 دهآک 
دهآک در نوشتههای ماخذ آمده است:
« دهآک ترکیبی است از ده( عدد) و آک یعنی عیب ،وی ده عیب ،آفت ،رسم زشت را در جهان به وجود آورد و در تعریب به
ضحاک تبدیل یافت.
واژه دهآک بجای ضحاک بدین سبب برگزیده شده است چون :
بیوراسب که ضحاک نام گرفت به سوی جم آمد و او را اره کرد (» .تاریخ تبری) 111 :
« بیوراسب همان ده آک بود و هر دو نام را معّرب کرده گروهی از عرب اورا ضحاک نامیدهاند ( ».مروج  )1 ،811:
« دهآک ترکیبی استت از ده (عدد) و آک یعنی عیب ،وی ده عیب را در جهان به وجود آورد که اینجا محل ذکر آنها نیست .این لقب
نهایت درجه قبیح بود ،اما در تعریب بسیار زیبا گردید ،زیرا ده آک در تعریب به ضحاک تبدیل یافت( .»...تاریخ پیامبران و شاهان) 28:
« ستس بیوراستب به شتهریاری رسید که همان ضحاک است یعنی اژدهام ماردو ، ،سهدهان و شش چشم اعجوبه افسونکار پلید »
(آفرینش و تاریخ) 101 :
« دیگری جز ابوسهل گفته است :دهآک به معنی ده آفت است که عرب آنرا ضحاک نامید( ».الفهرست) 525-521:
در شاهنامه فردوسی آمده است:

یکی مرد بود اندران روزگار
پسر بد مرین پاکدین را یکی
جهانجوی را نام ضحاک بود
کجا بیور اسسش همی خواندند
از پهلوانی شمار
کجا بیور
.

ز دشت سُواران نیزه گزار...
که از مهر بهر َه ،نبود اندکی
دلیر و سبکسار و ناپاک بود
چنین نام بر پهلوی راندند
بود بر زبان دری ده هزار
.

(شاهنامه فردوسی :بکوشش جالل خالقی مطلق-چاپ  1211سازمان چاپ و انتشارات –دفتر یکم-برگ ) 51-54
دیگری جز ابوسهل گفته است :دهآک به معنی ده آفت است که عرب آنرا ضحاک نامید( .الفهرست)-521:
«به فارسی دهآک و بتازی ضحاک است ( ».آثار الباقیه. )181 :
«ضتتحاک بیوراستت ... .پارستتیان دهآک گفتندی از جهت آنک ده آفت و رسممم زشممت در جهان آورد از عذاب و آویختن و
فعلهای پلید ،و آک را معنی زشتی و آفت است ...ضحاک معرّب آنست ( ».مجمل التواریخ ،برگ )84
«بِیوَراسف(=بیوراسب) :لقبش ضحاک است ،و این کلمه معرّب دَهآک است و معنایش دارنده ده عیب است» (مفاتیح العلوم)99 :
ضحاک حِمیَری که به زبان پارسی او را بیوراسب خوانند( جوامع الحکایات) 28-22 :
« ضتحاک یا بیوراستب ،چون متفتف به ده عیب بود ملقب به دهآک شد ،زیرا که معنی آک عیب و آفت بود و آن عیوب دهگانه عبارت
اسممت از :ابا ت وجه و ارا ت من ر  ،و ا ممر اامت ،و نخوت ،و الت یا ،و اارت اا  ،و افرا ظلم ،و پلیدی زبان ،و
تعجی در امور ،و بالهت و بد دلی و عرب لفظ دهآک را معرّب کرده ضحاک گفتند ( ».تاریخ روضه ال ّفا)906-906:
[ میرخواند در روضهالففا ده عیب دهآک را عیبها و آفتهای درونی بدنی و تفکری تعریف کرده است  .اما ]:
« دهاک پسر اهریمن است ( ».بُندَهُش) 159 :
[در بُندَهُش آمده که دهآک پسر اهریمن است و باید خوی او را داشته و دیو سرشت و پیکرگردان او باشد] .
« اهریمن با همه نیروی دیوی به مقابله روشتنان برخاستت ...او چون ماری آستمان زیر این زمین را بستتفت ..او آز و نیاز و سیج  ،درد و
بیماری و هوس و بوشاسپ را بر تن گاو و گیومرد فراز هِشت...گاو درگذشت ( .»...بُندَهُش .)18 :
[ در بندهش اهرمن نیروی دیوی آز و نیاز و سیج  ،درد و بیماری و هوس و بوشاسپ را بر تن گاو فراز هشت و گاو در گذشت.
دهآک هم گاو برمایون را میکشد و پیکرگردان دیو و اهریمن می شود و با ده آفت خود یا ده عیب دیو گونه خود در داستان بزرگمهر فردوسی
جای میگیرد].
«فریدون از اردیسور ناهید خواست ،که من به آژیدهآک (ضحاک) سه پوزه شش چشم که در مملکت بوری [ بابیرو یا بابل] است پیروز شوم
باین دیو دروغ بسیار اوی که آسیب مردمان است باین خبیث و قوی ترین دروغی که اهریمن بضد جهان مادی بیافرید تا جهان راستی را از
آن تباه سازد( »...یشتها  :برگ )1:-852-859

