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 هاي تمعني نام فريدون و ارتباط آن با سه نيروي او در سّن

 اساطيري و حماسي ايران

  

  1دكتر چنگيز مواليي

  چكيده

از بررسي مجموع اخبار و روايات مربوط به فريدون در منـابع باسـتاني و متـون دوران                  
 ،فتشود كه اين پهلوان اژدركش اساطير ايران، از سه نيرو و قدرت شگ              اسالمي، معلوم مي  

. برخوردار بوده اسـت   » ادو  هنر افسونگري و ج   « و  »مهارت پزشكي « ،  »توان رزمي   « يعني
 واژة  ةكه خود صورت تحول يافت     (»فريدون«رسد معني لفظي نام        به نظر مي   ، ديگر از سوي 
 رواسـت؛ از ايـن         بـوده  »دارندة سه نيرو و قدرت    «) رود   به شمار مي   -θraētaonaاوستايي  

گانة فريدون در روايات و معني         يعني نيروهاي سه   ،كه بين اين دو مقوله     نيستچندان بعيد   
هاي مربوط بـه فريـدون    بررسي جزئيات گزارش.  ارتباطي وجود داشته باشد،لغوي نام او

دهد لفـظ   كند و نشان مي     در منابع مختلف هندي و ايراني وجود چنين ارتباطي را تأييد مي           
ت كه ايرانيان با آن يل اسـاطيري خـود را بـه لحـاظ         اس   شايد در اصل صفتي بوده     ،فريدون

ل تـدريجي اسـطوره،     تر در اثر تحو     كردند، اما سپس    داشتن سه نيروي ياد شده توصيف مي      
يعني (م، جانشين نام اصلي پهلوان َلصفت مذكور به عنوان اسم عθrīta Āθwya * (شده 
  .است و براي ناميدن او به كار رفته

  .، دارندة سه نيرو، توان رزمي، مهارت پزشكي، هنر افسونگري فريدون:ها كليدواژه

  

                                                
  cmowlaee@yahoo.com.ac   تبريزدانشگاه گروه زبان و ادبيات فارسي دانشيار . 1
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قـان  آيـد و عمـوم محّق     فريدون، پهلوان اژدركش در روايات ايراني، چنان كه از قراين موجود برمـي            
ق به دورة هند و ايراني است كه اخبار و رواياتش هـم در نامـة             تي متعّل فاق نظر دارند، در اصل شخصي     اّت

نـام ايـن پهلـوان در ادبيـات     . هاي كهن هندي بازگو شده اسـت        در متون ودايي و متن     آمده و هم     اوستا
آمده و در سـرودهاي ودايـي از او بـا عنـوان      -θraētaona به گونة اوستادر Frēdōn  پهلوي به صورت 

Trita Āptyaدر هند باستان .  ياد شده است Trita- اي است كه با  ايزد  ـ گونهAgni- »    خـداي آتـش «
گاه با اين ايزدان يكسان انگاشـته شـده   تشتار ودايي ارتباط نزديك دارد و   ايزد رزم يوز وار    Indraيز با   و ن 

 اژدهـاي بـاز دارنـدة       vṛtraكشتن   ) 1 بند   187كتاب اول، سرود    ( و حتي ضمن سرودي در ريگ ودا        
، 10، كتـاب    ريـگ ودا  ( آبها به او نسبت داده شده است، و باز مطابق گزارشي ديگـر در همـان كتـاب                   

 اژدهـاي سـه سـر و    ،ق به خاندان خـويش افزار ويژة متعّل وي به تحريك ايندرا با رزم ) 8بند ،   8سرود  
كـشد و گـاوان را كـه نمـاد بـاروري و زايـايي         را مـي Tavistrپسر   viśvarupaشش چشم موسوم به     

ريـگ   ( -sómaكنندة آشام او همچنين تهيه ). MacDonell,1974, p.67(سازد  هستند، از بند او رها مي
 بنـد  ،34 سـرود  ،9ريگ ودا، كتاب ( و پااليندة اين گياه مقدس است  ) 20بند ،  11 سرود   ،2ودا، كتاب   

پـدر  )  -Āptyaهندي باستان( Āθwya- 1 در روايات ايراني به  ـ چنان كه خواهيم ديدـ و اين عمل   ) 4
  .فريدون نسبت داده شده است
 ريـشه شناسـي  از لحـاظ  .  آمده است-θraētaonaهاي اوستايي به صورت  گفتيم نام فريدون در متن 

 »سه قـدرت و توانـايي   « ة مشتق است و دارندna-]a[*θraē-taاين نام احتماالً از گونة ايراني باستان 
 ,Justi, 1895, p.513; Bartholomae, 1906, p. 178; Duchesne-Guilleman, 1974( 2دهـد  مي معني

