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 مرزبان نامه ی نید یو دانا یگاوپا و  یمسئلة د

 1یفوالد عقوبی

 2یدکتر محّمد باران
 3جهانتیغخلیلی دکتر مریم 

  چکیده                        
و  ننما مرزبان هیای برانگیزریری  داسیتاناز مشیهوررری  و بحی  «دیِو گاوپای و دانای دینیی» داستان

رنگ و بوی  ،ای  داستان ۀمایُب . داده استند است که رماِم باِب چهارم را به خود اختصاص داستانی بل
اساطیرِی ایرانی دانست. همی  میوارد -روان در پیوند با الگوهای رواییاساطیری دارد و روایِت آن را می

و  بییانداسیتان  ای نظِر پژوهشگران را به خود جلب کرده و باع  شده است نظرهای مختلفی در مورِد 
و  «دییِو گاوپیای و دانیای دینیی» داسیتاِن  مربوط بیه نظرهاینگاهی به نقد و  در ای  مقاله باشود.  هئارا

در پِی پاسخ به ای  پرسش ای و اسنادی ای به روِش کتابخانهاسطوره-با رحلیلی راریخی؛ آراای  بررسِی 
منبِع ای  داستان باشند یا ای  داستان آبشیخوری روانند های پیشنهادِی پیشی  میهستیم که آیا سرچشمه

حاصی  از پیژوهش  ۀنتیجی دیید؟ای  داستان ساختاِر در پرداخِت را روان متِ  خاّصی دیگر دارد؟ و می
زررشت و اهریم  است که  ۀمناظر ننم مرزبن « دیِو گاوپای و دانای دینِی »داستاِن  ۀمایُب  دهدنشان می

-پیی ریختیه شیده مینوی خرد کتاِب  و ساختاِر ای  داستان بر اساِس گرفته شده  و منابِع پهلوی اوستناز 
 است.
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 سخِن آغازین -1
 ریاِ   یبهیاگران جیواهراِت  از یاییو  یپارسی ادب شیاهاارهای از ،محتیوا هم و صورت نظر از هم ،ننم مرزبن 

 یپارسی کیمِم  ریاِ   بر همراه با هم که هستند گوهر دو ودمن کلیل  و کتاب  یا گفت روانیم بلاه است؛ یپارس اتیادب
 بیه کیه است زیآمحامت یهاافسانه و متیرمث ات،یحاا بر مشتم  ننم مرزبن  (.19: 3   ،1373 بهار،دارند ) قرار

 اِت ییادب ارزشیمندِ  آثیارِ  از   کتیابییاسیت. ا آمده فراهم یپر و وید و وریط و وحوش و انسان زباِن  از ودمن کلیل  ۀویش
 ۀمیین در و افیتی نگیارش ،یبرستانر زباِن   ، بهیَشرو ب  رستم ب  به قلِم اسَپهَبد مرزبان چهارم قرِن  در که است یپارس
: ر.ک)برگردانید  یفّنی نثرِ  به و یدر یپارس زباِن  آن را به سعدالدی  وراوینی ،617 – 622 یهاسال اِن یم هفتم، قرِن  اوِل 

 یمیوفق یهانمونیه از نایهیا بیر عموه ای  کتاب (.14 - 20: 3   ،1373 بهار، ؛1005 – 1008: 2   ،1369 صفا،
 یهارسیالت بیا ییهاداسیتان و ارجمنید ییمحتوا یدارا دارد؛ یفارس ادِب  در یروّجه قابِ   و باال یادب ارزِش  که است

 در هنرمندانیه طیورِ  بیه آنهیا از یرانییا رِ یاسیاط و هاداسیتان فرهنیگ، بیر ییآشینا بیا مرزبان ب  رستم. هست زین واال
 بیرده بهیره خیود کیمِم  رِ یرأث ُحسِ   یبرا آنها به پرداخت  با و ُجسته سود ینمادساز و یپردازتیشخص ،یسازمضمون

  ییا ۀییماآن و درون یهااز داسیتان یاریساخِت بسم شد که ژرفیه خواهمتوج بر متِ  ای  اثر یک نگاه کلّ یبا  .است
 یاریبسی  یمعی سرچشمه گرفته است. در ای  رابطه محّمید مزدیسنافرهنِگ ایراِن باستان خصوصًا  ینیبکتاب از جهان

 در اسیمم از شیپی یهاافسیانه و اتییروا بیا را ننما مرزبن  ازجمله نثر یهاکتاب و اسمم از پس راِن یا یهامنظومه از
 اسیمم از شیپی اِت یادب و روان در فرهنگمی را ننم مرزبن  مطالِب  از یاریبس ۀشیبر ای  باور است که ر داند ووند مییپ

: 1381ریپایا، داننید )میی یساسیان عهیدِ  راِن ییا از یادگیاری را آن یبرخی  یهمچن ؛(7 و 6: 1324  ؛یپیدا کرد )مع
ریری  و مشیهوررری  شناسیی، پرمناقشیهاز نگاه نقِد اسطوره از ای  دیدگاه و (.47-68 :1389 ،ییو رضا 337-336

 است که نظراِت مختلفی در مورِد آن بیان شده است.« دیِو گاوپای و دانای دینی»داستاِن داستاِن ای  کتاب، 

 پژوهش ۀنیشیپ -1 -1

از  یپیژوهش، ِگِرهی ۀک به فراخوِر موضوع و دامنیهر منتشر شده است که  یاهیراکنون آثاِر پرما ننم مرزبن  ۀدربار
نییز ریاکنون سیه « دییِو گاوپیای و دانیای دینیی»در رابطه با داستاِن اند.   مت  گشودهیها و ابهاماِت ایفروبستگ یبرخ

ی آن ای بیراماییهپژوهِش مستق  و یک نقِد کوراه صورت گرفته است که هر یک از دیدگاِه خاصی به آن پرداختیه و ُبی 
های مربوط به ای  مبحی  را نقید و بررسیی خیواهیم کیرد، در پژوهش ،مقاله ۀادامدر به ای  دلی  که اند. معرفی کرده

انید و بیه روجیه نشیان داده« دیِو گاوپای و دانیای دینیی»از نخستی  کسانی که به کنیم: کِر آنها بسنده میذفقط به  نجایا
اسیت. پیس از آن ( 1324) ننما یوشا  رریان  و مرزبان ند محّمد معیی  در اساخِت آن پرداختهطوِر علمی به ژرف
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صاور  یان ساور   محسِ  فرزانه در کتاِب  و (1361« )شاسِت دیوان ۀنامه و خاطرمرزبان» ۀسیروس شمیسا در مقال
احمید رفّضیلی  :تآثار متأخری که در آن به ای  داستان پرداخته شده اسی .را باید نام برد (1367) شدهمننویِّ  دگرگو 

« نامیهگرای باِب دیو گاوپای و دانیای دینیِی مرزبیاننقد اسطوره» ۀمقال (،1393) تنریِخ ادبینِت ایراِ  پیش از اسالمدر 
های میانوِی داسیتاِن دییِو گاوپیای و رحلیِ  جنبه» ۀو الهام خلیلِی جهرمی و مقال ( اثر شیری  رزمجو بختیاری1390)

