوان مازندران و دیوان سپاه ضحاک، و چه هستند. دیوان چه در قالب گونه

هرا را فریرب گیرند تا آنها قرار میبازی که بر سر راه پهلوانان و قهرمانان قصّهموجودات شریر و نیرنگ

 اهریمنی موجود در جهان اساطیرند.دهند، همه نمودهایی از موانع 

هرا( دادند )دئوها و اسورهایرانی را تشکیل میودیوان در حقیقت یکی از دو گروه اصلی خدایان هند

اند. در فرهنگ که در دو فرهنگ اساطیری هند و ایران خویشکاری کامالً متفاوت و متضادی کسب کرده

اند. البته دار شدهعهدهرا گروه متقابل نقش منفی  شده و و در فرهنگ هندی دیوان ستودهها ایرانی اسوره

ها، میاهری از خدایانِ مورد ستایش دیوان در فرهنگ ایرانی نیز چون همتای هندی خود در برخی آیین

، 1مولترون هرا دهد )می خداواروپایی معنی های هنداصل در همن زباندر  Daevaآمدند. به شمار می

را از خردا بره  «دئرو»مفهوم  خود زرتشتوهشگران  و اوستاشناسان معتقدند که . اغلب پژ(29: م.2007

دهند، امرا نسبت می اوجانشینان نیز این انتقا، معنایی را به  2شیطان تغییر داده بود و برخی چون نولدکه

: .م1975، 3زلرینهکنرد )فرضین نخسرت را باورپرذیرتر می، گاهانتر بودن نام این خدایان در بی اهمیرت

اسرت.  «درخشرش»، به مفهوم آریایی divن از ریش Daevaاروپایی باستان، واژة وهای هند. در زبان(80

)و  Tius)پدر خدایان( یونانی،  Zeusو  Dias، سانسکریت Daêvaالتین،  Deusاین ریشن باستانی در 

Tiwaz آلمانی )Divinity وDeity  ،انگلیسیDieu ی، فرانسروDio  ،ایتالیراییDios  اسرپانیش و

                                                 
1. Hope Moulton 

2. Noldke 

3. Hinnells 
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Deus ،پرتغالی Dievas یی،ایتوانیل Dievs در لتونی و Deiwas به  «خدا»همه جا به مفهوم  پروسی

: م.1998، 1کاپادیاکار رفته و تنها در زبان اوستایی زرتشت، این واژه مفهوم شیطان به خود گرفته است )

-اطالق مری خدایانبه  وداهاکه در  daevaو  است 2معکون خدایان وداییی زرتشتی، اهورمزدا. (24

معنری بردنهاد پذیرفتره  āsura وداهراپذیرد؛ در حالی که در به خود می «بدنهاد»مفهوم  گاهان درشود، 

  .(18: م.1993، 3نیگوسیاناست )

را بره بومیران  هرا آنانرد دربارة تحلیل ماهیت دیوان در اساطیر ایران، بیشتر محققان سرنتی کوشریده

اقوام دراویدی و ناگاها که پرستندگان الهن شیوا بودند و یا دیگر اقوام بومی آسریایی( وایران )به ویژه هند

ناخوانرده پشرت سرر ها، نبردهای خونینی را با ایرن مهاجمران تأویل کنند که در مسیر مهاجرت آریایی

(. در راسرتای همرین 286-280: 1379و واحددوسرت،  606-604: 1379ک: صرفا، گذاشته بودنرد )ر

را نیرز، بره  ها آنفام این بومیان و پوست و شاخ را به پوست تیره شاهنامهسیاه بودن غالب دیوان  تفسیر،

هرای شراخداری کره احتمراالً برر سرر پوشی آنران و ماسرکع خاصّ پوشش این مردمان و پوستیننو

ان و سابقن (. با این وجود، شواهد موجود در تاریخ ادی286-285ک: همان: اند )رگذاشتند، نسبت دادهمی

کند که دیوان، خدایان عصر شرک )یا خدایان دشمنان( (، ثابت می«خدا»)به معنی شناختی واژة دیو ریشه

توانرد اند و نبرد با دیوان، میاند که در عصر اصالح اعتقادات دینی مردم معنای باژگونه کسب کردهبوده

هد و هیچ دلیلی وجود نردارد کره ایرن مرردم برخوردهای پیروان اهورامزدا را با پیروان دئویسنا نشان د

و اروپرایی دیوپرست را قومی بومی فرض کنیم؛ بلکه برخوردهای مذهبی میان شعب مختلف اقوام هند 

 گیری این کیفیت اساطیری دخیل باشد. تواند در شکلنیز می

آیرین هرای نکوهش دیوان محدود به آمروزه بر اسان مدارک موجود، مبارزة مذهبی با دیوپرستی و

ی شود؛ چنان که خشایارشرادیده می پارسیان نیز یحکومتهای نیست و در کتیبهو متون شرقی زرتشت 

سطری تخرت جمشرید  60 بناو در کتی .را مجازات کرده بود یسنپرستندگان دیو ق.م( 441) شیهخامن

قرانون  ،از ریشه برکنرده های دیوها راکه دیوپرستی و پرستگاه به اینکه با ستایش اهورامزدا آغاز شده، 

                                                 
1. Kapadia 

2. Vedic pantheon 

3. Nigosian 
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 در ایرن کتیبره اهرورامزدا را برا لقرب خشایارشرا. بالرد، به خرود می]وندیداد[ را برداشته است ضددیو

: م.2005و...،  2کررتیسسررخوشو  157-107: م.1953، 1کنرد )رک: کنرتمییاد  «بزرگترین خدایان»

کیش چندخدایی را در ایران تا سدة پنجم این اسناد، گستردگیِ نهضت دینی مبارزه با پیروان این   .(151

دهد. بدین ترتیب، پیشینن نبرد با دیوان، نبردهرای مرذهبی )جنرگ صرلیبی( برین پیش از میالد نشان می

توانرد مری با دیروان شاهنامهکند و برخوردهای پهلوانان یسنا و دئویسنا را به ذهن تداعی میپیروان مزده

( باشد که شکلی نمادینره یافتره اسرت. ها آندایان عصر شرک )و پیروان ای از نبرد انسان برتر با خنمایه

را دارند که از اردوگاه سپاه اهریمن  ها آننیز در حقیقت همین چهرة خدایان شر و پیروان  شاهنامهدیوان 

پسر نخستین انسران و نخسرتین شرهریار  -آورند؛ چنان که سیامکهای نیک اورمزد هجوم میبر آفریده

