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  173-191صص ، 1392پاييز و زمستان شانزدهم، شمارة هم، نسال ، نامة ادب حماسي پژوهش
  

   مرداس و ضحاك،شهرسب
  شخصيتِ شهرسب در مرداس و ضحاكشكستگيِ 

  حميد رضا اردستاني رستمي
  . واحد دزفول، ايران– فارسي دانشگاه آزاد اسالمي يار گروه زبان و ادبياتاستاد
  10/12/1390 : دريافتتاريخ

  15/12/1391: تاريخ پذيرش
  

  :چكيده
 -گويد  مي  آن چنان كه مهرداد بهار     – ايرانيهاي    يكي از عوامل تحول در اسطوره     

 يگاه ها  در اسطوره .  است شكستگيدر كنارِ ورودِ عناصرِ بيگانه، ادغام و دگرگوني، عاملِ          
و اجـزايِ   هـا     شود، لـيكن آن، در ريخـتِ پـاره          مي واقعه يا شخصيتي به فراموشي سپرده     

شهرسب، وزيرِ طهمورث يكي از اين      . گردد  مي پراكنده، در موقعيت و مكاني ديگر پديدار      
و بـه دو شـكلِ مـرداس و ضـحاك در زمـاني ديگـر          هاست كه دچار شكستگي    شخصيت

را  شخصيتي در شـاهنامه       كه اين شكستگيِ   يافتتوان    مي ياما چه داليل  . شود  مي آشكار
. توان درخلـق و خـو و معنـايِ نـامِ شهرسـب يافـت                مي ؟ پاسخ اين پرسش را    نشان دهد 

طرح شده، برپاي داشـتن نمـاز       م كه به طور صريح در شاهنامه، دربارة شهرسب          يويژگي
 يعنـي   -  معنـايِ آن   ويژگي ديگر، در نامِ شهرسب و     . در شب و روزه داشتن در روز است       

 و مهـارت در اسـب       عبـادت خداونـد    –اين دوگانه صـنعت     . نهفته است  -سلطه بر اسب    
شود و هـر    ميچون شهرسب گرد آمده، پس از چندي از هم جدا        اي     كه دريگانه  -سواري

دهد؛ نمـاز كـردن و روزه داشـتن ويژگـيِ             مي رسد و شخصيتي را شكل      مي يك به كسي  
ايـن  . رسد  مي  سوار شدن و توانايي در اسب سواري به ضحاك         شود و بر اسب     مي مرداس

ياد بسپاريم كه در مجمـل التـواريخ و القـصص، اگـر چـه وزيـرِ طهمـورث،                   نكته را نيز ب   
ارونداسب نام دارد، ولي ضـحاك فرزنـد او معرفـي شـده و ايـن دليلـي ديگـر در پيونـد                       

ـ           . هاست آن سته شـده، كـه البتـه       در تاريخ طبري نيز قوم ضحاك بر شريعت صـابئان دان
ويژه مرداس  ديك است و پيوند او با ضحاك و ب        عقايدِ صابئان به خلق و خوي شهرسب نز       

                                                      
  H_Ardestani_R@yahoo.com  
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 هنـد و    يشهرسب و ضـحاك را كـه گـاه        / كند و نيز، همسانيِ مقرّ بوذاسف       مي را آشكار 
بوذاسف داراي نژاد كلداني اسـت كـه        / همچنين شهرسب . ديدتوان    مي  بابل است،  گاهي

پرسـتي از    كند و فراخواندن به بـت       مي و با ضحاك و مرداس تازي را نمايان       پيوندِ نژادي ا  
شـود كـه      مـي  ديگر اشتراكات و تشابهاتي است كه دربارة اين دو در متونِ مختلف ديده            

در شاهنامه و ديگر در حالي كه  ارتباط اين سه شخصيت داللت دارد؛ همة اين شواهد به
 به پيوندِ نسبي و نژاديِ ضحاك، مرداس و وزيـرِ           - به جز مجمل التواريخ    –متونِ تاريخي   

 كه دستاورد مطالعه در شاهنامه و برخي        –پژوهش پيشِ رو    . طهمورث اشاره نشده است   
به دنبالِ اثباتِ ايـن پيونـد، كـه در اثـرِ             -متون نگاشته شدة مورخانِ دورة اسالمي است      

   .شهرسب حاصل شده، شكل گرفته استاي  شكستگيِ شخصيت اسطوره
  . ضحاك، مرداس،بوذاسف/  شهرسب ، اسطوره شكستگي:كليدواژه
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  مقدمه
 –  دومين پادشاه پيـشداديِ شـاهنامه  - هايي كه در دورة طهمورث يكي از شخصيت 

 1اگـر طهمـورثِ   . ، شهرسب وزيرِ اوسـت    گذارد  ميسزا بر طهمورث     ب ي و تأثير  وجود دارد 
اي    بـه گونـه    ،رسد  مي  در پارسايي  ، بدان عظمت  2كند  مي راني شاهنامه كه سي سال حكم    

كه تواناست تا اهرمن را به بند كشد و بر او چـون مركبـي سـوار شـود، از آنجاسـت كـه              
بـرخالفِ شـاهنامه، در اوسـتا و متـونِ دورة ميانـه             . 3نمايد  مي شهرسب او را به نيكي راه     

 نشان از كسي كه به عنوانِ وزير طهمورث معرفـي شـده باشـد، نيـست، ولـي در متـون                    
 چـون   هـايي   نامنگاشته شدة مورخانِ اسالمي، اگر چه نامي از شهرسب برده نشده، اما با              

  .4بوذاسف، ابوداسف، بزَسب و بداست از او ياد شده است
 جا كه دربارة نـسبِ ضـحاك سـخن        نام مجمل التواريخ و القصص، آن      نويسندة گم 

؛ بـه   )26:1383مجمـل،   (كنـد   مـي  گويد، او را فرزندِ ارونداسب؛ وزيرِ طهمورث معرفـي         مي
شود، ارونداسب است كه او پدرِ        مي سخني ديگر، نامي ديگر كه براي وزير طهمورث ارائه        

/ شود كه همـه جـا ضـحاك         مي  نيز ديده  هاي ديگر   متندر  . شود  ميضحاك نيز پنداشته    
خوانـده شـده، ولـي وزيـرِ        ) اروذسب/ اروداسب/ اندرماسب(= بيوراسب، فرزندِ ارونداسب    

؛ 9:1385؛ ثعـالبي،    67:1384؛ گرديزي،   1:1378/218مسعودي،  (رث تصور نشده است   طهمو
برخـي  . )1:1383/136؛ طبري،   16:1349؛ ابن اثير،    146:1389؛ بيروني،   11:1385ابن بلخي،   

. 5گردد  مي مواقع نيز پدر ضحاك علوان گفته شده، كه بنابر نظري به اروذسبِ پهلوي باز             
 دورة اسالمي، به نام مرداس كه در شاهنامه به عنوانِ پـدر             در ميان  همة متون پهلوي و      

، به جز تاريخ گزيده، اشاره نشده است و تنهـا مـستوفي ضـحاك را          6ضحاك معرفي شده  
تواند تحت تأثير شاهنامه، اسـم او را چنـين ضـبط كـرده          مي خواند كه   مي فرزند مرداس 

 داس به عنوانِ پـدر ضـحاك بـر        در اين متون نه تنها به نام مر       . )81:1387مستوفي،  (باشد
خوريم، بلكه حتي واقعة كشته شدن او به دستِ فرزندش نيز وصـف نـشده اسـت و                   نمي

 تنها ثعالبي است كه بدونِ ذكرِ نام مرداس، حادثة قتل پدر را به وسـيلة فرزنـد توصـيف                  
گوينـد او پـدر     «: نويـسد   مـي   و طبري در همين باره به كوتاهي       )9:1385ثعالبي،  (كند مي
البته نـه تنهـا در متـون        » )1:1383/136طبري،  ( .يش را بكشت تا مقرّب شيطان شود      خو

شود كه اين موضوع سبب شده        نمي اسالمي و پهلوي، بلكه در اوستا نيز نامِ مرداس ديده         
تا برخـي پژوهنـدگانِ شـاهنامه، نـامِ ارونداسـب را تـصحيف واژة مـرداس در شـاهنامه                    

  7.بپندارند

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 1392پاييز و زمستان ، شماره شانزدهم، نهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  176

 

لِ اثباتِ اين فرضيه است كه شهرسب وزيرِ طهمورث در پيِ پژوهش حاضر به دنبا
الب مرداس و ضحاك در زمان و به دو شخصيت تقسيم شده و در قاي  شكستگيِ اسطوره

