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  چکیده

چرا نام دژي که ساکنان آن از تبار اهریمن، دیوان و : پردازد این مقاله به بررسی این پرسش می
  است؟ گذاري شده پردازند، به نام امشاسپند بهمن نام پرستی می جادوانند و به اهریمن

هاي ایران باستان  مینوي اوست که در برخی از سرزمین ي هبهمن نماد اهورامزدا و نخستین آفرید
این پرستش . است شده اي در ستایش او انجام می ویژه هاي مخصوص داشته و مراسم گاه پرستش

طاوس را نخستین  آنها ملک. است) شیطان/ عزازیل(طاوس ها در بزرگداشت ملک یادآور مراسم یزیدي
هاي پرستش به جاي خداوند و نمادي اهریمنی پنداشته، از روي ترس براي او آییني  هفروز

زدایی از نام دژ  وند میان مرگ و بهمن در گاهان و نیز اهریمنعالوه بر آن با توجه به پی. اند آورده می
توان به این فرضیه رسید که در روزگارانی  بهمن و دگرگونی آن به بتکده در متون بنیادي پهلوي می

اي از این پندار در داستان دژ بهمن  اند که نمونه پرستیده مردم بهمن را عنصري اهریمنی پنداشته و می
  .است قی ماندهدر شاهنامه با

  

  .طاوس  پرستی، ملک بهمن، دژ بهمن، اهریمن، اهریمن :کلیدي هاي واژه
شاه بین پهلوانان اختالف پیش  پس از بازگشت کیخسرو از توران به ایران، بر سر جانشینی کاوس

  :؛ زیرادهد قرار میکاوس شرط جانشینی خود را گرفتن دژ بهمن . آید می
  سـت  به مـرزي کـه آنجـــا دز بهمـن    

 

ــرمن      سـت  همه سـاله پرخــاش آهـ  
 

رمن آتـش    پرسـت  به رنجسـت از آهـ  
 

ــد نشســت    ـــرز موب ــدان مـ ـــارد ب   نی
 

  )581-580/ 461/ 2 ،شاهنامه(                                                        
داپرستی و موبدان را پرستان با آیین مز اهریمن ي هپرستی و مبارز هایی از اهریمن در این دو بیت نشانه

هاي مرزي ایران در  با توجه به این دو بیت گویا گروهی از مردم در یکی از سرزمین. دید  توان خوبی می  به
  .اند پرداخته نیافتنی به ستایش اهریمن می دژي استوار و دست

ز تبار اهریمن، اي که در این داستان وجود دارد آن است که چرا نام دژي که ساکنان آن ا پیچیده ي هنکت
 ،اهورامزدا ي هنخستین فروز پردازند، به نام امشاسپند بهمن، یپرستی م دیوان و جادوان بوده و به اهریمن

  .است گذاري شده نام



 شده مینوي اوست که از روشنی آفریده ي هو نخستین آفرید) 3 /48 ،گاهان( بهمن نماد خرد اهورامزدا
رنگ . نماد او در گیتی گوسفند است. است ین ایزدان به اهورامزداو نزدیکتر). ,Bundahišn 1,52( است

  16a.2 ,26,18( است سپید و گل یاسمن سپید نمادپردازي شده ي هسپید از آن بهمن است که با جام
Bundahišn ,.(  

آسیاي صغیر و ( در کاپادوکیه: است نخست میالدي چنین آمده ي در گزارشی از استرابو در سده
هاي  گاه در آنجا پرستش. کنند را ستایش می)  Omanus(=وهی از مغان وجود دارند که بهمنگر) آناتولی

ها  چوبی بهمن را پیشاپیش دسته ي ههاي دینی پیکر مخصوص بهمن وجود دارد و مردم در هنگام انجام آیین
  ). Strabo, 1932, 15,3,15( کنند می حمل

ی از اهورامزدا؛ بهمن بیان شده، بازتاب ي هتین فروزنخس ي هاین توصیفات که در آیین مزدیسنا دربار
اي از پیوند بهمن با مرگ در  که نشانه و اصالحات زردشت است، هرچند ها ي بهمن پس از دگرگونی چهره
گذاري دژ بهمن به  دلیل نام ي هحال براي رسیدن به پاسخ احتمالی دربار. است جاي مانده بر) 1 /49( گاهان