 باشند.( می27-47: 1396از معصومه حسینی )« هنامداناِی دینِی مرزبان
 هیا و نقیدهای پیشیی  راپژوهش ماماجمالی ر به طور  است که: یشده در ا ی  پژوهش با آثاِر معرفیِز ایوجه رما

 ایم.ساخت و ساختاِر ای  داستان بیان کردهاحتمالی، نظِر خود را در مورِد ژرف ۀچند فرضی ۀارائ از بررسی و پس

 «دیِو گاوپای و دانای دینی»داستاِن  ۀخالص -2

و ماردم را  پیوساتیِ  بیاینر داشاتند کردناد وآمیزش ما  بن آدمین  گردیدند،کهن ک  دیوا  آشکنرا م  در روزگنراِ  
خواند. دیاوا  با  مهتاِر خاویش، آید و مردمن  را ب  خویش م مردی دین  در سرزمین بنِبل پدید م  کردند؛گمراه م 
گوید  بنید صبر کنای  تان ب ا  کند. وزیِر مهتر م برند. گنوپنی بن س  وزیِر خود مشورت م ی، شکنی  م دیِو گنوپن

و مان هار ه  ا   تریقاوگوید  اگر هیچ کوشش  بر ضاد او نکنای ، او هار ه  ا  گردا  شود. وزیِر دوم م از او روی
بهتر اس  او را رریب دها  و با   ؛بب صالح نیی گوید  کشتِن مرِد دین  بدوِ  سشوی . وزیِر سوم م تر م ضعیف

اموِر دنیوی مشغول سنزی تن مردم از او برگردند. گنوپنی این رأی را پذیرر  و گف   بهتر اس  بان او در مممعا  مانم 
ر ن اِر وزیاگنوپنی دوبنره بن وزیِر مهتر مشورت کرد.  دیوِ  مبنحث  کن  تن جهِل او بر مردم آشکنر شود و آنینه او را بکش .

ن ترس  ک  ب  خینل برتری جیتن قدم پایش گاذاری ؛ اّماکرد ک  بنید در این کنر احتینط کرد و من م  ازرخود را چنین اب
وها  تاو   وزیر گفا  توا  بر خص  چیره شد.و دانش م  ن بن خردامّ   کنِر من از این ک  هی  رروتر شود. گنوپنی گف 

مل  اسا . بنیاد صابر کنای  تان ب ا  از او  مرِد دین  بیینر س نور و اهِل در مننظره شکی  خواه  خورد؛ زیرا این 
هنوز این مرِد دین  بالی  بر سر من نینورده، این هم  بنمِث ترِس شمن شده اس . من بنیاد حتمان    برگردد. گنوپنی گف 

مارِد دینا   ۀنزدیک کوه  ک  صومع ای بیندیش  و آِب ررت  را ب  جوی بنزآورم. آنینه هزار دیِو دانن را انت نب کرد وچنره
در آنمن بود، رر  و دیوی را مأمور سنخ  تن ب  مرِد دین  پیغنم برد ک  برای مننظره در حضوِر جمع حنضار شاود. دیاو 

دیاوا  و پریان  و آدمیان   ۀپیغنمِ خود را گزارد. مرِد دین  پذیرر . صبِح رردا گنوپنی بن دیوا  ب  نزدیِک کوه ررا  و هما
هنی زمین را رهن کنند و با  نشایب و گودهان د و قرار بر این نهنده شد ک  اگر مرِد دین  برنده شود، دیوا  آبندیجمع شدن

هنی پی  سنکن شوند و دییر بن آدمین  رر  و آمد نداشت  بنشاند و اگار مارِد دینا  شکیا  روند و در غنرهنی زمین
دین  هم  را بن مورقی  جواب داد. صابِح راردا گنوپانی با   ینر ، کشت  شود. سپس دیو شروع ب  سؤاالت  کرد ک  مردِ 

دییری آغنز کرد و سؤاالِت دییری پرسید. سرانمنم دیِو گنوپنی و دیواِ  دییر چو  معلومنِت شیفِ  مارِد دینا   ۀشیو
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- زماین و زماینرا دیدند، از آ  مبنحث  پشیمن  شدند و نزِد مردم شرمینر گشتند و بر طبِق قرار از آنمن ررتناد و در زیاِر 
 (.79 – 102  1363بِن رست ، زاده نینمی تند )مرزبن هنی پی  خنن  سنختند و دییر بن آدم 

 بحث و بررسی -3
کنییم؛ سیپس نظیِر خیود را بیر های پیشی  را به ررریِب راریِخ نشِر آنها نقد و بررسیی مییدر زیر نخست پژوهش

ِ  احتمالی کیه بیر اسیاِس هایی از ای  داستان را با متبخش ،در پایان کنیم وای بیان میاسطوره-اساِس رحلیِ  راریخی
 .دادآن ساخته و پرداخته شده است، رطبیق خواهیم 

 نقد و نظِر محّمد معین -1 -3
« دیِو گاوپای و دانیای دینیی»که  استداند و قائ  به ای  می منتیکنِ  یوش  ررین  و اَخ معی  منبِع ای  داستان را 

 ۀداسیتانی اسیاطیری )سیاایی؟( اسیت کیه در زمیر منتیکنِ  یوش  ررین (. 1324ز ای  رساله است )معی : برگرفته ا
داسیتاِن ایی   ۀآید و در آن خصوصیاِت ادبییاِت شیفاهی بیه خیوبی مشیهود اسیت. هسیتادبیاِت اندرزی به شمار می

فی  و بیه فارسیی برگردانییده شیده و نیامده، به صورِت شفاهی ح اوستنچیستان قدیمی است؛ ولی جزئیاِت آن که در 
(. نثِر نهایی ای  رساله احتمیااًل در اواخیِر دوراِن ساسیانی 250: 1393سپس به کتابت درآمده است )ن.ک: رفضلی، 

 اوساتن(. در 254بینییم )پیشیی : صورت گرفته است، زیرا نفوِذ فارسی را در آن میی کاریبوده؛ اّما بعدها در آن دست
 ختصر از آن گفته شده است:طوِر بسیار مبه

هازار گوسافند، او را هان، صاد اساب و هازار گانو و دهشکِن َرنگْ یُوایشَ  از خنندا  رْرینَ  در آب وسِ  خیزاب»
از وی خواستنر شد  ای اَِرْدوییَور اَننهیتن! ای نیک! ای تواننترین! مرا این کنمینب  ارزان  دار ک  مان بار  و پیشکش آورد

سار، بانِز خیارهنیرنگ ۀاَخْتیَ »نود و ن  پرسِش دشواری ک  -هنی او سر چیره شوم؛ ک  من بر پرسشبنِز خیرهنیرنگ ۀاَخْتیَ 
کا  همیشا  خواساتنِر َزور نینزکنناده و با  آیایْن پیشاکش -پنسخ توان  گف . اَِرْدوییَور اَننهیتن  -ب  دشمن  از من کند
 (.83و  82، 81بییت   بند  ۀیش ، کردستن، آبن )او« او را کنمینب  ب شید -آورنده را کنمروا کند

 داستاِن یوشت فریان: خمصۀ
گوید کیا  کا  از پاننزده خواهد آنمن را ننبود کند. م رود و م اَخِ  جندو بن هفتند هزار سپنه ب  سوی شهری م 