افتـد كـه رويـدادي يـا          مـي   اتفـاق  يگـاه هـا     در اسـطوره  .  ديگر پديدار شده است    نيمكا
بـه شـكلِ    اي     اسـطوره  شود، اما اجزاي آن پديـدة       مي شخصيتي كهن به فراموشي سپرده    

هـاي   يـا خويـشكاري   هـا     گـردد و يـا ويژگـي        مـي   ديگر آشـكار   يپراكنده در زمان و مكان    
 يابـد و در آنـان پراكنـده         مـي   حماسي به كـساني ديگـر انتقـال        –اي    شخصيتي اسطوره 

 تحـول در    موجـب كنند كـه      مي ياداي     از اين پديده با عنوانِ شكستگيِ اسطوره       .شود مي
و به چاه افكنـده شـدن    1توان به اسطورة ودايي تريته  ميدر اين باره . رددگ  ميها    اسطوره

 او به وسيلة دو برادرش اشاره كرد كـه پـس از سـتايش و نيـايش ايـزدان از آن رهـايي                      
 را از ميان برمـي دارد و        3 توشتر كشد و پسر سه سرِ      مي نام را  2 اژدهافشي ورتره  يابد و  مي

. ا در قالب يكي از افشرندگانِ گياه هوم ظاهر شده اسـت           در اوست او  . كند  مي گاوها را رها  
 نام دارد، منـسوب     4ستا به كس ديگري كه ثرئه تئونه      از ميان بردن اژدهاي سه كله در او       

در شاهنامه ديگر نشاني از اين ثريته نيـست،         . شده كه همان فريدون ضحاك كُش است      
كه بـا برانگيختـه شـدن حـسد در       كتايون و برمايه دارد     هاي    ولي فريدون دو برادر به نام     

اي ديگـر در       سه برادرِ ودايي، باز به گونه      داستانِ. 8كنند فريدون را بكشند     مي آنان تالش 
شـود و سـلم و تـور بـرادر           داستانِ فرزندانِ فريدون؛ يعني سلم و تور و ايرج پديـدار مـي            

اي   سـطوره اي ديگـر از شكـستگيِ ا        همچنـين در نمونـه    . 9كُشند  كوچكِ خود، ايرج را مي    
؛ 6 اشاره كرد كه به دليل نبرد با اژدهايي كه ورتره نام دارد، ورتره هن              5توان به ايندره    مي

هاي اوستايي ايندره ديوي است، اما صـفت و   در اسطوره. گيرد  يعني كُشندة ورتره نام مي    
همچنين بسياري از صـفات     . شود   ايزدي بزرگ به نام بهرام مي      7لقب او در شكلِ ورثرغنه    

دره ودايي در اوستا، به ايـزدِ مهـر نيـز رسـيده و در او تجلّـي يافتـه اسـت؛ بنـابراين                        اين
هاي ايندرة ودايي به رستمِ زال و ايزد مهر رسيده و اسطورة او در اثر شكستگي به   ويژگي

  .10دو شخصيتِ ديگر منتقل شده است
 به طـوري    نگارنده بر آن است كه دربارة مرداس و ضحاك نيز اين اتفاق رخ داده؛             

پيش از ايـن    .  و اين سه با هم در پيوندند        كه آن دو حاصلِ شكستگيِ شخصيتِ شهرسب      
اهللا   ذبيح.  و سخن بسيار گفته اند      شاهنامه شناسان به پيوندِ مرداس و ضحاك اشاره كرده        

                                                      
1 . Trita 
2 . Vrtra 
3 . Tvashtar 
4 . Thraetaona 
5 . Indra 
6 . Vrtrahan 
7 . Vərəthraghna 
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پندارد و معتقد اسـت دهـاك و داس از    صفا ضحاك و مرداس را دارايِ اصلي همسان مي    

ميرجالل الدين كزازي بر آن است كه نماد . )458:1384صفا، (ته استيك اصل ريشه گرف
در پيوند است؛ داسـه در وداهـا همچـون          ) مرداس(=اي دهاك با نماد ودايي داسه         افسانه

اژي دهاك اوستايي، اژدهايي است كه از سه سر و شش چشم برخوردار اسـت، بنـابراين                 
از سوي ديگـر، داس     . اك همسان است  داسة ودايي كه مرداس از آن برخاسته، با اژي ده         

اي از داسة ودايي، مار نمادين است كه دهـاك سـاخت اوسـتايي آن                 در مرداس، بازمانده  
تواند ساختي كوتاه شده از مار باشد كه معادلِ اژي به معناي مـار خواهـد                  است و مر مي   

  .)276:1379، ان؛ هم11:1380كزازي، (بود
را صــفتِ ضــحاك » آدم خــوار« معنـي  محمـود اميدســاالر نيــز نـام مــرداس بــه  

را از ريـشة    » آس« به معني انسان و واژة       1»مرد«پندارد؛ او مرداس را ساخته شده از          مي
داند كه بر روي هم معني تركيبيِ آدمخـوار را    در معناي خوردن مي   » ās«فارسي باستان   

ت خـواري   او معتقد است ضحاكِ گياه خوارِ شاهنامه، با مكر اهريمن بـه گوشـ             . سازد  مي
رسد و پس از بوسيدنِ كتفِ او از سوي اهريمن و تولد ماران بر دوش او، اهـريمن در                     مي

كند كه اين امر به آدم خـواري او منتهـي             چهرة پزشك، مغز جوانان را براي او تجويز مي        
بدين ترتيب، معني آدم خواري كه در واژة مرداس مستتر اسـت، بـه فراموشـي                . شود  مي

مرداس نام شخصي كه همان پدرِ ضحاك در شاهنامه باشد، پنداشته           سپرده شده و لفظ     
شـود    اما اين پرسش مطرح مي    . )356:1390؛ خالقي مطلق،    51:1381اميدساالر،  (شده است 

كه اگر مرداس را صفت ضحاك بپنداريم و آن دو را همسان تلقي كنيم، زهد و پارسـايي   
 در پاسخ به اين پرسش بيان داشـته  توان توجيه كرد؟ بهارمختاريان مرداس را چگونه مي  

مرداس بازماندة صفتي بسيار كهن از شخصيت اژي دهاكة اوسـتايي بـه معنـي آدم                «كه  
خوار است، جز آن كه، ديـن مـرديِ او هـم بازمانـدة تعلّـق شخـصيت قرينـة او؛ يعنـي                        
ويشوروپة ودايي به چرخة ايزدان است كـه متـون دينـي فارسـيِ ميانـه آن را مـسكوت                    

اند و در شاهنامه و متون عصر اسالمي، احتماالً تحـت تـأثير روايـات شـفاهي، در            گذارده
به سخني ديگر، پارسايي مرداس در شاهنامه بي ارتبـاط بـا            . »شود  نقش پدر او تكرار مي    

ويژگي برهمني و دين مرديِ همتاي وداييِ آن؛ يعني ويشوروپه نيست؛ مـرداس هـم در                
هاي خود ضحاك است كه به صورت   مردي از ويژگي  معنايِ آدم خوار و هم با صفت دين       
  .)245-247:1389مختاريان، ( را تجسم بخشيده است نام پدر و ويژگيِ او، شخصيتي تازه

همچنين، به باور جالل خالقي مطلق، عاقبت كار ضحاك و مـرداس نيـز هماننـد                
شـود تـا     ميهم است؛ يعني همان گونه كه ضحاك به وسيلة فريدون به دماوند كوه برده     

                                                      
1 . Mareta 
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گاه اصليش دفع شود، مرداس نيز بـا چـاه افكنـده         اين ديوِ زيرزميني با بازگشتن به جاي      
آيد؛ به عبارتي ديگر، سقوط مرداس در چاه، صورتي ديگـر از همـان                شدن از پاي در مي    

  .)252:1386خالقي مطلق،  (گونة به بند كشيده شدن ضحاك در غار است
ا پيونـد        وندِ مرداس و ضحاك را نشان مي      آنچه پيش از اين بيان شد، پي       دهـد، امـ

توان با شهرسب اثبات كرد و اين دو را حاصلِ شكـستگيِ شخـصيتِ       اين دو را چگونه مي    
تـوان بنيـانِ ضـحاك و مـرداس را در راهنمـا و         اي مي   وزيرِ طهمورث دانست؟ با چه ادلّه     

ين مقدمه بيانِ اين نكته     وجو كرد؟ پيش از پايانِ ا       مشاورِ دومين پادشاه پيشدادي جست    
مـول از شـاهنامه شيداسـب ضـبط شـده           نمايد كه شهرسب در تـصحيح ژول        درخور مي 

