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چکیده
توجّه بسیار دانشمندان به شخصیّت و نام مرداس ،علیرغم ناچیز بودن ذکری که از او در شاهنامه رفته،
مديون اهمّیّت پسرش ضحّاک در اساطیر ايرانی است .نبود نام و نشان او در متون اوستايی و تشويش
صورتهای نگارشی آن به خط پهلوی در متون فارسی میانه و کثرت بیش از حدّ گونههای مضبوط آن
در متون اسالمی و همسانی نوشتاری و احتماالً آوايی صورت مضبوط در شاهنامه با نام خاصّ عربی
مرداس مسائلی هستند که اين شخصیّت و نامش را در ابهام فرو بردهاند .با اين همه ،وجود اطّالعات
بسیار در وداها از ايزد توَشْتْر ،پدر ويشوهروپه که معادل ضحّاک ايرانی است ،میتواند تا حدّی خأل
اطّالعات ما از اين شخصیّت را مرتفع سازد .با بازخوانی اطّالعات مرتبط با اين شخصیّت در متون ودايی
و مداقّه درصورتهای نام او در متون فارسی میانه و متون عهد اسالمی میتوان تصويری بهتر از او به
دست آورد و خطاهای گذشته دربارۀ نام او را تصحیح کرد.
واژههای کلیدی :اساطیرهند و ايرانیشناسی ،نام شناسی ،توَشْتْر ،مرداس ،ضحّاک
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