ر نتواناد جاواب دهاد، او را خاواه  سنل کمتر نداشت  بنشد و از آییِن ایزدا  آگنه بنشد، بینید تن از او سؤاالت  کان  و اگا
دهد ک  ب  دربنِر من آی تن از تاو سا  شود. اَخ  جندو ب  او پیغنم م کش . سرانمنم کی  ب  ننم یوش  ررین  پیدا م 

جواب برنینمدی، کشت  خواه  شد. یوش  ررین  هار سا  و سا  معمان را جاواب  ۀو س  چییتن  بپرس  و اگر از مهد
کشا . اَخا  جاندو کا  از گوید اگر جواب ندادی، من تو را م کند و م جندو س  سؤال م  دهد و سپس از اَخ م 

رود. اهریمن نیز از جواب منجز اس . پاس یوشا  رریان  بان جواب بنزمننده اس ، برای استمداد ب  نزِد اهریمن م 
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ود ننکانر کارد )داساتنِ  یوشا  رریان ، چین، بن نیرنِگ دین ، اَخ  جندو را کش  و دروج را ک  اندر تِن او بکنرِد برس 
1396  55 - 43.) 

دانسیته اسیت؛ « دییِو گاوپیای و دانیای دینیی» ۀماییرا ُبی  منتیکنِ  یوشا  رریان عالمانه  ۀمعی  که با یک مقایس
پهلیوی و بیاِب چهیارِم  ۀمنیدرجاِت رسیال ۀاز مقایسی»کند: گونه بیان میهای ای  دو داستان را ای ها و رفاوتشباهت
ِِ هیر دو  -1هیا: گیردد. اینیک وجیوِد شیباهت، شباهِت رام اساِس داستان در هر دو کامًم مشهود میننم مرزبن  طیر

دییو در هیر دو،  -3گییرد؛ ای  مناظره در هر دو کتاب بیِ  یک دیو و یک آدمی صورت میی -2مبتنی بر مناظره است؛ 
ف(، در هر دو مردی دیندار و پرهیزگار شناسیانده شیده؛ آدمی )طرِف مخال -4سر و پیشوای دیوان معرفی شده است؛ 

فریان با هفتادهزار ر (، به معارضیه شیتافته؛ با هزار و در یوشت ننم مرزبن در هر دو، دیو با لشاِر خود )منتهی در  -5
هیای میرِد پاسیخ در هیر دو، دییو از -8کنید؛ رر معرفی میدر هر دو داستان، دیو را زیرک و آگاه ولی دیندار را آگاه -6

یابید. اختمفیاری کیه در دو داسیتان بیه نظیر مرِد دیندار بر دیو پایان می ۀدو داستان با غلب -9گردد و پارسا متعّجب می
ِِ کّلی و ارکاِن قصه خللی وارد نمیمی آورد؛ بلاه به مقتضای محییط نگیارش و مراعیاِت آییی  و مراسیِم رسد در طر

 (.15: 1324 )معی ،« شودو دیده میمعمول بعضی اختمفات در آن د

 س شمیساو نقد و نظِر سیر  -2 -3

-پژوهِش معیی  و نظیِر ایشیان، شیباهت در باِب « شاسِت دیوان ۀنامه و خاطرمرزبان» ۀسیروس شمیسا در مقال
منشأ داسیتاِن دییِو »اند که دانند و با نظِر ایشان موافق نیستند؛ بلاه وی ای  احتمال را دادههای ای  دو داستان را کّلی می

ها باشید کیه بیه صیورِت بومی مازندران و گیمن از آریایی گاوپای و دانای دینی یک روایِت قدیمی از شاسِت مردماِن 
هیای اسیاطیری رستم رسیده است. در اینجا شاسِت نظامی بنا به طیِر بِ  سینه به سینه روایت شده و به عصِر مرزبان

های شمال نییز مطیِر اسیت و بومی ۀ. البته در اینجا قبوِل دیانِت زررشتی به وسیلربدی  به شاسِت معنوی شده است
(. شمیسا در ادامه در خصوِص نظیِر معیی  1281: 1361)شمیسا، « الواقع اساطیِر چند دوره با هم درآمیخته استفی

داسیتان اختمفیاِت مهمیی وجیود چنی  نیست که بیِ  دو  اولا د: در اینجا دو ناته قاب  ذکر است: یگوو نظِر خود، می
 ۀریوان درسیت در ادامیای  داستاِن اخیر را هم میی ثانیاا نداشته باشد و اصواًل حال و هوای ای  دو قصه متفاوت است. 

هیای مشیابهی چیه بیوده ها با چنیی  طیِرفرِض ما مطالعه کرد؛ زیرا باید پرسید: غرض از به وجود آمدِن ای  داستان
ِِ چند چیستان و بییاِن فیّ  ی  ناته مطِر بوده است که مرِد دینی بر غیِر دینی فائق میاست؟ آیا فقط ذکِر ا آید؟ و یا طر

ِ بوده است و یا خیر ای  هایی از ماجراهای ریاریخی هسیتند کیه ها نشانهگونه داستانمجادله و کمم و از ای  قبی  مطر
 (.1283اند )ر.ک: پیشی : ستهمردم جایی ُج  ۀهای دور به صورِت اساطیر در خاطراز زمان

متفیاوت  ننما مرزبان گونه که در باال گذشت، نظِر سیروس شمیسا با نظِر محّمد معی  در مورِد باِب چهارِم همان
اسیت؛ ولیی نظیِر شمیسیا  منتیکان  یوشا  رریان  و اَخا است. معی  قائ  به ای  هستند که ای  داستان برگرفتیه از 
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هیا بیا آمیدِن آریایییان بیه اند، پس از مدتگفتهمی« دیو»ردماِن بومی مازندران و گیمن را است که آریاییان م چنی ای 
خورنید و ایی  ؛ بومیان شاست می-گفتندکه خود را بهدی /دیندار می–برستان و جنِگ بیِ  بومیان )دیوها( و آریاییان ر

 خاطره به نحوی در بیِ  مردِم شمال به جا مانده است.

 ظِر احمد تفّضلینقد و ن -3 -3
کشیفی ارزنیده و علمیی  –و در آن زمان–نظِر محّمد معی ، نظری بسیار جالب و عالمانه است که در جایگاه خود 

دیگیری آراییی  منتیکنِ  یوش  ررین  و اَخا ،و همچنی  اررباِط آن با « دیِو گاوپای و دانای دینی»است. در خصوِص 
هیایی مییاِن شیباهت»گویند: می تنریِخ ادبینِت ایراِ  پیش از اسالمفّضلی در بینیم. احمد رنیز از دیگر پژوهشگران می

دییِو گاوپیای و دانیای دینیی کیه در بیاِب چهیارم ِ  ۀپهلوی )یوشت فرییان و َاخیت( و منیاظر ۀهایی از ای  رسالبخش
 ننما مرزبن مؤلِف  ۀد استفادیوشت فریان مور ۀرود که عیِ  رسالشود. اّما احتمال نمیآمده است، دیده می ننم مرزبن 

گونیه ادبییات در ریدویِ  داسیتاِن میذکور در یا کسی که اثرش مأخذ وی بوده، قرار گرفته باشد؛ بلاه باید گفت که ای 
 (.253 – 254: 1393)رفضلی، « نیز رأثیر داشته است ننم مرزبن 

