یگانگی و دوگانگی در شاهنامه و آیین مزديسنا
دکتر ایرج مهرکی
سارا عجلی

1

2

چکیده
يكي از باورهاي بنيادين آيين مزديسنا را ميتوان چنين خالصه كرد :اعتقاد به يگانگي
خداوند در عين دوگانگي جاري در نظام هستي.
طبق اصل دوگانگي ،زرتشتيان معتقدند از ابتداي آفرينش ،بين نيروهاي خير از يك طرف
و نيروهاي شر از طرف ديگر ،نبردي باستاني و طوالني آغاز شده است كه در تمام طول
تاريخ ادامه خواهد داشت؛ اما پيروزي نهايي با نيروهاي خير خواهد بود.
اين جريان فكري ،به عنوان يكي از آموزههاي اصلي اين آيين به شاهنامه نيز راه يافته
است .به طوركلي نظام دوگانگي نيكيها وبديها در سه بخش جداگانه –چه در آيين مزديسنا
و چه در شاهنامه قابل بررسي است:
 )1نبردي اساطيري بين خير وشر وجوددارد.
 )2تمام خوبيها ،شاديهاو زيباييها را به نيروهاي خير منتسب مي دانند.
 )3همهي بديها ،غمها و زشتيها را به نيروهاي شر نسبت دادهاند.
پيروان آيين مزديسنا ،در عين حال كه اين دوگانگي را باور دارند ،معتقد به يگانگي
خداوند هستند كه خداي يكتاي آنها اهورامزدا نام دارد .در شاهنامه نيز اعتقاد پيروان آيين
مزديسنا به خداي يكتا از زبان شخصيتهاي پيرو اين آيين ،مطرح شده است.
کلید واژه :يگانگي ،دوگانگي ،مزديسنا ،شاهنامه ،خير ،شر
 - 1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،ایران
 - 2کارشناس ارشد ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،ایران
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مقدمه

بي شك ،شاهنامهي فردوسي ،نه تنها يكي از بزرگترين افتخارات ادبيات ايران ،بلكه

از ارزندهترين شاهكارهاي ادبي جهان نيز به شمار ميرود .به سختي ميتوان اثري چنين
در خور يافت كه به ذكر حماسهها ،پهلوانيها و تاريخ ملتي پرداخته و به طرزي شايسته،
گذشته و فرهنگ سرزميني را زنده كرده باشد.
فردوسي براي سرودن شاهنامه ،با دقت و حوصله از منابع كهن ايراني بهره جسته و
پاي سخن راويان امين و آگاه نشسته است و در نهايت از زمان كيومرث تا پايان حكومت
ساسانيان را روايت كرده است .ميدانيم كه در اين ميان ،در برههاي از زمان ،دين رسمي
ايران زمين ،آيين مزديسنا بوده است.
«مزديسنا  ،Mazdayasnaكلمهايست اوستايي ،همان زباني كه بخشي از كتاب ديني
اوستا بدان بر زبان زرتشت جاري شده .اين كلمه صفت مركب از دو جزء است« :مزده»
به معني دانا و در عرف آيين زرتشتي به خداي يگانه اطالق ميگرد و «يسنا» به معني
ستايش( ».مزديسناوادب پارسي،ج،1ص )7-6بنابراين ميتوان مزديسنا را چنين معني
كرد :ستايش خداي دانا.
آيين مزديسنا را يكي از كهنترين اديان زندهي جهان ميدانند و زرتشت ،پيامبر اين
دين ،پيامآور انسانيت و خدا پرستي بوده است و سرودههاي او «گاتها» كهنترين اثر ادبي
ايران است كه براي ما باقي مانده است .از اين آيين ،برخي از باورها و بن مايهها به ساير
اديان پس از آن نيز راه يافته است.
در برههاي از دوران اقتدار ايران به عنوان يك تمدن درخشان و تأثيرگذار ،مردم پيرو
آيين مزديسنا بودهاند؛ به طوري كه «اين كيش ،خود ،دين رسمي سه شاهنشاهي بزرگ

ايران بوده است كه از سدهي ششم پيش از ميالد تا سدهي هفتم ميالدي تقريب ًا پيوسته در
اوج شكوفايي و قدرت بودهاند و بر بخش اعظم خاور نزديك و ميانه سلطه داشتهاند».
(زردشتيان ،باورها وآداب ديني آنها ،ص)23
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بنابراين شاهنامهي فردوسي به عنوان حماسهي ملي ايران ،بي شك از اين آيين
تأثيراتي گرفته و آيين مزديسنا به عنوان يك دين كهن ايراني با آموزههايي جهاني ،در اين
اثر بزرگ ،بازتابهايي داشته است.
به عنوان مثال يكي از بنياديترين و مهمترين معتقدات آيين مزديسنا ،نبرد جاودانهي
خير و شر (نيكي و بدي) است كه همين روحيه در كل شاهنامه نيز يافت ميشود و از
آغاز تا پايان آن ،اين نبرد اساطيري جريان دارد و ميتوان جلوههاي مختلفي از آن را
مشاهده كرد.
همچنين مزديسنان عليرغم اعتقاد به اين دوگانگي ،به يگانگي خداوند (اهورامزدا)
باور دارند و يكتا پرست هستند كه اين مسئله نيز در شاهنامهي فردوسي انعكاس يافته
است.
به طور كلي ميتوان نظام فكري آيين مزديسنا را در اين زمينه ،چنين خالصه كرد:
اعتقاد به يگانگي خداوند در عين دوگانگي موجود در هستي؛ كه اين نظام فكري از اين
آيين به شاهنامه نيز راه يافته و بازتابهاي آن در شاهكار حكيم توس قابل بررسي ميباشد.