mh_jalalian@hotmail.com
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 .1مقدمه
در بررسیهای زبانی پژوهش در نامهای خاصّ از پیچیدهترين و دشوارترين مسائل به
شمار میآيد .درک صحیح صورتهای اصلی و قديم نامهای خاصّ مستلزم شناخت عناصر
بسیار همچون وقايع تاريخی ،دين ،اساطیر ،نوع و شیوۀ زندگی ،عقايد و باورهای خرافی و
جادويی قوم يا ملّتی است که اين نامها را برای اشخاص ،مکانها يا پديدههای خاص به
کار بردهاند .از سويی حصول اطّالع کامل در مورد اقوام باستانی و مسائل تاريخی و
فرهنگی آنها برای کسی میسّر نیست و از ديگر سو تحوّالت آوايی در نامهای خاصّ
همیشه آن گونه که انتظار میرود بر طبق قواعد نسبتاً نظاممند آوايی که غالباً در ساير
واژههای زبان رخ میدهد صورت نمیگیرد و در بسیاری موارد حتّی با در دست داشتن
صورت باستانیتر و صورتهای متحوّلشده و متأخّر آنها نحوۀ تحوّل بسیاری از نامها به
درستی برای پژوهشگران دانسته نیست .بر اين اساس ،همواره ارائۀ اشتقاق و پیگیری سیر
تحوّل نامهای خاصّ مبتنی بر حدس و گمان و احتمال و همراه با ضريب خطای باالست.
اسامی شناختهشدهای همانند اردشیر ،اسفنديار ،لهراسب و ارجاسب تنها نمونههايی از تعداد
کثیری از نامهای ايراني هستند که بهرغم شناخت نسبتاً کامل ما از شخصیّتهای موسوم
بدانها و نیز در دست داشتن صورتهای مختلف نام آنها در دورههای مختلف زبانهای
ايرانی ،باز هم چگونگی تحوّالت آوايی آنها بر ما روشن نیست .حال هرچه مجهوالت ما
دربارۀ شخصیّت موسوم به يک نام بیشتر باشد يا اطّالع در مورد صورتهای مختلف آن
نام در دورههای تاريخی کمتر باشد و يا در دورهای صورتهای متنوّع و گمراهکننده از آن
وجود داشته باشد ،احتمال دستیابی به يک نظر مطمئن و متیقّن در مورد صورتهای
بازسازیشده يا شیوۀ تحوّالت آوايی آن را کاهش خواهد داد .اينها همه مسائلی هستند که
نام مرداس شاهنامه مبتال به آنهاست.
دربارۀ تلفّظ و اشتقاق نام پدر جبّار اژدهاپیکر اساطیر ايران ،که در شاهنامۀ حکیم
طوس به صورت مرداس آمده ،تاکنون صاحبنظران در حوزۀ اساطیر و زبانهای ايراني
گاه به اشاره و گاه به تفصیل اظهار نظر کردهاند .در اساطیر ايراني مضبوط در متون
اوستايي ذکري از پدر اين اژدهاي سهسر نیست ،امّا در اساطیر ودايي همتايي براي او با
نام  viśvarūpa-با همان پیکر سهسر هست که پدري دارد با نام  tvaṣṭṛ-که او نیز خود
داراي لقب  viśvarūpa-است ( .)Macdonell, 1897: 12, 116نکتۀ جالب اين است که
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اژيدهاك در متون فارسي میانه صفت « bēwaraspدارندۀ دههزار اسب» يافته ،که اغلب
به جاي نام اصلي او ،az ī dahāg ،به کار ميرود ،و پدري دارد به نام arwandasp
«داراي اسب يا اسبان تیزتک» و مادري که نام او نیز خالي از ابهام نیست (کريستن سن،
76 :2535؛ بهار149 :1380 ،؛ .)West, 1882: 228; Anklesaria, 1956: 292-293
يوستي در ذيل  Aurwaḍaspaضمن برشمردن اشخاصي که صاحب اين نام بودهاند
و نیز ذکر صورتهای مختلفي که از صورت اوستايی  auruua .aspa-منشعب شدهاند،
در مورد نام پدر ضحّاك در شاهنامه میگويد که فردوسي او را به نام عربي مِرداس نامیده
است ( .)Justi, 1963: 41ولف نیز اين نام را به همین گونه ضبط کرده است ( Wolff,
.)1965: 768
احتماالً نخستین نکتهاي که باعث ايجاد ارتباط بین ضحّاك با اقوام سامي در ذهن
نويسندگان متون فارسي میانه و محقّقان معاصر شده است نامِ جايي است که بنا بر
بندهاي  31-29يشت پنجم اژيدهاك در آن براي ايزدبانو اناهید قرباني کرده است
( .)Wolff, 1910: 170نام اين مکان بَوْري ( )Baβri-است .اکثر دانشمندان
(Bartholomae, 1904, c. 925؛ پورداوود )190-189 :1377 ،اين مکان را با بابِل برابر
دانستهاند (قس .کريستنسن .)29-28 :2535 ،اين مسأله در کنار خلطي که بین اساطیر ايراني و
تاريخ و اساطیر بینالنّهرين ،احتماالً قرنها پیش از ظهور اسالم ،صورت گرفته باعث شده
که ضحّاك در متون فارسي میانه نیز لقب تازي گیرد و نسب او را به زوجي به نامهای تاز
و تازگ ،که در اين متون نیاي عربها هستند ،برسانند (کريستنسن135 :1377 ،؛ آموزگار:1390 ،
.)354-353
نلدکه ( ،45 :1369پانوشت  )2تبديل صورت دهاك به ضحّاك را حاصل زيرکي ايرانیان در
عرب شمردن اين شخصیّت دانسته و نام پدرش را نیز بر خالف نظر روته ،که آن را ايراني
و به معناي «آدمخوار» تصوّر کرده (روته ،423 :1850 ،به نقل از خالقي مطلق251 :1381 ،؛ و نلدکه،
همانجا) ،عربي قلمداد کرده است .از میان محققان ايراني ،صفا صورت مرداس را با ترديد
مأخوذ از همان صورت ارونداسپ دانسته است (صفا .)450 :1378 ،ديگر پژوهشگر ايراني که
در مورد نام مرداس پژوهش کرده است محمود امیدساالر است که طيّ مقالهاي کوشیده تا
نظر روته را که قريب به يک قرن و نیم پیش از او ارائه شده بود اثبات کند (امیدساالر،
 .)1362او مرداس را به معناي «آدمخوار» و در اصل صفت خود ضحّاك دانسته و معتقد
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است که در روند تحوّل اسطوره اين صفت نام پدر ضحّاك شده است .اين نظر قبول عام
يافت (Tafazzoli, 1989: 368؛ خالقي مطلق252-251 :1381 ،؛ مواليي172 :1388 ،؛ مختاريان:1387 ،
 .)49-39خالقي مطلق با پذيرش نظر امیدساالر پايان کار مرداس را نیز صورت ديگري از
سرانجام ضحّاك دانسته است .مختاريان نیز با تأکید بر ارتباط ضحّاك با ويشوَروپۀ ودايي
تالش در اثبات اين موضوع کرده است که زاهدپیشگي مرداس که در شاهنامه آمده
بازتابي از ويژگي برهمني ويشوهروپه و ارتباط توَشْتْر (پدر ويشوهروپه) با خدايان است و از