[در یشتها هم آژیدهآک دیو خوانده شده است که بر ضد راستی و نیکی بوده است .او پسر ،وارث و پیکرگردان اهریمن و جانشین او در زمین
بوده و ده دیو فردوسی را که برابر دیو های بندهش است را هماهنگ و دارا است ].
فردوسی آز ،نیاز ،خشم ،رشک  ،ننگ ،این ،نمامی،دوروی،ناپاای وناسپاسی را ده دیو میداند اه باید به دهآک نسبت داده
شود.
فردوسی ده اهریمن و ده دیو را در این بیتها آورده است .
در شاهنامه در بخش گفتار سخن گفتن بزرگمهر پیش کسری آمده است:

ی شتتتیر
دهانتتد اهترِمتن هتتم بتته نتتیرو ِ
بتتدو گفتتت کستتتری کتته ده دیو چیستتتتت
چُتتنتتیتتن داد پتتاستتتتخ کتته آز و نممیمماز
دگر خشم و رشکست و ننگست و این
دهمم آنمک از ان نمدارد سممپماس
بتتدو گتتفتتت از ایتتن شتتتتوم ده بتتا گتتزنتتد
چُتتنتتیتتن داد پتتاستتتخ بتته کستتتری کتته آز
.

کتته آرنتتد جتتان و ختترد را بتتزیتتر
کزیشتتتتان خرد را ببتتایتتد گریستتتتت
دو دیتتونتتد بتتا زور و گتتردن فتتراز
چو نمّمام و دوروی و نماپاک دین
بته نیکی و هم نیستتتت یزدان شتتتنا
کتتدامستتتتتت آهَتترمتتنِ زورمتتنتتد
ستتتتتمتگتتاره دیتوی بتود دیتتر ستتتتاز
.

(شاهنامه فردوسی :بکوشش جالل خالقی مطلق-چاپ  1211سازمان چاپ و انتشارات –دفتر هفتم-برگ ) 890
« آز و نیاز و خشم و رشگ و ننگ و شهوت و کین و بوشاسب (غفلت ،کاهلی) و دروج بدعت و تهمت»
از این چند دروج ادام ستمگرتر؟
آز ناخرسندتر و بیچارهتر است.
نیاز آسیب رسانتر و اندوهمندتر است.
خشم بد سلطهتر و ناسسا تر است.
رشک بد کامهتر و بد امیدتر است.
ننگ ستیزگرتر است.
شهوت خودخواهتر و آشفتارتر است.
این سهمگین تر و نابخشنده تر است.
بوشاسب (غفلت) کاهلتر و فراموشینتر (فراموشکارتر) است.
دروج بدعت نهفتارتر و فریفتارتر است.
تهمت ناسسا تر است( ».متون پهلوی)182:
[پ  :آز ،نیاز ،خشم ،رشک  ،ننگ ،کین ،نمامی ،دورویی ،ناپاکی و ناسساسی و خدانشناسی ده دیو میشوند .دهآک هم نام خود را از این ده دیو یا ده
بدی و آفت گرفته و همهی این بدیها را در خود داشته است .او که پسر ،وارث و پیکرگردان اهرمن میباشد پ از پیروزی بر جمشید نیکو که بعد از
ناسساسی و آزمندی فر را از دست میدهد این ده دیو یا دهآک را در بین مردم رواج میدهد] .
[ دهخدا در واژه آک به بیور به معنی ده هزار شک ارده است .و آنرا با ده برابر نموده است  .که میتواند با واژه ده در دهآک
هماهنگی بیشتری داشته باشد .و متعجبانه پرسیده که چرا فردوسی واژه آک را در هیچ جای شاهنامه نیاورده است ] (فرهنگ دهخدا :واژه آک)
ده آک در باب دل ایرانشهر بود:
« اردویستور ناهید را بستتای کستی که از برای او اژیدهاک سته پوزه در مملکت باب (بوری) ستد اسب هزار گاو و هزار گوسفند قربانی
کرد( ».یَشتها)1: 852:
« بیوراسب دهآک در باب سکونت داشت( .تاریخ پیامبران و شاهان) 28:
«دهآک در باب سکونت داشت ( ».مجمل التواریخ ،برگ )84
« پ افریدون کمرِ کینه طلبی بر میان بست و مر آهنگر را بفرمود ،تا گرزی بساخت گاوسر ،و روی به باب نهاد ...و سر ضحاک به آن گرز
بکوفت »( جوامع الحکایات) 88 :
[ بر پایهاین نوشتهها و ماخذ دهآک در بابل بوده است .پ از بررسی پیکره و سه سر بودن دهآک به بررسی آثار باستانی میپردازیم که ببینیم
آیا این باور در باورهای کهن بابلی ایرانی آریایی بوده است ]