 شود: چنگا، دیوی سیاه هالک می در -گیتی

 دیرررو سیرررراهبررررزد چنرررگ وارونررره

 فکنررد آن تررن شرراهزاده برره خرراک

 سرریامک برره دسررت خررروزان دیررو

 

 دوتررررا انررررردر آورد برررراالی شرررراه 

 برره چنگررا، کرررردش کمررررگاه چررراک

 خرردیوتبرره گشررت و مانررد انجمررن برری

 ( 37-1/30/35: 1385)فردوسی،          
[ 

 

( خزروان فرزند اهریمن 60: 1369دادگی، فرنبغاست و با تاریکی دشمن است )مهر خدای روشنی 

(، ایرن سریاهی، رنرگ 7/6/7: دینکررد ؛95یشت: و متون پهلوی )زامیاد اوستا، شاهنامه است. به روایت

(. تبرار ایرن سریاه 21: یشتتیررخسارند )غالب دیوان در اساطیر ایرانی است. دیو نسو و اپوش نیز سیاه

شود؛ گوهرش سررد و خشرک و جایگراهش رسد که تیره و بدبو از زروان زاده میبه اهریمن می فقط

شایسرتن  ( و پیکری بره رنرگ سریاهِ خاکسرتری122ِ: 1369دادگی، فرنبغ)دوزخ( تاریک و گنده است )

ست پاین او تاریک جایی ا(؛ ژرف29 بند ،1بخش: زادسپرمهای گزیدهو  36دارد )همان:  ]جهان[ تاریکی

(. عرالوه برر 33 :1369 ،یدادگفرنبغکران هرمزد( خوانند )کران )در برابر روشنی بیکه آن را تاریکی بی

(. در حقیقرت، 29 و 9بنرد  ،48 : بخشییت پهلورواپیکر است )خزروان، جهی، دختر اهریمن نیز سیاه

                                                 
1. Kent  

2. Sarkhosh Curtis  



 اول شمارة                                       جستارهای ادبی )ادبيات و علوم انسانی سابق(                                                 146 

ران داشرته باشرد، همسران تواند با رنگ چهرة مردمان بومی فالت ایربیش از نسبتی که می فامی دیوسیه

و نماد پلیدی و ظلمت ازلری اسرت کره در مسریر نگراه  «رنگ ضدّ»ن، رنگی رنگ بیرق و خیمن تورانیا

، به تدریج شاهنامه های پس ازچه با تشدید انتزاع در حماسهماند. اگرفرینش، بن تاریک را میدوبنی به آ

 (،نامرهسراماند )چون فرهنگ دیرو حماسیخصالی هستیم که قهرمانان روایات شاهد حضور دیوان نیک

گسیختن تکوینی که برآیند گرایش از مفاهیم بنیادین، ایدئولوژیک و فلسفی اسطوره، به سوی تخیل لجام

هنوز به سوی این تطروّر نزدیرک  شاهنامههای قهرمانی شفاهی است. دیوان حاکم بر جهان ذهنی افسانه

توان از خدایان شر و اهالی اردوگاه ارند که در اساطیر ایرانی، میاند؛ در نتیجه همان صفاتی را دهم نشده

 اهریمن انتیار داشت. 

 آیین دیویسنا و نظریة خدایان شاخدار . 2

بره  اوسرتاکه در  1در آیین زرتشتی، مرکز ثقل حلقن دیوان، اهریمن )منبع اصلی شر( است: اهرمئینو

، دیروان گاثاهرادر آمده، سردستن دیوان بروده کره در  «بدمنش»یا « بدنهاد»به معنای  2مئینوصورت انگره

ند ، ب30شتافتند )یسنای می -دیوخشم -3پیوسته، نزد ائشم)ایزدان آیین باستانی و مشرکانن دئویسنا( بدو 

)دوزخ(، در  «جایگاه شرارت»است که در « دیوِ دیوان»و « رهبر گروه دیوان»(. به تعبیر هینلز، اهریمن 6

اقامت دارد و هدف او نابودی آفرینش اورمزدی و فریفتن و به تباهی کشاندن آن است و  مغاکی تاریک

نیز صرراحتاً  بندهشچون دیوان در متون میانه  (.80: 1373او هستند )هینلز،  «های هدف بدزاده»دیوان، 

 .(36 و 34 :1369 دادگی،فرنبغاند )خوانده شده «آفریدگان اهریمن»

تررین ادیرانی کره تر، مرکز ثقل حلقن دیوان، ایزد مهر بوده است. یکری از مهرمهای کهناما در آیین

پرستش دیوان در پیشینن آن نقش اساسی داشته، آیین مهری باستان است؛ البته نه موج دوم و متکامل این 

میترائیسم غربری را تشرکیل داد، بلکره  ،کیش که در عصر اشکانی رواج یافت و بعد از صدور به غرب

خردایی های شرقی فالت( که شامل برر شرکلی از چنردکهن مغان ایرانی )به خصوص در بخشکیش 

                                                 
1. Ahramainyu 

2. Angramainyu 

3. Aišma 



 147                            ...ارتباط نماین نبرد با دیوان در اساطیر                          چهل و هشتمسا، 

هایی خاص بود که ایزد میثره )مهر یرا ابتدایی، مبتنی بر پرستش گروهی از خدایان صاحب خویشکاری

-یر کردهدار بود؛ کیشی که از آن به دئویسنا تعبترین نقش را در حلقن اجتماع این ایزدان عهدهمیترا( مهم

است، در آغاز به ایزدان فروغ و روشنی در آیین مهر  «درخشش»حتی واژة دیو که در اصل به معنی اند؛ 

کار شردند و حتری ای منفی و زیانشد. پس از اصالحات دینی زرتشت، دیوان صاحب جلوهاطالق می

کسی است که یشت مهر سرور دیوان بود و در کیش جدید به اردوگاه اهورا پیوسته بود، در مهر که خود

کوبرد را به گرز گرانش درهرم مری ها آنزند و سوار بر گردونن زیبای خود، سرهای دیوان را گردن می

 (. 26)مهریشت، بند 

با خدایان موسروم بره شراخدار  ها آناهمیت مهر در میان دیوان شاخدار ایرانی، اولین وجه شباهت 

شاخدار بودن دیوان نیز به جای اشراره بره  اند.گرفته است که عموماً در نسبت با خدای خورشید شکل

تواند بره وجرود همرین خردایان کاله بومیان )؟( که معلوم نیست بر مبنای چه شواهدی طرح شده، می

موضروعی کره در ادامره بردان  شمنان ایرانیران باسرتان اشراره کنرد؛های متعلق به دشاخدار در فرهنگ

