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Abstract
Shahrasp is a name that is proved in the most of printed, corrected versions of
Shahnameh for the minister of Tahmureth. According to Ferdowsi's narration, he is a
pious who practiced praying and fasting. Tahmureth was guided by Shahrasp to gain
such refinement so that he could impress the Ahriman and make him his horse. There is
no mention of a minister with such a base in the Avesta and the middle ages. In the
modern Iranian era, the prevailing form of the name of this person, regardless of
whether being the minister of Tahmureth or not, is in keeping with the piousness of the
piety, in a proper way and in a form with it. Therefore, it can be said that Shahrasp’s
name in Shahnameh is adventitious for him while piously descriptions are essential for
him. In this paper, we aimed at describing the originality of piously descriptions for him
according to mythical critiques and archetype so that Shahrasp and Tahmureth
personalities in Shahnameh are components of a single and older mythological
personalities that, in stages of dissociation, have appeared in two incarnations of the
king and priest. Then, according to piously descriptions of Shahrasp form of his name in
the new Iranian texts and the form of this name in the Sanskrit language, his name
should be Budasb that is a level of piousness and Shahrasp is created from reading
Budasb dictation without point.
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چکیده
نام شهرسپ در بیشتر چاپهای تصحیحشده از شاهنامۀ فردوسی برای وزیر طهمورر
فردوسی ،او پارسایی اس

برپایۀ روای

ا نماز و روزه آورد .طهمرر

پیشودادی بو اوار رفتو اسو .

ب ارشاد شهرسپ ب چنان تهذیب نفسی رسید

بر اهرمن بند نهد و او را اسب خرد اند .از وزیری با چنین پایگاه و دسوتگاه در اوسوتا و متورن دورۀ میانو

ا ترانس

نامی نیس  .در دورۀ ایرانی نر ،صررت رایج و غالب نام این شخصی

و بدون ترج ب اینک وزیور طهمورر

انگاشوت

شرد یا ن و با حفظ وصفهای پارسایی ،ب صررت برداسب و صررتهای در پیرند با آن اس  .ب همین سبب میتوران
چنین پنداش

ا نام شهرسپ در شاهنام برای او عارضی ،اما وصفهای پارسایی برایش اصلی اس  .نگارنوده در ایون

مقال می ارشد باتکی بر سنج های نقد اسطرره ای و اهن الگریی ،نخس
شخصی

بپردازد؛ ب اینگرن ا شخصی

ب اصلیبردن وصف هوای پارسوایی بورای ایون

شهرسپ شاهنام و طهمرر  ،اجزایوی از یو

اساطیریاند ا در مراحلی از گسیختگی شخصی

شخصوی

واحود و اهون تور

( )dissociationدر دو تجسّم شواه و پارسوا ظهورر یافتو انود .سوپ

باتکی بر وصف های پارسایی شهرسپ و صررت غالب نام او در مترن ایرانی نر و صررت این نام در زبوان سنسوکری ،
ب این نتیج میتران دس

یاف

ا نام این شخصی

میباید همان برداسب باشد ا عنران مرتب ای از پارسایی اسو

و

شهرسپ ،صررتی مصحّف اس .
واژههای کلیدی
شهرسپ؛ برداسب؛ بردیسترَه؛ طهمرر ؛ شاهنامۀ فردوسی
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مقدمه
طهمرر

سرمین پادشاه پیشدادی در شاهنامۀ فردوسی و دومین در سن

زنجیرۀ نام پادشاهان ،بدون نامبردن از ایرمر  ،پ
و هرجا نامی از هرشنگ هس
اما این صف

برای ایرمر

اوستایی اس  .در اوستا نوام طهمورر

در

از هرشنگ و پیش از جمشید آمده (ن  :یش ها :8911 ،رامیش )

(ب جز در فروردین یش ) ،با صف

پَرَذات (پیشداد و نخستین دادگر) همراه شده اسو ؛

دیده نموی شورد و موی توران نتیجو گرفو

او اوسوتا ایورمر

را از پادشواهان پیشودادی

نمیانگارد .فردوسی بنابر فشردگی روای هایی ا برای سرایش شاهنام برگزیده اس  ،از طهمرر

پ

از هرشنگ یاد

میاند؛ اما در فاصلۀ میان این دو ،زمانی دراز برد و ب روایتی سیصد سال در زمین هیچ پادشاهی نبرد (محمد بن خلوف
تبریزی :8981 ،ذیل هرشنگ) .حمزه اصفهانی طهمرر

را پسر ویرَنگهان و از نبیرگان هرشنگ و برادر جمشید میدانود

(حمزه اصفهانی )86 :8921 ،و این با روای های اوستایی سازگارتر اس .
طهمرر

از نخستین پادشاهان پیشدادی اس  .در روزگوار زنودگانی او ،شخصوی

الوی انسوان غورلآسوای ازلوی

(ایرمر ) ،فرایند گسیختگی ( )dissociationرا آغاز میاند تا بو شخصوی هوای مسوتقل و جز وی بودل شورد .هموۀ
شخصی های نرین  ،مادین  ،پادشاه ،مربد ،پهلران ،اشاورز ،سترربان ،پزشو  ،دانوا و ...در وجورد ایورمر
اس  .با این فرایند ،همۀ این شخصی ها با گذر از شخصی

پادشاهان مقدمِ پیشودادی ،بو شخصوی هوای انضومامی و

جز ی در عصر پادشاهان سپسین پیشدادی و ایانی تبدیل میشرند .برپایۀ این فرایند ،طهمرر
از هری

جمو شوده

ا خرد هنرز بهورهوایی

متکثّرِ انسان غرلآسای ازلی را دارد ،از بنیانگذاران شماری از وج های تمدن و فرهنگ انگاشت مویشورد او

مهمترین آنها خط برد (مینریخرد29 :8932 ،؛ بلعمی ،ج 843 :8939 ،8؛ ابناثیر .)82 :8923 ،نیز او زینافوزار (اسولح )
ساخ
صف

زیناوند (سالحدار) از او یاد میشرد (یشو هوا :8911 ،رامیشو  .)88 ،ایون

و ب همین سبب در اوستا با صف

در زبان پارسی ب اشتباه «دیربند» خرانده شده اسو

و بوا بازتوابی دیگور از چهورۀ طهمورر

پیشدادی پیرند مییابد ا مغلرباردن دیران اس  .طهمرر
 .)29چ بسا این تمثیلی از غلبۀ طهمرر