   :شود می  خداوند در آیین یزیدیه پرداخته ي هبررسی نخستین فروز
 ترسند ، اما در عین حال از شیطان نیز می)81 ،2006گیست، ( یزیدیه به خداي واحد ایمان دارند

نیروي خیر . است آنان معتقدند که جهان هستی از دو نیروي خیر و شر به وجود آمده). 146 ،2006زعیتر، (
 است ز شده و نیروي شر شیطان است که از بارگاه خداوند رانده شدهخداوند است که بر نیروي شر پیرو

همچنین . گزارند ها در برابر خداي خیر شکرگزار و سپاس یزیدي). 146 ،2006؛ زعیتر، 46 ،1341غضبان، (
اي است  ترس و وحشت آنان از شیطان به اندازه. ترسند در برابر شیطان فروتن و مهربان هستند و از او می

کران خداوند ناچیز  پرستش خداوند خیر روگردان شده و گناهان خود را به امید بخشایش بی که از
کران است، با آفریدگان بدرفتاري  همانا خداوندي که بخشش و بزرگواري او بی: گویند شمارند و می می

شر است؛ زیرا  کند؛ زیرا او نیکوکار و دوستدار نیکی است، اما شیطان بنا بر سرشت خویش فرمانبردار نمی
  ).147 ،2006زعیتر، ( آن استي  هشر و به وجود آورند ي هاو سرچشم

کسی که . کند که او همیشه از شیطان بترسد همچنین بنا بر اعتقاد آنان، هوشیاري انسان حکم می
روزي در زندگانی است، باید خداوند را کنار بگذارد؛ زیرا خداوند به کارهاي شر دست   خواهان نیک

العزاوي، ( در برابر آن باید خواهان دوستی شیطان بود و از او حمایت کند تا از شر او در امان بماند. زند نمی
  .)Joseph. J., 1919, 145 ؛50، 2001؛ تیمورباشا، 53 ،1935

آفریند که   را می 1عزازیل ي هشنبه فرشت روز یک. آفریند یزیدیه معتقدند که خداوند هفت فرشته می
 ،کتاب جلوه( آفریدگان است ي هو اولین موجود پیش از هم 2)9، 1 ،مصحف رش( طاوس است همان ملَک

در واقع عزازیل نماد مینویی و . دهد ها خود را در شکل طاوس نشان می شیطان در دیدگاه یزیدي). 1. 1
رت طاوس از این رو آنان در زمین شیطان را به صو. آسمانی شیطان و طاوس نماد گیتیایی و زمینی اوست

 ي هکنند و هرکس به انداز سازند، در هر سال، سه بار آن را زیارت می هایی نمادین از آن می نشان داده، پیکره
  ). Drower, E. S., 1941, 15-16( کند توانش با فروتنی و احترام هدایا و نذورات خود را به او تقدیم می

طاوس در   نشان پیروان ملک. بهمن برابر استطاوس نخستین فروزه است با امشاسپند  از آنجا که ملک
 بار در سه سال اند که هر ساخته هایی پیکره طاوس یزیدیه براي ملک .زندگی روزمره، پوشیدن لباس سپید است



این توصیفات یادآور بهمن زردشتی، ). 123 ،1341غضبان، ( گردانند روستاهاي خود می در آیینی مراسم
  . هاي بهمن در مراسم آیینی مغان کاپادوکیه است از پیکره ادآور گزارش استرابومنفی و نیز یالبته با نگرش 

زردشتی از نخستین   اي از توصیف پیش هطاوس، بازماند شاید بتوان گفت که توصیف یزیدیه از ملک
ها و ایزدان را به مثبت  ها و نمادهاي منفی اهوره با وجود آنکه زردشت ویژگی. آفریدگار باشد ي هفروز

 مانده يجار ب ،پرستان جایگاه اهریمن گذاري دژ بهمن، زردشتی در نام پیش ي هدگرگون کرده، اما یک نمون
  .3است