دوگانگي نيكيها و بديها

يكي از باورهاي كهن ايرانيان باستان كه به آيين زرتشتي نيز راه يافته ،اين است كه

آنها در يك دستهبندي كلي ،به وجود دو نيروي «خير» و «شر» در نظام هستي معتقد بودند
كه اين دو نيرو همواره در تقابل با يكديگر قرار دارند.
بر اساس آموزههاي دين زرتشتي ،از همان ابتداي آفرينش ،نبرد سختي بين نيروهاي
خير و شر در گرفته كه اين نبرد ،همچنان در تمام طول تاريخ حيات بشر ادامه خواهد
داشت؛ اما سرانجام با فرارسيدن موعد رستاخيز و هنگام به پايان رسيدن دنيا ،نيروهاي
خير موفق ميشوند نيروهاي شر را شكست دهند و به پيروزي نهايي دست يابند.
در واقع «آرياهاي باستان به دو نيروي راستي و دروغ و نظم و بي نظمي معتقد بودند
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و بعدها اين انديشه در دين زردشتي گستردهتر شد و دوگانه بودن اصل نيك و بد دامنهي
وسيعتري يافت .جهان روشن اهوره مزدا در برابر جهان تاريك اهريمن ،ويژگيهاي
نيك اهورايي در برابر خصلتهاي زشت اهريمني و امشاسپندان يا جاودانان مقدس در
بــرابر كمـاريكان يا سرديوان قرار گرفتند( ».زبان ،فرهنگ ،اسطوره ،ص)211
به اصل دوگانگي نيكيها و بديها به عنوان يكي از باورهاي بنيادين دين زرتشتي،
در بخشهاي مختلفي از اوستا و ساير متون ديني مزديسنان اشاره شده است؛ از جمله:
در يسنا  ،45فقرهي  2ميخوانيم:
«من ميخواهم سخن بدارم از آن دو گوهري كه در آغاز زندگاني بودهاند از آنچه آن
يكي مقدس به ديگري خبيث گفت كه فكر و تعليم و خرد و آرزو و گفتار و كردار و
روح ما با هم يگانه و يكسان نيست(».گاتها،قديمي ترين قسمت اوستا ،ص)207
ديگر اينكه در بندهش در اين باره ميخوانيم:
« به بهدين آن گونه پيدا است [كه] هرمزد در باال ،با همه آگاهي و بهي ،زماني
بيكرانه در روشني مي بود .آن روشني گاه و جاي هرمزداست كه [آن را] روشني بيكران
خوانند .زمان آن همه آگاهي و بهي بيكرانه است ...اهريمن در تاريكي ،به پس دانشي و
زداركامگي ،فرو پايه بود .زداركامگي خيم او و آن تاريكي جاي [او] است كه [آن را]
تاريكي بيكران خوانند( ».پژوهشي دراساطيرايران،ص)32
مطالب فوق ،مربوط به ابتداي كتاب بندهش است كه چنانچه مشاهده ميشود از
همان سرآغاز كتاب ،دربارهي دو گوهر متفاوت و متضاد سخن به ميان رفته است:
روشني ،دانش و آگاهي منتسب به هرمزداست و از طرف ديگر ،اهريمن در ارتباط با
تاريكي ،پس دانشي (بي خردي) وزداركامگي (ميل به از ميان بردن) قرار دارد .به عبارت
ديگر هر چه كه هرمزد ،خداي داناي زرتشتيان ،سزاوار جايگاهي روشن و نورانيست و
بهرهمند از همه نوع دانش و آگاهي ،اهريمن موجوديست ويرانگر و عاشق ويراني كه
بهرهاي از خرد و دانش نيز نبرده و بنابراين جز تاريكي جايگاهي ندارد.
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در مينوي خرد نيز در اين باره آمده است:
«پرسيد دانا از مينوي خرد كه اهرمن بد كار و ديوان و فرزندانش با اورمزد و
امشاسپندان هيچ گونه آشتي و دوستي با يكديگر ميتوانند داشته باشند يا نه؟
مينوي خرد پاسخ داد كه به هيچ وجه نميتوانند داشته باشند چه اهرمن گفتار دروغ
بد انديشد و كارش خشم و كين و قهر است و اورمزد درستي انديشد و كارش نيك و
نيكي و راستي است و هر چيزي را ميتوان گردانيد (= تغيير داد) به جز گوهر نيك و
بد( ».مينوي خرد ،ص)33
با استـناد به مــطالب فــوق از كتــاب مينوي خرد ميتوان بار ديگر ،به صف
آرايي نيروهاي خير و شر در مقابل يكديگر در آيين زرتشتي اشاره كرد .نيروهاي شر به
سركردگي اهريمن اداره ميشوند و نيروهاي خير به رهبري اهورامزدا حركت ميكنند.
الزم به ذكر است كه به طور كلي در آيين مزديسنا نيروهاي خير تشكيل شدهاند از:
اهورامزدا ،امشاسپندان و ايزدان و در مقابل ،نيروهاي شر عبارتند از :اهريمن ،كماريكان
و ديوان.
اما نبرد بين خير و شر ،در دين زرتشتي نبردي باستاني و طوالني است به طوري كه
در بندهش در اين باره ميخوانيم:
«چنين گويد كه از آن هنگام كه آفرينش را پديد آوردم ،نه من كه هرمزدم ،براي
نگهباني آفريدگان خويش به آسودگي نشستهام و نه نيز او كه اهريمن است براي بدي
كردن بر آفرينش(».بندهش،ص)119
اين تقابل بين خير و شر در شاهنامهي فردوسي نيز به خوبي مشاهده ميشود :از
همان ابتداي شاهنامه و از زمان نبرد كيومرث با ديوان روزگار خود ،نبرد بين خير و شر
آغاز ميشود و تا پايان شاهنامه در بخشهاي مختلف آن جريان دارد.
در واقع از آنجايي كه آيين مزديسنا به عنوان دين كهن ايرانيان باستان شناخته ميشود
و از طرف ديگر ،منابع فردوسي درسرودن شاهنامه برگرفته ازاسطوره ها وآيين هاي كهن
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ايران بوده است و فردوسي نيز شاعري امانتدار و متعهد بوده ،اين آموزهها را در شاهكار
جاودانهي خود منعكس كرده است؛ كه يكي از اين آموزهها همان دوگانگي نيكيها و
بديها و تقابل بين خير و شر است.
براي مثال ،زماني كه اردشير بابكان پسر خود – شاپور -را اندرز ميداد ،كيش آهرمني
و ايزدي را مقابل هم آورد؛ او پيشبيني كرد روزگاري فرا ميرسد كه پيروان كيش
آهرمني ،بر يزدان پرستان مسلط ميشوند:
جـــهان تنـــگ دارند بر زيــر دست