و دیگور پادشواهان

اهریمن را سی سال اسب خرد ارد (مینوریخورد:8932 ،

و دیگر پادشاهان پارسای پیشدادی بر دیور نفو

باشود؛ اموا برخوی از وقوای

تاریخی را نیز در خرد دارد .درواق بازنمرد نخستین مهاجرتهای مردمان آریایی ب هند و ایران و نبردهوای دراز سوران
آریایی با برمیان این سرزمینها و انتقال برخی رسرم ی جانشینی از برمیان ب مهاجران برده اس ؛ چنانک طهمرر
خط را از دیران اسیر آمرخ « :و از تهمرر
ارد و هف

نیز

زیبا این سرد برد ا گُنای بداار ملعرن را (= اهریمن) سی سال بارۀ خرد

گرن خط دبیری را ا آن بداار پنهان داشت برد آشکار ارد» (همان) .طهمرر

بیشتر این خریشکاریهوای

نمایان را ب ارشاد وزیر پارسایش ارد ا فردوسی از او با نام «شهرسپ» یاد میاند (فردوسی ،8911 ،ج .)91 :8
بیان مسئله
نام وزیر طهمرر

در بیشتر چاپهای تصحیحشده از شواهنامۀ فردوسوی ،شهرسوپ اسو  .او در روایو

فردوسی ،پارسایی نامرر یا خرشنام اس
آمرزگار او در رسیدن ب پالردگی جان اس

ا نماز و روزه ،آیین اوس  .او مرجب قورّت اوار طهمورر

شواهنامۀ

در پادشواهی و

(همان .)91 :از شهرسپ در اوستا و مترن ایرانی میان  ،نامی نیس  .در مترن

فارسی نر ،نام او ب صررتهایی در پیرند با برداسب آمده اس  :ابرداسوف (مسوترفی ،)16 :8914 ،برذاسوف (مقدسوی،
 ،8911ج 366 : 8؛ طبری ،8919 ،ج 481 :8؛ ابرریحان بیرونوی ،)439 :8913 ،یرداسوف (حموزه اصوفهانی،)86 :8921 ،

شهرسپ یا برداسب ،تحلیلی بر نام و نشان وزیر طهمرر در شاهنامۀ فردوسی

بزسب (خیام )1 :8913 ،و بداس

(مجمل التراریخ و القصص .)13 :8919 ،نیز این نام در برخوی از دسو نوری هوای

چاپ خالقی مطلق ب صررتهای «بهرس » (دس نری
اتابخانۀ ملی پاری

و دس نری
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لنینگراد) و «شهرس » (دس نری

دوم اتابخانۀ بریتانیا) آمده اس  .در نگاه نخس

دوم قواهره ،دسو نوری

شاید این نامها با صررت برداسوب

بیارتباط باشد؛ اما چ بسا این نامها صررتی دیگر از برداسب اس ؛ ب ویژه ا بخش «اَس » در این نامهوا یادگوار جوز

و از ایون نظور بوا ضوبط مجمول التوراریخ و

آخر نام برداسب در صررتهای اهنتر (بردیسَتره )Bodhisattva :اسو

القصص ( )13 :8919یعنی «بُداس » هماهنگ خراهد برد .این مالحظات گریای آن اس
در شاهنام  ،همسر با دیگر مترن فارسی نر ،اصلی اس  ،اما ممکن اس
سبب نگارنده در این مقال میارشد ا نشان دهد ظهرر شخصی
اساطیری ،مرحل ای از گسیختگی شخصی
پارسا (شهرسپ) اس

ا اوصاف پارسایی شهرسوپ

نام شهرسپ بورای او اصولی نباشود .بو هموین

شهرسپ در شاهنام  ،برپایۀ روش نقد اهنالگوریی و

انسان غرلآسای ازلوی (ایورمر ) بو دو شخصوی

و از این نظر ،شخصی

پادشواه (طهمورر ) و

شهرسپ در شاهنام  ،در جای خورد نشسوت اسو ؛ اموا نوام او در دورۀ

فارسی نر باترج ب غالببردن برداسب و صررتهای متنور آن در متورن ایون دوره و نوادربوردن صوررت شواهنام ای
شهرسپ ،میباید همان برداسب باشد ا مرتبوۀ بیوداروجردی در باورهوای اهون هنودوایرانی اسو  .بنوابراین صوررت
شهرسپ در دس نوری هوای شواهنام نیوز مویبایود نتیجوۀ تصوحیف برداسوب باشود؛ بو ویوژه او ضوبط برخوی از
میاند ا فردوسی مانند صاحب مجمل التراریخ و القصص با صوررت

دس نری های شاهنام نیز این گمان را تقری

اهنتر این نام ،یعنی بردیسترَه ( )Bodhisattvaناآشنا نبرده اس ؛ حتی محتورای وصوفهوای فردوسوی بورای ایون
شخصی

یعنی راهنمایی مردمان ب سری بیداروجردی برپایۀ اصل دوستی و مهرورزی عمرمی ،چیزی جز ترجمۀ دقیوق

نام و اوصاف بردیسترَه نیس .
پیشینۀ پژوهش
افزون بر برخی ارت نرش ها دربارۀ شهرسپ و مانند گزارش بیتوی در ناموۀ باسوتان او دربردارنودۀ ایون نوام اسو
(ازازی ،8934 ،ج  .)963 :8در آنجا با در نظر گرفتن شهرسپ در جایگاه صررت اصیل ،معنی این الم بیان شده اس
وی

مقالۀ مستقل نیز دربارۀ این شخصی

شهرسب در مردا

نگاشت شوده اسو « :شهرسوب ،موردا

و ضوحا ،،شکسوتگی شخصوی

و ضحّا ،»،منتشرشده در مجلۀ پژوهشنامۀ ادب حماسی (اردستانی رستمی .)8934 ،این مقال جنبوۀ

شخصی شناختی دارد و رویکرد همگنی در برگزیدن نام اصلی این شخصی

ندارد؛ هرجا ا مرافق نظریوۀ مطورحشوده

در مقال باشد ،شهرسب را اصل قرار می دهد و هرجا ا نیاز باشد ،برداسب را برمویگزینود .نظریوۀ ایون مقالو  ،او در
عنرانش نیز پیداس  ،آن اس

شهرسب در نسل سپسین ب دو شخصی

ا شخصی

می شرد .یکی از دو پایۀ اصلی استدالل این مقال آن اس
نیز بیرراسب یعنی صاحب ده هزار اسب اس  ،پ
رسیده اس  .پایۀ دوم استدالل ،آن اس
رسیده اس  .در اینجاس