اين طريق کوشیده است تا تناقض بین «آدمخواري» و «خداترسي و يزدانپرستي» مرداس
را مرتفع نمايد.
از آنجا که نظر امیدساالر بنیادي براي نظرات ديگر گشته ،الزم است که اساس
فرضیّات و استدالالت او بار ديگر بررسي و بازنگري شود .در اين نوشته نکاتي از مقالۀ
امیدساالر که مستقیماً به تلفّظ ،اشتقاق و صورت احتمالي نگارشي پهلوي واژۀ مرداس
مرتبطاند مورد بررسي قرار ميگیرد.
در بند  30از يشت پنجم اژيدهاك از ايزدبانو ناهید ميخواهد که «اين کامیابي را به
من ده اي نیک ،اي تواناترين ،اي اردويسور ناهید ،که من هفت کشور را از انسان تهي
کنم» .اين آرزوي اژيدهاك همان خواستۀ اهريمن است که در شاهنامه با خوراندن مغز
سر مردم به ماران رويیده بر شانههای ضحّاك در پي پردخته ماندن جهان از مردم است.
امیدساالر بر اساس روايت اوستا و شاهنامه و گونۀ موجود نام مرداس در يک دارجنگۀ
لري به صورت مرداسب (که به زعم او صورت تحريفشدۀ مرداس است) و صورتهای
نام پدر ضحّاك در متون فارسي میانه و برخي از متون پس از اسالم چنین آورده که:
آراء نويسندگان قديم را ميتوان به صورت زير طبقهبندي کرد -1 :در اوستا اژيدهاك بدون ذکر پدرش
به صورت «مردماري» آدمخوار ذکر شده است -2 .در منابع پهلوي نام پدر ضحّاك اُروذسپ يا خروتاسپ
آمده است که دو قرائت است از يک کلمه -3 .در متون اسالمي ارونداسب ،ارونداسپ ،ارونداسف،
اندرماسف ،و علوان که همه به صورت پهلوي اين اسم يعني  aurvaδāspباز ميگردد ذکر شده است.
تمام اين صور و گونههاي پهلوي اين کلمه به اوستايی ( aurvat.aspaقس يشت  5فقرۀ  )105که
«دارندۀ اسب تیزرو» معني شده است باز ميگردد ( -4 .)Mayerhofer, 1977: I/26دو نام لهوب و
قيّ ،که صاحب مجمل التواريخ و ابنالنديم آوردهاند ،قطعاً ساخت عربهاست که ضحّاك را از ملوك
باستاني خويش تصوّر کردهاند -5 .در شاهنامه اين نام به صورت مرداس ضبط شده است که با ضبط
فولکلوريک آن يعني امیر مردار تازي و مرداسب موافقت دارد (امیدساالر.)332-330 :
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امیدساالر پس از اين طبقهبندي با مروري بر داستان ضحّاك در شاهنامه نتیجه
ميگیرد که «ضحّاك گیاهخوار به حیلۀ اهريمن ابتدا گوشتخوار شده است و بعد به
آدمخواري افتاده است» (همان .)334-333 :پس از اين نتیجهگیري ،او با بحثي در باب
اشتقاق واژۀ مرداس (در راستاي توجیه آن به صورت «آدمخوار») به اين نکته ميرسد که
«مرداس» در ايران پیش از اسالم صفت ضحّاك بوده است که به صورت aždahāg-ī-
« mardāsاژدهاي آدمخوار» به کار ميرفته است و چون به مرور ايّام ضحّاك جنبۀ
انساني پیدا کرده ،براي او پدري تصوّر کردهاند و ساخت صفت و موصوف اخیرالذّکر را هم
اشتباه فهمیدهاند و آن را به صورت «اژدهاگ پسر مرداس» تعبیر کردهاند و از اين راه
مرداس پدر ضحّاك شده است .در پايان هم کوشیده است تا با بازسازي صورت نگارشي
واژۀ مرداس در خط پهلوي ،صورت ارونداسب متون فارسي میانه و کتب عربي و فارسي را
صورت تحريفشدۀ مرداس نشان دهد (همان .)337-335 :اينک با در دست داشتن کلّیات
مقالۀ امیدساالر به بررسي نکات عمده و کلیدي آن ميپردازيم تا به میزان صحّت
فرضیّات ارائهشده و نتايج حاصل از آنها پي بريم.
بر طبقهبندي پنج بخشي که اساس فرضیّهاند و نیز استدالالت امیدساالر ايراداتي وارد
است که ميتوان آنها را چنین بر شمرد:
 )1در اوستا حتّي اشارهاي هم به آدمخواري ضحّاك نیست و اينکه او ميخواهد هفت
کشور را از آدمیان تهي سازد دلیل کافي بر آدمخوار بودن او نیست .در متون دورۀ میانه
نیز جز دو مورد جزئي (زند بهمن يشت ،فصل  ،9بند 16؛ Cereti, 1995: 146, 148؛ روايت پهلوي،
فصل  ،48بند 30؛  ،)Williams, 1990/1: 178که آن هم مربوط به آخرالزّمان است ،باز
خبري از اين مسأله نیست .حتّي در قطعاتي از اين متون هم که اختصاصاً به ضحّاك و
خصائل و عیوبش پرداخته شده شاهدي براي اين ادّعا وجود ندارد .پنج عیب مختصّ
ضحّاك در فرگرد چهارم سوتگر نسک ،آز و بیکاري و کاهلي و ناپاکي و آمیزش جنسي
نامشروع برشمرده شدهاند (دينکرد نهم ،فصل  ،5بندهاي 4-2؛ کريستنسن 307 :1377 ،و يادداشت .)60
نیز در فرگرد بیستم همین نسک در علل گلهمندي مردم از فرمانروايي ضحّاك هیچ
مطلبي که دالّ بر آدميخواري او باشد از آنها شنیده نميشود (دينکرد نهم ،فصل  ،21بندهاي -2
6؛ Madan, 1911: 810-811؛ کريستنسن ،همانجا؛ نیز نک .تفضّلي ،بيتا .)80-75 ، 9 :در دادستان
ديني ،در صدر فهرستي که از هفت بدکردار ارائه شده ،نخست ازدهاگ و سپس ازِ سرووَر
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(= مارِ شاخدار) ذکر شده است .گناهان ازدهاگ جادوگري ،پادشاهي بد و گرايش به
زندگي غیر عقالني (؟) و گناهان سرووَر راهزني و بلعیدن اسبان و آدمیان ذکر شدهاند
(.)West, 1882: 216-217
در اوستا و متون فارسي میانه از موجوداتي سخن به میان آمده که مقايسۀ شواهد
موجود در مورد آنها با توصیفاتي که از ضحّاك در اين متون هست نشان ميدهد که اگر
قرار باشد که موجودي لقب «آدمخوار» داشته باشد ايشان مقدّم بر ضحّاكاند .در بندهاي
 41-40زامیاد يشت در وصف دلیریهای گرشاسب چنین آمده است:
(گرشاسب) که کشت مار سرووَر (= شاخدار) اسباوبارِ مرداوبارِ زهردارِ زرد را که بر او زهر از دم و
پوزه و پشت روان بود ،که بر او زهر زردِ نیزه باالی روان بود( ...گرشاسب) که کشت گندرو زرين پاشنه را
که با پوزۀ گشاده براي نابودي جهان مادّي راستي ميشتافت ( Humbach-Ichaporia, 1988:
)39-40; cf. Wolff, 1910: 289-290