كه بنابر نظرِ مينورسكي، محتمالً شيداسب بايـد تـصحيف و           . )1:1363/23فردوسي،  (است
؛ بنـابراين پـس   11ها باشد تحريفي از نام بوذاسف، بوداسف و ديگر اساميِ شبيه به اين نام       

هر جا كه از بوذاسف و اساميِ نزديك به اين تلفظ ياد شود مقصود وزيرِ طهمورث                از اين   
يا كسي است كه بر طهمورث تأثير فراوان داشته و در بسياري از متونِ نگاشته شـده بـه              

  . دست مورخان دورة اسالمي به اين نكته اشاره رفته است

  بحث و بررسي
ن در چند محور بررسـي كـرد و         توا  پيوند ميان شهرسب، مرداس و ضحاك را مي       

  .تر مطرح شد، برآمد درصددِ پاسخ دادن به پرسشي كه پيش

   انتقال ويژگيِ تعبد شهرسب به مرداس و مهارتِ در اسب سواري به ضحاك-1
در شاهنامه از شخصيتي ياد شده شهرسب نام، كه او وزارت و مشاورت طهمورث              

ـ       را بر عهده دارد و تمام پيشرفت       ه تمـدن و فرهنـگ در عـصرِ ايـن شـاه             هـاي مربـوط ب
فردوسـي در توصـيفِ اخـالقِ وزيـرِ طهمـورث          . هاي او دارد    پيشدادي ريشه در راهنمايي   

  :آورده است
ــود    ـتور بـــ ـاك دســــ ــي پــــ ــرو را يكـــ  مـــ
ـام    ــب نــ ـاي و شهرسـ ــر جــ ــه هـ ــده بـ  ج خنيـ
 همـــــه روز بـــــسته ز خـــــوردن دو لـــــب   
 چـــو جـــان بـــر دل هـــر كـــسي بـــود دوســـت 

 

ــو    ــد دور بـــ ــردارِ بـــ ــش ز كـــ ــه رايـــ  دكـــ
ــر جـــاي گـــام    ــه هـ ــي بـ ــه نيكـ ــز بـ ــزد جـ  نـ
ــب    ـاي، شــ ــر پـــ ــدار بــ ــه پــــيشِ جهانــ  بــ
ــت   ــب و روزه آيــــــين اوســــ ـاز شــــ  نمـــــ

 )36: 1390مـــواليي، (                                           
 ج

هـايي دربـارة شهرسـب بيـان شـده كـه از ايـن ميـان، دو                    در اين ابيات، ويژگـي    
يح دربارة شهرسب ارائه شده، بر پاي ويژگيي كه به طور صر . گيرتر است   خصوصيت چشم 

تـوان در نـامِ    داشتن نماز در شب و روزه داشتن در روز اسـت، امـا ويژگـي ديگـر را مـي           
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بنـابراين  . 12 است، نهفته دانـست    »سلطه و چيرگي بر اسب    «شهرسب و معنايِ آن كه      

مينه توان توانايي ديگر وزير طهمورث را، اسب سواري و چيرگي و مهارت او در اين ز                 مي
نماز بر پاي داشتن و روزه گرفتن، و توانايي و مهارت در اسب سـواري دوگانـه                 . پنداشت

اين دو ويژگي پس از چندي . اي چون شهرسب گرد آمده است صنعتي است كه در يگانه    
نماز كردن و روزه . سازد رسد و شخصيتي را مي  شود و هر يك به كسي مي        از هم جدا مي   

گـردد و در شـاهنامه تـصويري كـه از او ارائـه                ر ضـحاك مـي    داشتن، ويژگي مرداس، پد   
  :شود، دقيقاً همان نقشي است كه شهرسب نيز دارد مي

ـتي    ـبگير برخاســـــ ــه شـــــ ــران مايــــ  گــــ
 

ـتي    ــر آراســــــ ـايش بـــــ ــرِ نيــــــ  ز بهـــــ
 )1/47همــان، (                                                    

 ج

  :شود و بر اسب سوارشدن، آيين ضحاك مي
ــب و  ــن   شــ ــه زيــ ــره بــ ــودي دو بهــ  روز بــ

 

 ز راهِ بزرگـــــــــي، نـــــــــه از راهِ كـــــــــين 
ـان، (                                           )1/46همـــ

 ج

اي چون شهرسب، صفاتِ دوگانة خود را بـه           شود كه يگانه    بدين ترتيب نمايان مي   
ني سپرد كه در موقـع و مكـا     مي - يعني مرداس و ضحاك      -دو شخصيت در پيوندِ با هم       
اي را بـه سـببِ شكـستگي آشـكار            شـوند و تحـولي اسـطوره        ديگر از شاهنامه ظاهر مـي     

  .كنند مي

   ضحاك؛ فرزند وزيرِ طهمورث در مجمل التواريخ و القصص-2
تـوان    دليلي ديگر كه در اثباتِ پيوندِ شهرسب و ضحاك و به تبعِ آن مرداس مـي               

ضحاك را پسر ارونداسـب دانـسته   برشمرد، آن است كه نويسندة گمنامِ مجمل التواريخ،        
 با اين تفـاوت كـه       – به مانندِ بسياري ديگر از نويسندگان متون تاريخي دورة اسالمي            –

ضـحاك بـن    : امـا نـسب او چنـين بـود        «: ارونداسب را وزيرِ طهمورث معرفي كرده است      
ـ                  د ارونداسب و ارونداسف نيز گويند و او وزيرِ طهمورث بود و روزه داشتن و خداي را تعب

توان بر آن بود كه پيونـدي    بنابراين شاهد مي  » .)26:1383مجمل،  (... كردن از وي خاست   
نزديك و تنگاتنگ ميانِ وزيرِ طهمورث، مرداس و ضحاك است و به ارتباط آنها بـيش از                 

  .پيش پاي فشرد

  شهرسب، مرداس و ضحاك دارندة مذهب صابئان/  بوذاسف-3
دربارة شهرسب، وزير طهمورث برشمرده شده هايي كه در شاهنامه  يكي از ويژگي

بر همه روشـن    .  دو لب از خوردن بستن و روزه داري است         -تر ذكر شد     چنان كه پيش   –
گيري بر تـن، امـري مـذموم          است كه در دينِ مزداپرستي، روزه داري و رياضت و سخت          
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هـاي   رقـه بوده و تنها مانويان، آن هم تحت تأثيرِ مسيحيان و صابئان و برخـي ديگـر از ف                
آداب و اعتقاداتي كه از     . 13داري را روش زندگي خود ساخته بودند        گنوسي رياضت و روزه   

شـود، دقيقـاً يـادآور نـوعِ زنـدگي            بوذاسـف مطـرح مـي     / سوي فردوسي دربارة شهرسب   
انـد كـه خـود را منـدايي           صـابئان گروهـي بـوده     . گنوسيان و از جملة آنها صابئان اسـت       

ي دانش و معرفت است در گويشِ آرامي كـه در مفهـومِ عرفـان               مندا به معنا  . ناميدند  مي
از اصول دين   . دانند  منداييان طريق رسيدن به حقيقت را كشف و شهود مي         . رود  بكار مي 

هاي نخـستين مـيالدي از        منداييان در سده  . داري و تعبد است     ها توجه بسيار به روزه      آن
 يعني همان مكان زندگي –قطه در بابل شرقِ اردن به حرّان كوچيدند و تا جنوبي ترين ن

  .14 پيش رفتند-مشترك ابوذاسف و ضحاك كه پس از اين بدان پرداخته خواهد شد
/ ابوداسـف / در بعضي از متون تاريخي اگر چه به تأثيرپذيري طهمورث از بزَسـب            

 شهرسب شاهنامه كه دينِ صابئان آورده، اشاره شده، ولي او وزيرِ شاه پيشدادي    / بوذاسف
بيرون آمد ودينِ صـابئان آورد و       ) طهمورث(=رهبان بزسپ در ايامِ او      «: تصور نشده است  
مطابق تاريخ گزيده، در عهد طهمورث قحطي بزرگـي         » .)8:1385خيام،   (او دين پذيرفت  

شخصي به نام ابوداسـف كـه پيـشواي         . شوند  دهد و بسياري از مردمان هالك مي        رخ مي 
كنـد و بـه        است، پيروانِ خود را در روز از خوردن منع مي          )صابئان(=گروهي از درويشان    

