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داریوش اکبرزاده
چکیده
اسطورۀ اژیدهاک ،یکی از قدیمیترین و شناخته شدهترین اسطورهها در ادب فارسی از دوران
کهن تا به دوران اسِّالمی اسِّت .اسِّطورۀ اژیدهاک از راه متون اوسِّتایی شِّناخته شِّدهاسِّت و در
ادبیات زرتشِِّّتی به زبان پهلوی نیز اسِِّّطورهای شِِّّناختهشِِّّده بهشِِّّمار میآید .بس پیداسِِّّت که این
اسطوره ،یادگار نوشتههای پساساسانی را نیز بهشدت تحت تاثیر قراردادهاست.
مطالعۀ تطبیقی این اسِِِّّّطوره در منابع اسِِِّّّالمی ،از بنمایۀ همانند و نزدیک آن در منابع عربی-
فار سی حکایت دارد .با وجود این ،در کوشنامه ،سرودۀ حکیم ایران شان ابیالخیر ،دا ستان درمان
بیماری ضِِّّحاک ،با پیدایی پزشِِّّکی هندی گره خوردهاسِِّّت که این نکته در سِِّّایر متون عربی-
فار سی شناخته شده ،دیدهنمی شود .این مقاله تالش دارد تا به یاری رخدادهای نخ ستین سدههای
اسِِّّالمی ،رایی حضِِّّور این پزشِِّّک هندی در درمان بیماری ضِِّّحاک را توضِِّّیا دهد؛ آنجا که
نگارنده ،ضحاک را با هارون و پز شک هندی را با پز شک نامدار هندی یعنی منکه ،پز شک معالج
آن خلیفۀ ستمگر ،سنجیدهاست.

