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چکیده
اگرچه تحّا در شاهنامه «نرا دها» خوانده میشود ،او را بنا بر گواهیهايی مـیتـوان مؤنـث
ینداشت كه آن عبارت است از -4 :همانگـونه كه در كیش مانی ،ديوِ بـیشـرمِ آز جنسـیت زنانـه
دارد ،تحّا نیز كه نماد آز در شاهنامه است ،ممکن است مادينـه باشـد در شـاهنامه ،ابلـیس در
برابر خدماتش به تحّا  ،جايی از تن او را میبوسد كه محارم اجازة بوسیدن دارنـد ايـن نشـانی
است بر جنسیت غیر متعارف تحّا  -0تحّا شاهنامه و مُرديانگ مادينة مانوی هـر دو ابـزارِ
دست اهريمن هستند و می خواهند جهان را از مردم تهی كنند اين كارويژة همسان ،جنسیت مادينة
تحّا را تداعی میكند  -3تحّا یس از سالیان زندگی با ارنـواز و شـهرناز ،صـاحب فرزنـد
نمیشود كه اين نکته ناتوانی او را در مردانگی میرساند  -1یژوهندگانی معتًدند وا ة ارنــواز در
يشتهای اوستا كه وا های مؤنث است ،صفت ا دهاكه بودهاست كه از او جـدا شـده و در شـکل
زنی بهنام ارنواز در متنها آشکار شدهاسـت  -1یژوهنـدهای ديگـر ا ی را بـا همتـای بـودايی آن،
ناگی ،سنجیدهاست موجودی كـه از دوشِ او مار رويیده و مؤنث اسـت  -6ا یدهاكـة اوسـتا از
آب برآمدهاست و ازدها در بندهش در س یدرود آذربايجان ،مُراد خـود را از اهـريمن و ديـوان
میجويد او در شاهنامه نظم كیهانی را برمیآشوبد و طبًـات اجتمـاعی را بـر هـم مـیزنـد همـین
ويژگیها دربارة تیامت میانرودی نیز ديده میشود كه اين همانندیها میتواند مـا را بـر آن دارد،
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تحّا چون تیامت مادينه است  -0در برخی متنهای دورة اسهمی ،رفتـارِ تـحّا  ،بـه كـردار
زنان تشبیه شدهاست
واژههایکلیدی :تحّا  ،آزِ مادينة مانوی ،مرديانگ ،عًیمی ،ارنواز ،ناگی ،تیامت

 -1مقدّمه
تحّا

نامِ تازیشدة دها

و ازدها

( )Azdahāgدر متنها به فارسی میانه ،به

معنای ا دها است و آن خود در اوستا به ريخت ا یدهاكه ( )Aži.Dahāka-آمدهاست
كه بخشِ نخستینِ اين نام ،ا ی و در زبانِ سنسکريت اهی ( ،)Ahi-به معنای «مار» است و
یارة دوم ،دهاكه ،نامی خاص است (ن

 :بهار 412 :4311،كزازی42 :4312،

خطیبی 316 :4312،مختاريان )Nyberg,1974: 2/56 034 :4311،جالبِ توجه است
كه در شـاهنـامه نیز تحّا  ،ا دها يا مار خوانده میشود (ن
 )00در متنهای ديگر نیز میبینیم كه تحّا
كوشنامه «مارفش» گفته میشود (ن

 :فـردوسی،60/4 :4316،

مار يا ا دها خوانده شدهاست چنانكه در

 :ايـرانشان بـن ابیالـخیر،011 ،020 ،411 :4300،

 )321و در تاريخ گزيده آمدهاست« :مردم او را اژدها خواندند» (مستوفی )10 :4310،و يا
در فارسنـامه میخوانیم كه تحّا

«روزی خويشتن را بر صورت اژدهایی بنمود»

(ابنبلخی)31 :4311،
تحّا

در اوستا ،ا دهاديوی است سه یوزه ،سه كله و شش چشم و دارندة

هزارگونه چاالكی اين ا دهاديوِ دروند ،یُرتوانترين دروجی است كه اهريمن برای تباه
كردنِ جهانِ مینوی و مادی آفريدهاست (ن
 )114 ،114 ،131و در شاهنامه (ن

 :دوستخواه،310 ،323 ،431/4 :4301،

 :فردوسی )14/4 :4316،و روايتهای نًّاالن (ن

:

طومار نًالیِ شاهنامه )466 :4314،نیز اهريمن ،ستمِ او را بهترين ابزار برای تهی كردنِ
گیتی از مردمان میداند ا یدهاكه در اوستا ديوی است كه اهريمن برای بهدستآوردنِ
فرة ناگرفتنی و ستیزه با آذر ،یسر اهورامزدا ،میفرستد و البته در نهايت ،ا یدهاكه از آذر
شکست میخورد و به فره دست نمیيابد (ن

 :دوستخواه )113/4 :4301،در متن اوستا،
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از ا یدهاكه در جايگاه شهريار يادی نشدهاست «میتوان گمان برد كه تحّا

در اوستا

دقیًاه ا دهايی مخوف است كه مانند برابرِ خود در وداها ،ويشوهرویة ( )Viśvarūpa-سه
سر ،گاوها را میدزدد و شاهان و یهلوانان با اين ا دهاكُشی كارويژة خود ،يعنی
بركتبخشی را انجام میدهند» (بهار )412 :4311،اما او در ادبیات یهلوی دارای لًبِ
بیوراسب ( )bēwarasbبه معنای دارندة ده هزار اسب است و تازیزادهای كه به كشور
ايران میتازد ،بر جمشیـد چیره میشود و یس از يکهزار سال سلطنت بـد ،سرانجام از
فـريـدون شکست میخورد و فريدون او را در كـوه دماوند بهبند میكشَد او در یايانِ
جهان از بند رها میشود و به ديوكامگی در یی نابودی جهان برمیآيد تا اينکه گرشاسب
او را با گرز میزند و از میان برمیدارد (ن

 :فرنبغ دادگی،410 ،431 ،401 :4312،

 412-411روايت یهلوی 346 :4312،دستنويس م او« )062-010 :01،4310محتمهه
میتوان انگاشت كه از دورة ادبیات یهلوی ،شخصیت كهنِ نیماسطورهای ،نیمتاريخیِ
ديگر با شخصیت ا دهاگونة تحّا