می گراید .خلل های این نظری نخس

ا معنای لغری شهرسب ،چیره بر اسب اس

ناگزیر چیره بر اسبان برده و بخشی از شخصی

ا شهرسب اوصاف پارسایی دارد؛ پ

ا نگارندۀ مقال سخ
آن اس

ضحا ،و پدر او مردا

شکسوت

و چرن ضحا،

شهرسپ ب ضحا،

بخش دیگور شخصوی

او بو موردا

ب نام برداسب و اوصاف او و روایات دربردارنودۀ نوام و اوصواف او

ا ممکن نیس

دو نام «شهرسب» و «برداسب» بوا هوم درسو

باشود و

نمیتران برای راس درآمدن نظری  ،گاه ب این نام و گاه ب آن نام گرایید .دیگر آنک شهرسب و اگر نام وزیور طهمورر
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در اصل هم شهرسب باشد و ب معنای چیره بر اسب نیس ؛ بلک ب معنی اسب اشرر یا اسب پادشاهی اسو  .نیوز ایون
نظری باترج ب نام شناسی و شخصی شناسی اهن تر مردا

در تحلیول بو اجوزای

و بیرراسب ،مخدوش اس  .مردا

سازندۀ نامش ،اوصاف پارسایی را در بر نودارد و حتوی در اصول ،اژدهوایی مردخورار و در پیرنود بوا «داسو » ،اژدهوای
هندوایرانی باستان ،برده اس  .همچنین چ بسا جز دوم نام او ،ا  ،ب معنی اژدهوا یوا خررنوده باشود (اوزازی،8934 ،
ج  .)924 :8بیرراسب نیز مانند مردا
باشد و همین جز اس

اس ؛ یعنی جز دوم نامش (اسب) ،میباید در اصل بازماندۀ ا  /از /اژ ب معنوی اژدهوا

ا در نام دیگر او ب صررتهایی مثل اژی+دهوا /،از+دهوا /،از+دهوا و ...حضورر دارد .بنوابراین

صررت بیرراسب و معنیاردن آن ب صاحب ده هزار اسب ،بدون اصال

و متعلق ب دورۀ ایرانی میان و بعد از آن اسو  .ایون

معنا نتیجۀ فرایند نرسازی و آشناسازی و معنییابی واژههای اهنتر در ادوار نرتر اس  .ب پیروی از همین فرایند چ بسوا جوز
نخس

بیرراسب نیز واژهای اهنتر و ناآشنا در دورۀ ایرانی باستان و پیشتر از آن باشد او بوا تبودیل بو «بیورر» ایرانوی میانو ،

نرسازی و آشناسازی شده و مجمر نام ب صررت بیرراسب و ب معنی صاحب ده هزار اسب درآمده اس .
بحث
انسان غولآسای ازلی و گسیختن شخصیت او به مردمان انضمامی واقعی :نخسوتین تجلوی انسوان در اسوطررههوا
پدیدهای اس
اس
گیتی

ا میتران آن را انسان غرلآسای ازلی نامید .این انسان دربرگیرندۀ همۀ هستی و نیز غایو

هموۀ هسوتی

(یرنگ .)969 :8919 ،او تصرری آرمانی و البت بدوی از انسان اامل در ناخردآگاه بشور اسو  .او بایود در شوکل
(مادی) خرد ،جام همۀ گیتی و در تجلی مینری (روحانی) خرد نیز دربردارندۀ هموۀ امواالت معنوری باشود .او

جام همۀ اوصاف و خریشکاریهایی اس

ا جدا از هوم در انسوانهوای انضومامی و واقعوی دیوده مویشورد .انسوان

غوورلآسووای ازلووی ،مرجووردی نوواهمگن اس و

(همووان)412 :8913 ،؛ زیوورا او جووام هم و چیووز و مصوودا اَبَرمووردم
(همان .)811 :8919 ،او هم پادشاه اس

( )superhumanاس  .او دوجنس و نر و ماده اس

و هم ویژگی تقود

دارد.

یرنگ او را پادشاه ایزدی ( )king divineو ترأمان ایزدی ( )divine coupleمیخرانود (هموان )98 :و بو سوبب هموین
تقد  ،هم شاه و هم مربد ( )priest- kingاس  .او با وجرد رسال
بر دوش میاشد؛ همچنین پیری دانا ( )the old wise manاس

پادشاهی ،وظایف پهلران و قهرموان ( )heroرا نیوز

ا وظیفۀ رهنمرناردن مردمان را ب سری آبادی جهوان

بر عهده دارد .او سترربان ،اشاورز ،پزش  ،افسرنگر ،ااشف آتش ،خان ساز ،جام آور ،عطرانگیز و غیره و غیوره اسو .
او هم چیز و هم ا

اس

و ب همین سبب در نهایو

پاره پارهشدن و گسیختگی ( )dissociationاس

توررّم شخصوی

و سورانجامِ ایون توررّم،

( )inflationاسو

ا بر اثر آن ،پادشاه ،مربد ،پهلران ،پزش  ،افسرنگر ،سترربان ،اشاورز،

پیش ور و ...از هم جدا میشرد و در قالب مردمان جز ی ،انضمامی و تاریخی ظهرر مییابد.
نخستین و اامل ترین ظهرر انسان غرل آسای ازلی در اساطیر ایرانی ،ایرمر اس  .ایورمر
مردمان اس  .او «نخستین اسی ا نی

اندیشید .نخستین اسی ا نی

جوام هموۀ وصوف هوای

گف  .نخسوتین اسوی او نیکوی بو جوای آورد.

نخستین آتربان ،نخستین رزم آزما ،نخستین اشاورز ستررپرور ،نخستین اسی ا بیامرخ  ،نخسوتین اسوی او بیامرزانیود،
نخستین اسی ا از برای خرد بپذیرف  ،نخستین اسی ا دریاف
مقد

را ،و سلطن

(روحانی) را و همۀ چیزهای نی

سترر را ،راستی را ،االم مقود

را ،و اطاعو

از اوالم

مزداآفریوده را او منسورب بو راسوتی اسو » (یشو هوا:8911 ،

فروردینیش  ،فقرۀ 11؛ نیز همان :فقرات  .)33 ،13شخصی

ایرمر

با همۀ جامعی

و توررّم ،تنهوا بوا پوارهپوارهشودن و
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انسانهای واقعی و تاریخی متصل شرد .ب همین سبب مرگ ایرمر  ،نخسوتین حادثوۀ
فلز سازندۀ گیتی بیرون آمد (بندهش )14 ،18 :8913 ،و از نطفۀ او