  :کند، دگرگونی نام دژ بهمن به بتکده است می دیگري که این پاسخ را تأیید ي هنکت
 ،هرمزدیارروایات داراب ( ، متون فارسی زردشتی4)1 ،نیایش آتش( اوستا  زند خردههرچند که در 

؛ 81: القلوبۀنزه ؛50، 47 ،التواریخ مجمل( و متون فارسی) Peršian Rivāyats: 60؛ 175/23/ 2؛ 1/72/5
مینوي ؛ 9,23,5 ;7,1,32 ،دینکرد(اما در متون بنیادي زردشتی ه،نام دژ بهمن آمد )2/681 ،الصفا روضۀتاریخ 

کنار دریاي  ي هبتکد«به جاي دژ بهمن  )42. 48 ي،پهلوروایت ؛ 18,8 ،بندهشن؛ 61. 26؛ 93. 1 ،خرد
هاي اهریمنی و منفی  آمده تا ویژگی این دگرگونی به این دلیل به وجود احتماالً. است آمده 5»چیچست

گذاري سردترین ماه سال و همچنین  هاي اهریمنی بهمن در نام رگهاکنون نیز شود، اگرچه  بهمن از آن زدوده
در دژ بهمن  هاي بهمن الوه بر این وجود پیکرهع. است جاي مانده بر هاي انباشته و ویرانگر برف توده
این تضاد آیینی در گذر زمان رنگ و بوي . مناسبی است که نام این مکان به بتکده دگرگون شود ي هگزین

  .است اساطیري به خود گرفته و به نبردي نمادین بین روشنایی و تاریکی در داستان دژ بهمن دگرگون شده
  :افتند، اما و طوس براي گرفتن دژ به راه می ریبرزنخست ف

  سپــه چــون بــه نزدیکــی دز رســید 
 

  زمین همچـو آتـش همـی بردمیــد      
 

  هـا ز گرمـی همـی برفروخـت     سنان
 

ــوخت    ــی بس ــرد جنگ ـــان زره م   می
 

  ســت زمـین سربسـر گفتـی از آتـش    
 

  ســت هــوا دام آهــــــرمن ســرکش  
 

  )603- 601/ 463/ 2 ،شاهنامه(                                                         
 گذشته از تقدیم قربانی به اهریمن و خشنود کردن او، به خدمتپرستی  یکی از باورهاي اهریمن

 ان دژ بهمنپرست اهریمن. گرفتن از آنها بر ضد دشمنان است کار و اهریمنی و بهره   گرفتن نیروهاي زیان 
دهند و  وزان را در اختیار گرفته و با آن طوس و فریبرز را شکست مینیروهاي ویرانگر آتش و گرماي س

  .گردند امیدي برمیآنها پس از یک هفته با نا
اي چارچوب آیینی و  و در نامها. افتد پس از بازگشت فریبرز و طوس، کیخسرو به سوي دز به راه می

ه او از اهریمن رهایی یافته و روي به نخست اینک: کند  را براي مردم دژ بهمن به روشنی بیان می دینی خود
  :است پرستی آورده یزدان

  ي کردگـــار کــه ایــن نامــه از بنـــــده

 

ـــدار    ـــخسروِ نامـــ ـــانجوي کیــ   جهـ

 

ــد بجـــست  ـــرمن ب ـــد آهـ ــه از بن   ک

 

  سـت او بـه هرکـار دسـت     به یزدان زده  

 

  )623-622/ 464/ 2 ،شاهنامه(             
هاي دینی و سیاسی روزگار  ها و اندیشه مهم که بیانگر دیدگاه ي هسه نکتکیخسرو،  ي هاز متن نام

  :شود اوست دریافت می



داند که از دین اهریمنی  او خود را دینداري می. است  دینی دست زده ي هکیخسرو به یک مبارز) 1
سرو به عنوان در واقع کیخ. دارد و شاهی او نیز پیرو باورمندي دینی اوست رهایی جسته، یزدان را باور

این تفکر یادآور . برد دژ اهریمنی را از بین می و لطف اوخداوند است، به یاري  ي هپادشاهی که نمایند
  :دیوپرستان استهاي  گاه در ویرانی پرستش 4a-4b(6( نوشتۀ دیودان خشایارشا در سنگ ي هاندیش