 نقد و نظِر رزمجو بختیاری و خلیلِی جهرمی -4 -3

گرای بیاِب دییو گاوپیای و دانیای دینیِی اسطوره نقدِ » ۀری و الهام خلیلِی جهرمی نیز در مقالشیری  رزمجو بختیا
داستان، دیو و داناِی دینی را در اسیاطیِر اییران بررسیی « زماِن »و « ماان»، پس از پرداخت  به نااری چون «نامهمرزبان

-کیردهارائیه گونه ی  داستان، سرانجام نظِر خود را ای پژوهشگراِن پیشی  در خصوِص اآراِی با بیاِن  درنهایتاند و کرده
ریوان رصیور گیاه میی»دانست. به ای  صورت که « حضرِت سلیمان»قابلیِت آن را دارد که آن را « دانای دینی»اند که: 

ز پییامبران   دارد؛ گیویی پارسیای دینیی یایی اکرد که با روجه به اشتراکاری که ای  داستان با داستاِن پیامبراِن شیهر باِبی
هیایی اسیت کیه بیا دانیای دینیی کنیم شخصییِت سیلیمان از شخصییتاست. با روجه به قرائِ  موجود، ما گمان می

بیه نظیری « گاوپیای»(؛ امیا در میورد 80: 1390)رزمجو بختییاری و خلیلیِی جهرمیی، « های زیادی داردشباهت
هیای مشخصیی در میوردش ای دادههیای اسیطورهر کتیاباند که دبرانگیزی دانستهاند و آن را از مسائِ  بح نرسیده

 یافت نشده است.

 نه و معصومه حسینینقد و نظِر محسِن فرزا -5 -3
میانی بیا  ۀمنیاظر ۀبر آن است که ای  داسیتان صیحن شدهصور  ین سور   مننویِّ  دگرگو محسِ  فرزانه در کتاِب 

و « دانیاِی دینیی»مه، میانوی کییِش متعصیبی بیوده، میانی را نامرزبان ۀساسانی است و چون دارند ۀموبداِن دوربزرگ
بیه نقی   38: 1367معرفی کرده اسیت )فرزانیه، « دیوان»و زررشتیان را « دیو»و موبد را « دیِو گاوپای»موبدان را بزرگ

ت و گونیه اسیتدالل ییا سینِد ریاریخی ارائیه نایرده اسی(. چون فرزانه در اثباِت ای  ادعا هیی 32: 1396از حسینی، 
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هیای رحلییِ  جنبیه» ۀای کی و کجا صورت گرفته است؛ معصومه حسینی در مقالکند که چنی  مناظرهمشخص نمی
(، ای  مسئله را پیی گرفتیه اسیت و بیه 27-47: 1396)حسینی، « نامهمانوِی داستاِن دیِو گاوپای و داناِی دینِی مرزبان

 پرداخته است. هیفرضزعِم خود به صحت و ُسقِم ای  
هیایی از پیردازد و جنبیهمی« دیِو گاوپای و دانای دینی»ینی در ای  راستا به مواردی در رأییِد مانوّیت در داستاِن حس

بیا کررییر ایی  « دیِو گاوپای»با مانی و « مرِد دینی»دهد و برای اثباِت مشابهِت های مانوّیت نشان میداستان را با مؤلفه
انید بیا دسیتااری و رریییر آوری که پس از مرِگ میانی داشیتهدلیِ  شرایِط خفقان کند که مانویان بهفرضیه را مطِر می

انجامید( در آن مخفیی )که به قتِ  میانی میی مانی و کرریر را ۀفریان، صحن اخ  و یوش  ۀمننظرزررشتِی  ۀدادِن افسان
 (.44-45و  39-34کرده باشند )پیشی : 

 نقد و نظِر ما -6 -3
 احتمالی ۀنظرها و چند سرچشم نقد و بررسِی  -1 -6 -3

، نظری که دانای دینیی را حضیرِت سیلیمان «دیِو گاوپای و دانای دینی»از میاِن نقد و نظرهای باال در مورد داستاِن 
کیرده اسیت. ایی  عرضیه ایی  داسیتان  ۀماییرری  نظر را در رابطه با ُب گرفته است بالا  مردود است. ای  نظر سست

موضیوع  خیود، که صاحباِن ای  نظر در مقاله. هر چند اندنگرفتهدر آن در نظر را ب و جزئیات فرض بسیار کّلی و جوان
بیه ایی  هسیتند کیه سیلیمان دانیای دینیی  قائی اند؛ ولی همی  ناته که اند و به سراِغ رجزیه و رحلیلش نرفتهرا نپرورده

ربطی بیه دانیای دینیی نیدارد؛ اصیًم ایی   . عموه بر ای ، سلیمان هی استاست؛ برای سست بودِن ای  فرض کافی 
رر از همه کارکرِد ای  داستان بیا داسیتاِن سیلیمان و ارربیاِط او بیا های سامی ندارد و مهمداستان هی  سنخّیتی با داستان

 رواند داشته باشد.دیوان، هی  نوع پیوند و اررباطی نمی
-داند و سیروس شمیسا کیه احتمیال دادهمی رین  و اَخ منتیکن  یوش  ررا محّمد معی  که منبِع ای  داستان  نظرِ 

ها باشد؛ هر دو جیامع و عالمانیه مازندران و گیمن از آریایی اِن اند منشأ ای  داستان یِک روایت قدیمی از شاسِت بومی
 .باشند آبشخوِر ای  داستان روانندهای مذکور نمیسرچشمه ؛ ولی به نظِر نگارندگانهستند

بودِن ای  داستان که نخست محس  فرزانه به آن پرداخته است و سیپس معصیومه حسیینی در پیِی  در مورِد مانوی
های راریخی و فرهنگیی کیه های مانوی داستان برآمده است؛ باید گفته فارغ از مسائ  و بح اثباِت آن به رحلیِ  جنبه

بیا کررییر و میانی، کیًم رطبیقیی « دانای دینیی دیِو گاوپای و»اند؛ انطباِق داستاِن های خود مطِر کردهآنها در پژوهش
نامیه کرریر و مانی، هر دو روحانی و شخصّیِت دینی هستند در صورری که در مرزبیان ۀدر مسئل -1وارونه است؛ زیرا: 

شیوند و پییروانش مانی و یارانش کشته می -3پیروِز ای  رقابت کرریر است و  -2یای دینی و دیگری غیِر دینی است، 
کیه کشیته -گاوپاِی مرلوب را کرریر و داناِی دینیِی پییروز را میانی  گریزند. در صورری که ای  دو پژوهشگرران میاز ای
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روان ای  نقد را بر صاحباِن ای  فرضییه داشیت کیه اند. همچنی  از نگاِه رحلیِ  مانوِی ای  داستان، میدانسته -شودمی
 1دیِو گاوپای دانست؟روان کرریر را دانای دینی و مانی را آیا نمی

: در ازجملیهرسید. فرضیاِت دیگیری نییز بیه ذهی  میی« دیِو گاوپای و دانای دینی» ۀدر رابطه با سرچشمه و ریش
سپس ب  قلع و قمِع ابلیس و من تبعش اقادام و پاس »آمده است که:  چنی ای « سلطنِت هوشنگ»ثعالبی در  ۀشنهننم