واژههای کلیدی :ضحاک ،کوش نامه ،منکۀ هندی ،متون عربی -اسالمی.
 -1دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریpasaak@yahoo.com :
تاریخ پَیرش94/8/14 :
تاریخ دریافت مقاله1393/9/8 :
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ا -مقدمه
اسِّطورۀ ضِّحاک یکی از شِّناخته شِّدهترین اسِّطورهها در ادب پارسِّی اسِّت .در بررسِّی این
مو ضوع تحقیقات مهمی از سوی پژوه شگران خودی و بیگانه صورت گرفتها ست .معیار و منبع
پژوهنهای پی شین ،منابعی ون او ستا ،متون زرت شتی پهلوی و برخی متون پ سا سا سانی ون
شاهنامه و دیگر منابع عربی -فارسی نخستین سدههای اسالمی ،بودهاست .شوربختانه ،در تمامی
برر سیهای پی شین ارجاعی به کوشنامه اثر سترگ ایران شان ابی الخیر و گونگی بیان دا ستان
ضحاک ماردوش نشدهاست.
 -1-1بیان مسئله
در این پژوهن ضِِِّّّمن ارجاع به گزیدهای از کارهای پژوهشِِِّّّی پیشِِِّّّین و نیز منابعی که با
داسِِِّّّتان ضِِِّّّحاک ماردوش هم پیوند اند ،تالش شِِِّّّده تا دلیل ناهمانندی بین این داسِِِّّّتان در
کوشنامه و دیگر منابع پساساسانی (عربی-اسالمی نخستین سدهها) مورد ارزیابی قرارگیرد.
 -2-1اهمیت و ضرورت پژوهش
اسطورۀ ضحاک یکی از شناختهشدهترین اسطورهها در منابع عربی-ایرانی نخستین سدههای
اسِّالمی (پسِّاسِّاسِّانی) اسِّت که در کنار دیگر داسِّتانهای هم پیوند با ایران باسِّتان ،بهپیدایی
میآید .نیم نگاهی به کارهای پژوهشِِِّّّی پیشِِِّّّین ،از مراجعهنکردن به کوشنامه ،اثر درخشِِِّّّان
ایرانشان ابیالخیر ،در این موضوع خبر میدهد .افزونتر اینکه ایرانشان در روایی این داستان ،به
نکتهای خاص و متفاوت اشِِِّّّاره دارد که نیازمند بازنگری اسِِِّّّت .این نکتۀ خاص ،تاکنون مورد
توجه و بررسی واقع نشدهاست .شوربختانه ،در تفاوت روایی داستان ضحاک در کوشنامه ،در
سنجن با دیگر یادگار نو شتههای عربی -ایرانی ،به رخدادهای نخ ستین سدههای ا سالمی و نیز
پیوندهای علمی ایران و هند توجه نشِِّّدهاسِِّّت .آشِِّّکار اسِِّّت که حضِِّّور دانشِِّّمندان هندی ،از
روزگار سا سانی ،در مرکز پز شکی گندی شاپور تا مرکز علمی بغداد ،از سوی تاریخ گواهی
شدهاست.
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 -3-1پیشینۀ پژوهش
بیگمان دربارۀ ضحاک و پی شینۀ این ا سطوره ،در یادگار نو شتههای ایرانی با ستان و میانه و
نیز نوزایی آن تحت تأثیر شِّرایل نخسِّتین سِّدههای اسِّالمی پژوهنهای ارزشِّمندی صِّورت
گرفتها ست .شروو ( )Skjærvøمف صل بدین مو ضوع و پی شینۀ آن در زبانهای با ستانی و میانۀ
ایرانی پرداخته است .استاد خالقی مطلق ،پیشینۀ موضوع را در ادبیات فارسی بررسی کرده ،استاد
امیدسِِِّّّاالر دربارۀ جایگاه مردم شِِِّّّناسِِِّّّانۀ (فولکلور) آن بحر کرده و راسِِِّّّل ( )Russellبه
موضِِِّّّوع در کران ادبی ارمنی پرداختِِّّهاسِِِِّّّّتSkjærvø, Khaleghi-Motlagh, ( .
 .)Russell, 1978: 191-205در ایران و به زبان فارسِِّّی نیز پژوهنهای قابل توجهی به اپ