. دهـد كـه از آن كـسب، سـد رمقـي سـازند               نمايد و به شب دستور مي       كسب ترغيب مي  
كند و اين گونه روزه كه از آيينِ صابئان           طهمورث تبعيت كردن از شيوة آنان را حكم مي        

 دقـت داشـت كـه بنـابر روايـتِ           به اين نكته بايـد    . )80:1387مستوفي،  (يابد  بوده رواج مي  
، كـه ايـن موضـوع    )1:1383/225طبـري،  (انـد  طبري، قومِ ضحاك بر شريعتِ صابئان بوده   

البته در شـاهنامه، چهـرة      . تواند قرابت و پيوند وزيرِ طهمورث و ضحاك را آشكار كند            مي
كند و چهرة نابخردانه در ضحاك، چنـان كـه بـرخالف              پارساگونة او در مرداس ظهور مي     

دهند و ذبـح حيوانـات را نـاروا         ابئان كه به روزه گرفتن و تركِ شهوات عالقه نشان مي          ص
خـواري را     ، ضحاك نه تنها به فرمانِ اهـريمن گوشـت         )2:2003/16شهرستاني،  (شمرند  مي

هاي او از سويِ ابليس، به آدمخواري         ، بلكه در پيِ بوسيدنِ شانه     )1/49همان،   (گزيند  برمي
رويد كه به  هاي ضحاك مي  به دنبالِ بوسة اهريمن مارهايي از شانه  شود، چه   نيز دچار مي  

  ميرنـد   تجويز ابليس، درماني بـه جـز خـوردنِ مغـز مـردم ندارنـد و بـدين پـرورش مـي                     
رانـي را نيـز دوسـت دارد و در تـرويج آن               از سوي ديگر، ضـحاك شـهوت      . )1/50همان،  (

  .)1/57همان، (كوشد مي
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   مرداس و ضحاك شهرسب،/ بوذاسف همسانيِ مقر-4

در اغلب متونِ نگاشته شده در دورة اسالمي، به ظهور بوذاسـف، پـس از گذشـت           
يك سال از حكومتِ طهمورث و آوردنِ آيين صابئان و تأثيرپذيري مردمـان از او اشـارت     

؛ مقدســي، 293:1388بيرونــي، (رفتــه اســت، بــا ايــن تفــاوت كــه برخــي مقــرّ او را هنــد 
، چنـان كـه     )80:1387مـستوفي،   (انـد    از نژادِ كلداني دانسته     و بعضي بابل و    )1:1386/500

در شاهنامه نيز   . 15 و هم بابل   )1:1383/138طبري،  (گاه ضحاك هم هند دانسته شده       جاي
كنـگ  (=گـاه ضـحاك در بيـت المقـدس            شود، هنگامي كـه فريـدون بـه جـاي           ديده مي 
 و شهرناز، او در هندوسـتان       يابد و بنا به گفتة ارنواز       تازد، او را در كاخ نمي       مي) دژهوخت
   :برد بسر مي

ـتان   ــوي هندوســـــ ــو ســــ ــد كــــ  بگفتنــــ
 ببــــــرّد ســــــر بــــــي گناهــــــان هــــــزار

 

ـتان    ــد جادوســــ ــد هنـــ ـا كنـــ ــشد تــــ  بـــ
ــان شـــــده ســـــت از بـــــدِ روزگـــــار  هراســـ

 

شهرسب با ضحاك كه هر دو در بابل و هنـد           / بر پاية اين سخنان، پيوند بوذاسف     
  .شود زيستند، آشكار مي مي

  شهرسب، مرداس و ضحاك/ وذاسف هماننديِ نژادي ب-5
شهرسـبِ شـاهنامه    / پيش از اين بيان شد كه مطابقِ تاريخ گزيده، نژاد بوذاسـف           

مـستوفي،  (ايشان را كلدانيان خواننـد    «كلداني است و نام قومِ او در تورات مسطور است و            
دانــد كــه در بابــل زنــدگي و حكومــت  ابوريحــان كلــدانيان را كــساني مــي» .)79:1387
اي كه مقر و مكـان مـشترك بوذاسـف و      ؛ يعني همان منطقه   )128:1389بيروني،  (داشتند

به همين جهت ذبيح اهللا صفا، اژي دهاك را يكي از رجـال آشـور و كلـده                  . ضحاك است 
او بر اين باور است كه ايران پيش از مادها و هخامنشيان . دانسته كه به ايران تاخته است

هـا در     ريـزي   هـا و خـون      وريان واقع شده و اين تـازش      به تكرار موردِ تازش كلدانيان و آش      
هايي چون ضـحاك و كـوش پيـل دنـدان انعكـاس               خاطر ايرانيان بجا مانده و در داستان      

ژاد   ايرانيان در طي روزگار، تاريخ كلده و آشور را از ياد بردند و ضحاك را به ن                . يافته است 
صفا،  (ك بنيان است، منسوب كردند    تازي كه از قبايل سامي و با آشوريان و كلدانيان از ي           

در شاهنامه، مرداس و ضحاك از دشت سواران نيزه گزار و سرتازيان معرفي             . )456,1384
  :كند شهرسب را نمايان مي/ اند كه پيوند نژادي آنان با بوذاسف شده

ــرد  ــي مـ ــرداس(=يكـ ــدران روزگـــار ) مـ ــود انـ  بـ
  

ــرِ تازيــــان  ــرداس(=ســ ــرِ نــــامجوي) مــ  مهتــ
  

 ز دشـــــــتِ ســـــــواران نيـــــــزه گـــــــزار  
ـان، (                                                      )1/45همـ

ـاد روي    ـاغ بنهـــ ــوي بـــ ــد ســ ــب آمــ  ج شــ
ـان، (                                                      )1/48همـ
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ـان   رد         ) ضـحاك (=شه تازي چـون بـه خـوان دسـت بـ 

 

ـپرد   ــرِ او را ســــ ــرد مهـــ ــم خـــ ــرِ كـــ  ســـ
 )1/49همــان، (                                                    

 

  اكشهرسب و ضح/  ويژگيِ مشتركِ بت پرستي نزدِ بوذاسف-6
شود، اعتقاداتي چـون       سامي ديده مي   -هايي كه در فرهنگ بين النهرين       از ويژگي 
خدايان هندواروپايي هيچ گاه از مظاهرِ مادي، هماننـدِ بـت برخـوردار             . بت پرستي است  

در ايـران   .  فرهنگ دورة وداييِ هند نيز از اين گونه اعتقادات يافت نمي شـود             در. نبودند
هـاي هخامنـشي از فرهنـگ بـين           ها و سنگ نوشـته      نيز نقشِ اهورامزدا بر باالي حجاري     

هاي ساساني از تصوير هرمزد، مهر و         آنچه نيز در نقش برجسته    . النهريني اخذ شده است   
البتـه  . )27:الـف 1384بهـار،   ( از فرهنگِ سامي اسـت     ناهيد نمايان است، الهام گرفته شده     

. داننـد    اسـت، مـي    butāspبرخي واژة بـت را برآمـده از نـامِ بـودا كـه در فارسـيِ ميانـه                    
دادنـد و   هاي بودا را در معابـد خـود قـرار مـي            زردشتيان بدان سبب كه بوداييان تنديسه     

كـزازي،   (شـمردند   روا مـي  ها را نـا     شمردند و عمل آن     پرستيدند، آنان را بت پرست مي       مي
تـوان    بوذاسـف و ضـحاك مـي      / به دنبال يافتن پيوندهاي ميان شهرسـب      . )1:1379/312

  . برشمرد- كه نژاد سامي دارند -ها  فراخواندنِ مردم به بت پرستي را از سويِ آن
اي پليد از او ترسيم       گردد و چهره    در بندهشن تنها يك بار نام بوذاسف نمايان مي        

آيـد، بـا      جا كه از بت ديـو و پرسـتش آن در هندوسـتان سـخن بميـان مـي                   شود؛ آن   مي
يادآوري نامِ بوذاسف، بدون اشاره به پيوند او با طهمورث، بت پرستي بـه او نـسبت داده                  

 پـيش از ايـن ديـديم كـه در متـون تـاريخي دورة                -)121:1380فرنبـغ دادگـي،     (شود  مي
 قلمـداد شـده و يـا كـسي كـه      شهرسب شاهنامه، يـا وزيـر طهمـورث       / اسالمي، بوذاسف 

 در تاريخ گزيده نيز، پس از آن كه او          -اعتقادات و كردار او بر طهمورث تأثير داشته است        
گردد كـه طهمـورث تحـتِ تـأثير       شود و بيان مي     پيشواي گروهي از درويشان معرفي مي     