 پردازیم. می

 .(1)تصرویر  ه اسرتاخدار در حوزة مطالعن فرهنگ اروپای باستان ارائه شدنیرین وجود خدایان ش

  شود.خدایان به تصویر کشیده با شاخ در بسیاری از ادیان مختلف در سراسر جهان یافت می

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

   

(، آسیای غربی،  2رودان )تصویر های ملل سامی میانتان، در فرهنگعالوه بر اقوام بدوی اروپای باس

خدایانی توسط محققان نشان داده شده است. خدایی چرون شما، افریقا و هند نیز شواهد وجود چنین 
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النروع جرانوران، و ، رب3خردای پشروپتی مصری، 2(رع -مون)آ یا آمینو آمون  1الهن خورشیدی هاثور

 ، همگی ازگاو نر انیخدا و مولوخ، موسوم به ،عل و اِبَ یکنعان انیخدار هند، و د 4همچنین آگنی و بات

را  3چنرین تصرویر ؛ همم.1970، 6)ر.ک: ملینکوف 5خدایان شاخدارند نمودهای شاخص الگوی جهانی

)برماین ایرانی نیز در اصلِ پهلوی خود به معنی گراو نرر بروده  7«خدایان گاو نر شاخدار»ببینید(. اهمیت 

 واژةجا بوده که در زبران مصرری باسرتان نبن توتمی آن حفظ شده است( تا آنج ،که در اسطورة فریدون

Ka  بوده است )همچنان که گئرو/ گراو قدرت  و نیروی زندگیبه معنی  رفته،به کار می برای گاو نرکه

 ایانهرای عمرومی ایرن خرددر فارسی به همین معناست(. ارتباط برا خردای خورشرید نیرز از ویژگری

  .است 
 

   
 

 از خدای بعلِ وسطو دو تصویر  سامی؛ تصویر راست نمایی از ملكة ایشتر شاخدار انخدای -2تصویر 

خدای دشمن  -تصویر چپ نبرد مرد پارسی با دیوی به شكل شیر شاخدار )شیر دال( است كه دیو و حداد

 ن قرابت خاستگاهی دارد.روداهای سامی و میانفرهنگ او نمادی احتماالً بومی است كه ب

                                                 
1. Hathor 

2. Amun (Amon/Amen): Amun-Ra 

3. Pashupati 

4. Bat 

5. The Horned God 

6. Mellinkoff 

7. horned bull gods 

http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Pashupati
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خدای شاخدار مربوط به یک گستردگی خدایان شاخدار باستانی: ردیف باال از راست به ترتیب:   -3تصویر 

ی هندی دیگری شاخدار خدا، )وسط و چپ(: پشوپتی و ردم در جنوب شرقی نیجریهم دین محلی و سنتی

از راست به ترتیب: خدایان  ؛ ردیف پایین،قبل از میالد دوماول یا  ۀمتعلق به سد Naigameshaموسوم به 

 .باال(: هاثور  -چپو )پایین(: بات   -)چپ، و 1ایزیس، Banebdjedetمصری 
 

و خردای  خدایان مصرر باسرتانن تریاز مهم آمونترین خدایان شاخدار آمون بود. شهرت یکی از مهم

خردای  و حراکم و بره عنروان خرالقبروده و رومیران  وپیتررژو  یونراندر  زئرونمعاد،  که تبسمحلی 

و معبرد  ، چنان برود کره توسرط یونانیران باسرتان پرسرتش شرده،شدحاصلخیزی و خورشید شناخته می

با زئون ترکیب شده،  وجود داشت و در فرهنگ رومی قبل از میالد در اسپارت در قرن پنجم اشمجسمه

ها و پردر حاکم آسمان اصلی پانتئون یونانی، یخداتبدیل به  ،2ژوپیتر( -ون)و زئ آمون -زئونموسوم به 

دوران  پنج مرورخبه روایت  که جا بوداعتقاد به قدرت این خدا تا آن. بود شده فانی دیگر خدایان و قهرمانان

 جنررگ پررس از مقرردونی،اسررکندر ، (3جاسررتین، و پلوتررارکدیررودورون، کورتیررون،  باسررتان )آریرران،

                                                 
1. Isis. 

2. Zeus-Ammon / Jupiter Ammon 

3. Arrian, Curtius, Diodorus, Justin,  Plutarch. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Banebdjedet
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Arrian
http://en.wikipedia.org/wiki/Quintus_Curtius_Rufus
http://en.wikipedia.org/wiki/Diodorus
http://en.wikipedia.org/wiki/Justin_%28historian%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Plutarch
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به  لیبی ی دربیابانکاهنان معبد آمون در توسط  ،سا، قبل از میالد 332و در طو، اشغا، مصر، در  1ایسون 

 ،فیلیپقلمداد کرده، به جای الهی  را فرمانروایی خود. پس از این انتخاب، او شد شناخته «پسر آمون» عنوان

. (60: م.2014، 2)برودن شود یدهبه عنوان خدا پرستاین شد که حتی خواستار خواند، میآمون  -پسر زئون

دهنرد میشاخ )همچون آمون( دارد، نشران  که کالهی با دو های یونانی باستانی تصویر او را در حالیسکه

تواند از همین جلوة تاریخی اسکندر مترأثر شرده نیز به معنای صاحب دو شاخ می «ذوالقرنین»)برنام قرآنی 

 را ببینید(. 4باشد( )تصویر 

 
به ترتیب(: زئوس  چپهای دینی و اساطیری متأخر )از نفوذ خدایان شاخدار باستانی در فرهنگ  -4تصویر 

 اولرونوشت رومی این خدا در سدۀ  «ژوپیتر آمون» ق. م.؛ 5یونانی در قرن  -آمون خدای تركیبی مصری

 ت داده بود.هیّم الومیالدی و تصویر اسكندر بر سكه نقرۀ یونانی با كاله شاخدار آمون كه به او توهّ
 

، هرایهرا، سرلتیرومر ان،یروناندر میان ی تا، کنعان از مصر باستان ویان شاخدار که خدادر هر حا،، 

گرروه اصرلی  چنرداز  یکرنمودهای گسترده داشرتند، ی گریمختلف د یهاو فرهنگ ها، هندوهاویکان

 یبرارور ی میهررخردا کیر ةددهنرنشان و غالباً پرستبت انیاز اد یبرخ در هیاول انیخداشدة شناخته

و محققان  گرددیمقدرت به جهان باستان باز یبرا یعنوان نماد به خاز شا ة آیینی. استفاداندبوده 3همردان