ر سیدها ست .از شمار برخی کارهای ساَهای نه ندان دور میتوان به سرکاراتی،84 :1385 ،
مزداپور 190 :1381 ،و دوستخواه 911: 1370،اشاره کرد.
با وجود این ،در تمامی پژوهنهای پی شین ،نهتنها به دا ستان ضحاک در کوشنامه ارجاعی
دیدهنمیشود بلکه ناهمانندی میان این متن ارزشمند و دیگر منابع نیز بررسی نشدهاست.
 -2بحث
اسطورۀ ضحاک یا اژیدهاک ،یکی از شناختهشدهترین اساطیر در ادب کهن فارسی است.
دربارۀ گونگی زاین این ا سطوره ،تغییرات ،نوزایی و سیر حرکتی آن از دورۀ با ستان به میانه
و نومیراث نوشتاری زبانهای ایرانی بسیار گفتهاند و نوشتهاند.
آبان یشِِّّت« :اژیدهاک سِِّّهپوزه ،در سِِّّرزمین «بوری» ،صِِّّد اسِِّّب و هزار گاو و ده هزار
گوسِِّّفند او (آناهیتا) را پیشِِّّکن آورد ،از وی خواسِِّّتار شِِّّد :مر این کامیابی ارزانی دار که من
هفت کشور را از مردمان تهی کنم .اردویسور آناهیتا ،او را کامیابی نبخشید( ».دوستخواه:1370،
)303
دا ستان گر شا سپ ،تهمورس و جم شید« :این نیز پیدا ست که فریدون ،ضحاک را خوا ست
بیوژ ند؛ اورمزد گ فت :اکنون (او را) مکن( »...مزداپور .)254 :1378 ،با وجود این ،در ادب
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پهلوی ،اژدهاگ ،مردی تازی اسِِِّّّت که به ایران می تازد (دوسِِِّّّتخواه)911 :1370 ،؛ همصنین
دربارۀ شِِّّخصِِّّیت و تبارشِِّّناسِِّّی عربشِِّّدۀ اژیدهاک در یادگارنوشِِّّتههای فارسِِّّی-عربی نیز
گزارشهای مهمی در دست است .در «التنبیه االشراف» آمدهاست« :عربان یمانی ،ضحاک را از
خوین دانند( ».مسِِِّّّعودی .)82 :1389،در «آفرینن و تاریخ» نیز میخوانیم« :اژدهاق ماردوش،
سهدهان و شن شم ا ست و عرب او را ضحاک میخواند( ».مقد سی )438 :1386 ،در تاریخ
ثعالبی هم اینگونه آمدهاسِِّّت« :ضِِّّحاک حمیری( »...ثعالبی نیشِِّّابوری( )23-16 :1368 ،برای
سایر منابع ،ن.ک :امیدساالر .)47 :1381،در تمامی منابع فوق ،داستان ضحاک کم و بین بسیار
همانند نقل شِِّّدهاسِِّّت؛ در شِِّّاهنامه نیز داسِِّّتان ضِِّّحاک بسِِّّی مفصِِّّل و نزدیک به دیگر منابع
اسِِّّالمی آمدهاسِِّّت( .ن.ک :فردوسِِّّی )64-45 :1380 ،داسِِّّتان یرگی ضِِّّحاک بر جمشِِّّید،
ماردوشِِّّی ،خورانیدن مغز انسِِّّانها برای درمان درد وی و در فرجام ،بهبندکشِِّّاندن ضِِّّحاک
بهدست فریدون ،از شاخصترین همانندیهای داستان با استناد به منابع اسالمی است.
-1-2کوشنامه و داستان ضحاک ماردوش
درکوشنامه ،1دا ستان ضحاک با اندک اختالفی ،در سنجن با دیگر متون فار سی ،روایت
شدهاست( .ن.ک :ایرانشان)2913-2870 :1377 ،آشکار است که کوشنامه دارای ویژگیهای
خاصِِّّی اسِِّّت که آن را از دیگر متون فارسِِّّی همسِِّّان متفاوت میسِِّّازد؛ داسِِّّتان اسِِّّکندر
) ،(Akbarzadeh(a), 2014: 3پیوندهای تاریخی ایران و سِِّّیال ،نقنآفرینی آبتین و پشِِّّتی
های طیهور ،شاه سیال ،از ایرانیان سرگردان در آن کران ) ،(Akbarzadeh(b(,2014:5بخشی
از این ادعا است .با وجود این ،در داستان ضحاک نین آمدهاست که:
شِِِّّّنیِّدم کِّه ضِِِّّّحِّاک نِّدان بخورد