را رقم زد .از پیکر بی جان او هف

مشی و مشیان زاده شدند ا نخستین نرین و مادین بردند (روای

پهلری31 ،33 :8911 ،؛ حمزه اصفهانی.)14 :8921 ،

تداوم گسیختگی شخصیت در طهمورث :فرایند گسیختگی با هدف تبدیلشدن انسان غرل آسای ازلوی بو مردموان
انضمامی و واقعی ،آنگرن ا بتراند در صحنۀ تاریخ حضرر یابد ،در نسلهای پ
نسلب نسل ،شاهد جداشدن و استقاللیافتن شخصی های بیشتر ،از شخصی
و فریدون ،هنرز بهر هایی از ماهی

از ایرمر

نیز ادام مییابد .درنتیجو

اَبَرمردم هستیم .هرشنگ ،طهمورر  ،جوم

انسان غرل آسای ازلی را در خرد دارنود .بو هموین سوبب هراودام از آنوان آورنودۀ

شماری از وجره تمدن و فرهنگ مانند اشف آتش ،اهلیاردن جانرران ،اشاورزی ،خان سازی ،رشتن ،بوافتن ،دوخوتن،
پزشکی ،افسرنگری و ...هستند .این وجره ،از شخصی

آنان سرچشوم مویگیورد و مسوتقل مویشورد و از آن پو

مردمانی دیگر و جدا از هم مینشیند .دوگانۀ طهمرر

و وزیرش در خالل همین فرایند گسیختگی ،معنا مییابد.

نمرنۀ اامل انسان غرلآسای ازلی اس

ایرمر

ا پادشاه ،مربد و پادشاه ( )priest - kingو همچنین قهرموان و پیور

دانا ( )hero-old wisemanاس  .نتیجۀ گسیختگی شخصی

او ظهرر شخصی های پادشاه ،پارسا و دانا ،جودا از هوم و

در انار هم اس  .ظهرر وزیر و آن هم وزیری ا هوم دانوا و هوم پارساسو
گسیختگی شخصی
وزیر طهمرر
شخصی

بور

و در روزگوار طهمورر  ،نتیجو ای بورای

و مرحل ای انتقالی از تبدیلشدن انسان الیِ اساطیری ب انسان انضمامی و تاریخی اسو  .بنوابراین

بدون ترج ب نامشناسی ،از دید شخصی شناسی در جای طبیعی خرد نشست اس  .هر منب او از ایون

در انار یا در روزگارِ طهمرر

یاد ارده اس  ،بدون ترج ب اینکو نوامش را چو بخرانود و بورایش سوم

وزارت فرض اند یا نو  ،او را تجلوی دانوایی و پارسوایی ترصویف اورده اسو

(ر :،فردوسوی ،8911 ،ج 91 ،91 :8؛

مسووترفی16 :8914 ،؛ مقدسووی ،8911 ،ج 366 :8؛ طبووری ،8919 ،ج 481 :8؛ ابرریحووان بیرونووی439 :8913 ،؛ حمووزه
اصفهانی86 :8921 ،؛ خیام1 :8913 ،؛ مجمل التراریخ و القصص .)13 :8919 ،البت شماری از مناب نیز از این شخصوی
یاد نکردهاند؛ زیرا ویژگی پارسایی و دانایی هیچ گاه از شخصی

شاهان اسطررهای ایران ب طورر اامول گسویخت نشود و

هرچ ب زمان شگرف آغاز نزدی تر باشیم ،ازجمل در روزگار طهمورر  ،شخصوی

پادشواه ،آموادگی بیشوتری بورای

پذیرش نقش دانایی و پارسایی دارد.
پارسایی پادشاهان ،ویژگی بنیادین اساطیر ایرانی :مناب ایرانوی باسوتان و میانو از آن شخصوی
فردوسی او را شهرسپ می خراند ،یادی نکرده اند .سبب این پدیوده در هموان روایو
پیداس ؛ زیرا طهمرر

خرد پارساس

پارسوای دانوا او

فردوسوی و در دیگور روایو هوا

(فردوسی ،8911 ،ج  .)91 :8پارسایی پادشاهان ،ویژگی بنیوادین اسواطیر ایرانوی

اس  .شخصی های مستقل پادشاه ،پارسا و دانا در فرایند گسویختگی و گردیودن شخصوی هوای الوی اسوطرره ای بو
شخصی های انضمامی تاریخی ظهرر می یابد؛ اما ویژگی پارسایی و دانایی هیچ گاه خانۀ وجرد پادشاه را از حضرر خرد
خالی نمی اند؛ بنابراین پادشاهان اسطرره های ایرانی ،خرد آمادگی پذیرش این نقوش را دارنود و هرچو بو زموان آغواز
نزدی تر شریم ،این آمادگی بیشتر می شرد .ایرمر

خرد ،نخستین دین آور (یش ها :8911 ،فروردین یشو  ،فقورۀ 11؛

نیز همان :فقرات  )33 ،13و ااملترین نمرنۀ پادشواه ایوزدی ( )divine kingو ایوزدواره ( )godlikeاسو  .هرشونگ را
برخی پیامبر دانست اند و اتابی ب نام جاودانخرد یا جاوداننام را ب او منسرب اوردهانود (محمود بون خلوف تبریوزی،
 :8981ذیل هرشنگ) .طهمرر

چندان پارساس

ا میتراند بر اهرمن بند نهد و بور او سورار شورد (فردوسوی،8911 ،
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مصدا دوگان های ازلی اس ؛ شخصی هوایی او در

ج  )91 :8و حضرر پارسایی با نام شهرسپ در انار او درحقیق

انار هماند؛ از هم جدا هستند و جدا نیستند ،چرن درواق دو وج از ی
فردوسی بر آن اس

روای

شخصوی

بوزرگتورِ اهونترنود .جمشوید در

ا با شعار «هَمَم شهریاری و هم مربودی» (هموان )28 :پادشواهی و پارسوایی را دوبواره در

خرد جم اند .این ب آن معناس

پارسا و پادشاه در روزگوار پویش از جمشوید رخ داده یوا

ا گسیختگی دو شخصی

آغاز شده اس ؛ اما جمشید هنرز ویژگی های پارسایی را دارد .با این حال جمشید بوا تعریوف طبقوۀ پارسوایان در نظوام
پارسا ،با وجورد توداوم آن در وجورد پادشواه ،گوراهی

اجتماعی خرد (همان ،)24 :باز هم بر ظهرر و استقالل شخصی
میدهد.

