
 
 
 
 
 

 خواستگارى افراسياب از اسپندارمد

 اغوا در اساطير ايرانى (1)مايهاى از بُننمونه   

 

 دكتر احمد تفضلى   

 

 

 چهر،اى ايران در طى فرمانروايى صد و بيست ساله منو بنابر تاريخ افسانه

 تدبير افراسياب ت انست به مدت دوازده سال بر ايرانشهر مسلط ش د. سرانجام با

ايوران  اى ميانزمين، و با تيراندازى آرش كمانگير مصالحه (2)ارمد، ايزدْبان ىاسپند

نواب  م و ت ران انجام پذيرفت. اين مطلب در كتابهاى پهل ى باختصار آموده و در

ترى بيشو اند، بوا تصصوي دوران اسالمى كه بر اساس خداينامه پهل ى تدوين يافته

نقو   كنوي  و سوپب بوهزير نق  مىذكر شده است. بعضى از اين روايات را در 

 :پردازي اسپندارمد در اين ماجرا مى

 (3) :(13ص  211ص )بنده  

آمود  من چهر زاده شد و كين ايراج را خ است. بعدافراسياب (4)اندر اين هزاره»

يار آنوان راند و با بال و نياز ومرگ بسو (5)و من چهر و ايرانيان را به پدشخ ارگر

گور، و ن ذر پسران من چهر را كشت توا اينهوه درنسولى دي را ناب د كرد و فُرَش

 «...ايرانشهر از افراسياب ستانده شد

                                                 

 .202-189(، صص 1367زمستان )، 2، ش7نامه، سال ايران. 
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 (6) :(7س 435الرس  و المل ك، يه ، ص تاريخ)طبرى 

پب از آنن كه شصت سال از كشته شدن ت ر و سل  به دست من چهرگذشوته »

د.سوپب ب د، افراسياب به جنگ من چهر آمد و او را در طبرسوتان محاصوره كر

من چهر بوه نوام من چهر و افراسياب بر اين مصالحه كردند كه تير يهى از مردان

هر كجا برسود آنجوا را وودود مملهوت داننود و ازآن تجواوز  (7)آرش شي اتير

 «.نهنند

 

 هموين روايوت را بوا تصصوي  (8) (345ترجموه تواريخ طبورى، ص )بلعمى 

 .بيشترى در جزئيات داستان آورده است

 (9) :(146دء والتاريخ، س م، ص الب)مقدمى 

ب ترك سال ب د وافراسيا 120 (من چهر =)گ يند كه فرمانروايى او ايرانيان مى»

ب د به خ نخ اهى پودرش برخاسوت وسوالها او را در  (=ت ر)كه از نس  ط ج 

تيور پرتواب از محاصره گرفت. آنگاه ت افق كردند كه افراسياب بوه انودازه يو 

بيصهند و او كوه پب مردى را به نام آرش گصتند تا تيرى مملهت  را بدو بدهد.

 ومردى نيرومند و چاالك ب د، بر كمان خ ي  تهيه زد و خ ددر آن غرقه شد 

ى تيرى از طبرستان پرتاب كرد كه در باالى طخارستان فرودآمد و آرش بر جوا

 «.خ ي  مرد

 

 (10) :(12االم ، يه ، ص تجارب)ابن مسه يه 

طو ج  رسد و از نس شان بدو مىكه تركان نسب (11)ب پسر تُركآنگاه افراسيا»

ان طبرسوت پسر افريدون ب د، پيدا شد و بوا منو چهر جنگيود و او را در (= ت ر)

معوين كردنود  محص ر كرد. سپب من چهر و افراسياب صلح كردند و مرزى را

 «...كه از آن تجاوز نهنند
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 (12) :(107غررالسير، ص)ثعالبى 

انتقوام ومله افراسياب را به ايران در اواخور ممور منو چهر و بوراى اين مؤلف»

سياب افرا درباره تسلط»آورد كه: داند. آنگاه مىمى (= ت ر)خ ن نياى خ د ت ز 

كوه  هاى گ نواگ نى هسوت. در بعضوى از آنهوا آموده اسوتبر ايرانشهر روايت

سوپب  شود. افراسياب من چهر را در طبرستان محاصره كرد و ايران را متصرف

رتواب پ آن را به من چهر پب داد با اين مصالحه كه افراسياب به اندازه ي  تيور

صاق آرش ات از خاك كش ر را به من چهر ببخشد، و اين زمانى ب د كه تيراندازى

 «.افتاد

 

ت ايون ن يسونده دربواره يهوى از دو ملو (13) (.220آثارالباقيه، ص )بيرونى 

 :آورد كهمى (ر از ماه تير = روز سيزده  تيرماهروز تي)برپاداشتن جشن تيرگان 

 رايرانيان برآنند كه چ ن افراسوياب بور ايرانشوهر مسولط شود و منو چهر را د»

 بورآوردها طبرستان محاصره كرد، از او چيزى را خ است. من چهر خ اه  او ر

هواى ساخت به شرط اين كه افراسياب به انودازه يو  تيور پرتواب ازسورزمين

داد كه  اى به نام اسصندارمد واضر شدو دست را بدو بازگرداند. فرشتهايرانشهر ر

 «...كمان و تيرى را برگيرند

 

 (14) :(7االخبار، ص زين)گرديزى 

بيرون آمد و و چ ن هصتاد سال از مل  من چهر بگذشت، افراسياب بن پ شنگ»

و ورب كرد، و من چهر را اندر ك ههاى طبرستان بوه وصوار كورد وپادشواهى ا

بگرفت. دوازده سال او داشوت توا از وى بازسوتد، و ميوان ايوران وتو ران وود 

 «...نهاد

 

 (15) :(37فارسنامه، ص 

و بعد از چند سال از مل  او افراسياب خروج كرد به كينه خ استن ت ر وسل  »
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نت انست كرد از من چهر و با لشهرى مظي  بيامد، چنان كه من چهر با او مصاف

در وى ت از بهوور محهمووى، و چوو ن افراسووياب را دسووتو بووه طبرسووتان رفوو

 «...رسيد، مردم را در ميان داشتند تا صلح كردندنمى

 