از مراوده و اخاتالط بان بنا  ناوع بشار ممناوع و ممبورشان  سانخ  کا  دییار  را از ارننی شینطیِن ننبکنر بقنینی آنن 
« هان و نقانِط دوردسا  پننهناده شادند نری و جبانل و دّرهَصابننبراین شینطین گری تا  بِ ؛ آنن  نرسننند  ای بصدم 

 باید یای دانست.کند که دانای دینی و هوشنگ را ای  داستان ذه  را متمای  به ای  ناته می (.3  1385)ثعنهب ، 
هیای قیدیم آمیده اسیت ا آنها کیه در اسیاطیر و داسیتانیا داستاِن قوِم یأجو  و مأجو  و رقابِ  اساندر/ کوروش ب

؛ یعنی باور بیه دو اصیِ  خییر و «ثنوّیِت ایرانی»همچنی   .کندرا به ذه  رداعی می (270-288: 1386)ر.ک: آزاد، 
نسیاِن ایرانیی افایری  ۀگردد. جوهرای میان اورَمزد و اهریم  برمیبه نبرِد هزاره شّر که باورهای بنیادی آریاییان است و

نخسیتی  را  ازلیِی  ۀبا روجه به رضاِد نیای و بدی و پیروزی نیای شا  گرفته است و سعی در رقلید و رایراِر ایی  نمونی
 ۀنیز بر اساِس ایی  نمونی« پای و دانای دینیدیوگاو»ساخِت بنیادیِ  فاری و ژرف ۀمایروان گفت ُب دارد. بر ای  بنیاد می

ازلی پی ریخته شده است. از یک طیرف دانیاِی دینیی بیا مؤمنیان و پییروانش و از طیرِف دیگیر گاوپیای بیا دییوان و 
اورمزد و امشاسپندان و ایزدان است در برابِر اهیریم  و دییوان و خرفسیتران. پییروزی دانیای  ۀرهروانش، همچون جبه

اوپای و متواری شدن دیوها در غارها و راریای، همچون پیروزی اورمزد و نیروی نیایی و شاسیِت دینی و شاسِت گ
 بدی و رفتِ  آنها به جهاِن راریای است. ۀاهریم  و جبه

عیموه بیر ایی   ؛(8 ریا 1 بخیش: 1395 ،داَدگیی) اسیت آمیده ُبنَدِهشدر  نبرِد اورَمزد و اهریم  به طوِر مفّص 
کنید. بینیم که شاسِت دیِو گاوپای از دانای دینی را به ذه  رداعی مییدر دیگر متوِن پهلوی مینیز  جزئیاری از ای  نبرد

دیاو  اهریمن بن دیوا  و ُدروجن  و ُخنوشکن  و سنستنرا  و کَربن  بشاوند. آز»آمده است: « ماه فروردی  روز خرداد»در 
هاوش و ننکانر دیوا  و دروجن  را هم  ب ورند و سروش اشو آز دیو را ننکنر بکند. اورَمزد خدای اهریمن را بزناد و با 

پس از آ  ن  گَننمینو و ن  از آ  دام و دهش او بر زمین پندشنه بوند. اهریمن ب  همن  ساوراخ  کا  از آ   ک  یطوربکند، 
 (.35 – 39)مانه راروردین روز خارداد  بناد « ، و دوزخ را ب  هفا  رلاز بینبنرنادهموم آورد آنمن شود و سرش را ببرند

اورَمزد بن سروش اهال برخیزد و سروش اهال آز را بکشد. اورَمازد گنان  »نیز آمده است:  روایِ  پهلویهمی  مورد در 
هما  را از ساوراخ  کا  با  درو  بوی  ک  ن ی  ک  ب  درو  هموم آورد، ب  درو  آورد بن تنریک  و بدی گنده –مینو را 

                                                 
انید؛ نظیِر خیود را های مانوی دانستهبطه با مناظره بودن و وجوِد مسائِ  کممی و فلسفی در ای  داستان که فرزانه و حسینی آن را مؤلفه. در را1

 ایم.بیان کرده« مینوی خرد، الگویی مناسب برای ساختار و محتوا»ریتِر  ها زیرِ مبنی بر مانوی نبودِن ای  مؤلفه
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)روایاِ  « اش بانز مننادهوش کند ک  پس از آ ، گیما از آسمن  بیرو  کند و آ  سوراخ او را چنن  گیج و ب  –تنخ  
 (.94 – 95پهلوی، رصِل چهل و هشت   بند 

اشیارات و روایتیی کیه در  نیک و بد و همچنیی  اِی گونه که در باال گذشت، با روجه به ثنوّیِت ایرانی و نبرِد هزارهآن
آورد کیه بنییاد و متوِن پهلوی از جزئیاِت ای  نبرد که شبیه دیِو گاوپای و دانای دینی است، ای  ذهنّیت را بیه وجیود میی

نبرِد اورَمزد و اهریم  و داستاِن نیای و بدی است؛ یا ایناه با روجیه بیه داسیتاِن هوشینگ  ننم مرزبن ای  باب از  ۀریش
و یا ایناه آبشیخوِر آن داسیتاِن اسیاندر/ کیوروش و ییأجو  و  ، دانای دینی و هوشنگ را یای بدانیمثعنهب  ۀشنهننمدر 

ایی  بیاب را  ۀها را کنار گذاشت و ریشروان ای  فرضیهبیشتِر متوِن پهلوی، می با رأمِ  بیشتر و بررسِی اّما مأجو  باشد؛ 
 در جای دیگری ُجست و دانست.

 دیوان بات زرتشتقابِل  -2 -6 -3

ییابیم کیه هیای پهلیوی میی، شیواهد و قراینیی در کتیاب«دیو گاوپای و دانای دینیی»داستاِن  ۀدر مورِد سرچشم
گیرد. مرلوب شدِن دیوان روسِط زرُرشیت و پنهیان شیدِن آنهیا می« زررشت»را « دانای دینی»بر اساِس آنها  گاننگارند

زامیاند متوِن پهلوی نیز به مییان آمیده اسیت. در اوستن و  ایراِن باستان،در زیِر زمی ، از موضوعاری است که در اساطیِر 
رّری ک  از آِ  زرُتش  بود ک  دین  اندیشید؛ ک  دین  سا ن گفا ؛ کا  دینا  »بینیم: گونه میای  موضوع را ای  یَش 

رینر، در رایومناادی، تاارین، در شااهرینری بهتاارین شااهررتاانر کاارد؛ کاا  در سراسااِر جهاان  اَسااتوَمند در اََشاا ، اََشااَو 
مندترین و در پیروزی، پیروزمندترین. پیش از او، دیوا  آشکنرا بر ایان زماین در گاردش مندی، رّرهرّره در رایومندترین،

آزردناد. آنیانه از یاک اَهاوَ  کنندگن  را ما ربودند و زاریشدند؛ آشکنرا زنن  را از مردا  م بودند؛ آشکنرا کنمروا م 
دیاوا  با  هاراس  ۀُتشِ  اََشَو  چهنر بنر بن درنی  درخور و در دومین نیم  با  آوازی بلنادتر بیارود، هماَویْریَ  ک  زر