كه همه اساطیری است ،درمیآمیزد و تحّاكی

ماردوش (بازماندة ا یدهاكة سه سر) و یادشاه یديد میآيد» (بهار)414-412 :4311،
داستان تحّا

در متنهای دورة اسهمی نیز بازگفته شدهاست (ن

 :ثعالبی-40 :4163،

 31مسعودی 113 ،11/4 :4310،همو 11-13 :4311،مًدسی123-124 ،131/4 :4316،
بلعمی 441 ،11-10 :4311،ابنبلخی 36 ،44 :4311،گرديزی 02-60 :4311،مجمل
التواريخوالًـصص 160 ،410 ،14-12 :4313،ابنِ اثیر 41-46 :4310،خیام1 :4311،
مستوفی 13-14 :4310،شبانکارهای 023-022 :4314،دينوری 01-01 :4312،حسینی
قزوينی 411-433 :4313،منهاج سراج جوزجانی )302 ،436 ،33 ،41 :4311،و او در
ادبیات فارسی ،معمواله نماد خونخوارگی و ستمِ بیكرانه است (ن

 :عنصری:4363،

 14بیلًانی 66 :4311،سنايی 116،112 :4360،خــاقــانی،111 ،116 ،361 ،63 :0130،
 106كیکاووس بن كیخسرو 13 :4311،ايرانشان بن ابیالخیر 116 :4300،سعدی:4316،
 031طوسی 003 ،411 ،411 ،421 :4331،طومارِ نًالیِ شاهنامه)401 ،402 ،461 :4314،
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 -1-1بیان مسئله
نگارنده در یژوهشِ ییشِ رو بر آن است كه دربارة جنسیت مشکو

تحّا

سخن گويد و نگاهی ديگرگونه به اين شخصیت در حماسة ملی بیندازد در داستان
تحّا  ،نشانههايی نامتعارف در كردارِ جنسیِ او ديده میشود و در اين باره ،به مانند
بسیاری از رفتارهای وارونهاش ،بايد گمان مند شد با شواهدی كه در شاهنامه و برخی
متنهای ديگر دريافت شد و سنجش تحّا

با نمونههای همانند با او در باورهای مانوی و

فرهنگ و اسطورههای ديگر ملتها همانند ورترة ودايی ،ناگیِ بودايی و تیامت میانرودی،
مادينه باشد

اين گمان مطرح میشود كه شايد جنسیت تحّا
-2-1پیشینة تحقیق
داستان تحّا

از جمله داستانهای شاهنامه است كه دربارة آن بسیار نوشتهاند و

آن را از جنبههای گوناگون سنجیدهاند در اين میان ،برخی یژوهندگان دربارة دو مارِ
رُسته بر دوشِ تحّا
دانستهاند (ن

سخن گفتهاند و آن را كنايه از طبیعت خونخوارِ شهـريارِ مستبد

 :رتـاقـلی 1 :4316،سعیـدیسیـرجانی )01-00 :4314،ديـگرانی چـون

جیمس دارمستتـِر ( )James Darmesteterداستان تحّا

را بازماندة اساطیر كهن

دانسته اند كه اصل آن از طبیعت و حوادا طبیعی بوده و با گذشت زمان دگرگون شده و
به شکل آنیه درآمده كه در شاهنامه بودهاست (ن

 :صفا )110 :4311،برخی ديگر نیز

شبیه به یندار دارمستتر داشتهاند و از ا دها يا همان تحّا  ،تعبیر به آتشفشان كردهاند
(ن

 :جنیدی )60-11 :4316،ديگری تمن تأيید سخنِ ییشین ،معتًد است كه وا ة

ا یدهاكه به معنی «جانورِ خمندة سوزان» است و تعبیری از گدازههای آتشفشان (ن
آقازاده )40-41 :4311،یژوهندهای نیز تحّا

:

ماردوش را با اسطورة خدایِ ماردوشِ زير

زمین در فرهنگهای سامی سنجیده و نرگالِ ( )Nergalمیانرودان را شبیهترين به
تحّا

میداند و چیرگی فريدون بر تحّا

را برای آن خدا قربانی میكردند (ن

را یايان عصری مییندارد كه بهترين جوانان

 :قـائمی )60 ،10 ،00 :4311،ديگری نیز تحّا

را آمیزهای از ا یدهاكة اوستا ،تیامت ( )Tiâmâtبابلی و گُرگُنِ ( )Gorgonباختری
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 :كوياجی )016-041 :4311،میرجهلالدين كزازی (ن

44 :4312 :

همو )006/4 :4301،به ییوند مرداس و داس ( )Dāsá-ودايی و ییوندشان با ا یدهاكه
اشاره كردهاست ديگر یژوهنده مرداس را «آدمخوار» معنی كرده و معتًد است اين صفت
تحّا

بوده كه در شاهنامه ،نامِ یدرِ او شدهاست (ن

 :امیدساالر )14 :4314،و

همینطور محًًی ديگر به بررسیِ ییوند اين دو یرداختهاست (ن

 :مختاريان:4311،

 )010-011در یژوهشی نیز دربارة ییوند شهرسب ،دستورِ تهمورت ،با مرداس و تحّا
سخن گفته شده و با ارائة داليلی ،مرداس و تحّا
دانسته شدهاست (ن

حاصلِ شکستگیِ شخصیت شهرسب

 :اردستانیرستمی )414-403 :4310 ،گروهی ديگر از

یژوهشندگانِ شاهنامه كوشیدهاند به اين یرسش یاسخ دهند كه چرا فريدون تحّا
نمیكُشَد و در كوه بهبند میكشـَد؟ (ن

را

 :حصوری 30-31 :4311،خالًیمطلق:4316،

 010-014مؤذنجامی 31 :4311،امیدساالر 01-03 :4312،همو 10 :4314،بهار،4311،
 414مواليی 446-441 :4311،خطیبی 313-310 :4313،اردستانیرستمی 4311،الف:
)412-431 ،400-406
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
بر همة یژوهندگان اسطوره و حماسه روشن است كه حماسه ،شکلِ دگرگونيافته و
زمینیشدة اسطوره است انجام یژوهشِ ییشِ رو میتواند اين نکته را نمايانتر كند به اين
معنا كه (برای نمونه) اهريمنِ اسطوره و يکی از ويژگیهای او (كنشِ جنسیِ مفعوالنه) در
شخصیت حماسیِ تحّا