اند که هر کدام خاسرتگاهی متفراوت نیریاتی نیز طرح کرده «خداشاخدار» یالگوکهنغربی در شناخت 

ها هیرنیر تررینیکری از معروفدر [. 2اند ]ئل شردهقا های پرستش این خدایانبرای شکل گرفتن کیش

م.(  1921) 5در غررب اروپرا یجرادوگرهای فرقرهکتاب  در 4مورایمارگارت  ،دربارة خدایان شاخدار

                                                 
1. Issus. 

2. Bowden. 

3. a male fertility god 

4. Margaret Murray 

5. The Witch-Cult in Western Europe 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Witch-Cult_in_Western_Europe&usg=ALkJrhjyErHKxAz_r2juihKN5LVhyjkZlw
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Issus
http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Murray
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Witch-Cult_in_Western_Europe
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در سراسر اروپا  در عصر پیش از استقرار مهاجران آریاییشاخدار  یاناز خدا شکل کیکه کرد استدال، 

 نکره نیریر نخسرتین کسری برود . اوشده اسرتمیپرستش  یل بدویان قباجادوگر هایی ازتوسط فرقه

 جرادوگران را در میران ها آنو تداوم پرستش  پرستبت هایفرقهوجود این خدایان باستانی را در میان 

ترا  هرا آنرا با نور و خدای خورشید بررسی کرد و نشان داد کره باورهرای  ها آنقرون وسطی و ارتباط 

 او اسرت.براقی مانرده  هاهای مشرک جدید مثل ویکانهای راز متعلق به فرقهیندر آیمدرن  ةاوایل دور

براقی مانرده از اواخرر عهرد  هرایغار هراینقاشریضمن نشران دادن نمودهرای خردایان شراخدار در 

ها بودنرد، ترداوم های پیش از مهراجرت هنردواروپاییو دورة نوسنگی، که نمایندة فرهنگ سنگیپارینه

از  بسریاریالبتره بعردها  یانه و مدرن را بررسی کررد.از اروپای باستان تا عصر م ها آنهای جادوی آیین

شواهد مورای نقد و رد شد و حتی برخی نیریات او فانتزی قلمداد شرد، امرا ضرمن وجرود حامیرانی 

تردریج گرا، اصل وجود چنین خدایانی، در مجموع پذیرفته شده، بهبرای آرای او در میان محققان تاریخ

گرا، کسرانی شناسران تراریخپژوهران باسرتانی و اسطورهوسرط دینت ها آنتری در شناخت نیرات دقیق

 و شناسریروانبه بعد(. نقردهای  37: م.1972ک: راسل، ، ارائه شد )ر3، و راسل2، بونومو1چون بایلوف

های مادرانن نمایندة زایرایی زنانرن که این خدایان را با نمادهای جنسی مردانه )در مقابل الهه گرایانهانسان

ک: از ایرن خردایان انجرام شرده اسرت )ر های یونگی نیزدانستند، و تجزیه و تحلیلمرتبط می طبیعت(

  (.249: م.1996، 4روآن

برر  یدیرکأت انسانی این خدایان نیز، این دوگانگی راو پیکر نیمه جانور کیداشتن سر دربارة همراه 

کاهنان و جادوگران قبایل نیز با نقاب  اند.)تشبّه جستن به توتم بدوی( دانسته «وانیو ح خدا یاتحاد اله»

های شمنی، روح خود را به روح سرشرار ایرن میراهر طبیعرت این خدایان شاخدار و در ضمن خلسه

به کار و قدرت  یبه عنوان نماد بارور یمذهب ریکنون در تصاوتا کردند. شاخ به همین جهتنزدیک می

بره  یقررون وسرط یسایکل تیحیسمانن بدوی، در ؛ ولی به دلیل اهمیت آن در ادیان مشرکاست رفتهمی

                                                 
1. Byloff 

2. Bonomo 

3. Russell  

4. Rowan 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Paleolithic&usg=ALkJrhjvJE_lN2e-98v5p0ae18I-STrlzw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Paleolithic&usg=ALkJrhjvJE_lN2e-98v5p0ae18I-STrlzw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Paleolithic&usg=ALkJrhjvJE_lN2e-98v5p0ae18I-STrlzw
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موضوع مکررر در  کیبه  لیتبد و در ضمن (5)تصویر شد  شناخته طانیش یکرنگاریاز پ یعنوان بخش

  (.37-28: م.1970ک: ملینکوف، ی شد )رفانتز اتیادب

    
 

شوند. دو اهریمن می مذموم جلوۀهای دینی تبدیل به خدایان شاخدار نیرومند باستانی در سنت  -5تصویر 

لیسای كدر [ 3] 1تبافوم شیطان شاخدار تصویر راست، استحالة منفی این خدایان در قرائت قرن نوزدهمیِ

 است.بینی خسروانی آفرید )چپ( در جهاندهد كه قابل مقایسه با دیو اهریمنرا نشان می كاتولیک عرفانی
 

شد میغلب به عنوان یک گاو نر به تصویر کشیده خدای کنعانی مولوخ ا ،کتاب مقدنمتن با توجه به 

مرتبط با سنت خونین  شد که سنت ابراهیمی باوری در ،گاو نر با چهرة شیطانباور به وجود تصویری از و 

 -گراو در فرهنرگ یهرودیاشراره بره نقرش . پرستی بوده اسرتقربانی برای این خدای شاخدار عصر بت

 نیز ریشره درطالیی عبرانیان در بیابان سینا  نگوسال کالبد در بتیک پرستش  و اسالمی، و ماجرایمسیحی 

کاهنان با سرهای تان و لبان  ر معبدهای آمون،د (.79-76 مان:ک: هقدمت همین کیفیت تاریخی دارد )ر

در ایرن مراسرم بسریار  گراو سرفید به ویژه ذبح کردنسفید خارج از معبد قربانیان خود را ذبح می کردند. 

ک: مردخل کردنرد )رترسریم میدر بعضی از تصاویر او را به شرکل مرردی برا پوسرت تیرره . معمو، بود

"Amun"  م.1911، 2چیشولماز  بریتانیکادر.) 

                                                 
1. Baphomet 

2. Chisholm 
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کیفیتی جهانی است که در مورد دیوان نیرز در اسراطیر ایرران  شرور انیخدا بدین ترتیب شاخدار بودن

توانرد بره ایرن اند( و سنت قربانی برای آنان میاهچردگی این خدایان )دیوان نیز سیسیاه سابقه داشته است.