بــرايشان شــود خـوار يزدانپرست

بپـــــوشنـد پيـــراهـن بــــد تـنـي

بـبـالــند بـــا كـيـش آهـــرمـنـي

(191و)7

يا در نامهاي كه خسرو پرويز براي پسرش شيرويه نوشت ،به او در مورد زنداني
كردن بد كاران توضيحاتي داد .آنچه كه به بحث ما مربوط ميشود اين است كه از نظر

او ديوان ،دشمن نيكان هستند و در اينجا تلويح ًا به تقابل نيكي و بدي اشاره شده است:
كـــه هر كـس كه او دشمن ايزدست

ورا در جـــهان زنــدگانـي بدســت

به زنـــدان مــا ويـژه ديـوان بـدنـد

كه نيــكان از ايشــان غـريوان بــدند

چو ما را نبـــد پيشـــهخـون ريختن

بــدان كار تنــگ انــدر آويـــخـتن

بـدان را بــه زنــدان هــمي داشــتم

گـــزند كــسان خــوار نگــذاشـتم

بــسي گـفت هر كـس كه آن دشمنند

ز تـــخـم بــدانـنـد و آهـــرمـنـند

(265-266و)9

دقيقي نيز به اين نبرد اسطورهاي اشاره كرده است :در زمان پادشاهي گشتاسپ،
زرتشــت پيامــبر ظهور كرد و گشتــاسپ را به دين زرتشـتي فراخواند .از همان ابتدا
كه نام زرتشت آمده ،به نبرد آيين او با اهريمن اشاره شده است:
خجـسـته نـبـي نـام او زردهــشـت

كه آهــرمن بــد كنــش را بــكشت

(دیوان دقیقی ،ص )50
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بعد از ايمان آوردن گشتاسپ نيز ،به جدال ديو و زرتشت اشاره شده است:
پرستشكده گشت زانسان كه پشت

ببســت انــدرو ديـو را زردهـشت

(همان ،ص )52

انتساب تمام خوبيها به نيروهاي خير:

نيروهاي خير در آيين مزديسنا عبارتند از :اهورامزدا ،امشاسپندان و ايزدان.