كه او را تجسمِ اين جهانیِ اهريمن دانستهاند ،در اين یژوهش

نشان داده شدهاست همینطور ییوند اسطورهای ايرانی با اساطیر ديگر ملل آشکار میشود
بنابـراين ،انجام اين یـژوهش جنبهای ديگر از داستانِ تحّا
میتواند گامی ديگر در شناخت حماسة ملی ايران باشد

شاهنـامه را روشن میكند و
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 -2بحث
اگرچه در شاهنامه (ن
(ن

 :فردوسی )06/4 :4316،تحّا

«نرا دها» و در بندهش

 :فرنبغ دادگی )Iranian Bundahišn,1978: 228 411 :4312،یسرِ اود

( ،)Ūdagمادرِ تحّا  ،گفتـه شدهاست ،میتوان گواهیهايی يافت كه بر بنیان آن ،در
جنسیت مذكرِ او ترديد كرد و او را دستكم بهرهمند از ويژگیهای زنانه ینداشت
 -1-2جنسیتِ مؤنثِ دیو ِآز (ضحّاک) در شاهنامه و کیش مانی
در شاهنامه نشانههايی بر جنسیت مؤنث تحّا

هست كه میتوان بر بنیان آن ،او را

همانند ديوِ آزِ مانوی مادينه انگاشت ییش از هر چیز ،بايد از آنیه تحّا

را نماد آز در

شاهنامه میكند ،سخن گفت
موبد سیرجان ،زادس رم ،كه رابرت چارلز زنر ( )Robert Charles Zaehnerاو
را تندروتر از مانويان دربارة برخی باورها میداند (ن

 :زنر 143 :4310،همو:4311،

 )014و برادرش ،منوچهر ،موبد فارس او را دوست مانويان میخواند (ن

 :همان332 :

جهلیمًدم )Mānūščihr,1912: 10 11 :4311،آز را به سه گونة چهری (حرص به
خورش خوردن )čihrīg/بدون چهر (اشتیاق بر آمیزش جنسی )bē čihrīg/و بیرون از
چهر (آزمندی به هر نیکی كه چشم بیند و خواهد )bērōn az čihr/تًسیم میكند
(ن

)Zātsparam,1964: 144-145 :
در شاهنامة فردوسی نیز نماد آز ،تحّا

 ،هر سه گونة آزوَرزی را در وجود خود

گردآوردهاست یس از آنکه اهريمن به تحريک تحّا
قدرت (آز از گونة سوم) یدرش را بکشد (ن

مییردازد تا در یی دستیابی به

 :فردوسی )11/4 :4316،در چهرة آش زی

بر او آشکار میشود و گونههايی از خورشها را فراهم میآورد كه از كشتنِ جانداران بـه
دست می آيد و آن نشانی از آز در گونة نخست است از اين نکته غفلت نورزيم كه ارمايل
و گرمايـل نیز از راه آش زی به كاخ تحّا
خود ،عهقة تحّا

راه میيابند (ن

 :همان )16/4 :كه اين

به خورشها و آزمندیهای او را در اين باره نمايان میكند

گونة ديگر آز ،شهوت ( )waranاست كه اين مورد هم در كردارِ تحّا

آشکار

است در شاهنامه ،یس از آنکه اهريمن خورشهای گونـاگون را برای تحّا

فراهم
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میكند ،در یاداشِ نیکیها از او میخواهد كه سرِ كتفش را ببوسد تحّا

او را بدين كار

اجازه میدهد و ديو جايی را میبوسد كه محارم اجازة بوسیدن دارند:
بفرمود تا ديو چون جیتِ اوی

همی بوسه داد از بر سُفت اوی
(همان)12/4 :

بدينسان آز از گونة بدونِ چهر نیز در كردارِ تحّا
تحّا

آشکار میشود و میتوان

را نماد و نشانهای كامل بر آز و بهترين تجلی و تجسم آز در شاهنامه انگاريم
از سوی ديگر ،مطابق با فرهنگ ايرانی ،ديو آز در تًابل با مهر و خرد و نظم است

(ن

 :دوستخواه )00-04 :4312،چنانكه اين ويژگی را دربارة تحّا

شاهنامه) میبینیم تحّا

(ديو آز

در گامِ نخست چون ابزاری در دست اهريمن قرار میگیرد

(چنان كه در اوستا و متون یهلوی ،آز سهح و ابزار اهريمن برای نابودی مردمان و جهان
است/ن

 :همو )Zātsparam,1964: 143-144 114/4 :4301،و یدرش ،مرداس،

را به فرمان اهريمن در چاه سرنگون میسازد (ن

 :فردوسی )11-16/4 :4316،و تًابلِ

آز را با مهر نمايان میكند همینین درست با آغازِ یادشاهیِ او ،سامانِ جامعه برهم
میريزد كردارِ فرزانگان ناییدا ،كامِ ديوانگان یراكنده ،هنر خوار ،جادويی ارجمند ،ديوان
به بدی دستيازيده و بهطوركلی راستی نهان میشود (ن
زردشتی ،راستی و هنر (كه در عهد تحّا
است (ن

 :همان )11/4 :مطابق با متون

نهان میشود) ،از خرد اورمزد آفريده شده

 :گاتها )412 :4311،بنابراين طبیعی است كه سهحِ اهريمن ،آز ،در تًابل با

سهحِ اورمزد ،خرد ،قرار گیرد و در دورة آز ،مهر و نظم و راستی و خوبی و هنر زايل شود
كه بنیان در خرد دارد
اما جنسیت نماد آز در شاهنامه ،تحّا ( ،كه در متنی یهلوی همان ويژگیِ فرجام
شناختیِ ديوِ آز را بر عهده دارد (ن

 :دستنويس م او )016 :01،4310چیست؟ اگر او را

در ییوند با آزِ مانوی ب نداريم ،بی گمان بايد او را مؤنث در نظر گیريم با بازگشتن به بیتی
كه در آن اهريمن چون جفت تحّا  ،سفت او را میبوسد ،ممکن است بتوان تصويری
زنانه از تحّا