)اوساتن، « ارتندند؛ بدا  گون  ک  آ  ننبکنرا  ننشنییت  برای ستنیش و ننسزاوار برای نینیش، در زیاِر زماین پنهان  شادند
از  بنِد مورِد بح  سرودی که  اسیت کیه هزیمیِت دییوانمد، آنگونه که آ (.79 – 81دوازده   بند  ۀزامیند یش ، کرد

داسیتان اسیت: نهم نیز با ای  گفته هم ۀیینمضموِن بنِد پانزدهِم  .کندو گریختِ  آنان را به دروِن زمی  بازگو می زررشت
میناو شادی! تاو ترین و پیروزتارین آرریادگنر دو ای َزرُتش ! ای آ  ک  نیرومندترین، دهیرترین، تُ شنترین، چنالک»

  بناد 9)اوستن، یَْین ، هانت « در زمین پنهن  کردی -گشتندک  از پیش، همچو  مردمن ، روی زمین م –دیوا  را  ۀهم
ای دارد: ای  قطعه دورنمایی از پنیدارهای عامیانیه کریستنس  چنی  عقیده اوستن،در مورِد ای  مضمون و بندهای  (.15

 مهریَشا  97کنید و بنید داشیت، ررسییم مییاِن ایرانیان را به خود مشرول مییرا که پیش از اصمحاِت زررشت اذه
کند که پس از دخالِت زررشت دیوان دیگر به ندرت به صیورِت مرئیی بیر روی زمیی  ظیاهر حاایت از ای  اعتقاد می

 (.14: 2535شوند )کریستنس ، می
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اهرمن ب  زردش  گفا  کا  اگار »همی  داستان: داستانی از زرُرشت و اهریم  آمده است شبیه به  مینُوِی خرددر 
گنه تو را هزار سنل سلطن  گیت  ده ، همچنن  ک  ب  َوَذغن  ررماننروا، ضاّ نک، از این بهدین مزدیینن  بنز اییت ، آ 

دادم. زردش  ب  سبب پرخردی و خی  و ررتنر نیکو ب  آ  س ن گاوش رراناداد و با  آ  رریاب گّنانمینوِی )ناهارمن( 
کن  تو را و کنهباد شامن دیاوا  و کن  و سرنیو  م شکن ، ننبود م ب  اهرمن گف  ک  م  ؛ وریفت  و گمراه نشدملعو  ر

  و بن دین راست  ِبْ  )نبهدین( ک  آرریدگنر اورمزد با  مان آموخا . اهارمن چاو  آ  رَس ُدروجن  و پرین  را بن هوم و بَ 
)میُناوِی خارد، پرساِش « زمن  درازی مبهوت بار جانی مننادس ن شنید مبهوت و مغلوب شد و ب  دوزخ دوید و در 

 (.24 - 29  بند 56
آمده، در مورِد زررشیت آمیده اسیت:  ننم مرزبن دقیقًا همان داستانی که در باِب چهارم  روایِ  داراِب هرمزینردر 

ن ، و دیاوا  از مردمان  زنان  پیش از آمدِ  زراتش ، دیوا  ِبَمهن  آشکنرا ررتندی بر مندِت آدمین  و پریان  مننناِد زنا»
بیتندی و بن وی ریند کردندی و چو  زراتش  اسفنتمن  دین ِبَمهن  آورد و آشکنر کرد قنهِب دیاوا  ِبِیکبانره بشکیا  

 (.72  1396، ب  نقل از غیب ، 401  2ج )روایِ  داراِب هرمزینر، « و در زیِر زمین شدند
 گوید:کند، میاه عرضه میرا به ش اوستنوقتی زرُرشت  ننم زراُتش در 

 یایی  آشایارا   ِبروی  زمی                  لعی        دیوِ   بس زِ  از ای   نبینی  
 شود دیو و جادو سراسر نهان               ام  در  جهان     ازی  نامه  کاورده

 (55را: )پژدو، بی
بِ  زرُرشیت و دییوان و شاسیِت آنهیا آمید، دقیقیًا همیان و متوِن زررشتی در مورِد رقا اوستنشواهدی که در باال از 

هیا، خیوانیبینیم. با روجیه بیه ایی  هیمدیِو گاوپای و دانای دینی می ۀبه شاِ  مباحث ننم مرزبن مضمونی است که در 
و متیوِن همان داستاِن زرُرشت و دییوان اسیت کیه در آیییِ  مزدیسینا  ننم مرزبن روان دریافت که باِب چهاِم آشاارا می

های مهم زرُرشتی است. ای  موضیوع در اینجیا بیا شیالی نمیادی  است و از داستانپهلوی از آن ماررًا صحبت شده
در هیر دو داسیتان  (1کنید: هایی در داستان است که ما را به سوی زرُرشیت رهنمیون مییظاهر شده است؛ اّما نشانه

صیفِت  اوساتندر ( 2 شیود؛به پیروزی دانا منجر میی رنهایتدخرد است که رقابِ  یک شخِص خردمنِد دانا و یک بی
و متیوِن  اوساتنهم –در هر دو روایت ( 3 هم دینی صفِت دانا است؛ ننم مرزبن به زرُرشت داده شده است، در « دینی»

افعیال و اعمیاِل ( 4 هسیتند؛« اهیریم »و « دییو»شخِص مقابِ  زرُرشیت و دانیای دینیی،  -ننم مرزبن پهلوی و هم 
در هر دو روایت، دیوان پس از مرلیوب شیدن بیه ( 5دیوان، ماننِد اذیت و آزاِر مردمان، ازدوا  با زنان و... یای است؛ 

 باید گفت در باوِر زررشتیان دوزخ در زیِر زمیی  اسیت( و که روندبه دوزخ می مینُوِی خردشوند )در زیِر زمی  نهان می
)یای از منابِع داسیتاِن زردشیت و اهیریم (،  مینُوِی خرد ؛شودناظره دیده میای  رقاب  به صورِت م ننم مرزبن در ( 6

میرِد دینیی را بیاِبلی  ننما مرزبان ای که باید افزود، ای  است که ناته هم به شاِ  سؤال و جواب بی  خرد و دانا است.
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شید اسمم در ایران بیشیتر مییهرچه نفوِذ »گوید: ها اشپیگ  میآمیزِی شخصّیتخوانده است. در روضیِح ای  درهم
شان از روایاِت سیامی کیه گردید، پس آنان برای رامیِ  روایاِت مّلیامااِن استفاده از منابِع که  برای ایرانیان کمتر می

هایی همچیون کییومرو و آدم، اسمم با خود همراه آورده بود کمک گرفتند، بر اثِر ای  درآمیختگِی روایات، شخصّیت
دانیای  ننما مرزبان (. به همی  دلیی  در 288 – 289: 1396)غیبی، « راهیم و دیگران بر هم منطبق شدندزرُرشت و اب

 دینی )زرُرشت( را از باِب  دانسته است.