ستي هاي او آيين روزه داري را برمي گزيند، به اين نكته اشاره شده كه رسم بت پر                  آموزه
تـوان پيونـدي ديگـر ميـانِ          ؛ بنـابراين مـي    16ابوداسف پيدا شده اسـت    / به زمانِ بوذاسف  

پرسـتيِ او و      در شـاهنامه و متـون ديگـر، بـت         . تأثيرگذارندة بر طهمورث و ضحاك يافت     
شود؛ پس از آن كه فريدون وارد كاخِ     برانگيختنِ مردمان از سويِ او به اين عمل ديده مي         

دهد كـه     يابد، دستور مي     دست مي  - يعني ارنواز و شهرناز      -انِ او   شود و بر زن     ضحاك مي 
  :تنِ آنان را بشويند

ــد   ـتان بدنـــ ــت پرســــ ــروردة بـــ ــه پـــ  كـــ
 

 چــــن آســــيمه بــــر ســــانِ مــــستان بدنــــد 
 )76: 1387مـــستوفي، (                                         
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پرست شـمرده      بت –از اين بيت نمايان است كه ضحاك؛ پرورندة ارنواز و شهرناز            

بيوراسـب  «: پرستي ضحاك را مطرح كـرده و آورده         بلعمي نيز خصوصيت بت   . شده است 
به وقت نوح بود عليه السالم، و اين ملكي بود ستمكار و همة ملوكانِ جهـان را بكـشت و                

كه همسانيِ بوذاسـف و ضـحاك را در   » .)98:1385بلعمـي،   (خلق را به بت پرستي خواند   
نمايـد، آن اسـت    نكتة قابل تأمل ديگر كه بيان آن درخور مي   . كند  شكار مي اين باره نيز آ   

كه شايد همين پيوند بوذاسف با ضحاك از يك سو، و با طهمورث از سوي ديگـر، باعـث                   
شده صفات و اعمالي كه در تاريخ گزيده به ابوداسف منسوب شده، اعم از بت پرسـتي و                  

ابن اثير،  (الكامل به طهمورث نسبت داده شودروزه داري و قحطي در زمانِ وي، در تاريخ 
و توانايي در اسـب سـواري   » بر اسب نشستن  «همچنين  . )80:1387؛ مـستوفي،    14:1349

: كه اصالً معنايِ نامِ شهرسب است، در تاريخ بلعمي به طهمورث نسبت داده شـده اسـت                
  ».)87:1385بلعمي،  (و بر اسب نشستن و زين بر نهادن او آورد«

انـد، حماسـه زادة اسـطوره        شناسان بيان داشته    نه كه بسياري از اسطوره    همان گو 
شايان توجه است كه بنابر همين ديـدگاه، ايـزدان و           . يابد  است و در بطن آن پرورش مي      

رونـد، بلكـه      اي دارند، هيچ گاه از ميـان نمـي          ها كه شكل اسطوره     باورهاي در پيوند با آن    
 پهلـواني  –ز باورِ مقدس دينـي بـه اعتقـاد داسـتاني           ها ا   آن. دهند  جايِ خود را تغيير مي    

بـه ديگـر سـخن، ايـزدان        . آورند  هاي حماسي سر برمي     دهند و از روايت     تغيير موضع مي  
شوند، چه حماسه اغلب روايتي در بنيان ايزدي  اي تبديل به پهلوانان داستاني مي      اسطوره

؛ 183:1385؛ كـزازي،    570:ب1384؛ همـو،    164و94:1385بهار،  (است كه انساني شده است    
اي را    توان الگـوي اوليـه      بر بنيانِ اين ديدگاه مي    . )41:1386؛ موله،   18:1387اسماعيل پور،   

شـود،    اي چون شهرسب كه به دو شخصيت نظيرِ مرداس و ضحاك مبدل مـي               براي يگانه 
و ازلي   ايزدي قديم    17زروان. توان در اسطورة زروان و زايش او ديد         اين نمونه را مي   . يافت

نهصد زروانِ كبير   . زيست، زندگي داشت   است كه چون هيچ كس در آسمان و زمين نمي         
او در زاده   . و نود و نه سال به دعا و قرباني پرداخت تا او را پسري متولد شود، اما چنين نشد                  

از آن نيايش ويزشن، هرمـزد و از آن ترديـد، اهـريمن را در               . شدنِ فرزند به ترديد دچار شد     
زروان با خود پيمان بـست كـه        . ود حس كرد و دو موجود متضاد در او شكل گرفت          وجود خ 

اهريمن حيلـه   . هر يك پيش از ديگري از شكم او بيرون شود، چيرگي بر جهان را بدو سپرد               
؛ يعقـوبي،   1:2003/260شهرسـتاني،   (كرد و شكم زروان را دريد و پادشاهي بر جهان را گرفـت            

  .)91:1384؛ جاللي مقدم، 358:1387 زنر، ؛113:1386؛ هينلز، 1:1387/217
اي و كيفيـات او را در         توان جايِ پاي زروانِ اسـطوره       بر اساس آنچه بيان شد، مي     
به سخني ديگر،   . هاي انساني بازجست و آشكار كرد       حماسة فردوسي، در شكلِ شخصيت    
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هـريمن، در    است و پديدآورنـدة دو بعـدِ خيـر و شـرّ، اورمـزد و ا                 زروان كه مطلقي يگانه   
توان به شهرسب اشاره كرد كه بعدِ نيكِ او      براي نمونه مي  . شاهنامه نمودهايي يافته است   

هايي ديگـر از ايـن گونـه          نمونه. 18يابد و جانبِ اهريمني در ضحاك       در مرداس تجلّي مي   
شود، دو پاكيزه     آن گاه كه جمشيد به دست ضحاك با اره دو نيم مي           : توان بدست داد    مي

 بنـابر روايـت     -اين دو دخترِ طهمورث   . شوند  اهرانِ وي به ايوان ضحاك برده مي      روي خو 
و ديگـري شـهرناز، در      » گويـد   زني كه از ستم سخن مي     « يكي ارنواز به معني      -شاهنامه
اي متـضاد     پـس بـا دوگانـه     . 19اسـت » گويد  زني كه از فرمان و دستور سخن مي       «معناي  

و ديگـري   ) ستم(=معنايِ نامش، پيوند با اهريمن      اي كه يكي در       شويم، دوگانه   رو مي   روبه
اي بازتـابي     نهفته دارد و بـه گونـه      ) داد و قانون  (=در نام خود، معنايي در پيوند با اورمزد         

  . است ديگر از زروان و دو فرزندِ او در شاهنامه

  گيري نتيجه 
چنان كه گذشت يكي از عواملِ تأثيرگـذار در تحـول اسـاطير، عامـلِ شكـستگي                 

اين عامل كه سبب فراموش شدن يك واقعه يا شخصيت و تبـديلِ آن بـه اجـزاي                  . تاس
كند، چنان كه او در دو شخصيت ديگر،          شود، دربارة شهرسب كامالً صدق مي       پراكنده مي 

ويژگي تعبد و روزه داريِ . شود يعني مرداس و ضحاك، در موقع و مكاني ديگر متبلور مي
 نـامِ وي كـه همانـا سـلطة او بـر اسـب و توانـايي در                   وي در مرداس و معناي نهفتـه در       

سواركاري است، در ضحاك كه دو بهـره از شـبانه روز را بـر اسـب سـوار اسـت، منتقـل             
اما داليلي ديگر در پيوندِ اين سه شخصيت، با توجه بـه متـونِ دورة اسـالمي و                  . شود  مي

. رث معرفي شـده اسـت     در مجمل التواريخ، ضحاك پسرِ وزيرِ طهمو      : شاهنامه وجود دارد  
هـا بـه      در تاريخ طبري بيان شده كه ضحاك و قوم او بر شريعت صابئانند كـه عقايـدِ آن                 

همچنـين در تـاريخ گزيـده       . خلق و خوي شهرسب و همين طور مرداس نزديـك اسـت           
بوذاسف داراي نژاد كلداني است كه پيوند نژادي او با ضحاكِ سامي و مـرداس               / شهرسب

انِ حكومت و زندگي هر سه نيز گاهي هند و گاهي بابل گفته شـده               مك. كند  را آشكار مي  
شـود كـه بوذاسـف و ضـحاك در            است و سرانجام اين كه در متـون مختلـف ديـده مـي             