اند کره گراه داشرتهخدایان شاخداری وجود می ،احتما، اشاره کند که در میان خدایان دشمنان اقوام آریایی

هرای شدند. وجود خدایان شاخدار در فرهنرگکسانی از میان این اقوام برای آن خدایان )دیوان( قربانی می

های غربری های ناشناختن بخش( و تمدن6تصویر  ت ایران چون تمدن جیرفت )نک:یی فالآریابومی پیش

رودان نزدیکی دارد و وجود ( که به فرهنگ میان7تصویر  ( )نک:و جنوب غرب فالت )چون تمدن عیالم

توانرد امکران ، ردیف پایین( می6تصویر  کردن انسان برای این خدایان )نک: شواهدی دربارة سنت قربانی

توانسته هم بر تمدن ایرانی و هرم فرهنرگ پارسری تر کند؛ تمدنی که میای را محتملنیریهیرش چنین پذ

 تأثیرگذار باشد. 

     

   
و تصویر راست از ردیف ردیف باال  تصاویر فت شده از سایت باستانی جیرفت؛ دریا ظروف -6تصویر 

پیچیده وندۀ خدای شاخدار در تسلط بر دو مار درهمتصویر تكرارش و خدایان شاخدار در تمدن جیرفتپایین، 

ضحاک( در ظروف گلی و سنگ صابونی یافت شده از سایت  قابل مقایسه با ) اژدهای دوسر -یا یک مار

شود. شباهت تصاویر سال قبل از میالد است، نشان داده می 5000تمدن باستانی جیرفت كه متعلق به بیش از 

ردیف  تصویر چپ از های حماسی درخور تأمل است. كوزۀهای دیوان در نگارهبرخی از این خدایان با نقش

 دهد )قربانی برای خدایان(.پایین، دو زن قربانی را در حال بلعیده شدن توسط دو مار نگهبان زمین نشان می
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)نزدیک به تمدن عیالم( كه عمدتاَ در پرستشگاه یا همراه مردگان دفن  های لرستانمفرغ -7تصویر 

چپ شده، محتوی نمادهای مذهبی مرتبط با خدایان شاخدار است )موجود در موزۀ لوور(. دو تصویر می

طرفین  در دو حیوان ربیا ابرقهرمان را النوع ربیک تسلط ، مهمیز اسب است كه اولی تصویر و وسط

( و دومی نیز یک خدای اوستا)مثل ایزد رام در  تنوران اساكنندۀ جرام ، احتماالً ایزدهددنشان می خود

 -شباهت با گاوهای بالدار پارسیاست كه بی های گاو و اندامی شبیه بُزشاخ ،انسانیبا چهرۀ شبه شاخدار

 ایهكه اندامش شكل استوان است شاخداری یا خدای سر انساننیز  راستآشوری نیست. تصویر 

و احتمال دارد در مراسم جادویی مذهبی به عنوان ماسک خدایان توسط واسطة روحانی  استتهی میان

 (.17-11: 1349ک: تجویدی، شده است )ربه خدایان استفاده میقبیله برای تشبه جستن 

نکتن دیگر در تقویت این نیریه، وجود خط در تمدن جیرفت، بره عنروان یرک نمونرن شراخص از 

رود پیدا شرده هایی از خط بر روی گل رن در هلیلنمونه ی بومی ناشناختن فالت ایران است.هاتمدن

تواند حاکی این حقیقت باشد که این مرردم حتری (، ولی می8تصویر گشایی نشده است )که هنوز رمز 

از خرط تر هرا قردیمشناسران قررناند؛ خطی که به نیر باستانقبل از سومریان، اولین مخترعان خط بوده

آیرا  (.974-973: م.2003، 2و آوایی است و نه تصویری و سمبولیک )الولرر 1میخی و در ضمن، خطی

دادنرد ترا در اسرطورة النروع ویرژة ایرن مهرارت نسربت نمیهنرشان را به خردایان خرود یرا رب ها آن

توانرد پاسرخ می)دیوان( فراگرفتره باشرد؟  ها آناو بعد از غلبه بر این قوم، خط را از خدایان  ،طهمورث

آسروری و  نوگاگاوهای بالدار کاخ سرار وهخامنشی  هاینگارههای بالدار گاوکه  مثبت باشد. همچنان

                                                 
1. linear 

2. Lawler 
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عیالمی و نمودهای مشابه این ایزدان در اکتشافات جیرفت کیفیرت و خاسرتگاه مشرترک  گاوهای بالدار

بینیم، خردایان )دیروان( مری دارند و در تصاویر پارسیان، گراه جنگراوران پارسری را در جردا، برا ایرن

هایی از تقابرل ابرمررد ایرانری و تواند محتوی نشرانهبا دیوان نیز می شاهنامهنبردهای قهرمانان اساطیری 

  پوست باشد.این خدایان نیرومند شاخدار و تیره

 
همورث از . آیا بین این الفبا و خطی كه طهای سنگی یافت شده در جیرفتکتیبههایی از نمونه -8تصویر 

 دیوان فراگرفت، ارتباطی وجود داشته است؟

 وارگی نبرد با دیوان اهریمنی و نقش این آزمون در فردیت قهرمانآزمون -3

 «دُروَنرد»، تبراه کرار و اوسرتاخاستگاه خدایان شرور در اساطیر ایرانی، اهریمن اسرت. اهرریمن در 

(. همچنرین دیوپرسرتی، متررادف برا 1/497: 2536/1356پرست( معرفی شده است )پرورداوود، )دروغ

(. بره همرین دلیرل، اغلرب دیروان در فرهنرگ 31/1)دروغ پرستی( آمده است )یسرنای  «کیش دُروج»

زرتشتی تمثیلی از نهادهای بد انسانی )خشم و آز و دروغ و...( و حتری در کرالم فردوسری، تمثیلری از 

 شوند:می «مردمان بد»

 تررو مررر دیررو را مررردم بررد شررنان

 

 کررو نرردارد ز یررزدان سررپان کسرری 

 ( 4/310/140: 1385)فردوسررری،          
 

نیز بدکاری، ناپاکی، وارونه بودن )از جمله پیشرنهاد  شاهنامهترین صفات دیوان در همین راستا، مهم

 پرستی است: گری و دروغحیله ،اکوان به رستم(

 شرده برر برردی دسرت دیرروان دراز

 

 برره نیکرری نرفترری سررخن جررز برره راز 

 ( 1/51/5)همان:                               
[ 
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 نره مرن کشرتم او را کره ناپرراک دیرو

 

 ببرررد از دلررم تررررن گیهرران خرردیو 

 (5/304/1155)همان:                        
 

 فرریبنرررده دیرررروی ز دوزخ بجسررت

 