دهاک سه سر:
«فریدون کسی که زد آژدهآک سه پوزه ،سه اله ،شش چشم هزار چستی[را](»...یسنا  ، 1برگ )141
« فریدون دلیر کستی که ضحاک را شکست داد (آن ضحاک) سه پوزه سه اله شش چشم را( ».یَشتها )8: 181:برابر فقره  1یسنا 9
است.
«[اردویستور ناهید را بستای]کسی که از برای او اژیدهاک سه پوزه در مملکت بابل(بوری) سد اسب هزار گاو و هزار گوسفند قربانی
کرد( ».یَشتها)1: 852:
«[فریدون] این کامیابی را بمن دهای اردویستور ناهید که من به اژیدهاک سه پوزه سه اله شش چشم هزار چستتی و چاککی دارنده
ظفر یابم( ».یَشتها)1: 859:
«فریدون که آژیدهاک (ضمحاک) سمه پوزه  ،سمه سرش ،شش چشم هزار دستان را شکست داد ».یشتها  -پورداود -پاره دوم (جلد
دوم) چاپ دیبا  -1222برگ222
« ستس بیوراستب به شهریاری رسید که همان ضحاک است یعنی اژدهاق ماردوش ،سه دهان و شش چشم اعجوبه افسونکار پلید
»( آفرینش و تاریخ) 101 :
[ بر پایهی نوشمتههای اوسمتایی و پهلوی دهآک یا آژیده آک دارای سمه سر و سه پوزه خورنده و شش چشم است.
همین باور را فردوسی به صورت مردی اه بر روی اتفش دو مارش خورنده مغزش مردان جوان را دارد ،آورده است اه نمادی
میگردد با سه سر و سه پوزه و شش چشم].

جهانجوی را نام ضحاک بود
دو مار سیاه از دو اشتفش برُست
.

دلیر و سبکسار و ناپاک بود...
غمی گشت و ازهرسویی چاره جست
.

(شاهنامه فردوسی :بکوشش جالل خالقی مطلق-چاپ  1211سازمان چاپ و انتشارات –دفتر یکم -برگ  54و ) 10
دهآک در نقشها و باورهای اهن باستانی آمده است:
در آثاز باسمتانی بسمیار اهن و باورهای آن دوره بخوبی میتوان نقش دهآک را پیدا نمود و بر پایهاین اسناد باستانی
میتوان گفت اه داستانهای شاهنامه به بیش از  0000سال پیش میرسد.
نخستتین ستند باستانی نقش مهری است که به  5100سال پیش برمیگردد .این مهر در شو ،پیدا شده است(.تاریخ مهر در ایران برگ
)42

درین مهر بخوبی دهآک ماردو،
را بر تختی نشسته میتوان دید.
باکی سر او گرزه گاو سر هم دیده
میشود .گاوی برابر گاو برمایه
کشته شده بدست دهاک که آنرا نیم
نمودهاند را در چ .هر استوانهای
میتوان دید .چهار پایهای با
پایههای پای گاو هم در نگاره مهر
پیداست این چهار پایه با چهار پایه
هخامنشی یکی است.گرز گاوسر
هم پشت سر دهآک دیده میشود.
بودن این باور در  5100سال پیش
در دشت شو ،و آمدن آن به
داستانهای ایرانی یک هماهنگی و
برابری باورها را میرساند و دوره
داستانهای شاهنامه را میتواند به
 5100سال پیش برساند.