روای های مربرط ب اره نشین یا اره زادهبردن پادشاهان اساطیر ایرانی ماننود ایورمر

(بلعموی ،8939 ،ج 81-9 :8؛

ابرریحان بیرونی828 :8939 ،؛ فردوسی ،8911 ،ج  )48 :8و فریدون (همان12 :؛ طبری )93 ،91 :8914 ،و روایو هوای
بر اهرمن نشستن یا پروازاردن این پادشاهان بر دوش اهرمن یا دیوران ماننود طهمورر
جمشید (همان )22 :و نخرردن و نیاشامیدن و نگفتن ایکاوو

(فردوسوی ،8911 ،ج  )91 :8و

در شهر ایکرد و بر دوش گرفتن دیران ،ایون شوهر را و

در آسمان پریدن (ابن اثیر ،)43 :8923 ،تجلی های دیگری از همین ویژگی پارسایی و زهد اس
نف

ا ب بنود زدن بور دیور

و سرارشدن بر آن و عروجیافتن روح تأویل شده اس .
اینگرن اس

ا این پادشاهان این ترانایی را دارند ا در روای های اسطرره ای ،خرد بی نیاز از حضرر وزیر پارسوا،

در برخی دیگر از روای

ها ،خریشکاری پارسایی و زهد را نیز بر عهده گیرند .ب تعبیر دیگر ،ظهورر مسوتقل شخصوی

پارسا ،مطابق فرایند گسیختگی شخصی
ب همین سبب استقالل شخصی

و گذار از اسطرره ب تاریخ و بیانگر پیش روی از روزگار قدیم ب جدید اسو .

پارسا در مناب اهن تر رایج نیس ؛ اما در روای های ایرانی نور حضورر بیشوتری دارد.

البت در همین روای های دورۀ نر نیز گاه هرآنچ متعلق ب شخصوی
منسرب می شرد؛ مانند پارسایی طهمرر

در روای

پارساسو  ،هومزموان بو شخصوی

فردوسی ( ،8911ج  )91 :8یا آنک اول شخصوی

پادشاه منسرب میشرد؛ مانند انتساب روزه داری ب طهمرر

در روای

پادشواه نیوز

پارسوا فقوط بو

ابناثیر ( )82 :8923او چو بسوا توأثیر منواب و

روای های اهنتر بر مناب و روای های تازهتر اس .
پارسای روزگار طهمورث در منابع ایرانی نو :منواب ایرانوی باسوتان و میانو دربوارۀ پارسوای روزگوار طهمورر ،
خامرشاند و این با شرحی ا گذش  ،طبیعی اس ؛ اما مناب ایرانی نر با همۀ تفاوت ها در نام این شخصی
وزیر طهمرر

برد یا ن  ،بر ویژگی پارسایی او تأاید دارند و این یعنی ویژگی پارسایی را برای او اصیل می دانستند؛ اموا

در دیگر ویژگی ها مانند نام او و ایفی
طهمرر
طهمرر

پیرندش بوا پادشواهی طهمورر

اخوتالف نظور داشوتند .فردوسوی او را دسوترر

و پارسایی شب زنده دار و دا م الصرم می داند ا نماز و روزه ،آیین او برد .او در روای
نیس ؛ بلک مربّی طهمرر

می اند .اهمی

در مسیر تهذیب نف

اس

فردوسوی ،تنهوا وزیور

و مطابق آیین دوستی و مهورورزی عمورمی زنودگی

ویژگی مربّیبردن در تهذیب نف

و مهرورزی عمرمی در ادامۀ مقال در بحث تنقیح نام شهرسپ آشکار

ب تعلیم این پارسا ترانس

برسد و بور اهوریمن سورار شورد (فردوسوی،

خراهد شد .طهمرر
 ،8911ج  .)91 :8روای
وزیر طهمرر

و اینکو او

ب مرحلۀ پالردگی نف

مجمل التراریخ و القصص ( )41 :8919از جنب هایی ب روای

فردوسی نزدیو

اسو

و او را

و برنهندۀ روزه و نماز میداند .حمزه اصفهانی نیز این پارسا را پیشرای درویشوان روزگوار طهمورر

روزه را برگرفتی از شیرۀ او و پیروانش برای زیستن در روزگار قحطی دانست اس « :و نیز در روزگوار طهمورر

و
روزه
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برقرار شد ،بدین سان ا گروهی درویش از پیروان اسی ب نام یرداسف (برداسف؟) آن را مقرر اردند و سوبب آن بورد
ا طعام دشرار ب دس

می آمد ،ایشان روز را در گرسنگی ب سر می بردند و سپ

آبوی بورای سود رموق موی خرردنود.

روزگاری بدین اار خر گرفتند و سرانجام آن را فریضۀ دینی و پرستش خدا برشمردند .این گروه را الدانیان خراندند و
ایشان خرد را در دورۀ اسالم ،صابئین نامیدند» (حمزه اصفهانی .)98 :8921 ،صابئین یوا الودانیان خرانودن ایون مردموان
میباید تابعی از ذهنی

مردمان دورۀ ایرانی نر باشد ا جهان ذهنیشان با مؤلف های سامی آمیخت بورد و مصوادیق را بوا
ا برای نام نهادن بر رهبانی

مفاهیم سامی تعبیر میاردند .بدیهی اس

و مصدا یافتن برای آن نیز از مفواهیم آشونا در

عصر خرد یعنی مذهب صابئان بهره می بردند .شبی این فرایند اسطرره آمیزی را در منسرباوردن ایورمر

بو خوانرادۀ

نرح نبی (ابن اثیر84 :8923 ،؛ مسعردی ،8922 ،ج  )483 :8و در بسیاری از نمرن های دیگر آمیزش اسطررههای آریوایی
و سامی می تران دید؛ بنابراین نباید آن را اصلی نهاد و پایۀ استدالل قرار داد (چنانک در این منب  ،اینگرن پدیدههوا ،پایوۀ
استدالل و نتیج گیری شده اس  :اردستانی رستمی .)8934 ،مضمرن روایو
روای

حمزه اصفهانی اس  .شاید باترج ب ماهی

برگرفت از روای

مسوترفی ( )16 ،13 :8914نیوز همسور بوا

تاریخ مسترفی ا گزیدۀ دیگور توراریخ اسو  ،روایو

حمزه اصفهانی باشد .خیام ( )1 :8913نیز او را رهبانی در روزگار طهمرر

او مویبایود

می داند ا دیون صوابئان

آورد و دین پذیرف .
بوداسب ،نام محتمل تر برای وزیر طهمورث :در مناب ایرانی باستان و میان  ،آن مقدار ا اموروزه در دسو

اسو ،

و این باترج ب سنج های نقود اسواطیری او شورحش گذشو  ،ممکون اسو

طبیعوی

ذاری از وزیر طهمرر

نیس

انگاشت شرد .در دورۀ ایرانی نر ،فردوسی ب ذار وزیر طهمرر
شماری از دس نری های شواهنام « ،شهرسوپ» اسو
 :8934ج  )91 :8و در ی