1, p.154;  idem., 1934, p.109; Mayrhofer, 1979, p.81-82..(    ـين نـام شباهت و هماننديِ موجود ب
هايي كه در متون باستاني و منـابع دوران اسـالمي بـه او               فريدون و اعمال و كردار و اوصاف و ويژگي        

 .نسبت داده شده است مرا واداشت تا دربارة احتمال ارتباط اين دو مقوله به تحقيـق و بررسـي بپـردازم                    
 امكان در مقالة حاضر گردآوري و گزارش شـده اسـت، چنـان              از مجموع قراين و شواهدي كه در حدِّ       

 و همچنـين در   شـاهنامه هاي حماسي كه به بهترين وجهي در          تنمايد كه در روايات اساطيري و سّن        مي
يگـران بازتـاب    فان دورة اسالمي نظير حمزة اصفهاني، ثعالبي، ابوريحان بيروني و ابن بلخي و د             آثار مؤّل 

يافته است، از يك سو فريدون پهلواني است برخوردار از نيرو و توان رزمي كه بر اژدهـاي سـه سـر و                       
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) اك در منـابع دوران اسـالمي        ضـح / در متون فارسي ميانه و اژدهاق        dahāg i  Azهمان  (شش چشم   
اي كـه مـؤمنين        گونـه   بـه  ؛كنـد   ها را مـداوا مـي       گردد، از سوي ديگر پزشكي است كه بيماري         چيره مي 

كننـد و سـرانجام يلـي      فروهرش را ستايش و نيايش مي،مزديسنا براي ايستادگي در برابر درد و بيماري      
گاه چـون   دهد و   ه اعمال خرق عادت انجام مي     مند از ورج و نيروي افسون ك        است با فرّ و شكوه و بهره      

وه سه گانه مذكور كـه در گـزارش حاضـر    وج. آيد در مي دهد و به هيأتي ديگر ار تغيير شكل ميبتي عي
اي با معني لفظـي نـام فريـدون           با تفصيل بيشتري به بررسي آنها خواهيم پرداخت، به گمان من به گونه            

  .كند اي آن را توجيه مي مطابقت دارد و تا اندازه
***  

 گمـان  روايت مربوط به نبرد و رويارويي فريدون با اژدهاي سه پوزه، سه سـر و شـش چـشم، بـي                   
هاي اوستايي دربارة  اعمال پهلواني يل اژدها كش اسـاطير ايرانـي    مشهورترين گزارشي است كه در متن  

افسانة اژدها كـشي و     . نسبت داده شده است    Trita يعني   ،اش  هاي ودايي به همتاي هندي      آمده و در متن   
 و كشتن آن موجـود      ستيزة يلي پرخاشخر يا ايزدي پيروزگر با اژدهايي سهمگين، ديو يا هيواليي مهيب            

 221 :1378 ،سـركاراتي (مارفش و آزاد كردن آنچه كه در بند اوست، چنان كه اغلب اشاره شده اسـت                 
 بسيار كهن اساطيري است كه پيشينة هنـد و اروپـايي دارد و بـه صـور             ة يك موتيف و بن ماي     ، )223ـ  

 يونـان و ايـران برجـاي مانـده          ها، اساطير هند باسـتان و       هاي هيتي   مختلف و اشكال گوناگون در افسانه     
بـا مراسـم   ) .Widengren, 1965, pp.41ff(گـرن   بر اسـاس ايـن افـسانه كـه بـه گمـان ويـدن       . است
هاي سال نو و آيين باروري ارتباط دارد، اژدها يا غولي مهيب و اهريمني برزمين و هـستي چيـره                      جشن

ا اين كه ايـزدي ورجاونـد يـا يلـي     شود ت گردد و در اثر آن قحطي و خشكسالي در جهان پديدار مي         مي
يابد و آبهـا       ظفر مي  ،زيد، در نبردي سخت     نريمان بر آن اژدها كه در كاخ يا دژي شگفت و جادويي مي            

را كه به صورت گله گاوان شيرده يا بانواني زيبا و به اندام تجسم يافتـه و دربنـد اژدهـا گرفتارنـد، آزاد                        
با اژدهايي به نـام      Hupasiyasنبرد پهلواني به نام     . گرداند  از مي كند و باروري را به جهان و جهانيان ب          مي

Illuyanka   ها، نبرد ايندرا با اژدهاي گيهاني         در ادبيات هيتيvṛtra         كه آبها را در غار آسماني خود بـه بنـد
ـتيزه و جنـگ زئـوس و                ، هركـول و هيـدرا در اسـاطير         Typhonكرده است، در متون هندي باستان، س

ديو خشكسالي و بازدارنـدة آبهـا، سـتيزة         ) -Apaoša(ايزد باران با اپوش      Tištriya)-( تيشتر يوناني، نبرد 
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 Aži dahāka(گرشاسب سام نريمان با اژدهاي شاخدار و باالخره رويارويي تن به تن فريدون با اژدها 