وِی خرد -3 -6 -3  ، الگویی مناسب برای ساختار و محتوامینُ
داسیتاِن زرُرشیت و دییوان/ اهیریم  برگرفتیه از « دیِو گاوپیای و دانیای دینیی»دهد داستاِن از مواردی که نشان می

اسیت؛ شیباهِت سیاختاری و محتیوایی ایی  داسیتان بیا  مینُوِی خردموجود در متوِن مزدیسنان، خصوصًا رحِت رأثیِر 
ای  است که هر دو مت  بیه شیاِ   وجه نخستبینیم: است. ای  شباهت را در چهار وجه با ای  کتاب می مینُوِی خرد

انید. در ، ییک گونیهمیناوِی خاردو  ننما مرزبان آنهیا در  ۀها و شییو، مفاهیِم پرسشوجه دوم 1اند.مناظره سامان یافته
آفیرینِش  فرینِش جهیان، خیرد،بینی، آپرسد که مفاهیمی چون جهاندیِو گاوپای ده سؤال از دانای دینی می ننم مرزبن 

وجهه انید. را نیز به خود اختصاص داده مینوِی خرد مفاهیِم  رری مهممردم و دیوان را در بر دارد؛ در عیِ  حال ای  موارد 
و دیگیر متیوِن  اوساتنهای آن در بر خمِف سرچشمه ننم مرزبن « دیو گاوپای و دانای دینی»ای  است که داستاِن  سوم

یمی ایی  داسیتان را دارد، دارای مفیاه ۀاّولیی ۀنیز که هسیت مینُوِی خردپهلوی، رنگ و بوی فلسفی به خود گرفته است. 
ییک - تقهدیرافانیم که چگونه نظر می ننم مزربن و ای  قسمت از  مینوِی خردبرای نمونه به بخشی از  2فلسفی است.

در  میناوِی خارددر هر دو کتاب به یک شا  و برای رساندِن پیام و هدِف واحدی بیان شده است. در  -فلسفی ۀاندیش
گیتا   ۀپرسید دانن از مینوِی خرد ک  بن کوشش، چیاز و خواسات»یم: بینمورِد روزی و خواسته، ای  پرسش و پاسخ را می

توا  با  دسا  توا  ب  دس  آورد ین ن ؟ مینوِی خرد پنسخ داد ک  بن کوشش آ  نیکی  را ک  مقّدر نشده اس ، نم را م 
ثمار ر گیتا  با رسد. وه  کوشش هنینم  ک  زمن  بن آ  نبنشد دآورد، وه  آنچ  مقّدر شده اس  بن کوشش زودتر م 

؛ دقیقیًا ایی  (1 – 6  بناد 21)مینوِی خرد، پرساش « اس ، وه  پس از این در مینو ب  رریند رسد و در ترازو ارزوده شود
دیو گفا   ... چییا  از هما  چیزهان »شنویم: پرسد و از او همی  پاسخ را میمسئله را دیِو گاوپای از دانای دینی می

                                                 
اه ارب و ه بودِن ای  متون باید گفت: مناظره از آداِب بسیار قدیمِی فرهنِگ ایرانییان اسیت. مبارکشیاه در کتیاِب در خصوِص چرایِی مناظر .1

(. بیر 1: 139)مبارکشاه به نق  از غیبیی،  «بدانک  ب  روزگنِر پیشین کنرهن ب  مننظره و پیغنم و ارزونِ  دانش و حکم  بود»گوید: می اهشمنم 
اند، به صورِت منیاظره و سیؤال و جیواب هسیتند؛ ماننید: پهلوی به دسِت ما رسیده ۀه بسیاری از متونی که از دورهمی  پایه و اساس است ک

 و... . یوش  ررین ، میُنوِی خرد، منتیکنِ  گمیتگ ابنهیش
هیای   کتیاب از سرچشیمهآغشته به مفاهیِم کممی و فلسفی است؛ باید گفت به ای  دلی  است کیه آبشیخوِر ایی میُنوِی خرد. عّلِت ایناه 2

 .216.ک: محّمدی ممیری: ص نُزروانی است. 
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آنِچ از هما  چیزهان از مان دورترسا   روزِی ننمقّدرسا  کا  کیاِب آ  مقادوِر بشار ب  تو دورتر؟ دین  گف   ...و 
در دو میت .  بینِی واحد؛ ولییدقیقًا هر دو مورد، یک مضمون هستند با جهان (.98  1363بِن رست ، )مرزبن « نیی 

ه یقی  به طیوِر مسیتقیم از که بسیار وجه مهم و بنیادی است، مفاهیِم ای  باب است که به احتماِل قریب ب وجه چهارم
هایی هستند کیه دقیقیًا آنهیا را در دیِو گاوپای و دانای دینی، سؤال و جواب ۀاند؛ زیرا در مناظربرداشت شده مینُوِی خرد
 بینیم؛ مانند:می مینُوِی خرد

بنیدی را در قسییماند؛ همیی  ربندی و از هم مجزی شدهها و دیوها رقسیمبر اساِس آز و خرد انسان ننم مرزبن در 
پرسید دانن از مینُوِی خرد کا  ماردم »افانیم: نظر می مینُوِی خردبینیم. نخست به می -با رفاوری اندک-نیز مینُوِی خرد 

آ  بنشاد کا   مهردم. دیونیمو یکا   مردمنیمو یک   مردماند  یک  اند؟ مینُوِی خرد پنسخ داد ک  مردم س  نوعچند نوع
د و ننبودکنندگ  اهرمن و بودِ  رستنخیز و تِن پیین و نیز ب  هر نیک  و بدی دییاری کا  در گیتا  و ب  آرریدگنری اورمز

گروشاش با  ایان تنهان  ؛ وگمن  )بنشد(، ک  بن )ناصل( یک  از آ  دو اورمزد و دییاری اهارمن اسا مینو اس  ب 
آ  بنشد ک  چیاز گیتا  و میناو را با   ردممنیمضنه  نیرود و گوش رراندهد.  ۀبهدین پنک مزدیینن  اس  و ب  هیچ ررق

پیند خود کند و بننبر خود خویش و خودرأینن ، گنه  کنِر نیک ب  کنمِ اورمزد و گانه  با  کانمِ اهارمن از او سار زناد. 
زادگ  دارد، ب  هر کنر و کردار با  دیاو دوپان شابی  اسا . نا  گیتا  مردم  و مردم آ  بنشد ک  ب  جز این ک  ننمِ  دیونیم
« نسد و ن  مینو ن  کنِر نیک شننسد و ن  گننه ن  بهش  شننسد و ن  دوزخ و حت  با  آمانر )نحیانب( روا  نیندیشادشن

بنیدی بیا دانای دینی بر اساِس معیاِر عق  و خرد، دقیقًا همی  رقسیم ننم مرزبن در  (.1 – 15  41)مینُوِی خرد، پرسش 
کدام؟ دینا  گفا    دیوانکدامی  و گوهِر  مردمچیی  و گوهِر  نفرشتگادیو گف   گوهِر »همی  رعاریف را دارد: 

آز و خشا  کا  جاز بادی و زشات   دیهوانمقِل پنکی  ک  بدی را بدا  هیچ آشننی  نیی  و گاوهِر  فرشتگانگوهِر 
یا  شاود ازین هردو مرکب ک  هر گ  ک  گوهِر مقل درو بمنبش آید، ذاِت او بلبنِس َملَکّی  ُمکْتَ  مردمنفرمنید و گوهِر 