اهورامزدا ،خداي بزرگ زرتشتيان است و در رأس نيروهاي خير قرار دارد و در
وجود و گوهر او جز نيكي و خير مطلق نميتوان يافت .دربارهي معني واژهي اهورامزدا،
نيز به طور خالصه ميتوان گفت:
اهورا (به معني سرور) +مزدا (به معني دانا)= اهورامزدا (به معني سرور دانا)
امشاسپندان در مرتبهي پايينتر از اهورامزدا قراردارند و تعداد آنها ،هفت عدد ميباشد
كه براي هر يك از آنها صفات ويژهاي در نظر ميگيرند.
دربارهي معني خود واژهي امشاسپند چنين آمده است:
«امشاسپند در اوستا ،امشاسپنته  »Amesha-Spantaآمده ،مركب از دو جزء :جزء اول
(امشه) نيز مركب است از (أ) عالمت نفي و «مشه از ريشهي مر  »marبه معني مردن.

جزء دوم سپنته يعني مقدس .مجموع ًا به معني «جاودان مقدس» است(».مزديسناوادب
پارسي،ج،1ص)237
اسامي اين هفت امشاسپند عبارت است از :سپند مينو ،بهمن ،ارديبهشت ،شهريور،
اسپندار مد ،خرداد و مرداد .اما بعدها به جاي سپند مينو ،اهورامزدا راقرار دادند و به انتهاي

اين فهرست ،نام سروش را افزودند تا عدد هفت به عنوان تعداد امشاسپندان تغيير نكند.
بعد از اهورامزدا و امشاسپندان ،ايزدان قرار دارند« .ايزد در اوستا «يزته  »Yazataو
در سانسكريت «يجته  »Yajataصفتي است از ريشه ي" "yazبه معني پرستيدن و ستودن.
يزته يعني در خور ستايش( ».همان ،ص)239
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دربارهي تعداد ايزدان در خورشيد يشت ،فقرهي  1آمده است:
فر
« ...در هنگامي كه خور روشنايي بتابد صد (و) هزار از ايزدان مينوي برخاسته اين ّ
فر را به سوي نشيب فرود آورند(»....يشتها،ج،1ص)311
را جمع كنند اين ّ
بنابراين از صد هزار ايزد مينوي ياد شده است كه اين عدد بيانگر كثرت است؛نه

اندازهي دقيق .درضمن برخي از اين ايزدان بزرگتر و برتر هستند.
ايزدان به دو دستهي مينوي و جهاني تقسيم ميشوند .به اين مطلب در يسنا  1فقرهي
 19اشاره شده است.
«اهورامزدا در سر ايزدان مينوي و زرتشت در سر ايزدان جهاني جاي گرفتهاند(».خرده
اوستا،ص)186
رابطهي امشاسپندان با ايزدان به اين شكل است كه براي هر يك از امشاسپندان ،چند
ايزد به عنوان همكار در نظر گرفته شده است.
پيروان آيين مزديسنا تمامي خوبيها ،زيباييها ،راستيها و هر آنچه را كه نيك ميدانند،
به نيروهاي خير نسبت ميدهند .اين باور در شاهنامه نيز منعكس شده است:
فر شاهان ،ايزدي دانسته شده مث ً
ال در مورد طهمورث:
در شاهنامه ّ

چــنان شـــاه پالوده گشت از بـدي

فــرهي ايــزدي
كــــه تـابـيــد زو ّ

( 37و )1

يا در مورد جمشيد:
فر يزدان ازوي
چـو اين گفــته شـد ّ

بگشــت و جهان شد پر از گفتگوي

(43و)1

زماني كه ضحاك به دنبال فريدون همه جا را جستجو ميكرد ،انديشهاي ايزدي به دل
مادر فريدون افتاد كه ضحاك نزديك شده است .بنابراين جاي پسر خود را عوض كرد:
كــه انـديـشـــه اي در دلـم ايزدي

فــراز آمـدهســت از ره بـخــردي

( 59و)1
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عالوه بر خرد و ارزشهاي آن ،زيباييهاي ظاهري را نيز منتسب به خداوند ميدانند .در
شاهنامه در مورد مادر سياوش آمده است:
بـيـــاراسـتنـدش به ديبـــــاي زرد

به يــاقوت و پيــروزه و الجــــورد

دگر ،ايــزدي هر چه بايـــست بـود

يــكي ســـرخ ياقــوت بــد نابسود

(9و)3

كيكاوس به كيخسرو ميگويد:
تـرا ايــزدي هـــرچ بايـدت هست

ز بـــاال و ازدانـــش و زوردســـت

فـــر تـمامـي و نـــيك اخــتري
ز
ّ

زشــــاهان به هــر گــونهاي برتري

(13و)4

فر ،بزرگي و همه و همه را به ايزد
يعني همهي خوبيها مثل مردانگي ،دانش ،قدرتّ ،

اسناد داده است.