  ). به بعد 237 ،221 :1378، سركاراتي(در روايات ايراني از اين دست است ) 

به پيكر مـرغ  ) arənah -(ن بار فرّه هنگامي كه دومي37 ـ  36 بندهاي 19 در يشت مطابق روايتي
ـين  (= از جم بگسست، فريدون، ويسپوهر خاندان آثويه    ) -vārəgan(وارغن آن را بـر گرفـت و در   ) آبت

با همين نيروي بغاني و توان ايـزدي بـود كـه او             . نتيجة آن در ميان مردمان پيروزمند، پيروزمندترين شد       
، بنـد  1ونديـداد، فرگـرد   ( » چهار گوش « به معني    -čaθrō.gaošaب به  ملّق -varənaدر جايي به نام 

 Buner در سنسكريت ـ ناحيـه   -varnuآن را با سرزمين ) .Henning, 1947, pp. 52ff(كه هنينگ ) 18

گـردد و دو   يره مي، بر اژدهاك چ )287 و 222 : 1382 ،موالئي: نيز نك ( كنوني ـ منطبق دانسته است   
مظهر بـاروري و زايـايي    viśvarupa يعني ارنواز و شهرناز را كه همانند گاوان محبوس در بند         ،بانوي او 

ـيف اژدهـا در    . كند هستند، از بند او آزاد مي  بـه  35 ـ  33 پـنجم بنـدهاي   يـشت شرح اين نبـرد و توص
  :صورت زير بازگو شده است

در ) Āθwya-(خانـدان توانـاي آثويـه     ) شـاهزادة (= يـسپوهر فريـدون، و  ) ناهيـد (= براي او  ) 33(« 
چهار گوش، صد اسب نر، هزار گـاو و ده هـزار گوسـفند قربـاني كـرد؛                  ) Varənaـ   (ةورَِن) سرزمين  (
  :آنگاه از او درخواست كرد ) 34(

اين آيفت را به من بده، اي نيكو، اي تواناترين، اي اردوي سـور اناهيـد  كـه مـن پيـروز شـوم بـر                           
بسيار توانا، بـدِ درونـد بـراي        رندة هزار مهارت، بر دروغ ديويِ       دهاكِ سه پوزة سه سرِ شش چشم، دا       اژ

بـراي مـرگ    ) مادي   =(دروغ را اهريمن فراز آفريد عليه جهان استومند          نيرومندترين] آن  [ ها كه     جهان
ــ  (و ارنـوك  )  Saηhavakــ (؛ و هر دو بانوي او را بربـايم، سـنگهوك            )Ašaق به   متعّل= (جهان راستي   
Arənavak (ترين  زايش را ؛ آن دو را كه عالي را، آن دو را كه داراي زيباترين پيكراند مر ) انـد ) بانوان 

كه همواره بـه كـسي كـه زوهـر          ) آن  ( اين آيفت را به او داد، اردوي سور اناهيد،          ) 35. (كدبانويي را مر
  ».دارد به خواهنده، آيفت ارزاني ميكند،  كند، به پارسا، به كسي كه قرباني مي نثار مي

ـتالف در انـشاء در             ) 15ــ   13بندهاي   ( 9 يشتهمين مطالب عيناً در       15 يـشت و بـا جزئـي اخ
بر اسـاس ايـن فقـرات نيـز     . نيز بازگو شده است ) 35 ـ  33بندهاي  ( 17 يشتو  ) 25 ـ  23بندهاي (
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خواهـد تـا نعمـت     كند و از آنان مـي  ني ميفريدون به ترتيب به پيشگاه ايزدان درواسپ، واي و ارد قربا       
  .سازند پيروزي و غلبه بر اژدها را بدو ارزاني دارند و ايزدان مذكور نيز حاجت او را برآورده مي

نيـز آمـده    ) 8 ـ  7بنـدهاي   (هوم يـشت موضوع اژدها كشي فريدون در يسن نهم اوستا معروف به 
ن كس از مردمان است كه هوم افـشرد و بـه            سومي) Āθwya-(، آثويه هوم يشت بر اساس مطالب    . است

  .پاداش اين كار پسري فريدون نام او را زاده شد كه اژدهاي سه پوزه، سه سر و شش چشم را بيوژد
 ات پهلوي در ادبي،  بـه   پت اين افسانه تا حدودي دگرگون گشته، اژدهاك، ملقب به بيوراس           كه ماهي ،

 در پايـان  بنـدهش ه اسـت كـه مطـابق گـزارش     صورت جباري غاصب و پادشاهي بيدادگر تصوير شد      
انجامـد   دژ پادشاهي او يك هزار سال تمام به طول مـي . رسد هزارة اول و آغاز هزارة دوم به سلطنت مي 