شهرها  بنابر دسته ديگر از روايات افراسياب در هنگام ومله خ د به ايران،

هوا رودخانوه ها و انحراف مسويرها و چشمهرا ويران كرد و با خراب كردن قنات

مصوالحه  ازداشوت. در بعضوى از ايون روايوات سوخن ازآب را از ايران زموين ب

در  دين تجلى» (16) (:4بند  4فص  )هاى زادسپرم، افراسياب در ميان نيست. گزيده

 «...اسپندارمد در آن زمان ب د كه افراسياب آب را از ايرانشهر بازداشت

 (17) :(الف 44تا  41، بندهاى 26پرس  )مين ى خرد، 

 د،ب د كه سل  و ت ر را به كوين ايورج كوه نيواي  بو  و از من چهر اين س دها»

 بهشت و از آسيب رسانيدن به جهان بازداشت، و از زمين پدشوخ ارگر توا بُونِ

 رانشوهرگ زگ را كه افراسياب گرفته ب د، به پيمان از او بازستد و به ملهيوت اي

 را از بآورد؛ و افزودن درياچه كانسه كه افراسياب آن را پايمال كرده بو د، و آ

 «.آن روانه ساخت

 

 (18) :(25االرض واالنبياء، ص سنى مل ك)ومزه اصصهانى 

 ايرانشوهر سال بور 12افراسياب ترك مدت  (=من چهر)و در زمان پادشاهى او »

طبرسوتان  هواىمسلط شد و من چهر را از تخت شواهى برانود و او را در بيشوه

ويوران و  ر شوهرها رامحب س كرد. افراسياب در سالهاى تسولط  بور ايرانشوه

ك ر كرد.  ها رادژها را خراب كرد، رودها را پر و كاريزها را لگدك ب و چشمه

وى  در سال پنج  سلطه او مردموان دچوار قحطوى شودند و توا آخور روزگوار

نه سوه همچنان ب دند. در هنگام فرمانروايى او آبها خش  و جايهواى آبوادان از

 «.كه خدا او را برانداخت خالى شد و كشتزارها تباه گشت تا اين
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 (19) :43الت اريخ، ص مجم 

 اانودزاه بيامود و چنود سوال منو چهر رپب ي  راه افراسياب با سپاهى بوى»... 

 ز قلعوهاوصار داد اندر طبرستان... و بر آخر صلح افتاد بر تير انداختن آرش، و 

.. بمورد. انود. پوب منو چهرآم  با مقبه مزدوران برسيد و آن مرز ت ران خ انده

وبدان وقت كه وصار ب د، افراسياب كاسه رود ببست و پ سوت گواوان بسويار 

پركرد تا آب غلبه گرفت و بگرديد و شوهرها و زموين ايوران خوراب گشوت از 

ياب آن،... ودر جمله شهر رى ب د... و هر كاريز و چاهى بدان ودود كوه افراسو

 «...همه آبادان كرد (من چهر)كرده ب د،  خراب

 

 هواى ديگور ايون وادثوه بوه دورانوى پوب از درگذشوتعضى روايتدر ب

 (20) :(به بعد 13س  212ص )افراسياب نسبت داده شده است. بنده  

 وآش ب  هنگامى كه من چهر درگذشت، بار ديگر افراسياب آمد و به ايرانشهر»

 پسور( =زو)كورد و بواران را از ايرانشوهر بازداشوت توا اوزو  (تحميو )ويرانى 

 ىكورد كوه آن را نو  بواران (ايجواد)مد و افراسوياب را رانود و بواران تهاسب آ

 «.خ انند

 

 :(البدء والتاريخ، دنباله روايت پيشين)مقدسى 

 دنآنگاه افراسياب تُركى پادشاه شد و بوه تبواهى و ويرانوى شوهرها و پُور كور»

 نگواهگ يند ديگر بر مردمان و وي انوات بواران نباريود. آ ها پرداخت...رودخانه

 مردى كه از خاندان سلطنت نب د به پادشاهى رسيد و نام وى زوبون طهماسوب

 «.ب د. او افراسياب را بيرون كرد و به سرزمين خ ي  راند

 

 :(18تجارب االم ، دنباله روايت قبلى، ص)ابن مسه يه 

زو پسر غلبه افراسياب بر اقلي  باب  از زمانى كه من چهر درگذشت تا زمانى كه»

آنچوه ا به تركستان راند، دوازده سوال بو د. آنگواه زو بوه سواختنتهماسب او ر
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افراسياب ويران كرده ب د، پرداخت. فرمان داد كه دژهاى ويران شده رابسوازند 

آنهايى كه و رودها و كاريزهايى را كه خراب و ك ر شده ب د، باز سازند و براى

 «...بسترشان خراب شده ب د، بستر تازه درست كنند
 

 :(غررالسير، دنباله روايت قب ) ثعالبى،

ا رآن  و بنابر بعضى روايات ديگر افراسياب تص ر ومله به ايرانشهر و تصرف»

مودت  نهرد مگر پب از درگذشت من چهر و ظه ر پسر او ن ذر. افراسياب بوه

 سال ايران را در اختيار خ د داشت تا ايون زو پسور طهماسوب او رابيورون 12

 «.راند

 

 (21) :(85تاريخ گزيده، ص )ى ومداللَّه مست ف

رد و در افراسياب... بعد از قت  ن ذر بر ايران مست لى شد. قت  و غارت بسيارك»

كاريزهوا انباشوته  ها ك ر كرد وخرابى مل  ك شيد. ممارات بشهافت و چشمه

 «...گردانيد و درختان ببريد

 

 ردنكوانى اوتماالً در تحرير اصلى داستان، ومله افراسياب به ايران و زنود

هوا مهمن چهر در پدشخ ارگر و ويرانى شهرها و پُر كردن قناتها و ك ر كردن چش

سوت. اها از ايرانشهر همه مرب ط به دوران من چهر بو ده وبازداشتن آب رودخانه

سورو اى ايوران توا زموان كيخهاى افراسياب در تواريخ افسوانهامااز آنجا كه ومله

توه مى داستان بوه زمانهواى مختلوف انتقوال يافيابد، بعضى از و ادث فرمىادامه

ارى ين در يكند، نق  اسپندارمد ايزدبان  يا الهه زماست.آنچه اين نظر را تأييد مى

ى به من چهر است كه شرح آن باختصار در سه متن پهل ى و ي  متن سورياندادن

 :كني است و آنها را در اينجا نق  مىآمده
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 (22) :(7تا  4د بن 4فص  )هاى زادسپرم گزيده