فراخواندن مردم به بت پرستي نقش دارند كه همـة ايـن مـوارد، پيونـد آنـان را آشـكار                     
اي، شهرسب مبـدل   سطورهدارد كه در طيِ يك شكستگيِ ا   كند و نگارنده را بر آن مي        مي

  . به مرداس و ضحاك شده است
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  ها نوشت پي
:  در فارســـي ميانـــه- -azinavant، بـــا صـــفتِ Taxma.urupayطهمـــورث در اوســـتا  .1

zēnāwand-     كـه در متـونِ دورة      ) 28:19؛ ويـشت هـا،      11:15يشت ها،   ( همراه شده است
و ) 145:1389بيرونـي،    (ندزيباواسالمي دچار تصحيف شده است؛ در آثارالباقيه به صورتِ          

ــكلِ    ــه ش ــصص ب ــواريخ و الق ــل الت ــددر مجم ــد و ريناون ــد و دنباون ــل،  (ديوبن مجم
مايـه   گـران «: آمده است كه تنها لقب اخير در شـاهنامه ذكـر شـده اسـت              ) 417و24:1383

ــد ــصحيفي از  ) 1:1386/35فردوســي، (» طهمــورثِ ديوبن ــز ت ــن واژه ني ــاالً اي ــه احتم  –ك
azinavant و  اوســتاييzēnāwand  پهلــوي اســت كــه آن را بــه معنــيِ هــشيار و زيــرك 

امـا در متـونِ اسـالمي لقـبِ زيناونـد را داراي      ) Bartholomae , 1961:228(انـد   پنداشته
او را طهمورث زيناوند گفتنـدي و       «اند؛   معانيي چون تمام سالح و مرد با سالح تمام انگاشته         

طهمـورث زيباونـد؛ معنـي     «). 28:1385 بلخـي،    ابن(» زيناوند لقبِ او بود؛ يعني تمام سالح      
بايـستة يـادآوري اسـت كـه        ). 24:1383مجمـل،   (» زيباوند آن باشد كـه سـالحِ تمـام دارد         

 در معنـاي پـسوندِ      vand بـه معنـايِ خـط و         dipīگـري واژة ديوبنـد را از دو پـارة            پژوهش
انگاشـته اسـت    دارندگي دانسته و در مجمـوع ايـن واژه را بـه معنـيِ دارايِ خـط و دبيـري                     

ابن بلخـي،   (البته اگر در شاهنامه و ديگر متون دورة اسالمي          ). 203-204:1382ابريشمي،  (
توانـد ايـن صـفت برخاسـته از           مـي  بدو لقبِ ديوبند داده شـده،     ) 8:1385؛ خيام،   10:1385

شـود كـه او از ايـزد ويـو در             مي ديده) 11:15يشت ها،   (چيرگي او بر ديوان باشد؛ در اوستا        
تِ چيرگي بر ديوان و مردمانِ دروند دارد و اين كه اهريمن را به پيكر اسـبي درآورد و                   خواس

سي سال سوار بر آن، بر اكنافِ جهان تاخت آورد كه البته ايزد ويو ايـن آرزوي طهمـورث را                    
و از طهمـورث    «: در متونِ ميانه نيز به غلبة او بر اهريمن اشاره شـده اسـت             . كند  مي برآورده

  » ود بــود كــه گنّــايِ بــدكار ملعــون را ســي ســال بــارة خــود كــرد        زيبــا ايــن ســ  
و گنامينو كه به پيكرِ اسب درآمده بود، سي زمستان او را ببـرد              «). 45:1379مينوي خرد،   (

در ديگـر مـتن     ). 201:1389دينكـرد هفـتم،     (» )طهمورث سي سال بر گنامينو سوار بود      (=
تاخت، تا ايـن كـه        مي و به گرد زمين   آمده است كه طهمورث سي سال بر اهريمن سوار بود           

اهـريمن او را در كـوه       . گاهِ ضعفِ طهمورث را يافت     همسرِ او از سويِ اهريمن اغوا شد و جاي        
پس از مدتي جمشيد از گرايش اهريمن به عمـل لـواط            . او بارد   مي افكند و   مي البرز به زمين  

يـادآوري  ). 182:1378ور،  مزداپـ (كـشد     مي كند و طهمورث را از شكم او بيرون         مي استفاده
 اين نكته نيز درخور است كه در زمانِ سلطنتِ طهمورث، مردمان سـوار بـر گـاو سريـسوك                  

ــه ديگــر كــشورها  مــي ــد و درجهــان پراكنــده  مــيشــوند و از خــونيروس ب   شــوند   مــيرون
همچنين، مطابق با روايت شاهنامه، ديواني كه به وسيلة طهمورث بـه            ). 97:1388يوستي،  (

 :كنند ه شده بودند، با آموزشِ نگارش، جان خود را از مرگ حفظ ميبند كشيد
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ــگ   ــو جنــ ـا ديــ ــت بـــ ــر آراســ ــك بــ  يكايــ
ــست    ــسون ببــ ــه افــ ــره بــ ــشان دو بهــ  از ايــ
ــوار   ــسته خـــ ــسته و بـــ ــشيدندشان خـــ  كـــ
 كــــه مــــا را مكــــش تــــا يكــــي نــــو هنــــر
ــي نـــــــامور دادشـــــــان زينهـــــــار   كـــــ
ـان شــــد ســــر از بنــــد اوي       چــــو آزادشـــ
ــد   ــسرو بياموختنــــ ــه خــــ ــشتن بــــ  نبــــ

 

ــد   ـــ ــگ نَبـ ــراوان درنــــ ــشان را فــــ  جنگــــ
 دگرشــــان بــــه گــــرز گــــران كــــرد پــــست
ـار    ـان زينهـــ ـتند آن زمـــ ـان خواســـ ــه جـــ  بــ
 بياموزنيمــــــت كــــــه آيــــــد بــــــه بــــــر
ـاني كننـــــد آشـــــكار     ـا نهــــ  بـــــدان تــــ
ــدِ اوي  ـار پيونـــــــ ــستند ناچــــــــ  بجـــــــ
ـيد بفروختنـــــد     دلـــــش را چـــــو خورشــــ

 )1:1386/37فردوسي، (                                 

). 1/37همان،  (چه گونه برون آوريدي هنر      / ي سال از اين بيشتر    دار س  جهان: فردوسي گويد  .2
فرنبـغ دادگـي،   (رانـيِ طهمـورث سـي سـال گفتـه شـده اسـت            در بندهش نيز مدت حكـم     

روايي او سي سال بيان شـده   در بسياري از متون دورة اسالمي نيز مدت فرمان    ). 155:1380
) 1:1386/500؛ مقدسـي،    7:1385؛ خيـام،    39:1383؛ مجمـل،    145: 1389بيروني،  (است  

  ).14:1349؛ ابن اثير، 87:1385بلعمي، (شود   ميولي در منابعي نيز مدتِ چهل سال ديده
  ).1/36همان، (همه راستي خواستي پايگاه / همه راه نيكي نُمودي به شاه .3
ــام بوذاســف را .4 ــين ــوان در  م ــري، : (ت ــي، 1:1386/500؛ مقدســي، 1:1383/218طب ؛ بيرون

ــستوفي، : (اســف را درو ابود) 293:1389 ــام، (بزَســب ) 80:1387م بداســت ) 8:1385خي
ـ             . مشاهده كرد ) 89:1383مجمل،  (  رو هنياز به بيان است كه در بندهش با نـام بوذاسـف روب

بت ديو آن است كه او را به هندوستان پرستند و           «:  اما نه به عنوانِ وزيرِ طهمورث      ،شويم مي
اين ). 121:1380فرنبغ دادگي، (» ون بوذاسف پرستندروان او بدان بوداها ميهمان است و چ     

نكته را نيز در نظر داشته باشيم كه در ترجمة بنداري اگر چه به وزير نيك سيرت طهمورث                  
  ). 7:1382بنداري، (اشاره شده است، ولي نام او مشخص نيست 

) داسـب ارون(=ذبيح اهللا صفا پس از ذكر نامِ ضحاك؛ بيوراسب ملقب به اژدهـاك پـسرعلوان                 .5
مختصر صـورت گرفتـه      يهاي  توان دريافت در اين اسامي تحريف       مي سانيارد كه بĤ  د  مي بيان

 ).457:1384صفا، (است 
6.   