توانـد و بـه همـين جهـت در كـوه              گيرد اما كشتن نمي      فريدون او را مي    ،و سرانجام در پايان اين هزاره     
هان، برپايي رستاخيز و تن پسين سام نريمانش با گـرز بيوژنـد             كشد تا در فرجام ج      دنباوندش به بند مي   

زنـد   ؛60 :1367 ،ترجمـة ميـر فخرايـي،     روايت پهلوي . ؛ قس 139 و   128 :1369 ،،ترجمةبهاربندهش( 
، 9 س 675 :1911چـاپ مـدن ،   (دينكـرد در  ). 19 ـ  18 :1370 ، ترجمـة راشـد محـصل،   بهمن يسن

 .Jamasp Asa,1982, pp (اوگمـديچا  پهلـوي  و رسـالة )  بـه بعـد   13 س 811 و ص 6 س689ص

نيز داستان فريدون و ضحاك و بندي شدن آن موجود مـارفش بـه        ) 44: 1364(  خرد   مينويو   )49,85
  .دست فريدون آمده است

 فردوسي كه افسانه مورد بحث با آرايش حماسي بازگو شده اسـت، اژدهـاي سـهمگين             شاهنامهدر  
اسطوره، بـه صـورت پادشـاه انيرانـي اژدهـا فـشي از دشـت                و مخوفِ سه پوزة سه سر و شش چشم          

ـ 3في شده است كه پس از قتل پدرش مـرداس     معرّ) عربستان  ( = سواران نيزه گذار     دسـت آوردن  ه  و ب
دختـران او را بـه     / كشد، خـواهران       يعني جمشيد را مي    ،گردد، شاه پيشين    قدرت بر ايران شهر چيره مي     

كشد، آيـين فرزانگـان پنهـان و          ر عهد او كه يك هزار سال طول مي        شود؛ د   گيرد و خود شاه مي      زني مي 
هـايي كـه در       نكته جالب اين كه عليـرغم تغييـرات و دگرگـوني          . گردد  كام ديوان و ديوانگان آشكار مي     

 يعنـي   ،آمـده، سـيماي اصـلي او در اسـطوره         اك پديد   هاي حماسي در افسانة ضح      تجريان تكوين سّن  
 و خويشكاري اهريمني او كه عبـارت باشـد از تخريـب جهـان مـادي       داشتن پيكري مهيب و خوفناك    

آورده، صـورتي ايـن   اژدهاي سه سر از مغاك اسطوره سربرهمچنان برجاي مانده است؛ به اين معني كه    
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جهاني و مردمانه پذيرفته و در هيأت شاهي بيدادگرظاهر شده است و آنگاه دو سرِ ديگـر او تبـديل بـه             
گردند و مغز سر مردمان كـه هـر روز    كتف او پديدار مياهريمن از دو اثر بوسةماراني شده است كه در 

  .شود خورشتِ آن ماران مي
   )25 ـ  24ص  (ترجمة تـاريخ طبـري  در مورد ماران دوش ضحاك و خويشكاري اهريمني او در 

  : شاي رنگ واقعيت بخشيده است؛ براساس اين گزار روايتي نقل شده است كه به افسانه تا اندازه
او را از بهر آن اژدهاق گفتندي كه بر هر كتف او دوپاره گوشـت بـود بررسـته دراز و سـر آن بـر                          «

كردار ماري و آن را بزير جامه اندر داشتي و هرگاه كه جامه از كتـف بـازكردي، خلـق را بـه جـادويي                         
تعـالي خواسـت   پس خداي ... چنان نمودي كه آن دو اژدها است و از قبل آن مردمان از او بترسيدندي              

آن پادشاهي او بستاند، هشتصد سال از پادشاهي او بگذشت آن گوشت پاره كه بر سـردوش او بودنـد،                    
ـ                   خـواب ديـد كـه      ه  ريش گشت و درد گرفت و بيقرار گشت و هيچ كس عالج آن ندانست تا شـبي ب

ردش مغز سر آدمي عالج كن، ديگـر روز مغـز سـر مـردم بـرآن بنهـاد و د                   ه  كسي گفتي اين ريش را ب     
نهـادي تـا    كمتر شد، پس هر روز دو مرد را بكشتي و مغز سر او بفرمودي گـرفتن و بـر آن ريـش مـي        

  »... . زمين كس نماند ه و همچنين همي كردند تا خواست كه ب... دويست سال برين بگذشت 
از اند تـا بـا آوردن صـورتي           دهد كه چگونه پردازندگان افسانه، كوشيده       اين امر از يك سو نشان مي      