 رتجلى دين در اسوپندارمد در آن زموان بو د كوه افراسوياب آب را از ايرانشوه»

منو چهر اى در خانوهبازداشت. براى باز آوردن آب، اسپندارمد به شه  دوشيزه

شود.  بو د،متجلى (= غير ايرانيان)انيران  (23)كه فرمانرواى ايرانشهر و پاسخگ ى

كوه  -هاسَور د كه از هر س ى آن بوه انودازه يو اى از ن ر بر تن كرده ب جامه

= )كُسوتى تابيوده، و بور ميوانْروغ موىفو -درازاى آن معادل دو فرسنگ اسوت 

بسوته  كه اسپندارمد راكُسوتى (ديگر)دوشيزگان  (24) از زر بسته ب د... (كمربندى

 «.مشتاق شدندديدند، براى اين كه زيبا جل ه كنند، به بستن آن (= كمر بسته)

 

 (25) :(38بند)شهرستانهاى ايران 

 شهرسووتان زرنووگ را نخسووت افراسووياب توو رانى ملعوو ن سوواخت و آتوو »

( زنودانى)و من چهر را در پدشوخ ارگر  (27)كرك ى را آنجا نشانيد، (26)ورجاوند

 كوورد و اسووپندارمد را بووه زنووى خ اسووت و اسووپندارمد در زمووين درآميخووت.

 «...كرك ى را خام ش كردآن شهرستان را ويران و آت   (افراسياب)

 

 (28) :(51و  50، بندهاى 4فص  )يادگار جاماسبى 

ا پادشواهى ر در ميان پادشاهى من چهر افراسياب ت رانى جادوگر دوازده سوال»

شودند. سوپب  (29)بستد، و من چهر و ديگر ايرانيان در ك ه پدشخ ارگر زنودانى

وسواي   افزار و با( ايرانيان =)و آنان  (31)در آمد «گيتى» (30)اسپندارمد به ص رت

افراسوياب بواز  و پشتيبانى و يارى بسويار ديگور مين هواى خو ب، زموين را از

 «.ستدند

 

 (32) تئ دور باركناى:

دوشويزه  گ يد كه: زمينمى (= زردشت)او  (تعليمات خ د)در بخ  ديگر از »

ه دربوار( = زردشوت)... او (= فراسوياگ، افراسوياب)ج انى ب د نامزد پريسوگ 
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وزردشوت  (33)اى يا سگ پيرى ب دگ يد كه گاهى كب ترى يا م رچهپريسگ مى

 «.را پذيرفت (= افراسياب)پريسگ 

 

 بوه شوباهت ميوان روايوت موذك ر در رسواله (35)و مارك ارت (34)بن نيست

ى مند بخشاند، اما هر دو دانششهرستانهاى ايران و روايت تئ دور باركناى پى برده

ز اى ايوران را كوه مربو ط بوه درخ اسوت ازدواج افراسوياب ارساله شهرستانه از

 :انداست، چنين ترجمه كرده اسپندارمد

در  (او بوا)افراسياب اسپندارمد را به زنى خ است و اسپندارمد در آن سرزمين »

 «...آميخت

 

 مارك ارت نتيجه گرفته اسوت كوه ازدواج اسوپندارمد، ايزدبوان  و صواوب

 م جب گرديد كه وى بر ايران زمين مسلط ش د. به نظر اختيار زمين، با افراسياب

ايران  همين دانشمند، بعداً هنگامى كه افراسياب به ويرانى و خشهسازى سرزمين

 (36) آم خت. خاطر شد و چگ نگى تيراندازى را به آرشپرداخت، اسپندارمد آزرده

شود ص ر موىت بن نيست بر آن است كه بر اساس اشتقاق ماميانه از نام افراسياب،

زمين در مصهو م  مرتبط است. بنابر اين ازدواج سرور آبها با الهه» آب«كه نام او با 

دخالوت  بوه نظور ايون دانشومند (37) رفتوه اسوت.تصرف قلمرو ايران به شمار مى

داللت بر  اسپندارمد در فيصله دادن جدال من چهر و افراسياب با تيراندازى آرش

كنود كوه موى گيورىوى نتيجوه (38) راسياب شده ب د.اين دارد كه اسپندارمد زن اف

ب ده است كوه  اىم ض ع ازدواج افراسياب و اسپندارمد جزء مهم  اسط ره اوليه

رووانيوان  اموا. انودآن را ن يسنده شهرستانهاى ايران و تئ دورباركناى نق  كورده

 زردشووتى كووه ازدواج الهووه زردشووتى را بووا توو رانى ملعوو ن بووه هووي  روى جووايز
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 (39) دانستند، آن را تغيير شه  دادند.ىنم

ا قادمسويننظريه ازدواج افراسياب با اسپندارمد باختصار، امّا بحق، مو رد انت

بوه تقرار گرفت. اين دانشمند به درستى بر اين نهته تهيه كرد كوه ترجموه مبوار

 ىم افق بوا جملوه موتن پهلو  «زمين آميخت (آن)در  (با او)اسپندارمد »ص رت 

نرفته خنه مالوه اين كه از چنين ازدواجى در مناب  قدي  ايران هي  جا سنيست. ب

 :دهداست. مسينا ترجمه مبارت را چنين به دست مى

 (40) «اسپندارمد در زمين آميخت، يعنى پنهان شد.»