میپردازد .نوام او در بیشوتر نسوخ هوای چواپی برپایوۀ

(فردوسوی ،8313 ،ج 91 :8؛ هموان ،8911 ،ج 91 : 8؛ اوزازی،

نسخۀ چاپی هم «شیداسب» (فردوسی ،8919 ،ج  )49 :8آمده اس ؛ اما این نام (شهرسوپ و

صررت نادرتر آن :شیداسب) در اقلی

اس

و صوررت غالوب ایون نوام در منواب فارسوی نور« ،برداسوب» یوا یکوی از

صررت های در پیرند با آن اس  :حمزه اصفهانی ( )86 :8921او را «یرداسف» میخراند .مسترفی ( )16 :8914نوام او را
«ابرداسف» خرانده اس  .مقدسی ( ،8911ج  ،)366 :8طبری ( ،8919ج  )481 :8و ابرریحان بیرونی ( )439 :8913ایون
نام را «برذاسف» خرانده اند .خیام (« )1 :8913بزسب» و صاحب مجمل التراریخ و القصوص ( )13 :8919نیوز «بداسو »
ثب

ارده اس  .بدون ترج ب تنر صررت نام ،این مناب در اوصاف این شخصی

همگی میباید سرانجام ب ی

با شاهنام اشترا ،دارنود و روایو

اصل برسد؛ بنابراین تجم و اجما این تعداد از مناب بر نام «برداسوب» و صوررت هوای

منشعب از آن بیاصل نیس ؛ ب ویژه آنک برخی از این مناب مانند طبری ،مقدم بور فردوسوی و برخوی ماننود ابرریحوان
بیرونی ،معاصر فردوسی و شماری نیز مانند حمزه اصفهانی ب دالیل بسیار ،متصل یا بسیار نزدی

اوستایی برده اس  .حمزه اصفهانی در تاریخش مرسرم ب سونی ملو

االرض و االنبیوا در یو

بو منواب پهلوری یوا
جوا نوام هشو

منبو

ترجم شده از مترن دورۀ میان را ارا و چکیدۀ مطالبشان را نقل میانود (حموزه اصوفهانی .)1 :8921 ،برخوی از منواب
حمزه اصفهانی خرد بر دهها منب دیگر متکی اس ؛ برای مثال یکی از خداینام هایی او او منبو قورار داده و از آن بوا
عنران خداینامۀ بهرام مربد یاد ارده اس  ،بر بیس

و اند نسخۀ خداینام متکی اس

(همان .)83 :او بر آن برد او از

مناب اصالحشده و متعلق ب ایران باستان بهره برد؛ چنانک در ذیل مناب خرد وقتی ب اتواب تواریخ ملور ،بنویساسوان
میرسد ،آن را «اصالح بهرام بن مردان شاه ،مربد والی

شاپرر از بالد فار » میخراند (همان .)1 :همچنین خدایناموۀ
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مرسی اسروی را ب آن سبب منب خرد قرار میدهد ا با تصحیح و تلفیق چندین نسخ از خداینام پدید آموده اسو
و برای تصحیح آن ،تالشهایی ب شیرههای دیگر نیز انجام شده اس ؛ ازجمل مرسوی اسوروی سوالهوای فرموانروایی
(هموان.)89 :

پادشاهان را ب یاری حسن بن علی ،رقّام مراغ ا در اار زیج ،بیهمتا برد ،مقابل و تصحیح اورده اسو

حمزه اصفهانی چنان محققان اخبار ایران باستان را بررسی میارد او هرگواه در منبعوی ،اوم و ااسوتی موییافو  ،بو
جس وجری مناب دیگر دربارۀ ایران باستان برمیآمد« :در این فصل عباراتی از خداینام را ا ابنمقف و ابنجهم آنهوا
را نقل نکردهاند ،میآورم» (همان .)16 :دق

مطالبی ا او در ادامۀ سخن خرد نقل میانود ،خراننودۀ متفکور را بو ایون

تردید میافکند ا آیا او تنها ب مناب دورۀ میان دسترسی داشت یا آنک با خرد اوستا نیز سرواار داشت اس ؛ آنهوم نو
اوستای ارچ

امروزی بلک اوستای بزرگ ساسانی .مطالبی ا حمزه اصفهانی دربارۀ ایرمر

و مشیان و ادوار زندگانی آنان میآورد ،ب دق

و گاو نخسوتین و مشوی

مطابق با روایات ایرانی میان اس  .حمزه اصفهانی خورد موینریسود او

این مطالب متعلق ب اوستاس ؛ اما نمیگرید ا ب اصل اوستا دسترسی داشت یا مطالب خورد را از اوستاشناسوی گرفتو
اس

ا گزارشی از اوستا را در خرد داشت اس

و یا اینک مطالبش ب یکی از مناب دورۀ میان متکی اس

جالب این اس

ا مطالب نقلشده دربارۀ گاو نخستین و ایرمر

(همان.)18 :

ا حمزه آورده اسو  ،در اوسوتای اموروزی وجورد

ندارد و همین ،ارزش تاریخنامۀ آن را باالتر میبرد؛ زیرا ما را ب بخشهای گمشدۀ اوستا رهنمرن میشورد .بحوث آنگواه
جالبتر میشرد ا حمزه اصفهانی بخشی از اخبار ایرمر
سپ

و گاو نخستین را ا برگرفت از اوستاسو

نقول مویانود و

مینریسد« :این گفتار را در برخی از اتابها ب صررت دیگری با شرح بیشتر خراندم» (همان)14 :؛ اما بویتردیود

این اتابها خداینام ها نیس ؛ زیرا پیشاپیش در ابتدای این فصل تذار داده اسو
خداینام های ابنمقف و ابنجهم نیامده اس

او مطوالبی را یواد مویانود او در

(همان)16 :؛ ب این ترتیب خراننده را با مطالبی آشنا میاند ا منابعشوان

امروزه برای ما ناشناخت اس  .این مطالب ازنظر اعداد و جز یات ،ب مطالب بندهش دربارۀ آغاز آفرینش شباه
دارد (بندهش833 :8916 ،؛ حمزه اصفهانی )18 :8921 ،و پیداس

اامول

ا بندهش ،خرد خالصۀ اوستا برده اس .