 قبـول بـراي همگـان عرضـه      شگفت و وهمناك را به صورتي قابلداستان كه جنبة عقالني دارد، هيأتي  
          اك را توجيه كنند كـه همانـا نـابود كـردن     كنند و از سوي ديگر دليل اصلي و هدف غايي آفرينش ضح

 ـ  29اي  بنـده 5يـشت  ( گيهان استومند و تهي ساختن جهان از مردمان بوده است؛ چنان كه در اوسـتا  
صد اسب نر، هزار گاو و ده هـزار گوسـفند   ) بابل  ( =  -Bawriنيز اژدهاك سه پوزه در سرزمين  ) 31

خواهد تا وي را در تهي ساختن هفـت كـشور از مردمـان             كند و از او مي      براي ايزد بانو ناهيد قرباني مي     
 15 يـشت . نيـز نـك   ( سـازد     يياري دهد و پيداست كه ايزد بانوي ايراني اين آرزوي او را برآورده نمـ              

   ).21 ـ 19بندهاي 
  : پسر آبتين و فرانك است كه چون از مادر بزادشاهنامهاما فريدون يل اژدها كش اسطوره، در 
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     كـشند و مغـزش را خورشـت          اك به دستور شـاه بيـدادگر مـي        پدرش آبتين را روزبانان ناپاك ضح
مادرش فرانك از بيم جان فرزند، فريدون را، نخست در مرغـزاري جهـت دايگـي      . سازند  ماران وي مي  

دست دين مـردي    ه  برد و ب     سپس او را به البرز كوه مي       :دهد  نام مي » برمايه  « فت و   به نگهبان گاوي شگ   
 و از   گـردد   باحي بعد كه فريدون برنـا مـي       چند ص . سپارد  كه در كوه به ستايش يزدان اشتغال داشت، مي        

بندد و با سپاهي گـران بـه يـاري     به خونخواهي پدر كمر مي شود سرنوشت پدر و گذشته خود آگاه مي
گذرد و كـاخ جـادويي او را ـ كـه در اينجـا جانـشين غـار         شورد، از رود مي اك مية آهنگر بر ضحكاو

. سـازد  دختران جـم را از بنـد او رهـا مـي    / گشايد و شهرناز وارنواز خواهران  اساطيري شده است ـ مي 
        آورد و بـراو      شود و سرانجام او را به چنگ مـي          اك آگاه مي  آنگاه به راهنمايي اين دو زن از جايگاه ضح

كـشد تامردمـان و    كشد، بلكه در كوه دماوندش بـه بنـد مـي      گردد، اما به پند سروش او را نمي         چيره مي 
ـند                دربـارة راز  . ( ديگر دام و دهش اهورايي تا وقوع رستاخيز و قيام قيامت از شر و آزار او در امـان باش

  . )485-471: 1387،  مواليي:بند ضحاك نك
اي است كه فريدون بـا آن         ه بدان در اينجا خالي از فايده نباشد، زين ابزار ويژه          موردي كه شايد اشار   

شـود،    هاي اوستايي تا آنجا كه به داستان فريدون مربـوط مـي             در متن . كند  ضحاك را ناكار مي   / اژدهاك  
 گاو سار مذكور در منـابع دوران اسـالمي باشـد، اشـاره شـده              ار به اين رزم افزار كه همان گرز       فقط يكب 

 يعنـي  ، دربارة باز پـسين موعـود مزديـسنان   93 ـ  92 بندهاي 19 يشتاست و آن هنگامي است كه در 
ـيانس   (  Astvaţ.ərətaـ و گـزارش كـار او در فرجـام جهـان و فرشـگرد كـرداري و برگـزاري                   ) سوش

 دروغ را از جهـان      ،بر اساس مطالب اين دو بند، سوشيانس با گـرزي ويـژه           . رستاخيز گفتگو شده است   
 ،ستي بيرون خواهد راند كه فريدون با آن اژدهاك را كـشت، افراسـياب تـوراني زنگيـاب  درونـد را                     را

 811 :1911 مـدن ،  چـاپ   ( دينكـرد ات پهلوي هم فقط يكبـار در        در ادبي . اوژد و كيخسرو افراسياب را    
بـه  ، بـه هنگـام ذكـر اخبـار مربـوط      )West, 1892, p. 214؛ 154 :1362 ،بهـار . ؛ نيز نـك 21 ـ  13س 

  
  

   ســـهي بباليـــد برســـان ســـرو   
ــا فرّجمـــشيد    بـــودجهـــانجوي بـ

ــان را ــستگي جه ــه باي ــاران ب    چــو ب
  

  