 

در مبوارت پهلو ى ديگورى در هموين بافوت مبوارتى  «آميختن»اصطالح 

صو رت ) «گيتى»لهه يهى شدن ص رت ب «ازدواج كردن»بهاررفته و معنى آن نه 

 (صو رت نوامرئى و روووانى آنهوا) «مينو »با صو رت  (و مادى م ج داتمرئى

 .وهمين معنى در مبارت ف ق م رد نظر ب ده است،  (41)است

 در متن شهرستانهاى ايران فقوط آموده اسوت كوه افراسوياب از اسوپندارمد

 سوخن از قبو ل اسوپندارمد و، اما مطلقاً (او را به زنى خ است)خ استگارى كرد 

 تحقق چنين ازدواجى در ميان نيسوت. در روايوت تئو دور باركنواى نيوز نوامزدى

 نمايود كوه ن يسوندهاسپندارمد و افراسياب ذكر شده و نه ازدواج آنها. چنين موى

 سريانى م ض ع خ استگارى افراسياب از اسپندارمد را به نامزدى او با ايون الهوه

 استدالل بن نيست كوه در اسوط ره اصولى م ضو ع ازدواجتعبير كرده است. اين 

 افراسياب با اسپندارمد وج د داشته، ولى بعودها رووانيوان زردشوتى آن را تغييور

 رسد، زيرا رساله شهرستانهاى ايران كه به نظرمقب ل به نظر نمى (42) اند،شه  داده

 ر اسواسبن نيست اين م ض ع در آن ذكر گشوته، هماننود هموه آثوار پهلو ى، بو

 هاى دينى زردشتى تدوين شده است. به مالوه، اين نظور او كوه بور اسواسسنت
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 دانستند، ودس و گموانى بوي مرتبط مى» آب«اى افراسياب را با اشتقاق ماميانه

 هاى پهل ى فراسياك است كوه آنتر افراسياب در متننيست، زيرا ص رت قديمى

 (43) بيني .باركناى ز مىرا به ص رت تصحيف شده پريس  در متن تئ دور 

 نير ي ناالمث  در اساطدر اساطير ايرانى ازدواج خدايان آنگ نه كه آن را فى

 باشود، هاى نادر اگر ه  ذكر شدهگ نه ازدواجبيني ، وج د ندارد، و اينو روم مى

هر  دارند. به (45) همه جنبه نمادين (44) مانند ازدواج اورمزد با دختر خ د اسپندارمد،

 يوناگاه از ازدواج خدايى با م ج دى زمينى، وتوى اگور ال در اين اساطير هي و

 زدواجم ج د از نيه كاران و پارسايان باشد، سخنى در ميان نيست، چه رسد به ا

 .اى با م ج دى شرير مانند افراسياب جادوگر كه دشمن ايرانيان استالهه

ن پندارمد درداسوتاچگ نه بايد مطرح شدن خ استگارى افراسياب را از اسو

مناب  ذكر من چهر ت جيه كرد؟ بهتر است نخست نهات اصلى اسط ره را بر اساس

 :شده بازسازى كني 

در ط ل فرمانروايى من چهر، افراسياب ت رانى به ايرانشهر ومله برد ومنو چهر »

محاصره كرد و شهرها را ويران كرد وزموين را  (يا طبرستان)را در پدشخ ارگر 

ها را به س ى ت ران بازگردانيد وكاريزهوا و د و مسير آب رودخانهلگدك ب كر

ها را ك ر كرد. من چهر مت سو  بوه اسوپندارمد الهوه زموين شود واو بوه چشمه

ظواهر  در خانه من چهر (46) ص رت دوشيزه زيبايى كه كمربندى از زر بسته ب د،

را ذكور تمثي  من چهر راه و  مشه  را از او خ است و اسپندارمد اين (47) شد.

پو الدين بوه  وتى تيزروترين اسب ه  به تازيانه نياز دارد، تيزترين كوارد»كرد: 

كرد كوه آرش را سپب به من چهر ت صيه (48) «افسان و داناترين مرد به مش رت.

آنگواه  (49) كنود.براى تيراندازى برگزيند و اين مرد كمانگير چه تيرى را انتخاب

با پيمانى براى صلح م افق كند، خ د رابا همان زيبوايى براى اينهه افراسياب را 

پيشونهاد تيرانودازى  و دل از او برد و افرساياب را بوه پوذيرش (50) بدو نماياند.
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پيموان را پوذيرفت و  آرش و و  اختالف ايران و ت ران ترغيب كرد. افراسياب

 (51) شود.گ نه مرز ايران وت ران معين بر طبق آن آرش تيرى پرتاب كرد و بدين

اماالهه زمين تون بوه ازدواج  (52) افراسياب از اسپندارمد خ است كه زن او ش د،

افراسياب غاصب ستمگر جادوگر نداد و خ د را درزمين كه جايگواه خواص و 

خشمگين از اين ناكامى، دست افراسياب (53) قلمرو فرمانروايي  ب د، پنهان كرد.

خ د ساخته ب د، ويران كرد و آت  به تخريب زد و وتى شهرستان زرنگ را كه

 (54) «ساخت. كرك ى را كه آنجا نشانده ب د، خام ش

 

بو ده  اوتماالً در خداينامه پهل ى نيز اين اسط ره تقريبواً بوه هموين گ نوه

ه كوهاى گ ناگ ن آن به تدريج شاخ و برگهاى زيادى يافتوه بو د است.البته بخ 

 .بحث آنها در اين مقاله نيستجاى

اغ اى ايزدبان يى سر و كار داريو  كوه هودف  (55) مايهن اسط ره با بُندر اي

 ازآن بازگردانيدن وقى به صاوب  است. بايد ت جه داشوت كوه خودايان ايرانوى

 آينوود وباسووتان چنووان انتزامووى هسووتند كووه غالبوواً بووه صوو رت مجسوو  در نمووى

 رو،از ايون (56) افتد كه به هيأت آدمى ظواهر شو ند.الخص ص كمتر اتصاق مىملى

ديگورى مايه اغ ا را در اسط ره زردشوتىبُن (57) ساختند.براى خدايان تنديسى نمى

روايوت ت ان ديد كه تاكن ن از اين نظر ت جه كافى بدان نشده است. بنا بوهنيز مى

نبورد اورمزد در آغاز خلقت با اهريمن مهدى بسوت كوه بور طبوق آن (58) بنده 

گاه اهريمن را، خص صواً دربرابور ال به مقب بيصتد. آنميانشان به مدت نُه هزار س

، بدو نشان داد. اهريمن بيه ش شد و سه هزارسال در (گي مرث -) «مرد مقدس»

را كه قوبالً اين وال به اورمزد فرصت داد كه م ج داتى (59) اين بيه شى باقى ماند.