برپایۀ آنچ بیان شد ،آمدن صررتی از نام «برداسف» در منبعی مثل سنی ملر ،االرض و االنبیوا را نبایود نسونجیده و
بیهرده دانس

و نیز غلبۀ همین نام در مناب دیگر ایرانی نر ا شماری از آنها مقدم بر یا معاصور بوا فردوسوی بورده انود،

تردیدی باقی نمیگذارد ا نام رایج برای شخصی
وزیر پارسای طهمرر

منظرر در دورۀ فارسی نر« ،برداسوب» بورده اسو ؛ اعوم از آنکو او

باشد یا پارسایی در روزگار طهمرر  .این نام حتی در مناب ایرانی میان نیز آشونا بورده اسو

بندهش ( )848 :8916ب آن اشاره میاند و آن را در پیرند با ب پرستی میداند .جالب آن اس
در اساطیر ایرانی ،منسرب ب روزگار طهمرر

اس

و

ا آغاز ب پرسوتی نیوز

(مسترفی 13 :8914 ،و  )16و این گریای حضرر شخصوی

و نوام

برداسب در روای های گمشدۀ ایرانی اس .
اما آیا شاهنامۀ فردوسی ب یکباره از نام «برداسب» خالی برده اس ؟ برپایۀ آنچو بیوان شود و بواترجو بو غلبوۀ نوام
«برداسب» در مناب ایرانی نر ا مقدم بر ،معاصر با و یا پو

از فردوسوی نرشوت شوده ،بسویار دور از ذهون اسو

او

فردوسی را ناآشنا با این نام بدانیم .درواق نشان هایی بر آشنایی فردوسی با صررت اهنتر نام «برداسوب» (بوردیسوترَه:
 )Bodhisattvaدر دس نری های شاهنام هس
میآورد ،روایتی اصیل و دس

و از هم مهمتر آنک اوصوافی او فردوسوی بورای وزیور طهمورر

اول از خریشکاری «برداسب» اس ؛ پدیدهای در باورهای هنودی باسوتان او عبوارت از

راهنمای مردمان ب سری بیداروجردی برپایۀ دوستی عمرمی اس .

شهرسپ یا برداسب ،تحلیلی بر نام و نشان وزیر طهمرر در شاهنامۀ فردوسی
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بودیستوَه ( ،)Bodhisattvaراهنمای مردمان بهسوی بیداروجودی :آنچ در زبان فارسی با عنران «برداسب» رایوج
و در زبووان فارسووی میانو نیووز آمووده (بنوودهش ،)848 :8916 ،صووررتی دیگوور از اصوول سنسووکری

اسو

( )Bodhisattvaاس  .بردیسترَه نام طبق ای از مردمان پارساس

بووردیسووترَه

ا ب مرحلۀ بیداروجری رسیدهاند و برپایۀ مهورورزی

و دوستی عمرمی ب آفریدگان ،راهنما و یاریگر دیگر مردمان برای رسویدن بو مرتبوۀ بیوداروجردی هسوتند ( Kelsang

.)Gyatso, 1995: 1
سیدارتا گرتاما ( )Siddhartha Gautamaا بردای شناخت شده برای ایرانیان امروزی اس  ،تنها یکی از واصوالن بو
این مرتب اس ؛ اما نام بردا را ب مجاز عام و خاص صاحب شده اس  .ایرانیان ب ویوژه در آسویای میانو و خراسوان بوا
زندگانی و نام این برداسب (سیدارتا گرتاما یا بردای معروف) ،بو صوررتهوایی ماننود برداسوب و برداسوف و در دورۀ
اسالمی گاهی ب صررت یرداسب آشنا بردند؛ گریا مبنای این آشونایی ،اتواب بردهو چریتو یوا اعموال بوردا ( Buddha

 )Caritaتألیفشده در قرن دوم میالدی اس  .این اتاب در آسیای میان ب سبب یکیبردن جغرافیای زیسوتی برداییوان و
مانریان و ترج مانی ب بردا و آثار و اعمالش (ابرریحان بیرونی )461 ،بر مترن ایرانی و سوپ
تاحدیا رمانگرنۀ بلرهر و برداسب ،سخ

اسوالمی توأثیر گذاشو ؛

در میان ایرانیان و مسولمانان رایوج شود .از دو نظور مویتوران بو روایو

فردوسی در پیرند با برداسب ترج ارد :اوصاف برداسب و نام برداسب.
ی

برش بسیار دقیق و درخشان در روای

فردوسی دربارۀ اوصاف برداسب آن اس

تنها پارسا نیس  .او پارسا و راهنما و مربی دیگران در وصرل ب پارسایی و دوس

ا پارسای روزگار طهمرر ،

همگان اس :

چووو جووان بوور دل هرکسووی بووود دوسووت
سوووور مایووووه بووووود اشتوووور شوووواه را

نموووواز شووووب و روزه آیووووین اوسووووت
در بنووووود بِووووود جوووووان بووووودشواه را

هموووه راه نیکوووی نُموووودی بوووه شووواه

همووووه راسووووتی شواسووووتی پایگوووواه

چُووون آن شووواه پوووالوده گشوووت از بووودی

بتابیوووووووود ازو فوووووووور ایووووووو دی

برفوووت اهووورمن را بوووه افسوووون ببسوووت

چوووو بووور تیووو رو بوووارگی برنشسوووت
(فردوسی ،6611 ،ج )61 :6

این ترصیف فردوسی ،روای
برداسب برپایۀ باور ااثری

دقیق خریشکاری برداسب (بردیسترَه) در آیین هندیان باستان اس  .در آیین هندیان،

(مذهب مهایانا :راه بزرگ) اسی نیس

سبب دوستی و مهرورزیاش بر همۀ آفریدگان ،رسال

ا تنها ب مرحلۀ بیداروجردی رسیده باشد ،بلک بو

خرد میبیند ا راهنمای آنان باشد و آنان را مانند خرد ب مرتبوۀ

بیداروجردی رهنمرن اند (.)Kelsang Gyatso, 1995: 1
چنانک گفت شد ازنظر نامشناسی ،باترج ب رواج نام برداسب بورای پارسوای روزگوار طهمورر

در منواب مقودم و

معاصر فردوسی و ب ویژه باترج ب انطبا دقیق اوصاف برداسب در شاهنام و محترای پدیدۀ برداسب ،بسیار بعید اس
ا فردوسی با این نام ناآشنا برده باشد؛ حتی نشان هایی هس

ا او صررتهای اهنتر این نوام را مویشوناخت اسو .