 بیرامررررد د، شرررراه ترررررکان بخسرررت 

 (  1/51/5)همان:                               
[   

 چو گستهم، گیتری برر آن گونره دیرد

 

 جهررران در کررف دیررروِ وارونررره دیرررد 

 (4/272/969)همررررران:                    
 

 همانرررا دلررش دیرررو بفرریفتررره اسررت

 

 شررتن مررن بیاشرریفته اسررتگ کررره برررر 

 ( 6/128/912)همررران:                      
 

 -و انیرانیران دُزخریم ابلریس ،شریطان پریران، اهرریمن، دیوان، -میان ارباب انواع شر هااین ویژگی

  :مشترک است

 ریمرررن آهرررمنرررررا کنشبرررردمگررررر   بره گیتی نبرودش کسی دشرمنرا

 ( 1/29/21)همان:                             
 

 

 ابلرریس، برنررررد وارونرررهبیررراورد 

 

 فکنررردچرراهی بررره ره برریکرری ژرف 

 (5/304/1155)همان:                        
 

 برررازنیرررنگچنررین گرررفت ابلررریس 

 

 فررراز کرره: شررادان زی ای شرراه گردن 

 ( 1/47/136)همرران:                          
 

 سگا،برردبره رشک انرردر، آهررِرمَن 

 

 همررری رای زد تررررا ببرالیرررررد بررا، 

 (3/157/2405)همان:                        
 

 تی تبعیت دیوان از اهریمن آشکار است:ح ،در این زمینه

 سار است، دیرو نرژند               بسی خوانده افسون و نیرنگ و بندیکی براد       

 زن را  ز پررررایغررهرمن د، ز جرای                بینرردازد آن تیربجنربانَدش ا       

 (2-5/59/871همان: ) 
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بخشرد. ایرن اعضای سپاه خیر، دیوان و اعوانشان را نیررو می در مقابل فرهمندی جادو و افسون نیز

ترا  اسرت؛ هرای دیروانترین مختصات و توانراییاز مهم به فنون سحر و جادو و تُنبُل ها آنمجهّز بودن 

 اند:     جا که در بسیاری موارد، دیوان و جادوان یکسان انگاشته شدهآن

 چو شب تیره شد دارویی خورد زن

 زادچررون بررود دیرروراندو بچّرررره چنرر

 

 و بچّررررن اهررمرررنکررررره بفترررراد ز 

                 ژادرنرررونره برود بچررّه جرادوررچگ 

 (398-3/29/397)همرران:                   
 

 ز تررو تُنبُل و جرادُوی دور گشرت   

 

 روانرت برررِ دیرررو، مرررزدور گشررت 

 (4/206/1456)همان:                       
 

 همرره نررررّه دیرروان و افسرونگررران

 

 برررفتنرررد جررررادو سپررراهی گررررران 

 ( 1/37/33)همرررررران:                      
 

کسرانی چرون  شراهنامه،های شراهان و پهلوانران ایرانری ترین رسالتبه همین جهت، یکی از مهم

چرون هندوسرتان )برا توجره بره هرایی فریدون، منوچهر، سام و رستم، نبرد با جادوان است و سرزمین

، در مقابل الوهیت دیروان( و مازنردران وداهاها در وجود پیروان دئویسنا در هند و چهرة منفی از اسوره

 )که پیروان دئویسنا را در خود گرد آورده( سرزمین جادوان خوانده شده است:

 کرره ویررران کنرری تُنبُررل و جررادویی  بدو گفت شراه آفرریدون تویی

 (1/70/330)همان:                          
 

 مررررا برررد بایررد برره شمشرریر دسررت  پرستکنون کردنی کرد جادو

 (1/61/175)همان:                          
 

 رواببسرررتم میرررران را یکررری بنررررده

 

 ابرا جررادوان سرراختم کرارزار 

 (1/202/1012)همان:                      
 

 تانبگفتنررد کرررراو سرررروی هندوسررر

 

 بشرررد تررا کنرررد بنررد، جادوستررران 

 (1/70/338)همررررران:                    
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توان بازجسرت؛ نیز می شاهنامههای کهن را گاه پیرامون هویت دیوان های پیروان برخی کیشسنت

فروغ آتش و شمعی که هماره اطراف خیمن ارژنگ دیو، از ساالران دیو سپید در مازنردران، در  همچون

برا (. ایرن دیرو 2/103همران: کند )مذهبی خاصی را تصویر می ز روشن است و گویا فضایکوه اسپرو

دارد که از موی سرپیدی پوشریده شرده اسرت؛ سرپیدی  سیاه تنی همچون دیگر دیوان سپید وجود نام

النوع یرا اربراب دیروان توان به عنوان ربتواند سمبولیک باشد و این دیو را میرنگی الهی است که می

اص حقیقری، نماینردة نتساب به خدایان شر، گاه چرون اشرخ، در عین اشاهنامهدران دانست. دیوان مازن

های خاصی دارنرد، چرون سرنجه، اوالد، ارژنرگ، بیرد، اند. بسیاری از دیوان نامهای دیوانپیروان کیش

دیرو( و  پوالد )کوالد، اوالد( غندی، پوالدوند چینی، خزروان دیرو )دیرو سریاه یرا پرور اهرریمن/ بچره

گرزاری، های بشری چون توانرایی نوشرتن و داشرتن خرط، پیغرامها و مهارتبسیاری رفتارها، خصلت

هرای رازآلرود بره گری، رامشگری )مثل رامشگر مازندرانی(، معماری و آبادانی و آمروزشتدبیر و چاره

هرویتی  هرا آنافته، بره یهای فراطبیعی شاهان )مثل آموختن خط به تهمورث( را دارند که البته گاه جنبه

بخشد؛ چون به آسمان بردن گردونه )جمشید(، نابینا کردن دو بهره از لشکر کراون و خرود انتزاعی می

او به وسیلن برانگیختن ابری سیاه، تغییر شکل برای فریفتن و اغوا کرردن )چرون دیروانی کره کراون و 

 اند.چردهو سیه دارند شاخکه  سحر و جادو؛ ضمن این فریبند( و تواناییوبینه را میبهرام چ

-تواند مؤید ارتباط این موجودات اساطیری با پیروان کریشتأکید بر جادویی بودن دیوان، خود می 

-های کهن باشد. در مورد مغان ایران باستان که روحانیون دئویسنا و کیش کهن مهرری را تشرکیل مری

ر بروده اسرت. بره اعتقراد ریچرارد فررای و به فنون سحر و جرادو همیشره مشرهو ها آندادند، انتساب 