آنها برتر از ميان زبيافريند. ا «گيتى»آفريده ب د، اكن ن به ص رت  «مين »به ص رت 

ك شيدند توا  بشر ب د. در اين مدت دي ان گ ناگ ن (60) همه گي مرث، پي  نم نه
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شوان بيهو ده ك ش  اهريمن را از بيه شى بيرون آورند و دوباره فعال سازند، اما

آمد. سرانجام بدر نمى از بيه شى (گي مرث= ) «مرد مقدس»ب د و اهريمن از بي  

قصود داشوت بور سور  ناميده شده، با بر شمردن باليايى كه» جَهى«ماده دي ى كه 

اهوريمن  (61) سوازد. مخل قات اورمزد بياورد، ت فيق يافت اهريمن را دوباره فعوال

بخ اهود. اورموزد  براى سپاسگزارى، از جَهى خ است كه هر آرزويوى دارد، از او

جَهى از او بهنود،  آن لحظه قادر است هر خ اه  را كهدانست كه اهرمن در مى

اى را كه درست در سالهرو، بنا به مصلحت، مرد ج ان پانزدهبرآورده سازد. از اين

داد. جَهى دل بدو بست  تقاب  با شه  سياه وزغ گ نه اهريمن ب د، به جَهى نشان

او خشمگين شد  نامعق ل و از اهريمن او را طلب كرد. اهريمن از اين درخ است

خ اه  او را برآورده سوازد،  ت انستنمى و جَهى را سخت سرزن  كرد، و البته

 (62) زيرا آن لحظه ت انايى او سپرى شده ب د.

 لىدر متن پهل ى بنده  نام اين مرد كه به ص رت ج ان پانزده ساله متج

د شواره شواان شد، نيامده است، اما در متنى سريانى از تئ دور باركناى كه قبالً بد

 ري سنگنيعنى همان ايزد  (63)ودر آن مقايد زروانيان نق  شده، وى نرسه نام دارد،

كه مظهر مردانگى است. چنين در متن پهل ى روشن نيسوت كوه هودف اورموزد 

. چوه بو ده اسوت «جَهى»ازنشان دادن ايزد نري سنگ به ص رت ج ان زيبايى به 

 :خ اني  كهدرمتن مذك ر از باركناى مى

رفتند. هنگامى كه اورمزد زنان را به مقدسان داد، زنان گريختند و به نزد شيطان»

زنوان هنگامى كه اورمزد مقدسان را آرام  و خ شوى بخشويد، شويطان نيوز بوه

خ شى داد، اما هنگامى كه شيطان به زنان اجازه داد كه هر آرزويى دارنود،از او 

مقدسان را آرزو كنند وايون كوار  بخ اهند، اورمزد بيمناك شد كه مباد آميزش با

ترسوه را بوه اى برآمد و خوداىم جب مق بت مقدسان ش د. آنگاه در پى چاره
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اى آفريد و او را برهنه در پب شيطان قرارداد تا زنان او ص رت مرد پانزده ساله

به س ى اهريمن را ببينند و بدو مي  كنند و از شيطان او را بخ اهند. زنان دست

 (64) «اى شيطان، پدر ما، خدا ترسه را به ماهديه بده.«و گصتند:  بلند كردند

 

، نم نوه اوليوه «زنوان»اگر در پب اين اسط ره اخير به جاى ص رت جم  

يوا  «جوه ديو »بد را كه آفريده اهريمن است و در ادبيات پهل ى بوه صو رت زن

 «دسان مقانس»نم نه اوليه و پي  نم نه » مقدسان«ش د، و بجاى ذكر مى« جَهى»

 جَهى گر شدن ترسه به ص رت مرد زيبا برگي مرث را ببيني ، منظ ر از جل هيعنى

« مرد مقودس»خ اني  كه اهريمن از ترس ش د. در اسط ره زردشتى مىروشن مى

از ي ت انست از بيه شى بدر آيد، زيرا اورمزد بدو نم ده ب د كه شهست اصلنمى

آفريدگار ز به اهريمن ق ل داده ب د كه همهنس  بشر است. از س ى ديگر جَهى ني

رسود رموىاورمزد كه برترينشان گي مرث ب د، آل ده سازد. بنابر اين، منطقى به نظ

ى م جو د كه جَهى در آغاز در نظر داشته كه از اهريمن گي مرث را بخ اهود كوه

سواد فو دستيابى بدو آسان است، تا با آميزش با او نس  بشور رابوه  «گيتى»است 

و خ اهود كوه هور آرزويوى دارد ازاهشاند. اهريمن نيز هنگامى كه از جَهوى موىب

گواه بخ اهد، همين نقشه را در سر داشته است. اموا اورموزد كوه از ايون ت طئوه آ

سوت، اب د،تدبيرى انديشيد و ايزد نري سنگ را كه خدايى زيبا و مظهر مردانگوى 

 زو كورد.اوشوده بو د، او را آر جَهى نماياند. جَهى كه مصت ن زيبايى و مردانگوىبه

 اماتجاوز به وري  خدايان ناممهن اسوت و نقشوه اهوريمن و جَهوى مقوي  مانود.

يوزش بنابراين، پيداست كه هدف اورمزد تنها اغو اى جَهوى و بازداشوتن او از آم

د. شواًگي مرث ب ده است. گي مرث بعداً بر اثر ومله اهريمن كشته ت؛ح   جےبإ

 .مدآريخت و نخستين زوج بشر از آن به وج د  (مزين)رمد اسپندا و نطصه او در
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خو ري . مايوه اغو ا بور موىنيز به همين بُون (65)در اسط ره آفرين  مان ى

دو را  بنابراين اسط ره، در ازل دو جهان روح و ماده وج د داشت كه مان يوان آن

هى اريدانستند. بروسب اتصواق، نيوروى توبرابربا روشنى و تاريهى، خير و شر مى

 هانبراى ومايت ج (زروان)برقلمرو روشنى ومله كرد. فرمانرواى قلمرو روشنى 

خ ي ، خدايانى را در سه مروله اصلى خلقوت آفريود. در خلقوت اول خودايى 

يون خودا اراآفريد كه در مآخذ مان ى به زبانهاى ايرانى اورمزد ناميده شده است. 