زماني كه بهرام گور براي شكار با اطرافيانش به دشت رفت ،ديد گروهي از دختران
دور آتش جمع شدهاند و به رقص و پايكوبي مشغولند .از آن ميان از چهار خواهر زيبارو
خوشش آمد .همان موقع پدر آنها كه آسيابان بود سررسيد؛ بهرام هر چهار خواهر را از
پدرشان خواستگاري كرد و آنها را به زني گرفت .شب هنگام آسيابان به دلشوره افتاد و
از زنش پرسيد كه نميدانم كاري كه كرديم درست بود يا نه .زن او را دلداري داد و گفت
كه كار ما درست بوده و اين كار پسنديده و ايزدي است:
چــنين گفت پــس آسـيابـان به زن

كـــه اي زن مـــرا داســـتاني بــزن

كه نيـكيست فــرجام ايــن گر بدي

زنــش گــفت كــاري بــود ايـزدي

(333و)7

كه در اينجا كار و عمل پسنديده و نيكو به ايزد نسبت داده شده است.
همچنين خسرو پرويز ،پيروزي خود را در مقابل بهرام چوبينه ،منتسب به خداوند
ميدانسته است:
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به فـــرمـان يـزدان نيكــــي فـزاي

كـــه اويــست بر نيـك و بد رهنماي

چـــو ايران و تــوران بــآرام گشت

هـــمه كــار بهـــرام نــاكـام گـشت

(262و)9

انتساب تمام بديها به نيروهاي شر:

در آيين مزديسنا ،نيروهاي شر عبارتند از :اهريمن ،كماريكان و ديوان.

اهريمن (انگره مينيو) در رأس نيروهاي شر قرار دارد و كماريكان و ديوان به رهبري
او فعاليت ميكنند
«[اهريمن]در اوستا «انگره مينيوه  »Angramainyavaآمده ،جزء اول به معني بد و

خبيث است و جزء دوم همانست كه در پارسي «مينو ،منش» شده ،مجموع ًا يعني خرد
خبيث و پليد(».مزديسناوادب پارسي،ج،1ص)236
اهريمن از همان ابتدا به دشمني با آموزههاي زرتشت برخاسته و دشمن سرسخت
زرتشت بوده و نيروهاي شر را براي شكست دادن او بسيج كرده است .ولي آن نيروها
موفق نشدند زرتشت را شكست دهند يا او را بفريبند.
همچنين گرچه اهريمن به اندازهي تمام طول تاريخ آفرينش با نيروهاي خود به جنگ
با نيروهاي خير ميپردازد ،اما تالشهاي او بي فايده است و در نهايت ،پيروزي با خير
خواهد بود.
و اما كماريكان :در مقابل امشاسپندان از نيروهاي خير ،كماريكان ( )Kamarikanاز
نيروهاي شر قرار دارند كه تعدادشان نيز با تعداد امشاسپندان برابر است .اسامي كماريكان
عبارتست از:
«اكمنه ( ،)Aka-manahايندره ( ،)Indraسئوروه ( ،)Saurvaنااونك هئي ثيا
( ،)Naong haithتئوروي ( )Taurviو زئيريش ( .)Zairishبر اين شش تن ،گاه
خود اهريمن را ميافزايند و گاه ائشمه (« )Aeshmaديوخشم» را كه در برابر سروش
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است ،تا عدد هفت كامل شود( ».مزديسناوادب پارسي،ج،1ص)245-244
همان طور كه هر يك از امشاسپندان مظهر و تجلي گاه يكي از صفات پسنديده
هستند ،هر يك از كماريكان نيز نماد يكي از ويژگيهاي ناپسند و نكوهيده به شمار
ميروند .همچنين در برابر هر امشاسپندي يكي از كماريكان قرار گرفته است و اين دو
به نبرد و رويارويي با يكديگر ميپردازند؛ به طوري كه در مجموع ،هفت امشاسپندان در
مقابل هفت كماريكان قرار ميگيرند.
همان طور كه كماريكان به عنوان قسمتي از نيروهاي شر در برابر امشاسپندان به
عنوان بخشي از نيروهاي خير قرار ميگيرند ،ديوان نيز به عنوان بخشي از نيروهاي شر
رودرروي ايزدان از سپاهيان خير قرار دارند و همان طور كه تعداد ايزدان بي شمار است،
تعداد ديوان نيز غير قابل شمارش ميباشد.
واژهي «ديو» ،نه تنها در ايران بلكه در ميان ساير اقوام آريايي به خدايان اطالق مي
(دئو–  )Daevaها دسته اي از خدايان آريايي بوده اند ،دستهي ديگر خدايان
شده استَ .