ـار    ــدران روزگــــ ــود انـــ ــرد بـــ ــي مـــ  يكـــ
ــران ــك    گـ ــم نيـ ـاه و هـ ــم شــ ــه هـ ــرد مايـ  مـ

ــران    ـامِ گــ ــرداس نـــ ــه مــ ــود  كــ ــه بــ  مايــ
ــي  ــدين را يكـــ ــرين پاكـــ ــد مـــ ــ ــسر بـ  پـــ

 جـــــوي را نـــــام ضـــــحاك بـــــود  جهـــــان
 

 ان نيـــــــزه گـــــــزارز دشـــــــتِ ســـــــوار 
ـان  ــرس جهــــ ــرد  ز تـــ ـادِ ســـ ـا بــــ  دار بــــ

 ...بــــه داد و دهــــش برتــــرين پايــــه بــــود    
 كـــــه از مهـــــر بهـــــره ش نبـــــود انـــــدكي

ــر و ســـــبك ــود  دليـــ  ســـــار و ناپـــــاك بـــ
 )45-1/46همان، (                                         

زيـن  ضحاك پسر اروداسب، پـسر      «:  نامِ كامل ضحاك اين گونه بيان شده است        ندر بندهش  .7
فرنبـغ دادگــي،  (» گـاو، پـسر اسـبير اَفـشنگ، پـسرتاز، پــسر فـرواگ، پـسر سـيامك اسـت         

كند كه چگونه ارونداسب   ميذبيح اهللا صفا اظهار شگفتي). 118:1388؛ يوستي، 149:1380
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ا محمـود اميدسـاالر بـا قاطعيـت بيـان           ). 461:1384صفا،  (به مرداس تبديل شده است       امـ 

هجاي داسـب   : نويسد  مي او. وجود آمده است   تصحيف مرداس ب    اسم ارونداسب از   دارد كه  مي
بـا يكـديگر    ) uw(و  ) mw(مرداسب مشترك است و درخط پهلوي       / در ارونداسب و مرداس   

د و دانندگانِ خط پهلوي آگاهند كه حرف واو كه به جاي نـون و الم و راء نيـز       شو   مي اشتباه
 بنـابراين ارونداسـب حاصـلِ       .شود  مي  داخل رود، مكرراً به دليل اشتباهِ ناسخ در واژه         مي كارب

  ).52:1381اميدساالر، (تصحيفِ مرداس است 
 :آيد  مينوشد، او را رايِ خواب  ميخورد و شراب  ميهنگامي كه فريدون غذا .8

ـار اوي   ــزدي كـــــ ـتن ايــــ ــو آن رفـــــ  چــــ
ـتند    ــرو خاســـــ ــر دو بــــ ــرادرش هــــ  بــــ
 بــــه پايــــانِ كُــــه شــــاه خفتــــه بــــه نــــاز  
ــوه     ــرز كــ ـ ــر بـ ــود از بــ ـنگ بــ ــي ســـ  يكــ

 نـــــد بـــــر كـــــوه و كندنـــــد ســـــنگ دويد
ـتند   ــرو گاشـــــ ـان فــــ ــوه غلتـــــ  وزان كــــ
ــرد    ــه مــ ــر خفتــ ــزدان ســ ـان يــ ــه فرمـــ  بــ
ـايِ خــويش       ـنگ بــر جـ ـان سـ  بــه افــسون همـ
 همانگــــه كمــــر بــــست و انــــدر كــــشيد    

 

ــدار اوي   ــت بيــــــ ــد و آن بخــــــ  بديدنــــــ
ـتند  ــردنش را بياراســــــــ ــه كـــــــ  تبـــــــ
ــده يـــــك زمـــــان از شـــــبِ ديريـــــاز   شـــ
ــروه   ـان از گــــ ــر دو نهـــــ ــرادرش هــــ  بــــ

ــي   ــرش بــ ــد ســ ـا بكوبــ ــدان تـــ ــگبــ   درنــ
 مــــــران خفتــــــه را كــــــشته پنداشــــــتند
ــرد   ــدار كــــ ـنگ بيــــ ـيدن ســـــ  خروشـــــ
ـيش   ـنگ پــــ ــد آن ســــ ــست و نجنبيـــ  ببـــ
 نكــــــرد آن ســــــخن را بريــــــشان پديــــــد

 )72-1/73همان، (                                       

هـا داده    كه فريدون در تقسيم بندي پادشاهي بدان      اي    سلم و تور؛ برادرانِ بزرگِ ايرج از بهره        .9
  : پرورنـد و سـرانجام تـور        مـي  نيستند و به همين دليل توطئة قتـل ايـرج را در سـر             خشنود  

» همـي كـرد چـاك آن كيـاني بـرش     «و با خنجر » بر سر خسرو تاجدار   ) گران كرسي (بزد  «
  ).120-1/121همان، (
؛ بهـار،   53-55:1385بهـار،   : (براي آگاهي بيشتر از عامل شكستگي در تحـولِ اسـطوره هـا             .10

490:1375.(  
آرتور كريستن سن معتقد است شيداسب كـه شخـصيتي فرامـوش            ). 333:1390واليي،  م ( .11

ــشهور داده اســت     ــامبر م ــف؛ پي ــه بوذاس ــود را ب ــاي خ ــت، ج ــده اس ــن، (ش ــستن س كري
1:1383/254.(  

به معنايِ سلطه و سلطنت، و اسب همان حيوانِ معروف است           ) شهر (=šahrدر فارسي ميانه     .12
 ,Mackenzie(يابـد    مـي ؛ توانايي در اسب سـواري را كه در مجموع معناي چيرگي بر اسب

1971:79; Nyberg, 1974:183 ،1:1379/256؛ كزازي.(  
شدت بر سركوبي شهوت، حرص و ترك خوردن گوشت، شرب خمر، ازدواج تأكيـد              مانويان ب  .13

فـشرند    مـي دارند و بر شب زنده داري و البه و زاري و هفت روز روزه گرفتن در هر ماه پـاي       
؛ ويدن گرن،   142:1385؛ كريستن سن،    39:1387؛ ميرفخرايي،   26-27:1387اسمي،  ابوالق(

127:1387.(  
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ابوالقاسم اسماعيل پـور معتقـد اسـت ميـانِ          . گنوسي است هاي    كيش مندايي از جمله آيين     .14

داند و منداييان را پيـرو        مي منداييان و صابئان فرق هست و صابئين را ستاره پرستانِ حرّان          
؛ 349 و   145:1388؛ همـو،    20:1387اسـماعيل پـور،     (دهندة مسيح بـود     يحيي كه تعميد    

  ).122:1386؛ ابوالقاسمي، 2:2003/16شهرستاني، 
، سـاختن كـاخي در هندوسـتان بـه          نالزم به يادآوري است كه در بندهـش       ). 1/77همان،   ( .15

  ).137:1380فرنبغ دادگي، (ضحاك نسبت داده شده است 
رد يـا غايـب       مـي  بدان سبب كه هر كـه را عزيـزي        . شدرسم بت پرستي به زمان او پيدا        « .16 مـ 

 كـرد و آن را حرمـت        مـي  سـاخت و بـدان تـسكينِ سـوزدل          مـي  شد، بر شكل او صورتي     مي
چون بطني چند بر آن بگذشت، سبب ساختن آن را فراموش كردند و پنداشـتند               . داشت مي

مستوفي، (» .اهر گشتبت پرستي ظ. و آن را پرستيدنداند  كه ايشان ميان خدا و بنده واسطه
80:1387-79.(  

 ,Mackenzie( بــه معنــايِ زمــان اســت zurwan و در پهلــوي zrvan در اوســتا -زروان .17

  ).Nyberg, 1974:232؛ 1971:100
پنـدارد و     مـي  نياز به يادآوري است كه كتايون مزداپور خودِ ضحاك را معادل زروان و زمـان               .18

 د دارد؛ او كسي است كه از يـك سـو قربـاني            معتقد است كه دو بعد شرّ و خير درون او وجو          
كند و نماد شرّ است و از سوي ديگر درصـدد اجـراي عـدالت و تقـسيم عادالنـة مواهـب                     مي

؛ چنان كه علي حصوري نيز ضحاك را متعلق بـه تـودة             )72:1369مزداپور،  (اقتصادي است   
و ضحاك را نمادي از ا. داند  ميمردم و رستاخيز رهبر يا قهرماني از جامعة اشتراكيِ نخستين   

داشـتند    مـي  و عـدالت را برپـا     انـد     گرفتـه   مـي  پندارد كه ثـروت را از قدرتمنـدان         مي مردمي
  ).36-37:1388حصوري، (
قسمت دوم يعني واچـي،     .  و در اوستايي سنگهه واچي است      sanghawagشهرناز در پهلوي     .19