سوت داد و به منزله سالح اوبو د از دمقدارى از ذرات ن ر را كه  «ماده»درستيز با 

 وخ ددر ميدان جنگ بيه ش بر جاى ماند. چ ن به ش آمد، از فرموانرواى قلمور

دهند، مىروشنى يارى خ است و او خدايانى را كه خدايان خلقت دوم را تشهي 

اشت، دترين خدايى كه در نجات اورمزدنقشى فرستاد و اينان را نجات دادند. مه 

ارى از ناميده شوده اسوت.وى بسوي» مهر ايزد« د كه در مناب  ايرانى ب» روح زنده«

ده آسومان را دي ان تاريهى را كشت و از بدنهاى آنان هشت زمين و از پ ستشوان

نو ر آفريد و دي ان ديگر را در افالك بوه بنود كشويد. در بودن ايون ديو ان ذرات

نخسوتين  ند.محب س ب د و براى نجات آنها خدايان خلقت س م دست بهار شود

يوده نام( نري سونگ)ب د كه در مناب  ايرانى نريسه يوا نريسوف  «رس ل س م»آنان 

 «نو رانى دوشويزه»ايزدبوان يى را آفريود كوه  «كالم»شده است. وى نيز به وسيله 

الك افو ناميده شده است. اين دو خدا خ د را برهنه به دي ان بوه بنود كشويده در

ب د، به تهو نطصه آنان كه در آنها ذرات ن ر نهصنشان دادند تا دي ان تحري  شدند 

فوراه  آمود. زمين فرو ريخت و بدين گ نه نجات تدريجى ذرات ن ر بلعيده شده

ه موان ى، وظيصو و ه  در اسوط ره (وزروانى)بيني  كه ه  در اسط ره زردشتى مى

 .است (نري سنگ)اغ اى نيروهاى شر بر مهده ايزد نرسه 
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 ارد اين اسوت كوه چورا در اسوط ره افراسوياب واى كه جاى سؤال دنهته

 اسپندارمد، اين ايزدبان  نق  اغ اى ستمگر متجاوز ن رانى را بر مهده دارد و نوه

از ، ايزدبان ى آبها، كه در ادبيات زردشتى بوي (آناهيتا)خداى ديگرى مانند ناهيد 

 هر الهه ديگرى بوه زيبوايى ت صويف شوده اسوت، خص صواً ايون كوه سوخن از

 ت ان داد ايونپاسخى كه بر اين سؤال مى (66) ردانيدن آب به ايران زمين است.بازگ

 است كه اوالً در جدال ايران و تو ران در زموان منو چهر تنهوا مسوأله آب مو رد

كورده  هايى است كه افراسياب غصباختالف نيست، بلهه م ض ع اختالف زمين

ملوت  ن مطرح اسوت.و شهرهايى كه ويران ب د، خالصه ك  واكميت ارضى ايرا

 گ نوه كوهدوم به نظر نگارنده ارتباط نزدي  من چهر با ايون ايزدبان سوت. هموان

هاى قديمى ايرانى وهندى بدرستى دريافته است. در يهى از سنت (67)سنكريستن

شومارمى كه شايد قدمت آن به دوران هند و اروپايى برسد، من  نخستين انسان به

ديگرى ماننود  اى ايرانيان اشخاصدر تاريخ افسانه بعدها جاى او را رفته است و

دانشومند اثبوات  انود. ايونگي مرث و مشى ومشيانه و ه شنگ و تهم رث گرفته

شوده اسوت:  كرده است كه من  در سنّت دينى ايرانوى تبودي  بوه سوه شخصويت

و  و مشخصووات (منوو ش خوو رنر ومنوو ش خ رنووگ)پوودر و جوودّ او  منوو چهر و

 ه تن كه در وقيقت ي  شخص بي  نيسوتند، تقسوي خص صيات او ميان اين س

 در اص  نخسوتين انسوان بوه شومار (من  =)گشته است. اگر بپذيري  كه من چهر 

 گردد. در نظر مردمان قدي  زموينرفته است، ارتباط او با الهه زمين روشن مىمى

 رفوت. از ايون روسوت كوه درم ج دى مادينه و مادر نخستين انسان به شمار مى

 از نطصه گيو مرث كوه در دل (مشى و مشيانه)ات زردشتى نخستين زوج بشر ادبي

 زمين ريخته شده نخست به ص رت دو شاخه گياه ري اس از زمين بيرون آمده و
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 اند. بنابر اين طبيعى است كه درم ردى كه اختالفى درسپب تبدي  به انسان شده

 ن به الهه زمين كه موادرنخستين انسا (= من )م رد زمين پيدا شده باشد، من چهر 

 رفته است، مت س  شوده باشود. شوايد بتو ان در ايون اسوط رهاو نيز به شمار مى

 بازتابى از تص ر من  به من ان نخستين بشر و اسپندارمد به من ان مادر م ج دات

 .جهان را ديد

 

 

 يادداشت:
1) Motif 

2) goudess. 

 ان،به ك ش  پش تن انهلساريا، تهور TDI نسخه؛ 1908به ك ش  انهلسارپا، بمبئى،  TD2 نسخه . 3

 .181، ص 1349

 .هزاره چهارم از ممر ش  هزار ساله جهان كن نى. 4

 .ناويه ك هستانى جن ب طبرستان، در مناب  ديگر دماوند يا طبرستان ه  آمده است. 5

 خ طبرى، يهو ،، و ترجمه فارسى آن از اب القاس  پاينده، تاري1879-1881به ك ش  دوخ يه، ليدن، . 6

 .289، ص 1352تهران 

 انشونامهدشي اتير يعنى كسى كه تير او تيزروتر است. در م رد آرش ت  به مقاله اومود تصضولى در . 7

 (.يسىبه انگل)، و نيز هم د دائرةالمعارف ايرانيها 77، ص 1354، تهران، 1ايران و اسالم، ج

 .1341به ك ش  محمدتقى بهار، گنابادى، تهران، . 8

 اريخ،، و ترجمه فارسى آن از محمدرضا شصيعى كدكنى، آفرين  و تو1903به ك ش  ه ار، پاريب، . 9

 .126، ص 1349س م، تهران، 

 .1366به ك ش   اب القاس  امامى، تهران، . 10

 (تُورك)را در موتن خدايناموه افراسوياب پسور تو ر  (افراسياب ت رانى)مترج  مربى فراسياگ ت ر . 11