در متن روايت پهلوي نیز وصف اين دو هیوالي سهمگین چنین بر زبان گرشاسب
جاري است:
روان گرشاسب گفت که مرا بیامرز اي هرمزد ،و بهشتمرا ده و گرودمان مرا ده ،اژدر سرووَر مرداوبا ِر
اسباوبار را بکشتم  ...و اگر من آن اژدر را نکشتمي خلق تو نابود کردي و تو هرگز چارۀ اهرمن ندانستي.
هرمزد گفت :دور شو ،زيرا آتش ،پسر مرا بکشتي .گرشاسب گفت اي هرمزد بهشت و گرودمان مرا ده،
زيرا گندرو را بکشتم که به يک بار دوازده ده را (می) بلعید .چون در دندان گندرو نگريستم ،در دندانش
مردمان مرده آويخته بود )Williams, 1990/1: 105( ...

در متن صد درِ بندهشن و روايات داراب هرمزديار هم شرح غلبه گرشاسب بر اين
اژدهايان و نیز برخي ديگر از موجودات اهريمني آمده است .جز اين دو اژدها که ذکر آنها
رفت ،از راهداران (=راهزنان) هیوالپیکر و مرغي به نام کَمَک نیز در جريدۀ کشتهشدگان
به دست گرشاسب ياد شده است .خالصهاي از آن چه در اين متن به بحث ما مرتبط است
چنین است:
پس روان گرشاسپ ايزد تعالي را نماز برد و گفت اي دادار وهافزوني ،مرا بهشت ارزاني کن که اندر جهان
اژدرهايی را بکشتم که هر مردي و چهارپايي که ديدي فرو بردي و به دم خويش میکشتی  ...و چون در
دهان او نگاه کردم ،هنوز مردم از دندان او آويخته بودند و اگر من آن اژدها نکشتمي ،همه عالم خراب
کردي و جانوران نیست شدندی  ...من گندرب زردپاشنه را بکشتم که هر باري که گرسنه شدي ،بیکبار
مردم  ...با چهارپايان بخوردی  ...و اگر من گندرب را نکشتمي ،همه عالم را بیران کردي ،همه جانوران
نیست شدندی  ...مرا بیامرز و در بهشت جايگاه کن بدان پاداش که من هفت راهدار را بکشتهام  ...هر
کس را که در راه بديدندي که میشدی در ساعت بخوردندي و به پسر سال حساب کردند سیصد هزار
مرد کشته و نیست کردی  ...روان مرا در بهشت جايگاه کن بدان پاداش که چون کمک مرغ پديد آمد ...
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همه جهان از قحط و نیاز خراب شد ،مردم ميمردند و چشمهها و رودها و خانیها خشک شد و مردم و
چهارپاي مانند آنکه مرغ گندم چیند او میخورد (صد در بندهشن.)90-86 :