آنها (آسورا )Asura -ها بوده اند .زرتشت از بين آسوراها ،اهورامزدا را به عنوان خداي
يگانهي ايرانيان معرفي كرد و از آن پس،دئوه ها مظهر كساني شدندكه دربرابرخدايان
ومخالف آنها هستند .به همين سبب به عنوان نمادنيروهاي شرمعرفي شدند؛ هر چند در
ساير كشورها ،همچنان اين واژه به معناي خدا و پروردگار ،داراي تقدس خاصي است.
«دوا  Devaنزد هندوان تا به امروز به معني خداست .معني اين كلمه در سانسكريت
فروغ و روشنايي است چنانكه زئوس  Zeusكه اسم پروردگار بزرگ يونانيان بوده و دئوس

 Deusالتيني كه در فرانسه دييو  Dieuگويند ،جملگي يك كلمه است(».يشتها،ج،1ص)14
بر اساس باورها و آموزههاي آيين مزديسنا ،زشتيها ،بيماريها ،كژيها و هر آنچه بد و
ناپسند دانسته ميشود منتسب به نيروهاي شر است .در واقع هر چه غم ،رنج ،سختي
و بيماري در جهان ديده ميشود ،مطابق ميل اهورامزدا و يارانش نيست .بلكه خود
اهورامزدا نيز مخالف چنين وضعيتي است و باالخره روزي بر سپاهيان شر پيروز خواهد

فصلنامهي تخصصي زبان و ادبيات فارسي

242

شد و خوبي ،شادي ،تندرستي و هر آنچه نيكيست را برقرار و جاودانه خواهد كرد.
فردوسي نيز مسئلهي انتساب تمام بديها به اهريمن را در شاهنامه منعكس كرده است:
در نبرد رستم و اسفنديار ،اسفنديار ،زال را ديوزاده مي خواند يعني اين عيب را كه
زال سپيد مو متولد شده ،منتسب به ديو دانسته كه اين با جهان بيني زرتشتي همخواني
دارد .چون همانطور كه گفتيم هر گونه عيب و بدي را به اهريمن نسبت ميدهند.
چــــنين گــفت با رسـتم اسـفنديار

كــــه اي نيــك دل مهــتر نـــامدار

من ايدون شـــنيدستم از بخــــردان

بـــــزرگان و بيـــدار دل مـــوبدان

كه دســـتان بـد گـوهــــر ديـو زاد

به گـــــيتي فــــزودن نــدارد نـژاد

(255و)6

وقتي سودابه باعشق ناپاكش گونهي سياوش را بوسيد و به او ابراز محبت كرد،

سياوش فهميد كه مهر سودابه به او ايزدي نيست:
ســياوش بــدانست كان مهر چيست

چنـــان دوســـتي نــزره ايزديســت

(18و)3

وقتي افراسياب ،نوذر را كشت و تمام خاندان او را به اسارت گرفت ،از ايران سپاهي
بزرگ براي گرفتن انتقام خون نوذر بسيج شدند .اغريرث برادر افراسياب ،به خاطر اين
كار افراسياب كه سبب جنگ بزرگي شد او را مرد اهريمني ناميد:
ز مـــن آشـكـارا شـــود دشــمنـي

بجــــوشـد ســـر مــــرد آهــرمني

منظور از مرد آهرمني در اينجا افراسياب است.

(39و)2

همچنين هرمز به «بهرام آذرمهان» گفت« :وقتي كه من در بين جمع در مورد «سيماه
برزين» از تو سؤال كردم تو چنين پاسخ بده كه او انسان بدي است و از تخم اهريمن
است» .يعني باز هم بديها را به اهريمن نسبت دادهاند:
تـــو پاسخ چنين ده كه اين بد تنست

بـــد انديـــش و از تــخم آهرمنست

(324و)8
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بهرام آذرمهان نيز چنين كرد .در آن هنگام ،سيماه برزين اعتراض كرد و گفت« :تو
چه گفتار و كردار بدي از من ديدهاي؟» كردار و گفتار بد را به اهريمن نسبت داده است.
به بد بـــر تــن من گـــوايي مــده

چــــنين ديـــو را آشـــنايـي مــده

چــه ديــدي ز مــن تا تـو يار مني

ز گـــفـتار و كـــردار آهـــــرمـنـي

(325و)8

خراد برزين از تعداد نفرات زياد دشمن نگران شده بود به بهرام چوبينه
وقتي كه ّ

توصيه كرد كه نبايد به اين نبرد بروند و بايد فرار كنند .او اين نبرد را يك دام اهريمني
ميدانست:
به بــهرام گـفت از چه سخت ايمني

نگـــه كـــن بـديـــن دام آهـــرمني

(361و)8

خسرو پرويز نيز ،كردار بد را به اهريمن نسبت داده است:
كـــرا گـــوهـر تـن بود بــــا نـژاد

نـــگويد ســخن با كــسي جز بـه داد

نبـــاشد شـــما را جــز از ايـــمني

نـــيـازد بـه كـــردار اهـــــريــمـنـي
(12و)9

شيرويه نيز كردار بد را به اهريمن منتسب دانسته است:
نــــباشـيم تا جــــاودان بــد كنش