صاحب مجمل التراریخ و القصص ا ب نظر میرسد منب روایاتش بسیار نزدی
شخصی

یا یکسان با فردوسوی باشود ،نوام ایون

را «بداس » (مجمل التراریخ و القصص )13 :8919 ،بیان میاند .درحقیق

برداسب بلک ب صررت سنسکری

این منب ن ب صررت فارسیشدۀ

آن ،یعنی بردیسترَه ،دسترسوی داشوت اسو  .در دسو نوری هوای شواهنام نیوز

نشان های همین دسترسی بر جا مانده اس  .در دس نری های چاپ خالقی مطلق ،دو صررت «بهرس » (دس نوری
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لنینگراد) و «شهرس » (دس نری

دوم قاهره ،دس نری

و دسو نوری

اتابخانۀ ملی پاری

دوم اتابخانوۀ بریتانیوا)

وجرد دارد ا جز انتهایی این صررتها یادگار صررت اصلی «بردیسترَه» و همسر با صررت آمده در مجمل التراریخ
یعنی «بداس » اس  .نیز دو صررت آمده در دس نری های شواهنام یعنوی «بهرسو » و «شهرسو » افوزونبور جوز
انتهایی ،در هجای نخس

نیز بخشی دیگر از صررت سنسکری

سنسکری  ،صررت مکتربی صام

«برداسب» را در بر دارد .در زبوان هنودیان ازجملو در

 Hب ویژه در مجاورت یا در نزدیکی صوام

 Dآنگرنو او در ،Madhya Pradesh

 Dehradun ،Delhi ،Siddhartha Gautama ،Bodhisattvaو دیگوور نمرنو هووا هسو  ،در صووررت ملفوورظی ،تضووعیف
میشرد .در انتقال این واژهها ب زبانهای دیگر ازجمل فارسی ،ممکن اس

H

ب پیوروی از صوررت ملفورظی ،صوام

حذف شرد؛ مانند بردا ،سیدارتا و مادیا پرادش یا آنک ب پیوروی از صوررت مکتوربی و نیوز صوررت ملفورظیِ هرچنود
 Hباقی بماند؛ مانند آنچ در دهلی و دهرادون هس  .بنابراین صررتهای «بهرس » و «شهرسو »

تضعیفشده ،صام

در دس نری های شاهنام  ،در جز آخر خرد ،مشتر ،با صررت اصلی «برداسب» یعنی «بوردیسوترَه» ()Bodhisattva
و همسر با ضبط مجمل التراریخ یعنی «بُداس » اس  .همچنین جز نخس
واژه را حمل میاند .این نکت بیانگر آن اس

ا فردوسی ممکن اس

نیز جز ی دیگر از صررت سنسکری

ایون

ب اقتضای زیس برم خرد در خراسان با اسطررۀ

«بردیسترَه» آشنایی مستقیم داشت باشد و این آشنایی تنها در حدّ نام نبرده اس  .درواق اوصاف فردوسوی بورای وزیور
پارسای طهمرر

نیز با دق

بسیار ،محترای «بردیسترَه» یعنی راهنمای مرجردات برای رسیدن ب بیوداروجردی برپایوۀ

مهرورزی عمرمی را ب نمایش میگذارد .میتران چنوین انگاشو
«بداس » در مجمل التراریخ باشد ا یکی ،صام
برخاست از شباه

نریس های این دو صوام

او صوررت «بهرسو » در شواهنام هموان صوررت

 Hرا حفظ ارده و دیگری وانهواده و تفواوت «را» و «دال» نیوز شواید

در خطورط اسوالمی اسو  .صوررت «شهرسو » نیوز بور هموین اسوا

تفسیرپذیر اس .
نتیجهگیری
نام وزیر پارسای طهمرر
این شخصی
شخصی

پیشدادی در بیشتر نسخ های چاپی« ،شهرسپ» آمده اس  .در دیگر مناب ایرانی نور ،نوام

ب صررت «برداسب» یا یکی از صررتهای در پیرند با آن اس

و این منواب بوا وجورد اخوتالف در نوام

با شاهنام  ،در اوصاف پارسایی او با شاهنام مرافقاند؛ بنابراین میتران نتیج گرفو

وجرد پارسایی با نام «برداسب» در روزگار طهمرر  ،حقیقتی ثاب

او در دورۀ ایرانوی نور،

انگاشت میشده اس  .نیز این نام ب هموین صوررت

«برداسب» در دورۀ ایرانی میان نیوز آشونا بورده اسو  .برداسوب صوررت فارسویشودۀ نوام سنسوکری

«بوردیسوترَه»

( )Bodhisattvaاس ؛ این اسم عنران طبق ای از مردمان بیداروجرد و راهنموایِ مردموان بو سوری بیوداروجردی برپایوۀ
دوستداری و مهرورزی عمرمی ب آفریدگان ب شمار میرود .نام «برداسب» در مناب دورۀ ایرانی نر ،رواجی در حدّ غلب
داش

و همچنین شماری از این مناب  ،مقدم بر یا معاصر با شاهنامۀ فردوسی اس ؛ ب همین سبب نمیتران تصورر اورد

فردوسی از این مرضر بی خبر برده اس ؛ حتی برخی از دس نری های شاهنام مانند «بهرس » و «شهرس » ،اجزایی
از صررت سنسکری

این نام را در بر دارد و گریا منبعی مشتر ،با ضبط مجمل التوراریخ و القصوص یعنوی «بُداسو »

داشت اس  .تفاوتهایشان را میتران در تشبُ نریس هایی مانند «دال» و «را» یا حروف نقط دار و بینقط دانس
نسخ نریسیهای پیدرپی مرجب ترلید صررتهای متفاوت شده اس  .فردوسی در اوصاف این شخصی

او در

نیوز بویش از

شهرسپ یا برداسب ،تحلیلی بر نام و نشان وزیر طهمرر در شاهنامۀ فردوسی

دیگر مناب ب اصل سنسکری
در روای

نزدی

میشرد و از این نظر نیز بعید اس
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ا از اسطررۀ بردیسترَه بیخبور بورده باشود.

فردوسی ،وزیر پارسای طهمرر  ،تنها پارسایی عزل گزین نیس ؛ بلک مرشود و راهنموای طهمورر
و این دقیقاً همان خریشکاری اس

رسیدن ب مرتبۀ بیداروجردی برپایۀ اصل «دوستی و مهرورزی عمرمی» اس

بورای
او در

مذهب مهایانا (راه بزرگ /راه ااثری ) برای بردیسترَه ذار میشرد.
برپایۀ آنچ بیان شد ،فردوسی با اسطررۀ بردی سوترَه آشونا بورده و وجورد پارسوایی بوا نوام «برداسوب» در روزگوار
طهمرر

نیز برای مناب ایرانی نر ،حقیقتی ثاب

شاهنامۀ فردوسی صررت اصیل نیس

ب شمار می رفت اس ؛ پ

صررت «شهرسپ» در

میتران نتیج گرف

و این نام میباید «برداسب» یا صررتی اهنتر مانند «بُداس » باشد.
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