توصیفاتي چنین صريح که در وصف اين موجودات آمده ترديدي باقي نميگذارد که
اگر بر فرض هم بتوان اژيدهاك را «آدمخوار» دانست ،اينان از او آدمخوارترند و در اين
میان در شمار نخست سرووَر جاي ميگیرد و  nərə.gar-اوستايي و mard.ōbār
فارسي میانه ،که در متون براي او به کار رفتهاند ،هر دو گواه اين امرند .با اين حال ،اگر
ادّعا ميشد که ضحّاك در دورههاي متأخّرتر لقب آدمخوار يافته ،ميتوانستیم تصوّر کنیم
که صفات و کارکردهاي اساطیري اژدهايان باستاني جذب بزرگترين و شناختهشدهترين
اژدها شده است و البتّه آنگاه ميبايست به دنبال واژهاي ساختهشده در زبانهای دورۀ
جديد باشیم نه در زبان اوستايي .امّا فرض اين مسأله که در زمان رواج زبان اوستايي و
حتّي متون دورۀ میانه ساير اژدهايان حی و حاضرند و زندهاند امکان چنین تصوّري را سلب
ميکند.
 )2اگر همۀ اين موضوعات را ناديده انگاريم و نیز چنین بپنداريم که در زبان اوستايي
در کنار  nərə.gar-واژۀ ديگري به معناي «آدمخوار» وجود داشته است ،آيا
 *marəta.āsaميتواند همان واژۀ ديگر باشد؟ امیدساالر با تمسّک به واژۀ اوستايي« kahrkāsaکرکس» ،که پیشتر تصوّر ميشد که از صورت « kahrka-بانگ خروس؛āsa-

ستاك مضارع از فعل

خروس» (و نه «مرغ و ماکیان» که امیدساالر آورده) و
«خوردن» (و نه صفت به معناي «خورنده») ساخته شده است ( Bartholomae, 1904: c.
452؛ Henning, 1940: 51-52؛ نیز نک  ،)Bailey, 1979: 55و با پیشفرض آدمخوار بودن
ās-

ضحّاك صورت  *marəta.āsa-را پیشنهاد کرده است؛ امّا مشکل اينجاست که تحقیقات
جديد ثابت کرده که نه اين واژۀ اوستايي نه واژۀ  āsitōکه تاکنون تصوّر ميشد که از
ريشۀ  ās-ساخته شدهاند ارتباطي با اين ريشه ندارند( āsitō .يسن  ،10بند  )14را امروزه از
ريشۀ « say-آرمیدن ،دراز کشیدن» ميدانند ( )Cheung, 2007: 167-168و kahrkāsa-

را وامواژهاي در زبان اوستايي و بيارتباط با  ās-تشخیص دادهاند

( ;Ibid: 167-168, 239

 .)Id. 2002: 176ريشۀ  ās-در زبانهای ايراني میانه نیز تنها يک بار در زبان پهلوي
اشکاني ديده است که آن هم بسیار مشکوك يا نامحتمل است ( ;Henning, Ibid
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2005: 5

 .)Durkin-Meisterenst,با اين اوصاف ،مالك قرار دادن واژۀ اوستايي

 kahrkāsaبراي ارائۀ اشتقاق براي مرداس اگر هم در زماني موجّه به نظر ميرسیدامروزه ديگر پذيرفتني نیست.
 )3حال بايد به اين نکته بپردازيم که صورت ارونداسپ که در متون فارسي میانه به
عنوان پدر مرداس سر بر کرده از کجا نشأت گرفته است .چنان که اشاره شد امیدساالر
صورت  arwandaspفارسی میانه را حاصل تصحیف واژۀ مرداس دانسته و کوشیده است
اين امر را با تحلیلي از صورت نوشتاري مفروض آن در خط پهلوي توجیه نمايد .در اين
مسأله توجّه به چند نکته ضروري است:
 .1-3امیدساالر اساس اين تحوّل و ايجاد ارونداسب را نه بر مرداس که بر مرداسب
نهاده است که اگر به گفتۀ خود او رجوع کنیم ،که صورت اخیر را متأخّرتر از مرداس و
حاصل قیاس با اسامي مانند لهراسب و گرشاسب و گشتاسب دانسته است (همان ،)329 :اين
واژه صورتي مجعول و بسیار متأخر خواهد بود و امکان اين که نقش پايه را براي ايجاد
ارونداسب ،آن هم در زبان فارسي میانه ،ايفا کند نخواهد داشت (توجه شود که در قیاس
به «پايه»ای نیاز است.
 .2-3امیدساالر به نقل از محامدي آورده است که «در خط پهلوي  hو  vبا يکديگر
اشتباه ميشوند» (همان .)337 :اين گفته نه تنها هیچ پشتوانهاي در خط پهلوي ندارد،
ارتباطي هم به مسألۀ مرداس و ارونداسب ندارد؛ چه اين دو نه آن گونه که او پنداشته
صورت YfAtLG

( PfFDEhو  ،)PfFDEnnvبلکه نخستین ،بر فرضِ وجود تنها بايست به
نوشته ميشد و ديگري که در متون موجود است با توجه به صورتهای مختلف آن در
دستنويسها صورت  PfFAtnLAيا  PFAtnnLvدارد .هیچ قاعدهاي در خط پهلوي سراغ
نداريم که بتواند صورت  YfAtLGرا به  PfFAtnLAيا  PFAtnnLvبدل کند.
 .3-3نظر امیدساالر در مورد استبعاد به کار بردن نام يکسان براي پدر گشتاسب و پدر
ضحّاك  -در حالي که نخستین از پارسايان و ديگري يکي از بدترين ديوان است -چندان
اعتباري ندارد ،زيرا مواردي ديگر از اين دست را در جاهاي ديگر نیز ميبینیم؛ براي مثال
سیّارات که موجوداتي اهريمنياند مطابق با نام ايزدان نامگذاري شدهاند ،يا جالبتر اين که
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ايزد مهر و اژيدهاك در اوستا داراي يک صفت مشتركاند به صورت
.)Bartholomae, c. 1797( hazaηr .yaoxštay .4-3آنچه در اين میان به تمامي ناديده گرفته شده اين است که نقش بیوراسب ،که
در متون فارسي میانه و متون پس از اسالم با بسامد بسیار براي ضحّاك به کار رفته،
چیست؟ آيا اين واژه را هم بايد تصحیفي از واژهاي ديگر بدانیم؟ يا اينکه سادهانگارانه
چنین دلیل بیاوريم که چون نام پدر ضحّاك ارونداسب نشده ،براي خود او نیز نامي که با
پدرش -در ارتباط داشتن با اسب -سازگار باشد ابداع شده است؟ با اين پاسخها
پرسشهای ديگري مطرح ميشود که :چه الزامي وجود داشت که اين هر دو شخص در
نام سازگار باشند؟ يا اين که از میان اين همه صورت ترکیبي که ميتوانست به اسب ختم
شود چرا به تعداد اسبان نظر داشتهاند؟ يا اين که از میان اين همه عدد چرا «بیور»؟ و
سؤاالتي از اين دست .در تحقیقاتي که پیشتر در مورد ضحّاك يا مرداس انجام گرفته
پژوهشي در مورد اين موضوع نشده است.
منطق اسطوره حکم ميکند که ارتباط اين پدر و پسر نبايد بيسبب باشد و بايد در
اليههاي زيرين اسطوره رگههايي از اين ارتباط ،هرچند جزئي ،وجود داشته باشد تا بتواند
در گذر زمان خود را چنین آشکار در باالترين نمود ،که همان اسامي شخصیّتهاست،
جلوهگر سازد .به نظر ما ارتباط بین اسطورۀ ويشوهروپۀ ودايي با ضحّاك ايراني بیش از
يک شباهت ظاهري در سه سر و سه پوزه داشتن ويشوهروپه و ضحّاک و نحوۀ کشته
شدن آنها است .دريايي ( )1376،1382و مختاريان ( ،)1387کوشیدهاند تا به برخي از
اشتراکات اين دو دست يابند .دريايي رابطهاي بین کاوۀ آهنگر در اسطورۀ ايراني و توَشْتْر،
خداي صنعتگر ودايي ،ميبیند و مختاريان تحت تأثیر مقالۀ امیدساالر پارسايي و
زاهدپیشگي مرداس را از طريق ويژگي دينمردي و برهمني ويشوهروپه توجیه ميکند .هر
چند او در جايي اشاره به توَشْتْر و اينکه او «پیوند نزديکي با خدايان دارد» مينمايد
(مختاريان ،)17 :باز تالش دارد تا ويشوهروپۀ برهمن را الگوي پارسايي و يزدانپرستي
مرداس جلوه دهد .امّا پرسش اينجاست که اگر ويشوهروپه معادل ضحّاک است ،آيا
ميتوان در مرداس هم آثاري از شخصیّت توَشْتْر يافت؟ چرا نبايد پارسايي مرداس مرتبط
با ويژگي ايزدي اين خدا -صنعتگر ودايي باشد؟
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اين ايزد اخیرالذّکر ،که برخي او را از خدايان خورشید دانستهاند