ــت  ــي  تاف ــشهيهم ــر ّ شاهن    زو  ف
  ود بــبكــردار تــا بنــده خورشــيد   

ــستگي  روان  ــه شاي ــش ب ــو دان   را چ
  )1/62: 1386، فردوسي             (
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   ا در    ،اك به اين رزم افزار ويژه اشاره شده است        رويارويي فريدون با ضحفردوسي شرح ايـن     ةشاهنام ام 
ـ    . گرز و نحوة ساختن آن به تفصيل باز گو شده است            هنگـامي كـه فريـدون بـا         ، فردوسـي  ةبنا بـه گفت

    اهـد تـا گـرزي      خو  خواند و از آنـان مـي        كند، آهنگران را فرا مي      اك مي سپاهيان خود آهنگ كشتن ضح
  :خاص برايش بسازند 

  

  

  

  

ــت  زود   ــار  بگرفـ ــانجوي پرگـ   جهـ
ــيش   ــاك پـ ــد برخـ ــاري  نگاريـ   نگـ

  آهنگـــران  بـــدان  دســـت بردنـــد  
ـيش جهــانجوي     گــرز بردنــد بــه پـ
  پـــوالد گـــر پـــسند  آمـــدش  كـــار

  
  

ــر ــرز،  پيك ــودوزان  گ ــشان  نم     بدي
ــاوميش  ــر گـ ــسان  سـ ــدون بـ   هميـ

   گــرانچــو  شــد  ســاخته  كــار گــرز
ــردار ــروزان بكـ ــرز خفـ ــيد بـ   ورشـ

ــه  و   ســيم و زر ببخــشيد شــان جام
   )1/71: 1386فردوسي، (               

سـازند، گـرزي گـاو     نيز گرزي كه آهنگران براي فريدون مي    ) 34ص  (  ثعالبي   يرغرر الس در تاريخ   
ـ      ةبصنعو امرهم  « : پيكر است  ار و معنـاه   العمود المعروف بگرز گاو سـار الـذّي وجـد ذكـره فـي االخب

ي في رأسه صورة ثورة العمود الذّيبالفارس«.  
ـ    چه فردوسي و ثعالبي ايجاد و ابداع اين رزم افزار را به فريدون نسبت داده              گر ا گزارشـي كـه     اند، ام
دهد كه سالح ياد شـده تنهـا از آن فريـدون      زامياد يشت آمده است، به خوبي نشان مي93 ـ  92در بند 

رخاشـگر دسـت بـه دسـت گـشته اسـت و       يزدان و بغان رزمجو، يالن و پهلوانان پ   نبوده، بلكه در بين ا    
دارد و در اساطير اين قـوم افـزار         كدام از آنان با اين گرز كه مطابق قراين موجود پيشينة هند و ايراني               هر

كـاري شـگفت     ) 119 : 1378 ،سـركاراتي ( ويژة ايزدان اژدهاكش و نماد آييني تندر و آذرخش اسـت            
در روايات هنـدي اينـدرا بـا ايـن          . دان  هاي اهريمني را از جهان و هستي زدوده         اده و آثار و نشانه    انجام د 

ـتايي       كشد؛ ايزد مهر، بنابر گواهي       را مي  -vṛtraاژدهاي  ) -vazra، اوستايي  vajraودايي  ( گرز   « هـاي اوس
بـدكار، خـشم مكـار،      دارد و با اين گرز اهريمن       » گرزي صد گره و صد تيغه و نيك آخته و مرد افكن             

، بنـدهاي  يـشت مهـر  ( افكنـد    بوشاسپ دراز دست و همة ديوان و دروندان پر شهوت را به هراس مي             
ح و زيناونـد اسـت، چنـان    گرشاسب سام نريمان نيز به چنين رزم افزاري مسّل ) .134 ـ  132؛ 97 ـ  96

 61 بنـد  13 يـشت ؛ 10  بند9  يسن(توصيف شده است » گرزور «   -gaδavara كه در اوستا با صفت 
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هاي متون پهلوي او با همين گرز اژدهاي شـاخدار را كـشته اسـت و در فرجـام      اساس گزارش بر و ).
 ,Nyberg  30 ـ  29 :1367 ،ترجمـة ميرفخرايـي،  روايت پهلـوي . نك( جهان ضحاك را خواهد كشت 

1933, p. 340رجمـة راشـد   ،ت زنـد بهمـن يـسن   ؛ 62، دفتـر اول ص روايـات داراب هرمزديـار  . ؛ قس
   ).19 :1370 ،محصل

هـاي ايرانـي بـه دارا بـودن دو            عالوه بر بهرمندي از فرّ ايزدي و داشتن توان رزمي، فريدون در متن            
ـتن مهـارت        ،نيروي ديگر   يعني نيروي درمان بخشي و آگاهي از علـم طبابـت و دانـش پزشـكي و داش