کِِّّه آمِِّّد سِِِّّّر هر دو کتفن بِِّّه درد

همی درد خر نگ خوا ندش پزشِِِِّّّّک

یکی سِِِّّّرد بیماری سِِِّّّرد و خشِِِّّّک...

پِِّّزشِِِِّّّّکِِّّان هشِِِِّّّّیِِّّار دَ را بِِّّخِِّّوانِِّّد

همِِّّه کس ز درمِِّّان او خ یره مِِّّانِِّّد...

پِِّّزشِِِِّّّّکِِّّان جِِّّادوی دسِِِِّّّّتآزمِِّّای

بِِِّّّمِِِّّّانِِِّّّدنِِِّّّد خِِِّّّیِِِّّّره زکِِِّّّار خِِِّّّدای
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یِِّّکِِّّی مِِّّرد ه ندی ز درگِِّّاه شِِِِّّّّاه

درآمِِّّد نشِِِّّّسِِِِّّّّتِِّّه بِِّّر او گِِّّرد راه...

ب پرسِِِِّّّّیِِّّد هر کس کِِّّه تو کیسِِِِّّّّ تی

بِِّّه درگِِّّاه شِِِِّّّّاه از پِِّّی ِِّّیسِِِِّّّّتِِّّی

نین داد پاسِِِّّّخ که هسِِِّّّتم پزشِِِِّّّّک

بِِّّدانم ز هر گونِِّّهای تر و خشِِِِّّّّک...

پزشِِِّّّکان به سِِِّّّیلی گشِِِّّّاد ند دسِِِّّّت

شِِِّّّد از زخم ،هندو و بیهوش مسِِِّّّت...

شِِِِّّّّبِِّّا نگِِّّاه درگِِّّاه ون شِِِِّّّّد ت هی

درآمِِّّد بِِّّه درگِِّّاه شِِِِّّّّاهِِّّنشِِِِّّّّهِِّّی...

کِِّّه ایِِّّن درد را ِِّّاره آرم بِِّّجِِّّای

کِِّّنِِّّد درد را بِِّّر تِِّّو آسِِِِّّّّان خِِّّدای

از این گف ته ضِِِّّّ حاک شِِِِّّّّد شِِِِّّّّاد مان

بسِِِِِّّّّّی ِِّّیِِّّز دادش هِِّّم انِِّّدر زمِِّّان

(ایرانشان)303-302 :1377 ،
نگارنده در پی بررسی تکراری شخصیت ضحاک و ماردوشی او نیست؛ پرسن اینجا است
که را در کوشنامه ،داسِِّّتان ضِِّّحاک با «پزشِِّّک هندی» گره خوردهاسِِّّت آیا حضِِّّور این
شخصیت ،یک تصادف است یا باید برای آن دالیل منطقی جستوجو کنیم با وجود این ،در
پیشِِِّّّینۀ این داسِِِّّّتان از دورۀ باسِِِّّّتان ،میانه و نو نمیتوان اثری از وجود یک پزشِِِّّّک هندی یا
شخصیتی هندی دید و دیگر منابع عربی و اسالمی نیز آن را گواهی نمیکند.
 -1-1-2پیوندهای علمی ایران و هند ،تأثیر احتمالی آن بر داستان ضحاک