( Macdonell, 1897:

 ،)117نخستین پديده يا نخستین زاده ( )agrajā-خوانده شده و نیاي انسان به شمار
ميآيد .دختر او همسر ويوسونت و مادر جفت نخستین ،يمه و يمي ،است .اگني و ايندره
فرزندان اويند .حافظ سومه ( )soma-و صاحب جامي است که خدايان از آن مينوشند .پدر
جهان است ،چون جهان را آفريده است .او همه چیز را به کالبد ميآرايد و مصوّر جنین
است در ارحام زنان .حاکم بر نسلها و اعطاکنندۀ فرزندان است .اوست که از درون رحم
مادران ،زنان و مردان را براي هم شکل ميدهد .اوست که اسبان تیزتک ميآفريند و به
اسبان شتاب ميبخشد .او از هر صنعتگري زبردستتر است .او صانع گرز ايندره است
( .)Macdonell, Ibid:116-117; Wilkins, 1882: 64-66; Williams, 2003: 284
آيا توَشْتْر با اين اوصاف در ايزدکدۀ ودايي از اين درجه از اهمّیّت و اعتبار برخوردار
نیست تا براي پارسايي و يزدانپرستي مرداس معادلي باشد؟ آيا با وجود ايزد بلندپايهاي
چون توَشْتْر باز هم تناقض نیکمردي پدر ضحّاك باقي است؟ اين ايزد ودايي چنان که از
شواهد برميآيد ،ريشه در اساطیر هندو ايراني دارد و اگر بتوان نظر دريايي را پذيرفت -در
تحوّل و تطوّر اسطوره در ايران بخشي از ويژگیهای خويش را به کاوه بخشیده و بخشي
را نیز به عنوان پدر اژدهاي سهسر و سهپوزه از براي خويش نگاه داشته است .به زعم ما
باز هم ميتوان مواردي از تشابه را بین او و پدر ضحّاك باز يافت.
در میان ايزدان ودايي تعداد کساني که داراي اسب هستند کم نیست .ايندره دو اسب
زرد دارد ( )Macdonell, 1897: 55و سوريه ( )sūryaهفت ماديان دارد که همان
پرتوهاي او هستند و دختران او نیز خوانده شدهاند ( .)Ibid: 31گردونۀ اوشس را
کمیتهايی گلرنگ ميکشند .اشوينها نامشان مأخوذ از اسب ( )aśva-است (.)Ibid : 50
اپامنپات نیز اسبان تیزتر از انديشه دارد ( .)Ibid: 70امّا ارتباط توَشْتْر با اسب از رنگي ديگر
است .در ياجور ودا او آفرينندۀ اسبان تیزتک خوانده شده و در اتهروهودا او بخشندۀ شتاب
به اسبان است ( .)Ibid:116اين ايزد نه مانند ساير ايزدان داراي اسب يا اسبان اينچنین و
آنچنان ،بلکه خود خالق اسبان تیزتک است و چهبسا که اسبان تکاور ساير ايزدان را نیز او
خود آفريده و نیروي دوندگي و چاالکي را در وجود آنها نهاده است .از اين ديدگاه ،او در
داشتن لقب مرتبط با اسبان تندرو سزاوارتر از ساير ايزدان به نظر ميآيد و مؤيّد آن اين
است که او اين ويژگي را همچنان در متون فارسي میانه ،که در آنها پدر ضحّاك
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ارونداسب  -يا چیزي شبیه به آن نامیده شده  -حفظ کرده است .اين بدين معناست که
يکي از خويشکاريهاي ويژه و اختصاصي اين شخصیّت در گذر سالیان بر اثر تطوّر
اسطوره بر ديگر صفات و خويشکاريهاي او فايق آمده و به عنوان نام خاصّ او جلوهگر
شده است.
مورد ديگري که احتماالً بتوان از وجوه تشابه توَشْتْر و مرداس ذکر کرد اين است که
در شاهنامه مرداس داراي حشمت بسیار است و شیر مردمان را تهیّه ميکند (شاهنامه:1/
 .)46-45اين مسأله نیز شايد بازتابي از شرابداري توَشْتْر در ايزدکدۀ ودايي باشد
(.)Macdonell, 1897: 116-117; Id. 1912: xxi
حال اگر به موضوع بیوراسبِ متون فارسي میانه باز گرديم ،استقصاء اطّالعات موجود
از ويشوهروپه نیز ميتواند پرده از علّت کاربرد اين لقب در مورد ضحّاك بردارد .در بخشي
از ريگودا (کتاب دهم ،سرود  ،76بند  3به نقل از  )Macdonell, 1897: 160پسرِ سهسر توَشْتْر
دارندۀ اسبان و رمههاي بسیار توصیف شده است .با در نظر گرفتن قلّت بندهايي که از اين
موجود در وداها سخن رفته حتّي همین يک مورد نیز ميتواند حاکي از خصوصیّتي مهمّ در
اين شخصیّت باشد .از آنجا که عدد بیور يکی از بزرگترين اعداد گرد شناختهشده در
زبانهای ايراني است ،به احتمال قريب به يقین تنها گواه توجیهکنندۀ لقب ضحّاك ،يعني
بیوراسب ،بايد همین نکته باشد.
اينک ضروري است که بار ديگر نگاهي به صورتهای نام پدر ضحّاك در متون
فارسي میانه بیفکنیم .در اوستا سه شخصیّت صفت «دارندۀ اسبان تیزتک» دارند :خورشید،
اپامنپات و پدر گشتاسپ .در متون فارسي میانه نام پدر گشتاسپ به داليلي نه چندان
معلوم به صورت  luhrāspو در فارسي به صورت لهراسب و لهراسپ درآمده است (نک
جاللیان چالشتری .)621-619 :1390 ،امّا ايزد خورشید و اپامنپات (= برز يَزَد) در فارسي میانه با
همان صفت آشناي  arwandaspهمراه شدهاند .براي مثال در بند  5از فرگرد
بیستويکم ونديداد ( ،)Kapadia, 1953: 261بندهاي  5و  6خورشیدنیايش (116-117
 ،)Dhabhar, 1927:فصل يازدهم ستايش سی روزه ( ،)Ibid: 234بندهای  2و  3و  5و 6
و  7از فصل نهم زند وهمن يسن ( ،)Cereti, 1995: 126-127بند  13از فصل دوّم و بند
 66از فصل  26بندهشن ( ،)Pakzad, 2005: 39, 304اين صفت به همراه خورشید و در
بند  94از فصل  26بندهشن ( )Ibid: 308براي برز ايزد به کار رفته است .صورت
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نوشتاري اين واژه در خط پهلوي با اختالفات جزئي PfFDEnnLA
12 r 8؛  )TD2, Fol. 87 v 1يا ( PFDEnnLAنک .بندهشن TD2, Fol. 89 v 4؛ TD2, Fol.
 )87 v 6و صورتهايي شبیه به اينها است .تنها تفاوتها يک يا دو بار آمدن حرف  nپس
از  lاست و صورت کامل يا ادغام شدۀ  pFو  PFو نیز وجود يا عدم حرف زائد در آخر (در
دو مورد در دستنويسهای بندهشن به جاي  lصورتي که اختصاصاً براي نشان دادن
(نک .بندهشن TD1, Fol.