بهدست داد و بهنظر میرسد كه او ويژگیهای زنانه در كُنشِ جنسی دارد
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در متنی یهلوی نیز میبینیم كه خود اهريمن نیز بهرهمند از ويژگیهای زنانه در كردة
جنسی است هنگامی كه اهريمن به اغوایِ زنِ تهمورت ،رازِ چیرگی بر او را میيابد و
تهمورت را میاوبارد ،ايزد سروش یس از اين بر جمشید آشکار میشود و بدين نکته او را
میآگاهاند كه كاری خوشتر از لواط ( )kun-marzīhنزد اهريمن نیست یس جمشید
او را به اين امر فرامیخواند و سرنگونش میكند و تهمورت را از درونِ اهريمن بیرون می-
كشد (ن

 :همان )411 :در مینوی خرد نیز ديوان ،دروجان و فرزندانِ اهريمنی ،دستاورد

عملِ لواط مینوی یلید ،اهريمن ،هستند (ن

Dānāk-u Mainyō-ī khard,1913: :

)44
همة آنیه آمد ،ما را به اين نکته رهنمون میكند كه تحّا  ،نماد آز در متنِ
شاهنامه ،میتواند مادهديوی باشد و در منابع مانوی نیز (خهف اوستا كه آز به واسطة لًبِ
 daēuuō.dāta-نرينه تلًی میشود (ن

 :زنر 066 :4311،دوستخواه )31 :4312،به

مادينگیِ ديو آز اشاره شدهاست در متنی مانوی آز دربردارنده و خاستگاه بدی است و از
همینروی «مادرِ ديوان» گفته شدهاست (ن

 )Sundermann,1973: 63 :در متنی

ديگر نیز به اين اشاره میشود كه آز ،دروندمادرِ همة ديوان ( druwand mād ī
 )wispān dewānاز نیروی ديوان و آلودگیِ دروجان ،جسد ( /nasāhتن و جهان/
ماده) را میسازد (ن

 )Boyce,1975: 100 :و اين ديوِ بیشرم (ن

 :زنر:4311،

 )060احساسِ كامجويی و جفتخواهی را در همة ديوان یديد میآورد كه دستاورد آن
آفرينشِ گهمُرد ( )Gēhmurdو مُرديانَگ ( )Murdiyānagيا همان آدم و حوا خواهد
شد (ن

 :زنر002-061 :4311،

Sundermann,2001: 181-199؛

)Jackson,1932: 249
بر بنیانِ سخنانِ ییشگفته ،میتوان بر آن شد كه میانِ تحّا  ،ديوِ بیشرمِ آز در
شاهنامه ،با ديوِ مادينة آز در متنهای مانوی ییوند است
به اين نکته نیز بايد اشاره داشت كه در متنهای مانوی ،از ديوِ آز در كنارِ اهريمن
ياد شدهاست (ن

)Mackenzie,1979: 512, 516; Boyce,1975: 31 :
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بنابراين ،اگر ب ذيريم كه شخصیت و داستانِ تحّا

در شاهنامه دربردارندة عناصرِ

درییوند با مانويت است ،آنگاه میتوانیم او را ،هم نماد اهريمن و هم آز ب نداريم در
متن های یهلویِ زردشتی همانند متنِ بندهش و مینوی خرد نیز ییوند اين دو آشکارا بازگفته
شده است به اين معنا كه در متن بندهش ،ديوِ آز و اهريمن دو دروجِ ییشرو ( dō druz
 )frāz mānēndخوانده میشوند (ن

 Iranian Bundahišn,1978: 227 :فرنبغ

دادگی ) 411 :4312،و مطابق با متن مینوی خرد ،آز يکی از ابزارِ اهريمن برای فريفتنِ
)Dānāk-u Mainyō-ī khard,1913: 130 :

مردمان است (ن

 -2-2ضحّاک شاهنامه و مردیانگِ مادینة مانوی
ییشتر در اوستا ،شاهنامه و روايتهای نًاالن ديديم كه چگونه ا دها

ابزارِ دست

اهريمن میشود در مانويت نیز میبینیم كه اشًلون ( ،)Ašaqlūnعفريت بزرگ ،در ییِ
تهی كردنِ جهان از نژاد نیک بشر است از همینروی در ییِ آموختنِ جادويی به مرديانگ
(دخترش) بر آن است كه «شیث» ،فرزند نیک گهمرد و مرديانگ را (آن كسی كه روح
متعالیاش بر تنِ جسمانیِ او ارجحیت دارد) نابود كند (ن

 :ابوالًاسمی 01 :4310،ابن

النديم)311 :4314،
بر بنیان اين سخنان ،اگر ا دها

را معادلِ مرديانگ مادينه بدانیم كه در

اسطورههای مانوی ياريگرِ اهريمن برای تهی كردنِ جهان از آدمی است ،میتوان جنسیت
او را همیون مرديانگ مؤنث ینداشت اين نکته را نیز نبايد از ياد برد كه تحّا

شاهنامه

نیز چون مرديانگ ،جادويی آموخته است و در شاهنامه و ديگر منابع به جادويی كردن
آوازه دارد (ن

 :فردوسی 00 ،01 ،11/4 :4316،ايرانشان بن ابیالخیر،411-410 :4300،

 102 ،113 ،136 ،311 ،301گرديزی 61 :4311،طومارِ نًالیِ شاهنامه )020-026 :4314،و
در برخی منابع چون كوشنامه ،اصهه نماد جادويی و ديوی ینداشته شدهاست (ن

:

ايرانشان بن ابیالخیر )111 ،302 :4300،نیز بايد اشاره كرد كه در شاهنامه ،گويا زن در
جادويی كردن نًشی یررنگتر از مرد دارد چنانكه در خانی از هفت خانِ اسفنديار و
رستم ،وجود زنِ جادوگر را میبینیم (ن

 :فردوسی)014-036/1 34-01/0 :4316،
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بدينسان میتوان نتیجهای احتمالی گرفت كه جادوگری كاری زنانه است و تحّا

نیز

كه شايد بتوان او را مادينه ینداشت ،از اين ويژگی بهرهمند است افزودنی است همانگونه
كه زنِ جادو در خانِ چهارمِ رستم بهسانِ «بهار» ینداشته میشود و در همین خان از هفت
خانِ اسفنديار «چو گل اندر بهار» گفتـه شدهاست ،شاعری تحّا

را به گلی تشبیه كرده

كه خار ِ همیون مار از دوشش رُسته است:
ز خارِ تیز دندانِ دلآزار

گلِ تحّا

را بر دوشها مار

(عصارتبريزی)010 :4301 ،
سعدی نیز در ايهامتناسبی لطیف« ،لبِ خندانِ شیرينمنطقِ» معشوق را به «تحّا
جادو» مانند كردهاست كه خیالِ كُشتَنِ عاشق دارد (ن
بنابراين میتوان احتمال داد كه تحّا