دانسرتند؛ موضروعی کره در ارتبراط میران ، یونانیان مغان را همیشه مشهور به هنر ساحری می1بنونیست

: 1370و فررای،  2-1: 1375شد )بنونیسرت، )جادو( نیز احسان می Magic)مغ( و  Magiهای واژه

ارزه با مغان جادوپرست بروده اسرت. زادسرپرم (. به همین جهت، یکی از اصو، تعالیم زرتشت، مب322

: 1366، زادسرپرمهرای گزیردهاز چیرگی سرشت ایزدی زرتشت بر جادوی این جادوگران یراد کررده )

نیرز آمروزش  روایرت پهلروی( و 52: 1364دانرد )ترین گناه مینیز جادو را گرانمینوی خرد (؛ 27-28

                                                 
1. Benveniste  
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(. بره همرین دلیرل در عصرر 519: 1367اسرت ) ارزان قلمرداد کرردهجادو را از اقسرام گناهران مررگ

بنردد برا آوری زرتشت و شاه حامی او )گشتاسپ(، اسفندیار، قهرمان دین بهری، وقتری پیمران مریدین

 خواند: می «جادوان »او و تورانیان در خدمت او را ارجاسپ نبرد کند، 

 جرررادوان برررر زمرررین آورم سررررِ  رهان را به دین آورمهمی بی

 ( 6/154/291)همان:                       
 

ترین دالیل حملن ارجاسپ به ایران، خرروج گشتاسرپ از کریش کهرن )دئویسرنا( و یکی از اصلی

ورود به دین جدید بوده است. به همین جهت سلف او، افراسیاب، نیز جادوپرسرت و توانرا بره فنرون 

ن، خرروج گشتاسرپ از کریش ترین دالیل حملن ارجاسپ بره ایرراشد. یکی از اصلیسحر خوانده می

کهن )دئویسنا( و ورود به دین جدید بوده است. به همین جهت سلف او، افراسیاب، نیرز جادوپرسرت 

وایرف تواند سابقن نبردهای دیرپای مذهبی را برین طشد. این صفت میو توانا به فنون سحر خوانده می

ده باشد؛ هیچ الزامی نیز بررای برومی نمادینه کر ها آنوایرانی و برخی همسایگان دیوپرست مختلف هند

شاید به همین جهت، این کیفیت بره دیگرر دشرمنان برزرگ ایرران  وجود ندارد. ها آنیا بیگانه دانستن 

 شود:نیز نسبت داده می -که دیوان و دیوپرستان را در سپاهش دارد -چون ضحاک

 که جرز روی گرمری ندیردی جرواب  جادو افراسیابچو کاوون و چون 

 (5/380/2431)همان:                     
 

 مررررا بررررد بایرررد برره شمشرریر دسررت  ضحاک جادوپررستچنان بد که 

 (1/60/158)همررررران:                   
 

نیافتنی مستقرند که فتح آن، آزمرون اصرلی تشررف هایی دستهای و قلعهاین جادوپرستان در مکان

نامیرد؛  «دژهرای آزمرون» توانها را مین جهت، این مکانآید. از ایقهرمان در مسیر فردیت به شمار می

ق برا سرشرت سراکنان خرود، اند و مطابزیرا این شهرهای اساطیری برآمده از جادو و نیروهای اهریمنی

التر ای برااند. قهرمان باید این طلسم را بشکند ترا بره مرحلرهشده و سرشار از گناه و پلیدیشوم، طلسم

در بابل، سرمبران و  بندهشهای ضحاک که به روایت از جمله کاخ ف شود؛در کما، معنوی خود مشر

( و افسونی اهریمنی دارد کره بایرد بره دسرت قهرمران 137: 1369دادگی، فرنبغهندوستان بنا شده بود )

 ایرانی باطل شود:
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 طلسررمی کرره ضررحاک سررازیده بررود

 فررررود آوریررررد  االرررربر ز   فرریررردون

 

 بررود سرررش برره آسررمان برفرازیررده 

                                                           درررردار دیرام جهانرررررکه آن جز به ن

 (307-1/68/306همرران: )                
 

 «... برود مین به جرادویی سراخته شرده]در[ زیر ز» :بندهشافراسیاب که به روایت  «گنگبهشت»یا 

دژی کره فردوسری از آن برا  او را در همان جا محاصره کررد؛ رو( و کیخس137: 1369دادگی، فرنبغ)

 کند:عنوان بهشت یاد می

 همرره جررای شررادی و آرام و کررام ...    همان بوم کاو را بهشت است نام

     (1051-5/297/1049)همان:           

ن عالوه بر دژ جادویی ضحاک و بهشت افراسیاب که مقهرور فریردو شاهنامهبه همین جهت در 

در  -نامیرد «دژهرای آزمرون»ها را توان آنکه می -های نمادینی از این جنسو کیخسرو شدند، مکان

را بشکند تا در کما، معنوی خرود بره  ها آنباید طلسم گیرد و قهرمان مسیر تشرف قهرمانان قرار می

دادن  نبررای نشرا کروه کره رسرتم جروانن جمله اسرت دژ سرپندآاز  االتر مشرف شود.ای بمرحله

کند و پس از پیروزی بر دژ، آتشی برر فرراز به آن راه پیدا می بلوغش، در جامن بازرگانان با بار نمک

و  شراهنامهیسنی: کیخسرو )انسان آرمانی افروزد؛ آتشگاهی آیینی که سه قهرمان شاخص مزدهآن می

و رویین شرده برا فررّه  از جاودانان آیین زرتشت و از یاوران سوشیانت(، اسفندیار )قهرمان دین بهی

ترتیرب، زرنشت( و اردشیر )بنیانگذار سلسلن بزرگ ساسانی: بزرگترین امپراتوری زرتشرتی( نیرز بره 

 کنند.میپابر «دژ هفتواد»)دژ ارجاسپ( و « رویین دژ»، «بهمن دژ»پس از فتح دژهای سحرآمیز 

شرود؛ مراحلری از مرل میکا هرا آنهایی هستند که قهرمان برا گرذر از در حقیقت خان این دژها

گرردد برازمی ها آنسلوک درونی قهرمانی که پس از پیروزی، به عنوان نمادی از اقتدار قومش به نزد 

شود. چنین قهرمانی که از جغرافیرای مرمروز سرلوک حماسری بره سرالمت یا با مرگش جاودانه می

انرد کره هرایییقت خراندر حق ی جمعی مردم خویش باشد. این دژهاتواند میهر آرزوهاگذشته، می

د؛ چون رسرتم کره در کنرای مهتری بر دیگران تثبیت می، شایستگی خود را بها آنقهرمان با گذر از 