واج  lبه کار ميرود ،يعني  ، Jنوشته شده است و تنها ميتواند حاصل بی دقتی کاتب
باشد TD2, Fol. 16 r 12؛  .)DH, Fol. 166 v 11امّا نام پدر ضحّاك در دستنويسهايی
که نگارنده از وجود اين نام در آنها اطّالع دارد چنین استPfFAtnLA :
( PFAtnLA )Fol. 97 v 17بندهشنDH, Fol. 226 v 4 ،؛ )TD2, Fol. 116 v 1
(بندهشنTD1, ،

( PFبندهشنPfFAtnLv )K20, Fol. 127 r 12-13 ،
( PFAtnLv )r 14دادستان ديني .)TD4, p. 361. 5،صورت نگاشتهشده به خط اوستايي که
در نسخهاي متأخّر ،ناقص و مغلوط از بندهشن موسوم به بندهشن هندي است ()K20
نشاندهندۀ تلفظ  xrutāspاست .انکلساريا ( ،)1956: 292-293يوستي ()1963: 41, 173
و پاکزاد ( )2005: 390اين صورت را اصل قرار دادهاند .اين صورت حاصل غلطخواني واژۀ
(دادستان دينيK35, Fol. 187 ،

 PfFAtnLAدر خط پهلوي است و هیچ پشتوانۀ زباني ندارد ،لذا در اينجا به ساير صورتها
ميپردازيم( .در اين سطور براي سهولت بحث صورتهای مربوط به پدر ضحّاك را دستۀ
اوّل و صورتهای مربوط به خورشید و برز ايزد را دستۀ دوم مينامیم).
اوّلین نکتۀ قابل توجّه در اين صورتها اين است که در تمامي صورتهای دستۀ اوّل
حرف ماقبل  t ،aspاست ،ولي در دستۀ دوم اين حرف  Iاست .نکتۀ دوم وجود تنها يک
حرف  nپس از  lدر تمامي صورتهای دستۀ اوّل است ،در حالي که صورتهای دستۀ
دوم از میان  9صورت ضبطشده تنها دو مورد با يک  nپس از  lنوشته شدهاند و مابقي (7
مورد) دو حرف  nدارند .نکتۀ سوم اينکه در دو صورت از صورتهای دستۀ اوّل (که هر دو
از دادستان ديني هستند) پس از حرف اوّل ( )Aحرف  nآمده است و اين صورتها در تقابل
با تمامي صورتهای دستۀ دوماند.
بر اين اساس ،با جمع همۀ صورتها ،ميتوان حرفنويسي  ’(w)lwt’spرا براي
دستۀ اوّل و  ’lwnd’spرا براي دستۀ دوم در نظر گرفت .تلفّظ  ’lwnd’spنشاندهندۀ
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چیزي جز همان صورت پذيرفتهشدۀ  /arwandasp/نیست .اگر اين واجنويسی را
بپذيريم ،ساخت اين واژه ساختي ثانويّه و متأخّر خواهد داشت که در زبان فارسي میانه
ايجاد شده است .اين بدين معنا است که اين صفت را در دورۀ میانه از روي صورت
اوستايي  ،auruuaţ.aspa-با استفاده از واژههاي موجود در زبان فارسي میانه (  aspو
 )arwandبازسازي کردهاند .در برابر اين ساخت صورت  ’(w) lwt’spقرار دارد که
همان صورت اوستايي است که حاصل تحوّالت آوايي از دورۀ باستاني به دورۀ میانه است؛
همانند تمامي اسامي خاصّي که از دورۀ باستاني به دورۀ میانه و جديد رسیدهاند .نگارنده،
بهرغم تقريباً تمامي صورتهايي که از اين نام خاصّ در متون پس از اسالم آمده ،تلفّظ
آن را در دورۀ میانه  u/ō/arwadaspدر نظر ميگیرد .مؤيّد اين نظر عالوه بر صورتهای
نوشتاري مذکور در فوق ،صورتي از اين نام است که در متون دورۀ میانه ،نه براي پدر
ضحّاك بلکه براي جَدّ (يا جدّ پدر) زرتشت ضبط شده است .در فصل هفتم از گزيدههاي
زادسپرم در ذکر نسب پیامبر نام جدّ پدر او در دستنويسها به صورت  nPFAtnLnvjXآمده
که مصحّحین و مترجمین اين متن آن را به اتّفاق  urwataspخواندهاند ( Anklesaria,
1964: 53; Gignoux-Tafazzoli, 1993: 62, 220؛ راشد .)22 :1366 ،اين نام در دينکرد به
خط اوستايي به صورت