دي در  كي فريـدون قـراين متعـد      دربارة طبابت و دانـش پزشـ      . كافي در افسون و نيرنگ معروف است      
دهـد فريـدون بـسانِ طبيبـي حـاذق و پزشـكي مـاهر مـورد            هاي اوستايي وجود دارد كه نشان مي        متن

 كـه طـي آن      131 بنـد    13 يـشت حرمت و احترام ايرانيان بوده است و اين امر صـراحتاً از عبـارتي در                
؟ (و تب و رنجـوري      ) جرب  (= گري  آثويه، از بهر ايستادگي در برابر     فروهرگروندة پاك، فريدون پسر     

از سـوي علمـاي دينـي و شـعراي مـذهبي مزديـسنان       ) ؟   ( 4و بيماري سـخت     ) تب سرد   ( =  لرز  ) 
ـتا ارتبـاط فريـدون و طبابـت را نـشان مـي      ةقرين. ستايش و نيايش شده است   دهـد،    ديگري كه در اوس

ـين    -θrīta است كه بر اساس آن 3 ـ  1 بندهاي 20، فرگرد ونديدادگزارش   نخستين طبيـب ايرانـي در ب
 3هايي را كه نامـشان در بنـد     ايرانيان معرفي شده است كه به ياري شهريور امشاسپند تعدادي از بيماري           

كند ت اغلب آنها ناشناخته است، مداوا ميهمين فرگرد آمده و ماهي.  
ي ياوسـتا ( هـوم  بـا  ) پـدر فريـدون   (  روشن ديگر در اين مورد ارتبـاط ثريـت و نيـز آثويـه          ةقرين
haoma-    ودايي ، sóma- (  نهم اوستا معـروف بـه هـوم يـشت     يسنمطابق  . هاي اوستايي است    در متن 
 به ترتيب دومين و سومين كس از مردمان بودند كه هـوم افـشردند    -θrīta و -Āθwya 19 و 7بندهاي 

    ريدون شـد و بـه ثريـت دو    نام فه ه كردند و به پاداش اين كار آثويه صاحب فرزندي ب      و آشام آن را تهي
  .بخشيده شد) Kərəsāspa-(و گرشاسب ) -Urvāxšaya(هاي اورواخشيه  پسر به نام

 در  -dūraošaصـفت  . گونـه ترديـد و گمـان اسـت     با طبابت و درمانگري فـارغ از هر ارتباط هوم
دور « آشام هـوم اسـت كـه بنـابر رأي اغلـب محقّقـان             / صفت مختص گياه     ) durósa -ودايي ( اوستا

 توصـيف شـده اسـت     -baēšazya هوم با صفت اوستااز سوي ديگر در . 5دهد  معني مي» دارندة مرگ 
؛ 9، 7 بنـدهاي  10يـسن ؛ 16 بنـد  9  يـسن .مثالً نك( است » درمانگر، شفا بخش، پزشك   « كه به معني    
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وم سـپيد   نيـز از هـ  )100:1369 بهـار، ( بندهشبر اساس كتاب پهلوي ). 2 ـ  1 بندهاي 9، كردة ويسپرد
رگـي و انوشـگي خواهنـد    كه آن را درخت گوكون خوانند، در روز رستاخيز و تن پـسين داروي بـي م       

 دينـي  توان پذيرفت كه گياه هوم و افشردة آن عالوه بر كـاربرد آيينـي و            اين به سهولت مي   بنابر. ساخت
امـا مـوردي   . ه اسـت رفت  بيماري و مداواي امراض به كار ميةو در معالجخود، خاصيت طبي نيز داشته      

 و ونديـداد كه بايد در نظر داشت و تا حدودي آن را توجيه كرد، اين است كه هم در بندهاي يـاد شـدة      
 كسي كه به طبابت پرداخته و بيماران را مداوا نموده و نيز هـوم افـشرده و آشـام                    10 بند   9 يسنهم در   

خـانم بـويس    هـا    يتصرتبـاط ايـن شخـ     ابارة نحـوة    در .است نه فريدون   θrīta-آن را تهيه كرده است،      
)Boyce,1975, vol.1, pp.98-100(  در دوره اي بسيار كهـن دو مـرد محتـشم از      كهداده استاحتمال

 .اشتهارداشـت  و ديگري بسان طبيـب و درمـانگر           بود  كه يكي جنگجو وارتشتار     بودند *tpḭaĀخاندان  
د و تلفيـق يافـت ودر نهايـت در ايـران             به هم پيوند خور     بعدها تت هاي مربوط به اين دو شخصي      سّن

ايـن   ، در صـورتي كـه در هنـد،         كامل برخـوردار شـد     شهرتطبيب از   تنها فريدون به عنوان ارتشتار و       
Trita-          نمايـد   چه محتمل مـي    چنين استنباطي گر   . بود كه به عنوان شخصيت برجسته و ممتاز باقي ماند