 :سعدی)111 :4316،

 ،ديوزنی جادو چون مرديانگ است كه

خود را آراستهاست و خیالِ تهی كردنِ جهان از مردمان دارد
 -3-2ضحّاک عقیم در شاهنامه
تحّا

در شاهنامه ،با آنکه سالها با ارنـواز و شهرناز زيستهاست ،صاحبِ فرزندی

نمیشود كه اين خود نشانی بر ناتوانی او در مردانگی است همینین مطابق با شاهنامه،
«تحّا

وارونهخوی» رسمی تازه بنیان مینهد رسمی كه نه آيینِ یادشاهان بودهاست و نه

یسنديدة دين او مردی جنگی را میخواستهاست و «یرستنده كرديش در ییشِ خويش»
(فردوسی )10/4 :4316،اين بدان معنا است كه او «آن مرد تنومند را در بـرابـرِ خود بـه
خدمت وامیداشت (با او به كونمرزی مییرداخت)» (بهفر 011/4 :4314،رواقی:4361،
 31یاكزاد )310-312 :4301،زيرا تحّا

نمايندة اين جهانیِ اهريمن است (ن

:

سركاراتی )423 :4311،و اين مینوی یلید نیز چنانكه ديديم ،میخواهد بـه جمشید لـواط
دهد الزم است يادآوری شود ،همانگونه كه در شاهنامه دستكم دو بـار به بدعتهای
تازة تحّا

اشاره شدهاست (ن

 :همان )10 ،16/4 :در اوستـا نیز عملِ كونمرزی به

اهريمن نسبت داده شدهاست و او است كه «به یتیارگی گناه نابخشودنیِ كونمرزی را»
آفريده است (دوستخواه )664/0 :4301،به ياد بیاوريم آنگاه كه ابلیس در نًشِ آش ز بر
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آشکار میشود ،دربارة او آمدهاست« :جوانی بیاراست از خويشتن» (همان)11/4 :

كه شايد بتوان آن را نشان از تـوجه تحّا

بـه كونمرزی دانست وگرنه چرا جوان و در

سوی ديگر ،تركیبِ «یا تنی»؟ آيا یا تنی به معنی نیکواندامی نیست؟
در جايی ديگر از اوستا (ن

 :دوستخواه )010/0 :4301،آمدهاست« :مردی كه با

مردی كونمرزی كند يا مردی كه بگذارد مردی با او كونمرزی كند ،ديو است او است
كه همخوابة نرينة ديوان است او است كه همخوابة مادينة ديوان است او است كه ماده
دیو است » بنا بر اين سخنان ،میتوان تحّا

را مادهديو ینداشت در متنی یهلوی (ن

:

دستنويس م او )314 :01،4310نیز ديده میشود كه همة آفريدگانِ بدعتگزارِ اهريمن و
مردمانِ دارایِ سرشت ديوی ،همانند تحّا

و مردمِ زنصفت ( )wīft mardōmدر

يک رديف شمرده شده اند كه نیست و ناتوان خواهند شد اين سخن نیز ما را بـر آن
میدارد كـه تحّا

بدعتگزار و ديـوصفت را بهـرهمند از ويـژگیهای زنـانـه ب نداريم

در متنِ زردشتیِ ديگر (ن

 :شايست نـاشايست )000 :4312،نیز از ديـونـژادان و

كونمرزیكنندگان كه روانِ ديوی دارند و بدعتگزارانِ در دين كه دارندة روانِ افعی
هستند ،در كنار هم يـاد شدهاست اين هر سه ويژگی دربـارة تحّا
تحّا

صدق میكند:

بنیانگذارِ رسمهایِ وارونه است و مار خوانده شدهاست ،كنشِ جنسیِ نامتعارف و

همینطور تخمه از ديوان دارد
 -1-2ارنواز ،چهرۀ زنانة ضحّاک در شاهنامه
در اوستا فريدون از اردویسورا اناهیتا ( )Arəduuī.surā.anāhītā-میخواهد
او را كـامیابی دهد كه بـر ا یدهاكه ییروز شود و دو همسرِ او را يعنی سنگهواچی (-
 )Saŋhauuāčīو ارنواچی (« )Arǝnauuāčī-كه برازندة نگاهداریِ خاندان و شايستة
زايش و افزايشِ دودمانند» 4از ا یدهاكه بربايد (ن

 :دوستخواه،310 ،323/4 :4301،

)101 ،110-114
اُولّا رِمّر ( )Ulla Remmerبر اين باور است كه وا ة  Arǝnauuācī-كه از دو
یارة  Arǝna-يا – Arǝnuو  vak-شکل گرفته ،به قیاس با وا ههايی ودايی مانند -
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در معنای «گويندة سخنانِ

فريبآمیز» یـديـد آمدهاست بـه گمان رِمّر – Arǝnauuācīبـا یسوند  īگونـة مؤنث از -
 Arənauuācاست كه با یسوند  ac-مشتًی از  arənaṷa-خواهد بود و معادل اين وا ه
در وداها Arṇavá- ،به معنی دارنـدة توفان ،لًبِ ورتـرَه ( )Vṛtra-است همان ا دهای
كیهانی كـه ايندرا ( )Indraيا همان تـريتَه آیتیَـه ( )Trita Āptiya-معادلِ ايرانیِ فريدونِ
آثويَه ( )θraētaona Āθwya-آن را میكُشَد یس همانگونه كه در متنهای ودايی -
 ،Arṇaváلًب ورترَه است ،بايد در گونة اصلیِ روايت ايرانی هم  arnaṷāč-لًبِ ا ی-
دهاكه بوده باشد بر اين بنیان  Dahāka Arnaṷāč-را میتوان معادل Vṛtra -
 Arṇaváدر روايت هندی بهشمار آورد (ن