ــوم آهـــرمن  ــر و ب   ســت، گــرین دز ب

 

  سـت،  آفرین را به جـان دشـمن   جهان  
 

ــاك   ــزدان پ ـــان ی ــه فرمـ ــرّ و ب ــه ف   ب

 

  سرش را به گـرز انـدرآرم بـه خـاك      

 

  )629-465/628/ 2 ،شاهنامه(                                                           
گویا برداشت او از جادوگران کسانی هستند که دین . نامد کیخسرو مردمان دژ را جادوگران می) 2

ها و کردارهاي  دین نو به باورهاي کهن خود ایمان دارند و هنوز آیین ي هاما در سایاند،  نوین را پذیرفته
پرستی در  جادوگران با آیین اهریمن 7)4-9,53,3( دینکردبنا بر گزارش . دهند  اهریمنی پیشین را انجام می

که  و آنان در حالی دهند پرستی خود را گسترش می دین اهریمن ي نام هرمزد، آنان در زیر سایه. اند پیوند بوده
  :کنند اند، نیروهاي تاریکی را نیز پرستش کرده و بدکیشی خود را پنهان می اورمزد را پذیرفته

  وگـر جـادوان راسـت ایـن دســتگاه    
 

  مرا خود بـه جـادو نبـــاید سپـــاه      
 

ـــم دوال کمــنــــد آورم   ـــو خ   چ
 

ـــد آورم      ــه بنــ ــادوان را ب ــر ج   س
 

  )631-465/630/ 2 ،شاهنامه(                                                           
دینی مخالفان  راست ي هالزم. کیشان مخالف است سیاسی بر ضد هم بخش سوم نامه تهدیدي کامالً) 3

اهورامزدا در روي ي  هسیاسی که بر دین اهورایی هستند، فرمانبرداري از پادشاه روزگار است که نمایند
  :زیرا فرمان یزدان همان فرمان شاه است باشد؛ زمین می

  سـروش ایدرسـت   خجسـته  خـود  وگر

 

ــزدان یکــی لشکرســت    ــان ی ــه فرم   ب

 

ــــرمنم ــه از دســت آهـ   همــان مــن ن

 

ــنم     ــان و ت ــت ج ــرّ و برزس ــه از ف   ک

 

ــی   ــن ته ـــد ای ــزدان کنی ــان ی ــه فرم   ب
 

ـــهی     ـــان شاهنشـ ــت فرمـ ــه اینس   ک
 

  )634-465/632/ 2 ،شاهنامه(                                                           
پرست دژ بهمن که با جادوگري و تاریکی در  آید که ساکنان اهریمن گونه برمی این) 18,9(بندهشناز 

در این هنگام آتش . کنند اند، براي شکست کیخسرو نیروهاي تاریکی را بر سپاهیان او چیره می پیوند بوده
کند تا او به یاري آن آتش، تاریکی اهریمنی   جا را روشن می  نشیند و همه یگُشنسپ بر یال اسب کیخسرو م

آذرگشنسپ را  ي هبا روشن شدن جهان، کیخسرو بتکده را ویران کرده و به جاي آن آتشکد. را از بین ببرد
  .سازد می

 ي هنیزخود را بر نوك  ي هکیخسرو نام: است اهورایی کیخسرو جایگزین آتش شده ي هنام شاهنامهدر 
با گذاشتن نامه بر دیوار دژ . سپارد تا بر دیوار دژ بگذارد بلندي بسته و آن را در دل تاریکی به گیو می

این غرش نمادي از نابودي اهریمن است و پس از آن بسیاري از دیوان . شود می صداي غرشی از دژ شنیده
 اهورایی سراسر دژ اهریمنی را فرا با نابودي اهریمن و دیوان، روشنایی. شوند می و دیوپرستان کشته

 پیروزي دین اهورایی بر کیش اهریمنی برپا ي هاي را به نشان کیخسرو در آنجا بر فراز کوه آتشکده. گیرد می
از  اند تا دین اهورایی را گسترش دهد وم کیخسرو پس از پیروزي بر دژ، یک سال در آنجا می .کند می