شود یا بهرام کره تراجش را از میران نبردی عادالنه )پس از بیدار کردن دشمن( بر دیو سپید غالب می

در کنف حمایت فررّ کیرانی اسرت. فرر، ادوی دشمنان، قهرمان نیز گیرد. البته در مقابل جیران برمیش
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نیرویی تفویضی و مرتبط با صفات ذاتی )گهرر( و اکتسرابی )هنرر( اسرت کره حفرظ آن بره مؤلفرن 

(. بره 100-77: 1390ک: قرائمی، های فرر رچهارمی به نام خرد نیز مرتبط است )دربارة خویشکاری

لرور فررّ ایرزدی در میهرر اوج تب و شاهنامههمین دلیل در دیباچن پادشاهی کیخسرو، که انسان کامل 

ر یک در شخصریت شرهریار انسان است، فردوسی از اهمیت این چهار عامل و نقش هچهرة یک اَبَر

سران ه(. بدین ترتیب، جادوپیشگی اهریمن و آفریدگانش بر148-113:  1389ئمی، گوید )رک: قامی

آیرد. در سرطح ه شرمار میتز آن بر( است که باور به فرهمندی آفریدگان اورمزد، آنتییک تِز )نیریه

بخشرد، ایرادی اهرریمن از در مقابل نیروی ایزدی فرّه که پهلوانان سرپاه خیرر را نیررو مری روایی نیز

 توانایی سحر و جادو برخوردارند تا تکاپو و تعلیق در این جدا، ابدی به اوج برسد. 

وارگری اژدهاکشری صرادق خویشکاری اصلی دیوان نیز همان است که در مورد اژدها و آزمرون

های انسانی دشمنان شرور، موانعی هسرتند کره غلبره برر است. همن این اتباع اهریمن، در کنار چهره

بره تکامرل روانری و جسرمانی انسران  -مسیری که پیمودنش مستلزم رنجری جانکراه اسرت -ها آن

رسریدن بره کمرا، انجامد؛ الگویی که بایرد شررافت می «قهرمان»الگوی برگزیده و شکل گیری کهن

 غایی و کسب فردیت را به دست آورد.

 گیرینتیجه -4

های پراکندة بشری دارنرد؛ های مشترکی با دیوان شاخدار باستانی در فرهنگدیوان ایرانی ویژگی

 از جمله:

ارتباط خدایان شاخدار با خدای خورشید قابل مقایسه با ارتباط دیوان باستانی برا ایرزد مهرر  -1

 است.

ن خدایان باستانی در عصر غلبن تفکر دینی در تبردیل ایرن خردایان بره شریطان و استحالن ای -2

 ثر واقع شده است.مؤ یمن، در فرهنگ مسیحی و ایرانیاهر

 های صوری مشترک دیوان و خدایان شاخدار است.چردگی و شاخداری از ویژگیسیه -3

 ارتباط با خدایان موسوم به گاو نر در هر دو مورد قابل پیگیری است. -4
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اوباری ایرن خردایان در های قربانی و مردمارتباط با مرگ و دنیای تاریک زیر زمین و سنت -5

 پوشی است.هر دو مورد غیر قابل چشم

ی، باعرث شرده پرسرتالنوعپرستانه و نیرام ربهای شرک و بتتعلق این خدایان به فرهنگ -6

 ا دیروان، بره مثابره اژدهاکشریبرد ببا این خدایان و ن «نبرد»های مصلحانن توحیدی، در فرهنگ است

 ای برای تشرف قهرمانان حماسی شود.وارهتبدیل به آزمون

هرای پهلروانی اسرت. الگروی مرسروم در نبردهرای ترین عناصرر در داسرتاننبرد یکی از متداو،

های اساطیری، مواجهن وی با دشمن، جرانور یرا هیروالی پهلوانی و زندگی قهرمانان در اکثر فرهنگ

 اوبه چالش کشریدن قهرمران اسرت و غلبره برر  اشناپذیری است که خویشکاریکستاهریمنی ش

بخرش، بررای جامعرن گرفترار آسریبِ ایرن اهرریمن، تبردیل بره ظهور قهرمان را به مثابه یک نجات

ها ناگزیر از غلبه بر اهریمن است؛ اژدهرایی کره کند. قهرمان در جادة آزمونضرورتی گریزناپذیر می

نیافتنی آرزوهای بشری را در آینرن ابردیت ، سرنوشت یک منجی است تا کما، دسترویارویی با آن

هرای فروخروردة ناخودآگراه یافتنی کند. این جانور اهریمنی، چیزی جز بخشدست جهان اساطیری،

انسان نیست؛ ساین مبهمی که غلبه بر آن، الزمن رسیدن به روشنایی مطلق اسرت؛ فضرایی کره در آن 

آگاه به اتحاد و ازدواجی مقدن رسیده، خلود در آن، به مثابه مطلوب حقیقی بررای خودآگاه و ناخود

 کما، تشرف است.  قهرمان به چالش کشیده شده، و میهری از

شرود؛ های گنرگ درون ممکرن نمیبا شناخت همن ظرفیت جزطی کردن مسیر پرچالش موانع، 

یرابی اوسرت کره از از الگروی فردیرت ساین خویش و بخشیغلبن قهرمان بر دیوان در مسیر غلبه بر 

تاریخی منتج شده، در استحالن فرهنگی تردریجی صراحب مفهرومی نمرادین و گراه خاستگاهی پیش

 حتی تمثیلی شده است.

 هایادداشت

با توجه به معرفی این منابع در بدنن جستار، برای پرهیز از تطویل، از تکررار ایرن پیشرینه در مقدمره  -1

 پرهیز شده است.



 163                            ...ارتباط نماین نبرد با دیوان در اساطیر                          چهل و هشتمسا، 

 هراینیرام انرنبخرش مردی و نمراد رجولیرت در جنس التیتما که نماد شاخ را میهر ه ایناز جمل -2

ی در زنردگ نچرخریرا نروعی نمرادپردازی  ار،شکعصر قداست  ،گراییعتیطببدوی بدانند یا آن را با  اتیاله

 (.م. 2009ک: راسل، بپندارند )رهای نخستین مرتبط کیش

 (شرداطرالق می یقرون وسرط ه به غیر مسیحیان اروپایی در)واژه ای ک نوع پاگانالبافومت یک رب -3

در قررن شرد، و شرناخته مینماد کافرانِ پاگران و  پرستیشیطاناست که به عنوان سمبل  12و  11قرن که در 

 دوباره احیا شد. 19
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