نینگیشزیدا [ دهآک بابلی ] یعنی فرمانروای درخت خوب ناشتناخته استت .این خدا را به عنوان یک خدای جهان فرودین میشناختند.
خانه او را در گیشباندا به عنوان ستردابه تاریک و یک جایگاه وحشتتناک مینامند .شاید او یک جایگاه زیر زمین داشته است .خود نینگیشزیدا
شتاهزادهای استت که دستتها خود را به ستوی آستمان میگشاید و مویی مجلل و فراوان دارد که از پشت او آویخته است  ...او جزو خدایان
است ...عالمت او دو مار شاخدار است اه از شانههای او بیرون آمده است( » ...فرهنگ باستان) 118-112 :
[ در مهر بابلی  5100ستتال پیش زیر بخوبی دهآک با دو مار بر دو ،خود دیده میشتتود که در آن زمان و در باورهای مردمان آن دوره بوده
است .این نماد به نام نینگیش زیدا خوانده شده است] .
دو نگاره زیر از نینگیشزیدا در سایت زیر آمده است.



[نگاره باستانی زیر هم برابر نقش مهر باک از نین گیش زیدا است].


http://www.bibleorigins.net/Serpentningishzida.html

دیگری تندیسی بابلی است که از گذشته ای دور پیدا شده است.
درین تندی سته پوزه سه
سته سر پا بر قوچی گذاشته و
در دستتت خود یک چوب گرز
مانند دارد .لبا این پیکره با
نینگیشزیتتدا یکی
لبتتا
است و هم دوره او میباشد.


در یکی از سکههای اشکانی نیز یک سکه سه سر سه پوزه موجود است( .سکههای ایران برگ  58شماره )15

تندیسی یا بتی دیگر در شهر اشکانی ضرَا و در معبد ابیر میباشد اه نماد دهآک است .



درین تنمدین مرمر مردی
اه از شمانه او دو مار بیرون
زده بخوبی دیده میشود .در
باالی پیشممانی هم دو شمما
بی رون زده است این دو شا
نماد گاو است .بن شد سگساری
سه سرش سه پوزه به امر دهآک
بسممته شممده اسممت .درین
تندیسه  ،سه پوزه سه سر را
داریم .این بمت یما خمدا در
دشممت ضممرَ و در  110ایلو
متری موص میباشدَ ( .ضرا
شممهر خورشممید بر
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 oمتون پهلوی – منوچهر جی جاماسب-آسانا -بکوشش سعید عریان-چاپ نیلوفر 1221-
 oمجمل التواریخ والقفص  ،بکوشش ملک الشعرا بهار  ،چاپ کالله خاور،چاپ دوم ،سال نوشتار -180فارسی 
 oجوامع الحکایات -سدیدالدین محمد عوفی -فارسی-بکوشش جعفر شعار-چاپ-مهارت -1225نوشته حدود  481ه-م
( oشاهنامه فردوسی :بکوشش جالل خالقی مطلق-چاپ  1211سازمان چاپ و انتشارات –دفتر یکم -برگ  54و ) 10
 oتاریخ مهر در ایران – ملکزاده بیانی –چاپ یزدان  1242
 oفرهنگ اساطیر شرم باستان -گوندولین لیک-برگردان رقیه بهزادی -چاپ -طهوری( =1211-فرهنگ باستان):
 oسکه های ایران ،علی اکبر سرافراز و فریدون آورزمانی  ،چاپ دوم  ،وزارت خارجه  1210 ،
 oحضرا شهر خورشید ،فواد سفرو محمد علی مفطفی ،برگردان نادر کریمیان سردشتی ،چاپ میراث فرهنگی 1224،