او پس از پیروزي بر دژ اهریمنی بهمن به . ی مخالفان جلوگیري کندهاي سیاس شدن دین و نیز حرکت بیراه
  ).470-463/ 2 ،شاهنامه( نشیند پادشاهی می
که بیانگر   جاي مانده بهشاهنامه پرستی در داستان دژ بهمن در  اي از اهریمن هاي برجسته نشانه بنابراین

گذاري  و در نام گاهانیمنی بهمن در هاي اهر که رگه هرچند. هاي اهریمنی است پیوند بهمن با ویژگی
پرستش بهمن با  گزارش استرابو از. هاي انباشته و ویرانگر برف نیز آشکار است سردترین ماه سال و توده

هرروي پرستش  به. هاي او در آیین یزیدیه است و پیکره طاوس ، یادآور پرستش ملکهاي چوبی پیکره
دیگر در تأیید پرستش بهمنِ  ي هنکت .تی دربارة بهمن استاي پیش زردش هاهریمن در دژ بهمن، بازماند

با هجوم کیخسرو بساط  .است» بتکده«دژ به این هاي او در دژ بهمن، دگرگونی نام  پیکره واهریمنی 
این کردار . کند می اي در آنجا برپا او دین اهورایی را گسترش داده و آتشکده. پیچد می  پرستان درهم اهریمن

» دیودان« ي هنوشت که در سنگ باشد  میر هجوم خشایارشا و کردار او در سرزمین دیوپرستان کیخسرو یادآو
  .است آمده
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7- , 1995: 15-16. Footnote. 1← (Madan: 893,10).  Zaehner. 
  
  

  کتابنامه
  

  .، بمبئیروایات داراب هرمزدیار ،1922واال، موبد رستم مانک،  اون -
  .آگه، چاپ اول،، تهران)پاره اول و دوم( پژوهشی دراساطیرایران ،1375بهار، مهرداد،  -
  .توس، چاپ دوم ،، تهرانبندهش فرنبغ دادگی ،1380،ــــــــــ  -
  .اساطیر، چاپ اول ،، تهرانها گات ،1378اهیم، پور داود، ابر -
  .اساطیر، چاپ اول ،، تهرانها یشت ،1377، ـــــــــــــــ  -
  .توس، چاپ سوم ،، به کوشش ژاله آموزگار، تهرانمینوي خرد ،1380تفضلی، احمد،  -
  .الثقافیه، الطبعه االولی المکتبه ،، بیروتالیزیدیون، واقعهم، تاریخهم، معتقداتهم ،1999محمد، . التونجی، د -
  .مکتبه الثقافه الدینیه، الطبعه االولی ،، القاهرهالیزیدیه و منشأ نحلتهم ،2001تیمورباشا، احمد،  -
  . Madanدینکرد -
  دارالحافظ الکتاب،  ،، حلباالصولیه الشیطانیه ،2006زعیتر، محمدنادر،  -
  . مکتبات العاصمه ،، بغدادتهمتاریخ الیزیدیه و اصل عقید ،1935العزاوي، عباس،  -
  .عطایی ،، تهرانها پرست ها و شیطان یزیدي ،1341غضبان، سیدجعفر،  -
المعارف  ةمرکز دایر ،، به کوشش جالل خالقی مطلق، تهران)8 -1ج( شاهنامه ،1386فردوسی، ابوالقاسم،  -

  .بزرگ اسالمی
  .التونجی ←)متن کردي( کتاب جلوه -
 ،احمد طباطبائی، تبریز: ، ترجمهآفرینش زیانکار در روایات ایرانی ،]2535 [1355کریستن سن، آرتور،  -

تاریخ و فرهنگ ایران ي هسمؤس.  
  .الدار العربیه للموسوعات ،، ترجمه عماد جمیل مزوري، بیروتتاریخ الیزیدیین ،2006س،  گیست، جون -
فرزان روز،  ،، زیر نظر ژاله آموزگار، تهران، ترجمه نازیال خلخالیهاي هخامنشی کتیبه ،1382یر،  لوکوك، پی -