آ شکار ا ست که هند ،یکی از نامهای شناخته شدۀ جغرافیایی در ادب پار سی از روزگاران
کهن تا به دورۀ نو است و نیز نامی آشنا در متون فارسی باستان (جنوب غربی) و اوستا (شماَ
شرقی) در دورۀ باستِِِّّّان زبِِِّّّانهای ایرانی است .این نِِِّّّام بهیاری متون دورۀ میانه و بویژه متون
زرتشتی و سنگ نوشته های شاهان ساسانی ،در این دوره نیز نامی آشنا است( .ن.ک :اکبرزاده
و طاووسِِِّّّی )152 :1385 ،پیوندهای علمی ،یکی از بخن های مهم روابل تاریخی-فرهنگی
میان دو کشِِّّور ایران و هند بهشِِّّمار میرفتهاسِِّّت .آنگونه که دینکرد هار روایت میکند،
بخشِِّّی از متون پزشِِّّکی هندی به دسِِّّتور اردشِِّّیر و شِِّّاپور به زبان پهلوی ترجمه شِِّّدDe ( .
 )Menasce, 1945: 9همصنین از جایگاه ارجمند پز شکان هندی در دان شگاه گندی شاپور
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نیز آگاهیم .تأثیر دانن و ادب هندی بر ایران ،یکی از مهمترین مسیرهای جهانیشدن فرهنگ،
ادب و برخی داننهای هندی بودهاست .دانشمندان هندی در نخستین سدههای اسالمی نیز در
مراکز معتبر علمی مشغوَ بهکار بودند( .قس .دریایی )66 :1383 ،اکنون و با این مقدمۀ کوتاه،
آیا میتوان وجود این پزشک هندی در داستان ضحاک را با پیوندهای دو سویۀ علمی و تأثیر
علمی هند بر ایران سنجید
به گمان نگارنده ،برای رایی وجود این پزشِِِّّّک هندی باید بهسِِِّّّرات اتفاقهای نخسِِِّّّتین
سدههای ا سالمی رفت؛ آنجا که برخی رخدادهای جدید اجتماعی ،سیاسی و تاریخی در نتیجۀ
تازش اعراب ،بر بسِِِّّّیاری از اسِِِّّّطوره ها در ادب فارسِِِّّّی اثرگَار میشِِِّّّوند .درهمتنیدگی
رخدادهای سیاسی-اجتماعی یا تاریخی با اساطیر ،موضوعی قابل فهم و از راه یادگارنوشتههای
نخسِِّّتین سِِّّدههای اسِِّّالمی ،قابل اثبات اسِِّّت .نگارنده پیشِِّّتر نشِِّّان دادهاسِِّّت که را اسِِّّطورۀ
جمشید ،یکی از کهن اساطیر ایرانی ،با ین (شرق دور) گره خوردهاست؛ آنجا که جمشید در
ین کشتهمیشود)Akbarzadeh(c),2014: 1-12( .
باری ،منکه یا کنکۀ هندی ،بیگمان یکی از شخصیتهای برجسته و نامدار هندی در پزشکی،
به گواه متون عربی-فارسی نخستین سدههای اسالمی است .نام این دانشمند بزرگ هندی ،از راه
گزارش ابوریحان بیرونی و جاحظ نیز قابل فهم استAkbarzadeh, 2013:5; ( .
 .)Dehkhoda:onlineآن نان که از متون عربی -فارسی میتوان فهمید ،این دانشمند به
گمانی بهدرخواست هارون رشید ،خلیفۀ ستمگر بغداد ،در پی بیماری بدان شهر وارد شد .هر ند
از دورۀ ساسانی ،دیگر دانشمندان هندی ،از جمله پزشکان ،تأثیری بزرگ بر پزشکی ایران
گَاشتند ،متون فارسی-عربی بدین پزشک به گونهای دیگر نگریستهاند .حضور وی بر بالین آن
خلیفه و موفقیتن در درمان بیماری از یک سو و یرگی وی در دانن پزشکی و ترجمۀ متون
علمی از سنسکریت به زبان فارسی و سپس عربی ،او را خاصتر از سایرین به پیدایی میآورد.
 -2-1-2بیماری هارون رشید و حضور منکۀ هندی بر بالین وی
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در برخی از متون ،به داستان بیماری هارون ،خلیفۀ ستمگر ،اشاره شدهاست ...« :هارون حرکت
کرد و ون به طوس رسید ،در خانۀ حمیدبن قحطبۀ طوسى ،منزَ کرد و سخت بیمار شد؛
پزشکان را براى معالجهاش جمع کردند (»...دینوری )433 :1371،
« ون هارون الرشید در وقت لشکرکشیدن به خراسان ،بدان موضع رسید ،ناخوش شده ،خون
بر مزاج او غالب آمد( »...قزوینی)421 :1373،
آنگونه که از برخی متون میتوان فهمید ،پزشکان دربار از درمان آن خلیفۀ ستمگر ناتوان بودهاند
و این ،مهمترین دلیل حضور پزشکی هندی بر بالین خلیِّفه بودهاست« .بعضی گفتهاند که «جبریل بن
بختیشوع» ،دربارۀ عالجی که کردهبود ،خطا کرد و نان شد که رشید شبی که میمرد ،میخواست
او را بکشد( ».طبری)5368 :1362،

در مروجالَهب و معادنالجوهر ،به این پزشک اشاره شدهاست« :در ایام هارونالرشید ،طبیبی
در بغداد بود که عامه به فضایل او تبرک میجستند( ».مسعودی)38 :1387 ،
در تاریخنامۀ طبری آمدهاست که:
« رشید عزم کرد که خود به خراسان شود...از پزشکان (جبریل بن) بختیشوع را ببرد و آن وقت
بیمار بود .از نهروان ،رسولی بیرون کرد به راه عمان به ملک هندوستان ،با خواستۀ بسیار و گفت مرا
علت ،بسیار شدهاست و سفر دراز در پین آمده ،آن پزشک تو را که منکه نام است ،بفرست تا با من
به خراسان آید...و ملک هندوستان ،منکه را بفرستاد و رشید را اندر یافت .منکه ،او را عالج کرد.
رشید بهتر شد( ».بلعمی ،1389 ،جلد هارم)1207 :