سوت كوه است، يعنى صصت يا لقب را به جاى نام پدر گرفته است. نظير آن مرداس اآورده  شماربه

االر، انود. نو  بوه محمو د اميود سوضحاك ب ده و بعداً او را پدر وى به شمار آورده در اص  لقب

، در (Iranica) به بعد. نيز نو  بوه اومود تصضولى، ايرانيوات 329، ص 1362، 2 ، ش2نامه، سايران

 (.زير چاپ)ر نامه الزاجشن
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 .1900به ك ش  زوتنبرگ، پاريب، . 12

 ،1363 ، تهوران،3اكبر داناسرشت، ج، و ترجمه فارسى آن از ملى1923به ك ش  زاخ ، اليپزيگ، . 13

اختصوار بوه ه ، بو261، ص 1954. همين ن يسنده در قان ن مسوع دى، يهو ، ويودرآباد، 334ص 

 .آرش اشاره كرده است تيراندازى

 .1347مبدالحى وبيبى، تهران،   به ك ش . 14

 .1921به ك ش  لسترنج و نيهلسن، لندن، . 15

 .1964به ك ش انهلساريا، بمبئى، . 16

 .44 ص، 1354، و ترجمه فارسى آن از اومد تصضلى، تهران، 1912به ك ش  انهلساريا، بمبئى، . 17

 يخاز جعصر شوعار، توار و ترجمه فارسى آن 34،ص 1961ه.ق. و چاپ بيروت، 1340چاپ برلين، . 18

 .34، ص 1346پيامبران و شاهان، تهران، 

 .1318به ك ش  محمدتقى بهار، تهران . 19

 .همان مأخذ، همانجا. 20

 .1339به ك ش  مبدالحسين ن ايى، تهران، . 21

، 1362ن، تهورا 7همان مأخذ مذك ر و ترجمه فارسى آن از مهرداد بهار، پژوهشى در اساطير ايوران. 22

 .هايى داردكه با ين ترجمه ما تصاوت 191ص

 «منواظره طورف»، «پاسخ دهنده به سؤاالت»نيست، بلهه به معنى  «مقابله كننده»پاسخگ ى به معنى . 23

سوؤاالت چهر بوهبرقرار شده ب د و من  (= غير ايرانيان)اى بين من چهر و انيران است. ظاهراً مناظره

 رمنو چه»آموده اسوت كوه  (11س  591به ك ش  مدن، ص )آنان پاسخ داده ب د، زيرا در دينهرد 

 (انىداناى مهود كيو)صصت پاسخگ ى در م رد اوشنر  «پاسخگ ى سؤاالت مردمان غير ايرانى ب د.

 (.10، س 798دينهرد، ص )كار رفته است نيز به

 :قسمت محذوف درباره اهميت كُستى (= كمربنددينى) زردشتيان است و ترجمه آن چنين است. 24

نود بودان كه سى و سوه ببند دين است (كُستى)كُستى همان دين مزديسنان (= دين زردشتى) ب د، زيرا »

 «.ش دازآنها منشعب مى (ديگر)متص  است، در برابر سى و سه گناهى كه همه گناهان 

مو انعى در  منظ ر اين است كه كُستى داراى سى و سه بند (= گره) است و اين سى و سه بند به منزلوه

تواب روند كه منشأ همه گناهان ديگرانود. ترجموه ايون قسومت دركبرابر سى و سه گناهى به شمار مى

 وواني نمذك ر از بهار نامصه م است. انى قسمت در اص  متعلق به اسط ره نبو ده و افوزدوه بعودى رو

 .زردشتى است
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 :نيز ن  به، 22، ص 1897متن در كتاب مت ن پهل ى، به ك ش  جاماسب آسانا، بمبئى، . 25
"Markwart, ed. Messina, A CAtalogue of the provincial Capitals of وrؤnshahr, Roma, 1931, p.18. 

 .آميزداراى نيروى معجزه. 26

 .نشانيدندآت  را همانند شاه بر تخت مى. 27
28) Messina, Libro Apocalitica Persiono, 1939, 46, 97. 

 وجاماسبى در دسوت نيسوت و مسوينا آن را از روى تحريورى پازنود  يادگار 4متن پهل ى فص     

ا ازايون آيد. ترجمه مسينها در م اردى درست به نظر نمىبازسازى كرده است. اين بازسازى پارسى

 .ارائه شده در اين جا متصاوت است بند با ترجمه

نوده اسوت. يز آن را چنين خ اآمده است و مسينا ن» زندگى«در متن پازند و پارسى زي شن به معن . 29

 .است» زندانى«ترديد زب ش تصحيف زندانيگ بى

سوت ادر متن پازند گروش و در متن پارسى كروش. مسينا آن را به ص رت درف  بازسازى كرده . 30

بلوى كلموه ب ده است كه با كلموه ق (Kerbth) مناسبتى با متن ندارد. مسلماً اص  پهل ى آن كربيهكه

ى، = مرئو)بوه صو رت گيتوى »دهد بوه معنوى را تشهي  مى (Kerbth-صtإg) «بيهگيتى كر» مركب

 «(.مادى

 سوينام. (به معنوى تيرانوداخت) (wbt) «وِست«(به معنى گشت)، اما متن پارسى » زشت«متن پازند: . 31

 .ص رت اخير را برگزيده است كه با فح اى مبارت تناسبى ندارد
32) E. Benveniste, "Le lmotgnage De Theodore Bar Knay sur le zoroastrisme" Mo 26 1932-

1933 p. 192. 

   - Markwart, Wehrot Und Arang, Leiden, 1938, p. 15. 