  .چاپ اول
  .خاور، لشعراء بهار، تهرانا ، تصحیح ملک1318، التواریخ و القصص مجمل -
چاپخانه ارمغان، چاپ  ،، به سعی و اهتمام گاي لسترنج، تهرانالقلوب نزهۀ ،1362مستوفی قزوینی، حمداهللا،  -

  .اول
  .التونجی )متن کردي(مصحف رش -
، الصفا فی سیره االنبیاء و الملوك و الخلفا روضۀتاریخ  ،1380میرخواند، محمد بن خاوندشاه بن محمود،  -

 .اساطیر ،فر، تهران تصحیح جمشید کیان
  .مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول ي سهس، مؤ، تهرانروایت پهلوي ،1376میرفخرایی، مهشید،  -



 ي همرکز مطالع ،آبادي، تهران الدین نجم ، ترجمه سیفان باستانهاي ایر دین ،1359نیبرگ، ساموئل،  -
  .ها فرهنگ

 -Abdi, Kamyar, 2006-7, “The ‘Daiva’ Inscription Revisited”, Nāme-ye Irān-e Bāstā, 6/ 1&2, p. 
45-73, Tehran. 
- Anklesaria, B. T. 195, Zand- akasih; Iranian or Greater Bundahishn, Bombay. 
-Dalla, M. N.,1908, The Nyaishes or Zoroastrian Litanies, New York. 
-Dhabhar,  B. N., 1927, Zand-i Khurtah Avestak, Bombay. 
- ــــــــــ  , M.A. 1932, The Peršian Rivāyats of Hormazyār Faramārz Bombay.  
- Drower, E. S., 1914, Peacock Angel Being some Account of Votaries of a Secret Cult and their 
Sanctuaries, London. 
-Gnoli, G.,2002, "Daivadāna", Encyclopaedia Iranica, vol. 6,  New York: Bibliotheca Persian 
Press. pp. 602-603. 
-Guillemin, Duchesne. J., 1952, The Hymns of Zarathustra, Translated from the French by Mrs. 
M. Henning, London. 
- Humbach, H- Ichaporia, P. 1994, The Heritage of Zarathushtra, a New Translation of His 
Gatha, Universitatverlag, C. Winter, Heildelberg. 
 .H. 1959, Dis Gathas Dis Zarathustra, Heidelberg , ـــــــــــ-
- Joseph. J., 1919, Devil Worship, The Sacred Books and Traditions of the Yezidiz, Boston; R. G. 
Badger. 
 - Kent; R.G.1953, Old Persian: Grammar; Texts, Lexicon; New Hawen, Connecticut 
- Madan, D. M., 1911, The Complete of The Pahlavi Dinkard, Bombay. 
- Molé, M., 1967, La légendde De Zoroastre, Paris. 
- Nyberg, H.S, 1964-1974, A Manual of Pahlavi, I-II, Wiesbaden. 
- Pakzad, Fazlollah, 2003, Bundahišn, Tehran: Centre for Great Isiamic Encyclopaedia. 
- Sanjana, Peshotun  Dustoor Behramjee, 1874- 1928, Dinkard, Book. 3-9, Vol. 1-19, Bombay. 
- Strabo, 1932, Geography of Strabo, Translation: Jones, H. L., London. 
- Tafazzoli, A., 1955, "Dež-e Bahman", Encyclopaedia Iranica, vol. 7, New York: Bibliotheea 
Persian Press. pp. 347-348. 
- West. E. W., 1800-1897, Pahlavi Texts 1-5(SBE 4،18،24,37،47), Oxford. 
- Zaehner, R. C., ١٩٥٥, Zurvan A Zoroastrian Dhlemma, Oxford. 

  
  

نامۀ دکتر خالقی  جشن(، 1387چهارم، زمستان   این مقاله در فصلنامۀ پاژ، سال اول، شمارة
دکتر محمود امیدساالر ، ابوالفضل خطیبی، دکتر سجاد آیدنلو به : ، به خواستاري و کوشش)مطلق

 سیده استچاپ ر
 