 :مواليی)461 :4314،

با سنجشِ روايت ايرانیِ موجود در يشتهای اوستا (زنانِ دربند ا یدهاكه) با
اسطورة ايزدبانویِ زندانیِ س یدهدم ،اوشس ( ،)Uṣasدر غارِ آسمانیِ ورتره در روايت
هندی ،چنین میتوان گفت كه در روايت آغازينِ هندوايرانی ،موتوعِ اسارت ايزدبانویِ
س یدهدم ،بهدست موجودی شرير بهنامِ ورتره ،ملًب به  Arnaṷa-مطرح بودهاست یس
از جدا شدنِ هندوايرانیان ،نام اين بغبانو بهصورت اوشس و نام و لًبِ ديو در ريخت -
Vṛtraو يا  Arṇavá-در ادبیات ودايی بازتاب میيابد و شايد در روايت ايرانیِ باستان
نیز  Dahāka Arnaṷāč-بر بنیانِ روايت اصلی و كهن ،ايزدبانویِ س یدهدم را در بند
خود داشتهاست اما بنا بر دگرگونیهايی كه در اسطوره روی میدهد ،نام اوشس از افسانه
حذف میشود و بـرای جبـرانِ آن از لًبِ ا یدهـاكـه Arnaṷāč- ،با  īتـأنیث ،نـامی
مـادينـه در ريخت  Arnaṷāčī-ساخته میشود و اين نام جانشینِ نامِ اوشس میگردد
بدينسان يکی از الًابِ دهاكه استًهل میيابد و برای نامیدنِ خدایِ مادينة اسیر در بند
موجودی اهريمنی استفاده میشود بعدها اين ايـزدبانو تجسمِ اين جهانی میيابد و همسرِ
ا دها میشود (ن

 :همان)461-461 :

از سخنان ییشگفته ،اين نکته دريافتنی است كه به هر ترتیب لًبِ Arnaṷāčī-
ا یدهاكه كه بعدها استًهل يافته و در شاهنامه ارنواز شده ،مؤنث بودهاست و اين نیز به
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احتمال ،میتواند نشانی ديگر بر جنسیت مادينة تحّا

در اصلِ روايت باشد ارنواز كسی

نیست جز تجسمِ مادينة خود ا دها
افزودنی است یس از دستیابیِ تحّا

به ارنواز و شهرناز ،ارنواز است كه بیشتر با او

سخن میگويد و اين موتوع نمیتواند تصادفی باشد در خوابی نیز كه تحّا
(خوابی كـه در آن سه تن نزد تحّا
تحّا

میبیند

حاتر میشوند و كهترِ آنان با گرزة گاوسر بر سرِ

میكوبد و او را بهبند میكشَد) اين ارنواز است كه در آن شب با او همبستر است:

«به خواب اندرون بود با ارنواز» (فردوسی )11/4 :4316،و یس از آن نیز كه تحّا
خواب برمیخیزد ،آن كسی كه با او وارد گفتوگو میشود ،ارنواز است (ن

از

 :همان:

)11-11/4
اين نکته نیز میتواند نشانی باشد بر اينکه ارنواز صفت تحّا
شاهنامه بیشتر او است كه با تحّا

بودهاست و در

همسخن میشود خهف اين ،گويا فريدون بیشتر با

شهرناز درییوند است آنگاه كه فريدون وارد كاخِ تحّا
شهرناز روبهرو میشود درحالیكه لب به نفرينِ تحّا

میشود ،میبینیم كه او با
گشاده است (ن

:

همان)10/4:
اگر ب ذيريم كه نامِ ارنواز ،آنگونه كه رِمّر میگويد ،دشنامدهنده يا گويندة سخنانِ
فريبآمیز است يا آن گونه كه برخی ديگر از یژوهندگان ،اين نام را «كسی كه از ستم
سخن میگويد» معنی كردهاند (ن

 :كزازی )010/4 :4301،میتوان به اين نتیجه رسید

كه نامِ ارنواز به هی روی معنايی مّبت نداشتهاست و دقیًاه با كردارِ ناشايست تحّا
مطابًت میيابد
در متنی گورانی ،زبانِ معمولِ كرمانشاه و اورامان (ن
 ،)414دربارة تحّا
هولنا

 :رتايیباغبیدی:0221،

و ماجرای او با فريدون آمدهاست :یس از اينکه تحّا

از خوابِ

برمیخیزد ،چون خواب را برای شهرناز و ارنواز تعريف میكند ،ارنواز دلريش

میشود و شهرناز دلشاد (ن
رف تحّا

 :گجری شاهو )61 :4312،كه اين نکته نیز ما را به ییوند

و ارنواز رهنمون میكند
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در روايتهای نًاالن نیز میبینیم كه دو یسرِ ناخلف فريدون (سلم و تور) از ارنواز
هستند و فرزند خلف وی (ايرج) از شهرناز زاده میشود (ن

 :طومار نًالی

شاهنامه )021 :4314،اين نکته هم بازگوكنندة نًشِ اهريمنیِ ارنـواز در روايتهای حماسی
است
 -5-2ضحّاک مادینة شاهنامه و ناگیِ مادینه در دین بودایی
فرانتس تشنر ( )Franz Taeschnerنیز در مًالهای به سنجشِ تحّا

با

همتايانش در اسطورههای ديگر یرداختهاست او در اسطورههای بودايی ،به ارواحی
مارمانند به نامِ ناگا ( )Nāgáاشاره میكند كه ستايندگانِ محرم و صمیمیِ بودا هستند اين
ارواح به مانند انسانهايی بهتصوير كشیده شدهاند كه از دوشِ آنها مارانی رويیدهاست «در
هنر قديم بودايی میبینیم كه از گردنِ ناگی ( ،)Nāgīمؤنث ناگا ،ماری عینکی رويیده و بر
فرازش رفتهاست نـاگا و ناگَراجا ( )Nāgarājaتاجی دارند یر از مارهای عینکی كه
راست بر گردنشان نشستهاند و چون هالهای دورِ سرشان را گرفتهاند» (تشنر)113 :4301،
اگر به سخنان ییشنوشته كه تشنر در سنجشِ تحّا

ايرانی و ناگیِ بودايی گفته

است ،كمی دقت شود ،متوجه میشويم موجودی كه از دوشِ آن مار رويیده ،مادينه است
و آن میتواند گواهی احتمالی بر مادينه بودنِ همتایِ ايرانیِ ناگیِ مؤنث باشد كه تشنر نیز به
اين نکته توجه نکردهاست
 -9 -2اژدهایِ شاهنامه و پیوندِ آن با آبِ مادینه و تیامتِ میانرودان
در فرهنگ ايـرانی ،آب ( )āp/ap-عنصری مادينه ینداشته شدهاست و در متنهای
كهن در ريخت مؤنث ديده میشود (ن