در تاریخ طبری هم میخوانیم:
«رشید بیماریای گرفت و طبیبان به عالج وی پرداختند امّا از بیماری خوین ،بهی نیافت .ابوعمر
عجمی گفت :در هند طبیبی هست به نام منکه و دیدمشان که او را بر همۀ مردم هند مقدم میدارند
که یکی از عابدان و فیلسوفان آنجاست .رشید ،کس فرستاد که او را بیاورد و جایزهای همراه او
فرستاد که برای سفر خوین ،از آن کمک بگیرد .منکه بیامد و رشید را معالجه کرد و در نتیجۀ
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معالجه ،وی از بیماری خوین بهی یافت و مقرریای سنگین برای وی معین کرد و امواَ کافی داد».
(طبری)5379 :1362،

دربارۀ تِّاریخ ورود منِّکه به بِّغداد ،اظِّهارنِّظرهای متِّفاوتی وجِّود دارد و بِّه گِّمانی بِّه
درخواست شخص هارون (ف193ه.ق) بودهاست( .ن.ک :همان )5370 :بیگمان ،حضور او در
بغداد و در زمان خلیفگی هارون ،سرآغاز تحوالتی بزرگ در پزشکی بودهاست .آثار ارزشمند
علمی این دانشمند نامدار هندی ،از راه منابع عربی -فارسی شناخته شدهاست .از جمله آثار
معروف وی میتوان به «سسرده» و «اسماِ عقاقیر الهند» اشارهکرد( .قس .ابن ندیم،446 :1381 ،
 )486،536به گمانی ،منکه در آغاز راه ،با حسادتهایی روبهرو بودهاست.
همان گونه که در مقدمه ذکر شد ،تبارشناسی عربی ضحاک ،در نخستین سدههای اسالمی
رخ دادهاست( .قس .صفا )458 ،1369 :شرایل خاص اجتماعی نخستین سدهها و بیداد برخی
خلیفگان میتواند در این رخداد نقشی مهم داشتهباشد .آیا حضور منکه بر بالین هارون نمیتواند
در روایت کوشنامه اثرگَاشتهباشد به گمانی ،در این تصویرسازی بتوان ضحاک را با شخصیت
هارون و پزشک هندی را با جایگاه ارزشمند منکه در کوشنامه سنجید .کوشنامه از متون نادری
است که داستان سرگردانی ایرانیان را در شرق دور و تالش بازماندگان یزدگرد و لشکرکشیهای
آنان و نبرد برای رهایی ایران از دست حاکمان بغداد را به تصویر میکشد ( Akbarzadeh,
)2014: 6؛ آنجا که بن مایۀ پریشان داستان (بیتهای ) 138-129 :بهیاری دوستی فرزانه ،به حکیم
ایرانشان رسیدهاست! شوربختانه از نثر ویرانهای که آن حکیم دریافت و به بوستانی آن را تبدیل
کرد ،آگاهی دقیقی در دست نیست امّا میتوان حدس زد که در آن منبع کهنساَ ،دادههای
ارزشمندی از نخستین سدهها محفوظ مانده بود؛ آنجا که بنا بر سنتی کهنساَ ،تاریخ و اسطوره با
هم درآمیخت و به دست آن بوستانآرای رسید.
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-3نتیجهگیری
اسطورۀ ضحاک ،یکی از کهن اساطیر شناخته شده در ادب پارسی است .آشکار است که
اسِِّّاطیر همواره تحت تأثیر شِِّّرایل سِِّّیاسِِّّی-اجتماعی ...و رخدادهای تاریخی قرار میگیرند.
ا سطورۀ ضحاک نیز در شمار آن بخن از ادب فار سی ا ست که د ار شک ستگی و نوزایی در