آمده است .در دو دستنويس از بندهشن

ضبط
(  K20bو  )M51اين نام باز هم به خط اوستايي و اين بار به صورت
شده است ( .)Pakzad, 2005: 402, footnote 322جمع اين شواهد نشان ميدهد که
صورت اصلي واژۀ مذکور بايد همان  urwataspباشد و از همۀ اين صورتها چنین
برميآيد که اين نام در ذهن زرتشتیان و مؤلّفان و کتّاب متون پهلوي نامي مهجور و
منسوخ بوده و به احتمال قريب به يقین ايشان صورت آوايي دقیق آن را نميدانستهاند.
حال زمان آن است که نگاهي دوباره به صورتهای گوناگون اين نام در متون پس از
اسالم بیفکنیم .خوشبختانه با در دست داشتن دو کتاب يوستي ( )1895: 41و صدّيقیان
( )147 :1386و نیز مقالۀ امیدساالر از رجوع به کتابهاي پرشماري که نام پدر ضحّاك در
آنها ذکر شده بینیازيم؛ لذا با اعتماد به اين سه منبع به دستهبندي صورتهای مختلف
اين نام ميپردازيم:
 -1برخي منابع اسامي عربي را جايگزين اين نام کردهاند :لهوب ،قي ،علوان.

 /26پژوهشهای ايرانشناسی ،سال  ،4شمارۀ  ،2پايیز و زمستان 1393

 -2برخي منابع صورتهايي را که مستقیماً مأخوذ از  arwandaspهستند ذکر
کردهاند :ارونداسپ ،ارونداسب ،ارونداسف.
 -3برخي منابع صورتهايي را که حاصل تصحیف و تحريف arwandasp
هستند ،ثبت کردهاند :اروند ،اندرماسب ،اندرماسف ،اندراسب ،ونداسب ،نداسب،
مرداسب ،مرداسپ ،مرداس.
 -4در دو متن ويراسته از مروجالذّهب دو صورت اروادسب و اردواسب ثبت شده
است.
تحلیل نگارنده از اين چهار دسته از اين قرار است که :صورتهای عربي ،همان گونه
که امیدساالر (همان )332 :آورده است ،ساخت عربهاست .البتّه بايد به اين فهرست ايشان
عالوه بر لهوب و قي ،علوان را نیز افزود .بر خالف نظر امیدساالر که معتقد است که
علوان صورتي تحريفشده از  arwandaspاست اين نام خاصّ ،عربي است و در زمرۀ
اعالم عربي نیز ضبط شده است (زرکلي.)249 : 4 ،
صورتهای مأخوذ از ( arwandaspدستههاي  2و  )3حاصل مهجور و متروك شدن
صورت اصلي واژه و جايگزين شدن آن با صورتي آشناتر است .در اينجا الزم است در
مورد سه عضو دست سوم توضیحي داده شود :صورتهای ونداسب و نداسب احتماالً از
همان طريقي که واژۀ اسکندر ساخته شده به وجود آمدهاند .صورت فارسي میانۀ اين نام
اخیر به خطّ پهلوي  LinYEkLAاست که تلفّظ آن  aleksandarبوده است (مکنزي:1383 ،
 .)36ظاهراً اعراب در برخورد با اين نام  LAرا با الـ ـ معرفهساز معروف عربي خلط کرده و
با حذف آن نهايتاً اسکندر را ايجاد کردهاند .ميتوان احتمال داد که اين دو صورت نیز از
طريق همین اشتباه ايجاد شدهاند.
امّا در مورد صورت مرداس نبايد از نظر دور داشت که در دو دستنويس شاهنامه
(لیدن و آکسفورد) مرداسب و يکي (واتیکان) مرداسپ آمده است (شاهنامه ،45 :1 /پانوشت .)25
عالوه بر اين سه دستنويس شاهنامه ،روايت لري نیز صورت مرداسب را دارد (نک.
امیدساالر .)329 :به عقیدۀ نگارنده صورتهای کهنتر اين نام همین دو صورت بودهاند که
همانند ساير صورتهای دستۀ سوم حاصل تصحیف و تحريف  arwandaspهستند .از
آنجا که تنوّع و کثرت صورتهای تحريفشدۀ  arwandaspبه گونهاي است که براي
برخي از آنها بازسازي مراحل تحوّل را مشکل يا غیرممکن ميسازد و اهتمام به اين امر
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پژوهنده را به گرداب وهم و خیاالت و احتماالت گونهگون ميراند ،نگارنده ،با وجود غور
در اين گرداب و دستیابي به علل و عوامل پرشمار تحوّالت آوايي و خطّي ،معتقد است که
به پذيرش اين مسأله که مرداس /مرداسب صورتي تحريفشده در کنار صورتهای ديگر
است بسنده شود و اگر بیش از اين خواهان جوابي قطعيتر باشیم ميتوان تأثیر نام عربي
مِرداس (زرکلي )202 :7،را تیر خالص و آخرين مرحلۀ همۀ تحوّالت و تحريفات دانست .اين
بدان معني است که صورت يا صورتهای تصحیفشدۀ ايراني اين نام در نهايت تحت
تأثیر نام خاصّ عربي مِرداس قرار گرفتهاند و اين نام دقیقاً همان تحوّلي را از که نام az ī
 dahāgسر گذرانده است .اين نام نیز با طيّ مراحل تحوّلي خود از صورت اوستايي aži-
 dahākaبه  az ī dahāgو  azdahāgبه گونهاي درآمد که در نهايت تشابه آوايي آنبا صورت عربي ضحّاك باعث شد که گونۀ عربي صورت اصلي ايراني را فروبلعد.
از میان دستههاي چهارگانۀ باال احتماالً دستۀ آخر به حقیقت نزديکتر باشد .شايد
بتوان صورتهای اروادسب و اردواسب مضبوط در مروجالذّهب را نزديکترين صورت به
گونۀ اصلي اين نام ( -)u/ō/arwadaspکه در خطّ فارسي ميبايست به صورت اروداسب
نوشته شود -دانست .اگر بتوان اين صورتها را جدا و متفاوت از صورتهای تصحیفشدۀ
دستۀ سوم ،که از  arwandaspناشي شدهاند ،دانست ،تنها شواهد موجود از اين نام
خواهند بود که تا حدّي بازتاب دهندۀ صورت اصلي آناند.
نتیجه
آنچه از مجموع اطّالعات باال برميآيد اين است که مرداس ،پدر ضحّاك ،بخشي از
ويژگیهای ايزد ودايي توَشْتْر ،پدر ويشوهروپه ،را که به اتّفاق آراء دانشمندان معادل ودايي
ضحّاك ايراني است بر دوش ميکشد .اين شخصیّت ،بر خالف نظر غالب پیشین که او را
حاصل تجسّد صفتي از صفات پسرش ضحّاك ميدانست ،حاصل میراث مشترکي است
که در آن هیوالي سهسر هندوايراني پدري از جنس خدايان داشته است ،خدايي که در
رديف بزرگترين خدايان ودايي است و حتّي پدر برخي از آنان نیز هست .هر چند در متون
اوستايي نامي و نشاني از او نیست ،در متون فارسي میانه با نامي که نزديک و نه همسان
با صفت ايزد خورشید و برز يَزَد است و بازتابدهندۀ يکي از صفات ويژۀ توَشْتْر ودايي
است نامیده شده است .تفاوت بارز صورت نوشتاري اين نام با گونۀ نوشتاري صفت دو ايزد
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اخیرالذّکر از سويي مانع خلط آن با اين صفت شده و از سويي نشاندهندۀ اصالت و
ديرپايي آن است؛ اصالتي که جز از طريق استقصاء در متون ودايي و سرچشمههاي
مشترك فرهنگ ايرانیان و هنديان قابل درك نميتواند بود.
چنانکه از نوشتههای ايراني از دورۀ باستان تا عهد اسالمي برميآيد ،اين ايزد مشترك
هندوايراني در ايران بر خالف هند از اقبال چنداني برخوردار نشد و تنها ردّ پايش به عنوان
پدر اژدهاي سهسر ،سهپوزه و ششچشم پديدار شد و احتماالً در مواردي برخي
خويشکاريهايي را که در اساطیر باستانيِ مشترك اختصاصاً بدو تعلّق داشت به ساير
شخصیتهای اساطیري– همانند کاوۀ آهنگر -واگذار کرد .اين مهجوري و متروکي در
اواخر دورهاي که زبان فارسي میانه رواج داشت باعث ايجاد صورتهای گوناگوني از نام
اين شخصیّت شد و در متون دورۀ اسالمي نیز که بسیاري از اسامي شناختهشده و ناميِ
اساطیري دچار تصحیف و تحريف شدند چنان دو اسبه در اين راه تاخت که حاصل آن
ايجاد حدود پانزده صورت تصحیفشده در اين متون است .در نهايت يکي از پیشروترين
صورتها به خودي خود يا تحت تأثیر نام خاصّ عربي مرداس به گونهاي درآمد که در
اغلب نسخ معتبر شاهنامه ثبت شده است.
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پورداوود ،ابراهیم ( .)1377يشتها ،ج ،2تهران ،اساطیر.
تفضّلي ،احمد( ،بیتا) تصحیح و ترجمۀ سوتکر نسک و ورشتمانسرنسک از دينکرد نهم ،رسالۀ
دکتري در دانشگاه تهران ،چاپ نشده.
جاللیان چالشتری .محمّدحسن ( .)1390لهراسب ،فردوسی و شاهنامهسرايی ،تهران ،فرهنگستان زبان و
ادب فارسی627-619 ،
خالقي مطلق ،جالل ( .)1381مرداس و ضحّاك ،سخنهاي ديرينه ،تهران ،نشر افکار.252-251 ،
دريايي ،تورج ( .)1376سهم منابع هندواروپايي در شناخت شاهنامه :هويّت کاوۀ آهنگر ،مجلۀ ايرانشناسي،
سال نهم ،شمارۀ دوم.284-279 ،
ـــــــــــــ ( .)1382کاوۀ آهنگر :صنعتگري هندوايراني ،ترجمۀ عسکر بهرامي ،معارف ،دورۀ بیستم،
شمارۀ .84-74 ،1
راشد محصّل ،محمّدتقي ( .)1366گزيدههاي زادسپرم ،تهران ،مؤسّسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
روايات پهلوي  ،1دادستان دينیک ،روايات پهلوي  ،2دستنويس ك  ،35به کوشش ماهیار نوّابي ،مؤسَسۀ
آسیايي دانشگاه پهلوي شیراز ،شمارۀ .47
روايات پهلوي ،داتستان دينیک ،نامکیهاي منوچهر ،گزيدههاي زاتسپرم و جز آن ،دستنويس ت د 4
الف ،به کوشش ماهیار نوَابي ،کیخسرو جاماسب آسا ،محمود طاووسي ،مؤسّسۀ آسیايي دانشگاه
پهلوي شیراز ،2536 ،شمارۀ .52
الزرکلي ،خیرالدين (  .)2002االعالم ،الطبعة الخامس عشره ،بیروت ،دار صادر.
فردوسي ،ابوالقاسم .شاهنامۀ فردوسي ،تصحیح جالل خالقي مطلق ،تهران ،مرکز دايرة المعارف بزرگ
اسالمی.1386 ،
صديقیان ،مهیندخت ( .)1386فرهنگ اساطیری حماسي ايران به روايت منابع بعد از اسالم ،ج .اوّل،
تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
صفا ،ذبیحاللّه ( .)1378حماسهسرايي در ايران از قديمترين عهد تاريخي تا قرن چهاردهم هجري ،چ،2 .
تهران ،امیرکبیر.
کريستنسن ،آرتور ( .)1377نمونههاي نخستین انسان و نخستین شهريار در تاريخ افسانهاي ايرانیان،
ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضّلي ،تهران ،نشر چشمه.
ــــــــــــــــــ ( .)2535آفرينش زيانکار در روايات ايراني ،ترجمۀ احمد طباطبايي ،تبريز ،انتشارات
مؤسّسۀ تاريخ و فرهنگ ايران.
مختاريان ،بهار ( .)1387مرداس ،نیکمرد آدمخوار ،نامۀ فرهنگستان ،شمارۀ .49 -39 ،37
مکنزي ،دانیل نیل ( .)1383فرهنگ کوچک زبان پهلوي ،ترجمۀ مهشید میرفخرايي ،تهران ،پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مواليي ،چنگیز ( .)1388معني نام فريدون و ارتباط آن با سه نیروي او در سنتهای اساطیري و حماسي
ايران ،جستارهاي ادبي ،شمارۀ .175 -151 ،167
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