چـــه نيـــكو بـــود داد با خوشمنش

جهــــان را بـــداريـم با ايــــمنـي

ــــريــم كــــــردار آهـــرمـنـي
بِــبُ
ّ

(254و)9

از نگرش دقيقي نيز بديها منتسب به اهريمن هستند .ميدانيم كه در شاهنامه،
اسفنديار مر ّوج و نمايندهي دين زرتشتي بوده است .زماني كه اسنفديار از دلخوري

پدرش (گشتاسپ) نسبت به خود آگاه شد ،گفت« :در حق پدرم هيچ كار بدي نكردهام

بلكه دين زرتشتي را هم ترويج دادهام و جهان را از ناپاكيها زدودهام .من فقط خدمت
كردهام و علتي ندارد كه او بخواهد با من دشمني كند .پس ديو به روانش نفوذ كرده و
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به دلش انداخته كه با من دشمني كند ».يعني اسفنديار اين انديشهي بد پدرش را ناشي
از ديو ميدانسته است:
جهـــان ويـــژه كرده بـــه ّبرنده تيغ

همـــانا دلــش ديـو بفـريفـــتـسـت

چــــرا دارد از مـــن به دل شـاه ميغ
كـــه بر كشـــتن مــن بيــا شيفتست

(دیوان دقیقی ،ص )87

و وقتي كه جاماسپ (وزير گشتاسپ) نامه و پيغام پدرش را به او داد:
درســـت از هــمه كارش آگــاه كرد

كــه مـــر شـــاه را ديـــو بيـراه كرد

(همان ،ص)88

يگانگي در آيين مزديسنا و شاهنامه:

دوگانگي نيكيها و بديها در آيين مزديسنا و بازتاب آن در شاهنامهي فردوسي،

نبايد ما را به اشتباه بيندازد و اين تصور نادرست را ايجاد كند كه زرتشتيان دوگانه
پرست هستند؛ بلكه آيين مزديسنا ،آييني وحدانيست و پيروان آن فقط به يك خدا يعني
اهورامزدا اعتقاد دارند.
دو ابهام در اين زمينه وجود دارد كه ممكن است باعث توهم دو خدايي يا چند
خدايي در اين آيين شود .نخست دربارهي ابهام چندخدايي:
به علت وجود ايزدان و امشاسپندان برخي به اشتباه گمان كردهاند در دين زرتشتي
بيش از يك خدا وجود دارد و ايزدان و امشاسپندان راهم درزمرهي خدايان به شمار
ميآورند؛ در حالي كه وجود ايزدان وامشاسپندان دليل بر عدم وحدانيت خدادراين

دين نيست بلكه خدا يكي است وهمان اهورامزداست و چنانچه قب ً
ال نيز اشاره شد
امشاسپندان و ايزدان دستياران او هستند و در رتبه و مقامي بسيار پايينتروغيرقابل مقايسه

بااهورامزدا قرار دارند؛به طوري كه هيچ يك ازامشاسپندان يا ايزدان درحدواندازهي
اهورامزدا قرارنمي گيرند.
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بنابراين «اگر اين دين را ديني معتقد به خدايان بسيار به شمار آوريم و ايزدان را
خداياني از مجموعهي خدايان مانند شخصيتهاي اساطير يونان باستان بدانيم ،الاقل در
مورد دين زردشتي كنوني ،به خطا رفتهايم(».شناخت اساطيرايران،ص)78
اما ابهام ديگري كه در يكتا پرستي مزديسنان وجود دارد ،ابهام «ثنويت» است:
ازآنجاكه بر اساس دوگانگي موجود در آيين مزديسنا ،هر چه خوشي ،شادي و خوبي
در اين جهان است آفريدهي اهورامزداست و برعكس هر چه غم و بدي است منتسب به
اهريمن ميباشد .ممكن است بر اساس اين باور ،گمان اشتباهي به وجود آيد كه در دين
زرتشتي ثنويت وجود دارد و پيروان آن براي خداوند ،وحدانيت قائل نيستند .در حالي
كه يكتا پرستي آيين مزديسنا هيچگونه مغايرتي بااعتقاد به دو قدرت خير و شر ندارد
چرا كه بنا بر آموزههاي اين دين ،اهورامزدا آفريدگار يكتاست و در رأس نيروهاي خير
قرار دارد؛ حال آنكه اهريمن يا انگره مينو با اينكه در رأس نيروهاي شر قرار گرفته ولي
در مقابل اهورامزدا نيست بلكه رويارويي اهريمن با سپنت مينو يا خرد مقدس (يكي از
امشاسپندان) است و نه با خداي يكتاي زرتشتيان .چنانچه درگاتها كه كهنترين بخش
اوستا است ،مطلبي دربارهي رويارويي اهريمن و اهورامزدا نمي بينيم؛ بلكه اهريمن يا
خرد خبيث در برابر سپند مينو يا خرد مقدس قرار دارد.
يگانه پرستي ايرانيان باستان در شاهكار حكيم طوس نيز آشكارا انعكاس يافته است:
ميدانيم كه كيخسرو يكي از شخصيتهاي مشترك بين شاهنامه و آيين مزديسناست