 .199اوتماالً اشاره به جادوگرى افراسياب است. ن  بن نيست، همان مأخذ، ص . 33

 .194بن نيست، همان مأخذ، ص . 34

 .12مارك ارت، همان مأخذ، ص . 35

 .15تا  13همان مأخذ، ص . 36

 .199همان مأخذ، ص . 37

 .198همان مأخذ، ص . 38

 .198همان مأخذ، ص . 39

 .3، ح97مسينا، همان مأخذ، ص . 40

چ ن گاه شوب »كه درباره و ادث پايان جهان است، آمده است كه:   39بند  35در زادسپرم، فص  . 41

ص رت مادى ) «گيتى»، امشاسپندان با نمادهاى فرار رسد (هاى پنجگانه شبانه روزيهى از بخ  =)
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... و اسوپندارمد بوا (= چارپايوان سوصيد)با گ سوصندان  «بهمن»آميخته ش ند...  (امشاسپندان و مرئى

امشاسپندان بوا هو  يهوى گردنود. در موتن  «گيتى»و  «مين »منظ ر اين است كه ص رت » ها...زمين

 .كار رفته است(  (gumxtan«گسيختن»اين م رد فع  پهل ى شهرستانها، در  زادسپرم مانند متن

 .198همان مأخذ، ص . 42

 .ىاوتماالً در آخر كلمه افزدوه بعدى است پب از مص ت بلند، به قياس ديگر كلمات پهل . 43

 9ص  ،8، فصو  1913به اين ازدواج نمادين در كتاب روايات پهل ى، به ك شو  دايوار، بمبئوى، . 44

 :شده استاشاره

و اسوپندارمد كنوار ا يداست كه...پ (چنين)اورمزد  (ازدواج با نزديهان -)م رد خ يدودَه كردنِ  در»

رسويد پنشسته ب د و دست اورمزد بر گردن اسپندارمد قرارداشت. زردشت از اورموزد  (= اورمزد)

دوسوت  كه: اين كيست كه در كنار ت  نشسته است و ت  راچنين دوست دارد و ت  نيز او را چنوين

شو  چگردانى و نوه او از تو  كوه اورموزد هسوتى، دارى؟ نه ت  كه اورمزد هستى، از اوچش  برمى

ندارمد، كند؟ اورموزد گصوت: ايون اسوپكنى و نه او ت  را ترك مىمى گرداند؟ نه ت  او را تركبرمى

 «.بهشت و مادر آفريدگان من استدختر من و كدبان ى
45) Symbolic. 

 . ه كند، كمربند بسته ب د تا زيباتر جل127نيز، بنا بر يشت پنج ، بند  آناهيتا (= ناهيد). 46

 .7تا  4، بند 4زادسپرم، فص  . 47

شايسوت، اين تمثي  از ق ل اسپندارمد خطاب به من چهر به نق  از چهرداد ن  در كتاب شايست ن. 48

 .آمده است 141، ص 28، بند 10، فص  1930ك ش  تاواديا، هامب رگ، به

 .به روايت منق ل از بيرونى. 49

 .شهرستانهاى ايران  و يادگار جاماسبى. 50

 .بالً ذكر شداز نگارنده كه ق» آرش«بنا به روايت منق ل در كتابهاى دوران اسالمى، ن  به مقاله . 51

 .شهرستانهاى ايران و روايت تئ دور باركناى. 52

 .شهرستانهاى ايران. 53

 .شهرستانهاى ايران. 54
55) Motil 

 آدمى به ص رت دختر زيبا يا دختر زشوتى پوب از مورگ كوه» دين«از اين م ارد است ظاهر شدن . 56

ت صيف آن در مين ى خرد، پرس  اول و نيز در شرح معراج كرتير آمده است. ايزد بهورام نيوز بوه 

گ ناگ نى از جمله به ص رت ج ان پانزده ساله و مردى كه شمشيرى زريون تيغوه در  هاىص رت
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آيد. تيشتر نيز در آغاز خلقت در جنگ با دي  خشهسالى به ص رت اسب سصيدى دست دارد، درمى

 .گرددص رت باز و ق چ (يا بره) و آه  ظاهر مىدر آمد. فرّه نيز به

 ىهاى خارجى ساختن مجسمه براى ناهيد معمو ل گرديود ولودر دوره هخامنشى تحت تأثير آيين. 57

 ني ن زردشتى اين رس  متروك شد. ن  به مقالهبعدها به سبب مخالصت رووا

M. Boyce, "Leconoclasm among the zoroastrians" in Christianity, Judaism and other 
Grecoroman Cuhs. Studies for Morton Smith at sixty, Part tv, ed. J.Neusner, Leiden, 

1975. p.93ff. 

 .ببعد 7به ك ش  انهلساريا، ص . 58

 .39و  7همان مأخذ، ص . 59
60) Prototype. 

 .40همان مأخذ، ص . 61

 .41و  40همان مأخذ، ص . 62

 ، نيز ن  به185ن  به مقاله مذك ر از بن نيست، ص . 63

R.C. Zaehner, Zurvan, Oxford, 1955. p. 184. 

 رفتوهگنتيجوه  و بعد، از مطلب تئ دور باركناى و بعضى مبارات پهل ى 190زنر، همان مأخذ، ص . 64

ق نوژاد رفته و اين زن گي مرث را اغ ا كرده و بدين طريوبه شمار مى» نخستين زن«است كه جَهى 

 يب در آل ده شده است. چنين مطلبى در هي  متنى نيامده است. ن  به مقاله مستدل خوان  بو بشر

 :زنر انقاد نظريه
M. Biyce, "Some Reflexions on znrvanism". BSOAS 19, 1957, p. 131f. 

ن ريوزد و از آن نخسوتيش د و نطصه او به زموين موىبر اساس اسط ره خلقت، گي مرث كشته مى   

ومود آيند. ن  به كريستن سن، نخستين انسان و نخستين شهريار، ترجموه ابشر به وج د مى زوج

 .به بعد 19، ص 1364، تهران، 1آم زگار، ج ژاله -تصضلى 

 ببعد؛ 37، ص 1335انى و دين او، تهران زاده، من  به تقى. 65

"Widengren, Mani and Manichaeisnt, London, 1961, 56f; Puech, Le Manichإisme, Paris, 

1949,p. 80 

 .ن  به روايات زادسپرم كه قبالً نق  شد. 66
67) A. Christensen, "Reste von Manu-Legenden in der iranschen Sagenweh" 

FestschrifiAndereas, Leipzig, 1916, pp. 63-69. 

ر كتاب نخستين انسان و نخستين شوهريار، جلود داومد تصضلى  -و ترجمه فارسى آن از ژاله آم زگار 

  (.زيرچاپ)دوم 