. فـتن آمـده اسـت     همان است كه در نام ارنواز نيز هست و ازستاك واك در معناي سـخن گ               
بر اين اساس، شهرناز    . به معنيِ اعالم كردن و دستور دادن است       ) سنگه(=قسمت نخست آن    

 و در اوسـتايي     arinawagارنواز در پهلـوي     . گويد  مي يعني زني كه از فرمان و دستور سخن       
واچي به معناي سخن گفتن و اَرِنه بـه معنـايِ سـتم اسـت كـه درمجمـوع                . اَرِنه واچي است  

Arc  ).1:1379/287كزازي، (گويد، خواهد بود   مي زني كه از ستم سخنمعناي
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  فهرست منابع
، نامة فرهنگـستان  » پژوهشي در باب القاب طهمورث    « .)1382( .ابريشمي، محمدحسن  -

 .1، شمارة 6دورة 

: ني پـاريزي، تهـران    ، ترجمـة محمـدابراهيم باسـتا      اخبار ايـران   .)1349 (.ابن اثير، عزالـدين    -
 .دانشگاه تهران

: ، تصحيح و تحشية گاي ليسترانج و رينولدنيكلـسون، تهـران          فارس نامه  .)1385( .ابن بلخي  -
 .طيراسا

 .طهوري: ، تهرانماني به روايت ابن النديم .)1387( .ابوالقاسمي، محسن -

 .سمت :، تهرانتاريخ زبان فارسي .)1386 (.ابوالقاسمي، محسن -

 .سروش: ، تهرانماديناسطوره بيانِ ن .)1387 (.اسماعيل پور، ابوالقاسم -

 .انكارو: ، تهراناسطورة آفرينش در آيين ماني .)1387 (.اسماعيل پور، ابوالقاسم -

 بنيـاد   :، تهـران  جستارهاي شاهنامه شناسي و مباحث ادبي      .)1381 (.اميدساالر، محمـود   -
 .موقوفات دكتر محمود افشار

 .زوار: ي بهار، تهرانصحيح محمدتق، تتاريخ بلعمي .)1385 (.بلعمي، ابوعلي محمدبن علي -

، ترجمـة   شـاهنامة فردوسـي تحريـر عربـي        .)1382( .بنداري اصفهاني، فـتح بـن علـي        -
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: هرانعبدالمحمدآيتي، ت

 .نشر چشمه: ، تهراناديان آسيايي .)1384 (.بهار، مهرداد -

 .نشر چشمه: ، تهراناز اسطوره تا تاريخ  .)1384 (.بهار، مهرداد -

 .آگاه: ، تهرانپژوهشي در اساطير ايران .)1375( .ر، مهردادبها -

 .اسطوره: هران، تجستاري در فرهنگ ايران .)1385( .بهار، مهرداد -

 .اميركبير: ة اكبرداناسرشت، تهران، ترجمآثارالباقيه .)1389( .بيروني، ابوريحان -

 .اساطير: ، تهرانها يشت .)1377( .د، ابراهيموپورداو -

رجمـة محمـود هـدايت،      ، ت شاهنامة ثعالبي   .)1385 (.ورعبدالملك بن محمد  ثعالبي، ابومنص  -
 .اساطير: تهران

 .اميركبير: ، تهرانآيين زرواني .)1384 (.جاللي مقدم، مسعود -

 .نشرچشمه: ، تهرانسرنوشت يك شمن از ضحاك به اودن .)1388 (.حصوري، علي -

 .افكار: ي دهباشي، تهرانه كوشش عل، بهاي ديرينه سخن .)1386( .خالقي مطلق، جالل -

فرهنگستان : ، تهران ، فردوسي و شاهنامه سرايي    »ضحاك« .)1390( .خالقي مطلق، جالل   -
 .يزبان و ادبيات فارس

 .اساطير: حشية مجتبي مينوي، تهران، تصحيح و تنوروزنامه ،)1385 (.خيام، عمربن ابراهيم -
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اه علـوم انـساني و      پژوهـشگ : تهران .)1389( .، گزارش محمدتقي راشد محصل    دينكرد هفتم  -
 .مطالعات فرهنگي

 .اميركبير: مة تيمور قادري، تهران، ترجطلوع و غروب زردشتي گري .)1387 (.سي.زنر، آر -

 .دارومكتبه الهالل: ، بيروتالملل و النحل .)2003( .شهرستاني، محمدبن عبدالكريم -

 .اميركبير: ، تهرانحماسه سرايي در ايران .)1384 (.صفا، ذبيح اهللا -

 .اساطير: ابوالقاسم پاينده، تهران، ترجمة 1، جتاريخ طبري .)1383 (.طبري، محمدبن جرير -

 مركـز دايـره     :، تصحيح جـالل خـالقي مطلـق، تهـران         شاهنامه .)1386 (.فردوسي، ابوالقاسم  -
 .المعارف بزرگ اسالمي

هـاي   شركت سهامي كتـاب   : ، تصحيح ژول مول، تهران    شاهنامه .)1363 (.فردوسي، ابوالقاسم  -
 .جيبي

 .توس: ، گزارش مهرداد بهار، تهرانبندهش .)1380 (.فرنبغ دادگي -

: تهـران ، ترجمـة رشـيد ياسـمي،    ايران در زمان ساسـانيان  .)1385 (.كريستن سن، آرتـور   -
 .اميركبير

هاي نخستين انسان و نخستين شـهريار در تـاريخ    نمونه .)1383( .كريستن سن، آرتور   -
 .نشر چشمه: ر و احمد تفضلي، تهرانله آموزگا، ترجمة ژااي ايرانيان افسانه

 .نشرمركز: ، تهرانمازهاي راز .)1380( .كزازي، ميرجالل الدين -

 .سمت: ، تهران1ج، نامة باستان  .)1379(. كزازي، ميرجالل الدين -

 .نشرمركز: ، تهراناسطوره.حماسه.رؤيا .)1385 (.كزازي، ميرجالل الدين -

انجمـن آثـار و مفـاخر       : هران، ت زين االخبار  .)1384 (.گرديزي، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك     -
 .فرهنگي

 .دنياي كتاب:  تهران.محمدتقي بهارتصحيح ). 1383( .مجمل التواريخ و القصص -

 .آگاه: ، تهراناي شاهنامه درآمدي بر ساختار اسطوره .)1389 (.مختاريان، بهار -

هـاي ديگـر،      لشاه و متن  ، طهمورث، جمشيد، گ   داستان گرشاسب  .)1378( .مزداپور، كتايون  -
 .آگاه: تهران

: ، كتـاب هفـتم، تهـران      فرهنـگ » شالودة اساطيري شاهنامه  « .)1369 (.مزداپور، كتايون  -
 .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، پاييز

 .اميركبير: بدالحسين نوايي، تهران، به اهتمام عتاريخ گزيده .)1387 (.مستوفي، حمداهللا -

علمـي و   : سم پاينده، تهـران   ، ترجمة ابوالقا  مروج الذهب  .)1378( .مسعودي، علي بن حسين    -
 .فرهنگي

حمدرضـا  ، تصحيح و ترجمه و تعليقات م      آفرينش و تاريخ   .)1386 (.مقدسي، طاهربن مطهر   -
 .آگاه: شفيعي كدكني، تهران
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فرهنگـستان  : ، تهـران  ، فردوسي و شاهنامه سرايي    »طهمورث« .)1390( .مواليي، چنگيـز   -

 .زبان و ادبيات فارسي

 .توس:  ترجمة ژاله آموزگار، تهران،ايران باستان .)1386( .موله، ماريژان -

 .ققنوس: ، تهرانفرشتة روشني .)1387( .ميرفخرايي، مهشيد -

 .توس: تهران .)1379( .، گزارش احمدتفضّليمينوي خرد -

: هـت صـفاي اصـفهاني، تهـران       ، ترجمـة نز   مـاني و تعليمـات او      .)1387( .ويدن گرن، گئو   -
 .نشرمركز

 .اسطوره: قاسم اسماعيل پور، تهران ابوال ، ترجمةادبيات گنوسي .)1388 (.هالرويد، استوارت -

: ر و احمـد تفـضلي، تهـران       ، ترجمة ژاله آموزگا   شناخت اساطير ايران   .)1386( .هينلز، جان  -
 .نشر چشمه

: ، تـصحيح و ترجمـة رقيـه بهـزادي، تهـران            هنـدي  نبندهـش  .)1388 (.يوستي، فردينانـد   -
 .علوم انساني و مطالعات فرهنگياه پژوهشگ
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- Mackenzie, D. N. (1971). A Concise Pahlavi Dictionary, Oxford. 
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