و در كتاب ديني زرتشتيان _ اوستا_ مكررا ً از او به عنوان يكي از زرتشتيان پرهيزگار
ياد شده است.
چه در شاهنامه و چه در آيين مزديسنا او يكي از بهترين و واالترين نمونههاي
انسانهاي ديندار و خدا ترس به شمار ميرود و شايد كاملترين و شايستهترين آنها در
روزگار خود باشد.
او در نيايشهاي خود در شاهنامه چنين گفته است:
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جهـــاندار و روزي ده و رهـــــنماي

(15و)4

همچنين در زمان شاپور ـ پادشاه ساساني ـ ماني ادعاي پيامبري كرد .به دستور
شاپور ،بين ماني و موبدان مناظرهاي در حضور او صورت گرفت .اما در اين مناظره،
ماني شكست خورد .در اينجا سخنان موبد دربارهي دين زرتشتي گوياي اعتقاد به توحيد
در اين دين ميباشد:
بــدو گــفت كاي مرد صورت پرست

بــه يــزدان چـرا آخـتي خيره دست

كســـي كـــو بلـند آســمـان آفــريد

بـــدو در مــكـان و زمــان آفـريـد

كجـــا نـــور و ظلـمت بدو اندرست

ز هـــر گــوهري گوهرش برترست

شــب و روز و گـــردان ســپـهر بلند

كـــزويت پنـاهست و زويـت گـزند

هـــمه كــردهي كـردگارسـت و بـس

جـزو كــرد نتــواند اين كـرده كـس

بــه برهــان صـورت چــرا بـــگروي

هــمـي پــنـد ديــنآوران نـشنـوي

هــمه جفــت و همتا و يزدان يكيست

جــز از بنــدگي كـردنت راي نيست

اگـآر اهـآآرمـن جفـت يـآآزدان بـدي

شــب تــيره چـون روز خندان بدي

همهسالهبودي شــب و روز راســــت

بــه گـردش فزوني نبـودي نه كاست

(252و)7

همان طور كه مشاهده ميشود جهان بيني آيين مزديسنا و اعتقاد به خداوند يكتا در
اين آيين ،به خوبي در اين اشعار از زبان يك موبد زرتشتي مطرح شده است.
ديگر اينكه هنگامي كه داراب ،به علت رعد و برق و باران شديد ،تك و تنها ،در
ويرانهاي پناه گرفت ،رشنواد سه بار از درون آن بنا ،صدايي را شنيد كه:
كه اي طـــاق آزرده هـــشـيار بـاش

بــدين شـــاه ايــران نـگـهدار بـاش

(363و)6

رشنواد عدهاي را فرستاد تا درون آن ساختمان مخروبه را بررسي كنند و چون داراب
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را آنجا خفته يافتند ،بيدارش كردند و او را از آنجا بيرون آوردند .به محض اينكه داراب
از آنجا خارج شد سقف آن ساختمان فرو ريخت .رشنواد بسيار شگفت زده شد .او در
اينجا در سخنان خود از يك خدا ياد كرد:
چــنين گفت كــاينت شگـفتي شگفت

كـــزين بـرتر انـــديشه نتـوان گرفت

بشـــد تـيـز با او بـــپـرده ســـــراي

هـــمي گـفت كـاي دادگر يك خداي

كســي در جــهان اين شـــگفتي نديد

نـــه از كـــار ديـــده بزرگــان شنيد

(364و)6

همچنين در زمان خسرو پرويز ،هنگامي كه او از دختر قيصر روم – مريم -صاحب
پسري به نام شيرويه شد ،نامهاي به قيصر نوشت و او را از اين خبر خوش آگاه كرد.
قيصر روم يك هفته به جشن و شادي پرداخت و روز هشتم كارواني را با هداياي بسيار
نفيس راهي ايران كرد و نامهاي نيز نوشت و به خسرو تبريك گفت .در آن نامه از او
خواست كه به مناسبت اين اتفاق فرخنده ،صليبي را كه مدتها بود دست ايرانيان افتاده
بود به روم برگرداند.
خسرو پرويز در پاسخ ،نامهاي نوشت و با هداياي بسيار براي او فرستاد؛ ولي گفت
كه صليب را به او برنميگرداند .او در حين سخنان خود ،دين زرتشتي را مايهي افتخار
خود دانست و تأكيد كرد كه آن آيين يكتا پرستي است:
بــه هسـتي يـزدان نيـــوشانتــرم

هــميشه ســوي داد كـوشان ترم

نـدانيـم انـباز و پـيـونـد و جـــفت

نـــگردد نهــان و نگـردد نهـفت

(207و)9
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