Kent,1953: 168; Reichelt,1968: :

 )221; Jackson,1892: vocabulary, 54در متنِ علمای اسهم ،متعلق به قرن
سیزدهم میهدی ،اهريمن برخهف اورمزد كه از آتش آفريده شدهاست ،مخلوقِ عنصرِ
مادينة آب است (ن

 :زنر 316 :4310،همو 441 :4311،جهلیمًدم )344 :4311،بر

اين بنیان ،میانِ اهريمن ،آب و جنسِ مادينه ییوند است مطابقِ ونديداد «اهريمنِ همهتن
مرگ بیامد و بهیتیارگی ،ا دها [تحّا ] را در رود دايتیا [ ]Dāitīبیافريد»
(دوستخواه )611/0 :4301،در متن بندهش نیز به ییوند تحّا

و اهريمن و آب اشاره
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شده و آمده كه تحّا

 ،خواستة خود را از اهريمن ،در س یدرود آذربايجان جستوجو

كردهاست ( Iranian Bundahisn,1978: 88فرنبغ دادگی )01 :4312،ا دها (مار)
در اسطورههای انیرانی نیز با آب در ییوند است (الیاده )021 :4300،چنانكه تیامَت« ،مارِ
آشفتگیِ كیهانی» ،در اسطورههای میانرودان و منظومة بابلیِ آفرينش (ن
ساندرز )10-40 :4311،با «لبانی تلخ» بهتصوير كشیده میشود (ن

:

 :داتی30 :4310،

هو  16 :4314،مکكال 00 :4303،سانـدرز )11 ،36 ،40 :4311،و او را ا دهـايی
مادينـه میانگارند كـه از دريـا برآمدهاست« :هنگامی كه نه آسمان بود ،نه زمین ،نه بلندا ،نه
رفا ،نه نام ،هنگامی كه ایسو ( )Apsuآب شیرين و نخستین مولّد ،تنها بود و تیامت تلخ
آب آنگاه ايزدان از ایسو و تیامت آفريده شدند ،در آبها» (ساندرز)41-40 :4311،
تیامت كسی است كه آتشِ جنگ برمیافروزد و برهمزنندة نظم در هستی است (ن

:

داتی )30 :4310،یس از تًاتایِ ايزدان از تیامت برای كینكشیِ خونِ ایسو ،او یذيرفت و
گفت « :غوالنی خواهیم آفريد غوالن و ايزدان در نبردی روباروی گام خواهند س رد آنها
همگی با بلندیايگان تماس گرفتند تا با تیامت همگام شوند روزان و شبان خشمگنانه طرح
سايیدند و برای نبرد آماده شدند»

افکندند ،غرولندكنان و غرشكنان یوزه بر خا
(ساندرز)00-04 :4311،

با ويژگی هايی كه برای تیامت برشمرده شد ،آن كسی را كه شبیه او در منابع ايرانی
میيابیم ،تحّا

است تحّا

مطابق با اوستا از آب برخاستهاست و مطابق با شاهنامه،

برهمزنندة نظم است و رواكنندة كامِ ديوانگان (ن

 :فردوسی )11/4 :4316،همانگونه

كه تیامت كامِ ديوانگان را برمیآورد
نکتهای ديگر كه دربارة تیامت گفتنی است و او را همانند تحّا

شاهنامه میكند،

آزاد ساختنِ بـردگان و فرویاشیدنِ طبًات اجتماعی و بریاداشتنِ گونهای عدالت شبه
كمونیستی در زمان او است آنگونه كه بـِرُسوُس ( ،)Berossusمورخِ بـابلی ،نوشته
است ،با ییروزیِ تیامت «بردگان به آزادمردان بدل میشوند و طبًه فرومییاشد » (همان:
 )30فرویاشیدنِ طبًات اجتماعی را به تحّا

نیز نسبت دادهاند چنانكه ابوريحان به
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سلبِ مالکیت مردم در زمان حکومت تحّا
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اشاره میكند (ن

 :بیرونی )312 :4311،و

شايد یژوهندگانی بر اساس همین سخنِ بیرونی ینداشتهاند كه در زمانِ تحّا
عدالت و تًسیم مواهبِ مادی و منابعِ اقتصادی» وجود داشتهاست (ن

 :مزدایور:4361،

 00بهار 0 )414 :4311،البته نويسندة ارمنی ،موسی خورنی ،نیز به دادگریِ تحّا
كرده و نوشتهاست« :و اين ا دها

«نوعی
اشاره

میخواست تا همة مردم يکسان زندگی كنند و

میگفت هی چیز نبايد به كسی تعلق داشته باشد بلکه همه چیز بايد همگانی باشد »
(خالًیمطلق )31 :4316،در تاريخ الکامل نیز به اين نکته اشاره شده كه تحّا
مردمانِ اكّر شهرها را برآورده كردهاست (ن
میبینیم كه او در آغاز دادگر بودهاست (ن
اگر ب ذيريم كه تیامت و تحّا

نیازِ

 :ابناثیر )41 :4311،در نوروزنامه نیز

 :خیام)1 :4311،
دستكم در سه ويژگی (برآمدنِ از آب ،برهم

زنندگیِ سامانِ جامعه و فرویاشیدنِ طبًات اجتماعی) همانند هستند ،با رعايت احتیاط
میتوان جنسیت تحّا

را چون تیامت ،مادينه ب نداريم

 -7-2همانندیِ ضحّاک به زن در متنهای دورۀ اسالمی
وقتی در برخی متنهای كهن دقیق میشويم ،میبینیم بهگونهای صفت زنانگی با
تحّا

ییوند يافتهاست در تاريخ ابومنصور ثعالبی ،یس از آنکه احوالِ جمشید وصف

می شود و رفتارِ او با رعايايش به كردار یدری مهربان با فرزندانش مانند میشود( ،انّ رأفه
جم برعیته كانت كرأفه الوالد بولده) دربارة خُلقِ تحّا
آمدهاست« :و كان صنیع الضحّا
روشِ تحّا