و نفس او در ارعنل خود هم  تلقین رحمنن  شنود و هر گ  ک  گوهِر آز و خش  درو استیال کناد، بصافِ  دیاوا  بیارو  
بنیدی یایی هسیتند، هیر دو رقسییم (.99 - 100  1363بِن رست ، )مرزبن « آید و در امر و نه  بنهقنء شیطنن  گراید

، «میردمنییم»و به جای « دیو»، «دیونیم»است؛ به جای « فرشته»، «مردم» به جای ننم مرزبن رنها با ای  رفاوت که در 
 «.مردم»

 میُناوِی خارد، هم در محتوی و هم کیمم، شیبیه مطیالبی از ننم مرزبن های یا در ای  دو مورد که پرسش و پاسخ
ک چاو  راه حاّق گا  خرد چیی ؟ دین  گفا   آنا ۀدیو گف   رنید»: ننم مرزبن است: در فایده و چیستِی خرد در 

گازارت او بنشاد و گینر و َجلایِس حاّق راست  کشد و چو  غمیین شوی، اَنیِس انده ۀطلب  را بمند ۀکن ، او ِزمنمِ ننق
تاوانیری  ۀگیرت او بنشد و چو  روزگنرت بروز درویش  ارکناد، سارمنیچو  در مُصندمنِت وقنیع پنی  بلغزد، دس 
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را از خطن و خطال و دل را از ِنیاین     بترس  در کَنِف حفظ او ایمن بنش ، جن سعندت او ب شد و چوکیمین  ۀاز کیی
 آورد:سپس برای رأییِد سخناِن خود، ای  دو بیت از فردوسی را می ؛ و(100پیشین  «)و َزهَل او مصو  دارد

 کنرهان   بنیاارد  ۀهرآنکس ک  دارد روانش خرد             َسااِر  منیا
 1گشنی             خرد دس  گیرد بهر دو سرایره خرد رهنمنی و خرد

پرسید دانن از مینُوِی خرد ک  چرا بند دانش و کنردان  میناو و گیتا  هار دو »خرد:  ۀدر مورد فاید مینُوِی خردپاسِخ 
 پیوست  اس ؟ مینُوِی خرد پنسخ داد ک  ب  این مل  ک  از ن ی  من کا  خارد غریازی هیات  از ]مینُوِی خرد[ب  تو 

آرریدگنر اورمزد ایزداِ  آرریده در مینو و گیت  و دییر آرریدگن  را با  نیارو و قادرت و  ؛ وهن بن اورمزد بودممینوهن و گیت 
در سر ررشایرد، اهارمن  ؛ وکنددارد و اداره م داننی  و کنردان  آْسن خرد )نخرد غریزی( آررید و خلق کرد و نینه م 

سوشیننس بن کی یرو و آنان  کا  رساتنخیز و تاِن  ؛ وتوا  ننبود کرد و از مین  بردتر م و ررزندانش را ب  نیروی خرد بیش
هیر  (.1 – 7  بناد 56)مینُوِی خرد، پرساش « توانند انمنم دادپیین کنند ب  سبِب نیرو و ینری خرد )این کنر را( بهتر م 

های خرد را در ییک سیو و ییک گونیه ژگیخرد، در یک راستا هستند و فواید و وی ۀدو مت  در خصوِص چیستی و فاید
 شمرند.برمی

دیو گف   خردمند میانِ  ماردم کییا ؟ دینا  گفا   »پرسِش دیگِر دیوگاوپای از دینی در مورِد خردمند است: 
آنک چو  برو ست  کنند، مقنمِ احتمنی بشننسد و تواضع بن ررودستن  از کرم داند، مفو بوقِ  قادرت واجاب شننساد و 

آ  ساپنس دارد، چاو   ۀجهنِ  بنق  خنه  نبنشد، چو  احیانن  بیناد، بنناداز ۀن  آسن  رراگیرد و از اندیشکنِر جهن  رن
اسنءت  ینبد، بر آ  ُمصنبرت را کنر ررمنید و اگر او را بیتنیند، در َم نمِد اوصنف رزونا  جویاد و اگارش بنکوهناد، از 

ّ سیرت م ترز بنشد، خنموشِ  او ُمهِر سالم  بینا ، تان میانِ  ماردم بنشاد، اهبانب منفعا گوینیِ  او راتح ینب ،َمذامِ
هن را روشننی  دهد، چو  بکننر نشایند، بچاراط طلبناد، از بهار صاالِح خاود ریانِد وار بنوِر وجوِد خویش چش شمع

دییری ن واهد و خواست  را بر خرسندی نیزیند و در ت صیِل ننآمده س   نکوشد و در ادراک و تالقا  رنیا  رناج 
(. 100 - 101  1363باِن رسات ، )مرزبان « دل ننهد، و در ننینرِ  مراد اندوهین نیردد و در نیِل آ  شندی نیفزایاد بر

 ننما مرزبان شود، بیه مبحیِ  رر داده مینیز پاسخی که به دانا در مورِد انساِن شایسته، خردمند و خوب مینُوِی خرددر 
تر اس  ک  او را خشا  گیارد، بتواناد خشا  را بنشانند و رو کی  شنییت مینُوِی خرد پنسخ داد ک  ب  نی»نزدیک است: 

از ن اِر  ؛ وتر اس  ک  بتواناد رواِ  خاویش را نمانت بدهادب  خرد کی  کنمل ؛ وگننه نکند و خویشتن را آرام گرداند

                                                 
( و بییِت دوم از دیباچی  323، دفتیِر پینجم: 1375 /1997.ک: فردوسیی، ناسیت: )« رسیتم و اسیفندیار». بیِت نخست مربوط به داستاِن 1

خیرد رهنمیای و خیرد »شیا  ضیبط شیده اسیت: مطلق به ایی  که مصراِع اولش در رصحیِح خالقی« گفتار اندر ستایِش خرد»شاهنامه در 
 (.4، دفتِر یام: 1366.ک: فردوسی، ن)« دلگشای
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اسا  کا  تار گفتانِر کیا  خاوب ؛ وای در او نییا گون  رریب و بهننا خی  )نخوی( کی  استوارتر اس  ک  هیچ
 (.21 – 25  بند 38)مینُوِی خرد، پرسش « راس  گوید

 سخِن فرجامین
، ننما مرزبان در « دیو گاوپای و دانای دینیی»و متوِن پهلوی گذشت، چهارچوِب داستاِن  اوستنبر بنیاِد آنچه از      

ایی   ننما مرزبان ت؛ اّما در منابِع پهلوی اقتباس شده اسو  اوستنزرُرشت و شاسِت دیوان/ اهریم  است که از  ۀمناظر
ِِ پرسش و پاسخداستان با مفاهیمی فلسفی در آمیخته است؛ به ای  صورت که د ، زبیاِن فلسیفی بیه کیار رفتیه هار طر

، شباهِت ساختاری، لفظیی و مفهیومِی بسییار مینُوِی خردو  ننم مرزبن بیِ  باِب چهارِم  ۀاست. به طوِر کّلی، از مقایس
و  اوساتن داسیتان را از ۀاولیی ۀ، هست«دیو گاوپای و دانای دینی»داستاِن  ۀشود. احتمااًل نویسنددیده میزیادی بیِ  آن دو 

 کرده است. هو پرداخت هآن را ساخت مینُوِی خردمنابِع پهلوی گرفته است و با روجه به 
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