م سیر حرکتی خود شدها ست .یکی از بخنهای نو این ا سطوره ،پیدایی یک پز شک هندی به
عنوان در مانگر درد ضِِِّّّحاک ،در کوش نا مه ،اثر ایرانشِِِّّّان ابی الخیر ،اسِِِّّّت .هر ند ز مان
نقنآفرینی او در داستان بسی کوتاه است ،با دیگر دادههای موجود همپیوند ،ناهمانند میافتد.
نگارنده در برداشتی دگرگون از این روایت ارزشمند کوشنامه ،باور دارد که شخصیت این
پزشِِِّّّک هندی ،تحت تأثیر نام بزرگ منکه ،پزشِِِّّّک نامدار هندی ،در زمان ورود به بغداد و
درمان خلیفۀ ستمگر بغداد ،یعنی هارون ر شید بوده ا ست .منکه ،شخ صیتی شناخته شده برای
متون عربی -فارسی است و آثار ارزشمند او در عرصۀ علمی ،گواهی جایگاه سترگ وی است.
به گمانی ،یرگی وی در پزشِِِّّّکی و اعتباری که در دربار یافت ،یکی از بهانه های ایجاد
حسادت از سوی همکارانن بودهاست .آیا کتک خوردن ،اخراج و فرار پزشک هندی داستان
ضحاک در کوشنامه می تواند با حسادت احتمالی دیگر پزشکان دربار سنجیده شود
تصِِّّویرپردازی متون ایرانی از ضِِّّحاک ،بهعنوان شِِّّخصِِّّیتی عرب ،ریشِِّّه در رخدادهای
نخستین سدههای اسالمی دارد .بهگمانی ،در پشت این تصویر بتوان ضحاک را هارون و پزشک
درمانگر را منکۀ هندی ت صور کرد .به گمانی ،یرگی و زبرد ستی منکه در پز شکی ،او را تا به
مرز جادوگری برده و شِِِّّّخصِِِّّّیت منفی هارون در اندیشِِِّّّۀ ایرانیان نیز در این «درمان پرسِِِّّّن
برانگیز» بیتأثیر نبودهاست.
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یادداشتها
 -1کوشنامه ،متنی حماسی ،اثر حکیم ایرانشان ابی الخیر ،سروده شده به  502-501هجری به پیروی از
استاد توس است .این متن به کوشن استاد جالَ متینی ( )1377به اپ رسیدهاست .نگارنده ،عالوه بر
مقدمۀ دانشِِِّّّورانۀ اسِِِّّّتاد فرزانه دکتر متینی ( ،)Matini: 2008, Onlineبه یاری برخی یادگارهای
باستان شناختی به دست آمده از گورگاه شاهان سیال ،زمینههای نویی از پیوند ایران (با فروپاشی روزگار
سِِّّاسِِّّانی) و سِِّّیال (کره) را نشِِّّاندادهاسِِّّت .همصنین ،قراردادی پژوهشِِّّی در این زمینه ،با دانشِِّّگاه هان
یانگ کره جنوبی از ساَ  2008به امضا رسیدهاست .کوشنامه دارای سه بخن متفاوت ،بخن نخست
( سوای مقدمه) همپیوند با میراث هلنی ستی ،بخن دوم (از بیت  )919به پیوند ایران و سیال و بخن سوم
(پس از برگشت کارم) ،به شرح پهلوانی های فریدون میپردازد .در هر سه بخن« ،کوش» ،شخصیتی
مهم و بهعنوان شِِّّاه در کران شِِّّرق دور ( ین) بهشِِّّمار میرود( .ن.کAkbarzadeh 2014, 5:
 .)(b):برای پیو ند سِِِّّّیال و ژاپن -سِِِّّّوای گزارش جالَ متینی در مقدمۀ کوش نامه ،ن.ک :اذکایی:

1389،76
فهرست منابع
 کتابها -1ابن ندیم ،محمد بن اسحاق .)1381( .الفهرست .ترجمه و تحشیۀ رضا تجدد .تهران :اساطیر.
 -2اذکایی ،پرویز .)1389( .ابوریحان بیرونی (افکار و آراء) ،چ .هارم .تهران :طرح نو.
 -3اکبرزاده ،داریوش و طاووسی ،محمود .)1385( .کتیبههای فارسی میانه (ساسانی) .تهران :خانۀ
فرهیختگان هنر.
 -4ایرانشان ابی الخیر.)1377( .کوش نامه .به کوشن جالَ متینی .تهران :علمی.
 -5بلعمی ،محمدبن محمد بن عبداهلل .)1389( .تاریخنامۀ طبری (منسوب به بلعمی) ،هار جلد،
تصحیا و تحشیۀ محمد روشن .اپ سوم .تهران :سروش.
 -6بهار ،مهرداد .)1381( .پژوهشی در اساطیر ایران (پاره نخست و دویم) .چ .هارم .تهران :آگه.
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 -7ثعالبی نیشابوری ،عبدالملک بن محمد بن اسماعیل .)1368( .تاریخ ثعالبی ترجمۀ محمد فضائلی.
تهران :قطره.
 -8دریایی ،تورج .)1383(.شاهنشاهی ساسانی .ترجمۀ مرتضی ثاقبفر ،تهران :ققنوس.
 -9دوستخواه ،جلیل .)1370( .اوستا ،دو جلد .تهران :مروارید.
 -10دینوری ،احمد ابن داود .)1371( .اخبار الطوال .ترجمۀ مهدوی دامغانی .تهران :نی.
 -11سرکاراتی ،بهمن .)1385( .بنیان اساطیری حماسه ملی ایران ،سایه های شکار شده (گزیده
مقاالت فارسی) .تهران :طهوری.
 -12صفا ،ذبیا اهلل.،)1369( .حماسهسرایی در ایران .چ .پنجم .تهران :امیرکبیر.
 -13طبری ،محمد بن جریر .)1362( .تاریخ طبری .ترجمۀ ابوالقاسم پاینده 16 ،جلد .تهران :اساطیر.
 -14فردوسی ،ابوالقاسم .)1380( .شاهنامه ،نه جلد .چ .دوم .تهران :ققنوس.
 -15قزوینی ،زکریا بن محمد .)1373( .آثارالبالد و اخبارالعباد .ترجمۀ جهانگیر میرزا .تهران:
امیرکبیر.
 -16مزداپور .کتایون .)1381( .ن.ک :بهار مهرداد.
 -17مزداپور ،کتایون .)1378( .داستان گرشاسب ،تهمورس و جمشید گلشاه و متنهای دیگر
(دستنویس ام .او  .)29تهران :آگه.
 -18مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین .)1389( .التنبیه و االشراف .ترجمۀ ابوالقاسم پاینده .چ هارم.
تهران :علمی و فرهنگی.
 -19مسعودی ،علی بن حسین .)1387( .مروجالذهب و معادنالجوهر .ترجمۀ ابوالقاسم پاینده .چ.
هشتم .تهران :علمی و فرهنگی.
 -20مقدسی ،مطهر بن طاهر .)1386( .آفرینش و تاریخ (دو جلد) ،مقدمه .ترجمه و تعلیقات
محمدرضا شفیعی .چ .سوم .تهران :آگه.
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 مقالهها جستارهای شاهنامه شناسی،» «ضحاک پسر مرداس یا ضحاک آدمخور.)1381( . محمود، امیدساالر-1
. موقوفات محمود افشار: تهران،54-44 . صص، پژوهن و نگارش محمود امیدساالر،و مباحر ادبی
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