و روشِ حکومتیِ او با مردم

بالرعیه ،صنیع الضره بالضره» (ثعالبی )41 :4163،يعنی

نسبت به زيردستان و رعیتش ،همانند زنی نسبت به زنِ ديگرِ شويش

(هوويش) بود كه در اينجا نیز چهرة زنانة او آشکارتر میشود و بدين دلیل نیز میتوان در
مردانگیِ او گمانمند شد
در تاريخ سیستان نیز مطلبی درج شدهاست كه میتوان بر بنیان آن بهرهداشتنِ
تحّا

را از ويژگیهای زنانه ديد نويسندة گمنامِ اين اثر در وجه تسمیة سیستان آورده

است كه تحّا

در اين شهر مهمان گرشاسب میشود و او عادت داشتـهاست كه با زنان
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از شراب مست میشود ،عادت خويش

را بهياد میآورد به گرشاسب میگويد« :شبستان خواهم تا آنجا خوشتر خورم گرشاسب
عادت او را دانسته بود ،گفت :اينجا سیوستان است نه شبستان و سیو مرد مرد را گفتندی
بدان روزگار» (تاريخ سیستان )61-61 :4310،در كتاب احیاءالملو

كه آن هم اثری

است دربارة تاريخ سیستان ،اين داستان نًل شدهاست و نويسندة اين اثر نیز سیو را مرد
مردانه معنی كردهاست (ن
انگاشت كه تحّا

 :سیستانی )46 :4311،كه میتوان مطابق اين سخن چنین

دستكم بیبهره از ويژگیهای زنانه نبوده و گرشاسب او را مردی

كامل ن نداشتهاست
-3نتیجهگیری
بسیار نوشتهاند و اين ا دهای حماسة ملی را از ابعاد گوناگون

دربارة تحّا

سنجیدهاند اما یژوهشی دربارة جنسیت او انجام نشدهاست و اين موتوع در شاهنامه ،از
آنجا كه او نرا دها گفته شده ،برای كسی ايجاد یرسش نکردهاست نگارنده نخست بار با
ديدن بیتی كه در آن ابلیس ،سُفت تحّا

را میبوسد و برخی شواهد ديگر ،به مطالعه در

اين باره یرداخت و توانست گواهیهايی بیابد كه در آن جنسیت تحّا
گفتة یژوهندهای نرمو
جايی از بدن تحّا

مادينه و يا به

(دوجنسی) مینمايد اين شواهد از اين قرار است -4 :ابلیس
را میبوسد كه محارم اجازة بوسیدن دارند اين نکته از او چهرهای

مفعولگونه میسازد و اين ويژگی او را به ديوِ آزِ بیشرمِ مانوی نزديک میكند ديوی كه
در جنسیت ،مادينه است نبايد از ياد برد كه تحّا
 -0همانگونه كه ا دها

 ،خود ،نماد ديوِ آز در شاهنامه است

ابزارِ دست اهريمن در اوستا و شاهنامه است ،در مانويت نیز

مرديانگ مادينه ابزارِ دست اشًلون است و میخواهد جهان را از نیکـان تهی كند یس
اگـر كـارويژة تحّا
ب نداريم  -3تحّا

را همیون مرديـانگ بدانیم ،میتوانیم جنسیت او را هم مؤنث
در طی سالیان دراز كه با ارنواز و شهرناز میزيد ،بیآنکه در داستان

اشارهای به اين موتوع شود ،فرزندی نمیيابد كه اين نکته شايد از ويژگیهای زنانة او
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برخاسته باشد  -1تحّا

شماره11

را میتوان معادلِ ورترَه ارنَوه در اسطورههای ودايی تلًی كرد

ورتره ،ملًب به ارنَوه ،ايـزدبانويی اوشسنام را به اسارت میگیرد كه ايزدبانوی س یدهدم
است همتایِ ايرانیِ ورتره ارنوه ،يعنی دهاكه ،نیز بر اساسِ الگویِ نخستین ،ايزدبانویِ
س یده دم را در بند خود دارد اما بنا بر دگرگونی در اسطوره ،نامِ اوشس از اسطورة ايرانی
حذف میشود و برای جبران آن لًبِ ارنوة دهاكه ،با  īنشانة مؤنث ساخته میگـردد و اين
نام جانشینِ اوشس میشود یس لًبِ مؤنث دهاكه ،ارنوچی ،استًهل میيابد و بهصورت
زنی (ارنواز) درمیآيد كه تجسمِ مادينة خود ا دها است  -1یژوهندهای تحّا

را با

ناگیِ مؤنث (كسی كه مارهايی از دوش او رويیده و بر فراز سرش رفتهاست) در
اسطورههای بودايی سنجیدهاست و بر اين اساس میتوان به مادينه بودنِ تحّا
ا یدهاكة اوستا از آب برآمدهاست و دها

ییبُرد -6

در متن بندهش در س یدرود آذربايجان

خواست خود را از اهريمن و ديوان میجويد او در شاهنامه نظمِ كیهانی را برمیآشوبد و
طبًات اجتماعی را بر هم میزند همین ويژگیها دربارة تیامت ،ايـزدبانویِ میانرودی ،نیز
ديده میشود كه اين همانندی در سه ويـژگی ،میتواند ما را بر آن دارد كه تحّا
تیامت مادينه است  -0در متن غررالسیر ثعالبی ،رفتارِ تحّا

چون

نسبت به رعیتش ،مانند

كردار زنی در برابر رقیبش دانسته شدهاست و از تاريخ سیستان نیز چنین برمیآيد كه
گرشاسب ،تحّا

را مردی يکسر مرد نمیانگاشتهاست

یادداشتها
 4از اين سخن برمیآيد كه گويا تحّا

نمیتواند آنان را باردار كند به همین دلیل فريدون

از ويژگیهای زايش و افزايش ياد میكند كه بیکار ماندهاست
 0كسانی همیون علی حصوری ( )00 ،11 :4311و احمد شاملو ( )1 :4361در اين باره،
آرايی افراطی را مطرح كردهاند در یاسخ به سخن آنان (ن

 :مهاجرانی31-01 :4310،

مختاری 310 ،310-314 ،333 :4301،باطنی 43-40 :4361،گلشیری 01 :4361،خطیبی:4313،
 312-311امیدساالر 01-03 :4312،اردستانی رستمی 4311،ب)01-4 :
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) «شالودة اساطیری شاهنامه» فرهنگ كتاب هفـتم به مناسبت4361(  كتايون، مزدایور43
01-13 هزارة تدوينِ شاهنامه صص
در نامِ ارنواز» خرد بر
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