تنهـا مبتنـي بـر خويـشكاري مـشترك ايـن دو       ني استوار نيـست و  حقيقت اين است كه براساس متاما  
شخصيت در روايات ايراني است، بـدون آن كـه بـراي اثبـات آن قراينـي از متـون هنـدي ذكـر شـده                         

چـه هرگـاه بـر     با امعان نظر به روايات ايراني هم تناقض در اين اسـتدالل آشـكارمي شـود،               حتي  .باشد
تنها فريدون وارث هر دو فضيلت ارتـشتاري         كه در سنن ايراني      اساس نظر مرحوم استاد بويس بپذيريم     

 به عنوان طبيبـي حـاذق       -θrīta  كه م و آشكاري را   پس چگونه مي توان نقش مسّل      و طبابت شده است،   
 مجموعة شواهد و قراين، آشـكارا نـشان         كه حالي در توجيه كرد؟  در متون اوستايي عهده دار شده است،      

ي مستقل از فريدون به شمار آمده و پـدر گرشاسـب            هاي اوستاي    كه در متن   شخصيتي θrīta-دهد كه  مي
يعنـي همتـاي   (  Trita Āptya سام نريمان و شخصيت ديگري به نام ارواخشيه تصور شده است، همان

 - somaتهيـه كننـدة آشـام      Trita جالب اين كه در وداها نيز. هاي ودايي است در متن) هندي فريدون 
اسـت و    ) 4، بنـد  34 سرود 9، كتاب   ريگ ودا ( پااليندة گياهان   و   ) 20 بند 11، سرود   2، كتاب ريگ ودا (

هاي كالسيك هندي او بخشندة زندگي ديرپاي و عمر طوالني توصـيف شـده اسـت كـه                    حتي در متن  
 پديـد آمـده     و نقش او در طبابت     soma آشام   ةترديد اين خويشكاري ثانوي به سبب ارتباط او با تهي           بي
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 -Tritaاز حكمـت و فرزانگـي    ) 5،بند41،سرود8ريگ ودا،كتاب  (يدر يكي ديگر از روايات وداي .است
آثـار و    هاي گردونه در وجود او تمركز يافته اسـت،         ي چرخ پياد شده است كه خرد و دانايي همانند تو        

مربوط به فريدون و ثريتـه بـاز يافـت و      روايات ايرانيرا نيز مي توان در برخي از       اخير   نشاني از تصور  
ـتا و نقـشي كـه در       »  مهارت فريـدون در افـسون و نيرنـگ         « چنين انگاشت كه    -Urvāxšaya  بـه  اوس

 ، اســتداده شـده (-dātō.rāzah) »قانونگـذار  « و )kaēša-ţ(» آموزگـار دينـي   « بـه عنـوان  -θrītaپـسر 
باز در روايتي ديگر از كيد برادران .استر كهن بوده انعكاسي از همين تصو  Trita-    ياد شـده اسـت كـه

و ايـن گـزارش    .)MacDonell, 1974, pp.67-68 ( افكننـد ش مـي  كننـد و بـه چـاه   قصد جانش مي 
كننـد و در     بارة حسد برادران فريدون است كه چگونه قصد جانش مي          در شاهنامهآشكارا يادآور روايت    
 دچـار  در ايـران  *wyaθĀ taīrθمانـد كـه     بـدين ترتيـب ترديـدي بـاقي نمـي     .تباه كردنش مي كوشند  
. قـس ( » فريـدون  «    θraētaona - صـورت دو چهـرة مـستقل    ت شده و بهصيپراكندگي و كسر شخ

Traitāna-  5 بند 158 در ريگ ودا، كتاب اول سرود ( و- θrīta  از خاندانsāma- )    پدر ارواخـشيه و
 هم بدان اشاره شـده اسـت در         وداها آشام هوم كه در      ةدرآمده و خويشكاري مربوط به تهي     ) گرشاسب  

همـين امـر در مـورد گرشاسـب نيـز           . يعني ثريته نسبت داده شده است      ،ت مستقل شخصي به اين    اوستا
 -naire.manah معرفـي و بـا صـفت         -sāmaهاي اوسـتايي از خانـدان         فاق افتاده است؛ او كه در متن      اّت
هـاي    تر تـدريجي سـّن    توصيف شـده اسـت، در تطـو       »  مردانه   ةنريمان، نرمنش، داراي منش و انديش     «

ت يافته و به صورت سـه پهلـوان تقريبـاً           پراكندگي شخصي » نريمان  / سام  / گرشاسب   « حماسي ايران 
ت رفه اين كـه بيـشتر اعمـال پهلـواني گرشاسـب در روايـا              مستقل گرشاسب، سام، نريمان درآمده و ُط      

 ،؛ مـوالئي 38 ـ  5 :1376 ،؛ همـو 324 :1354 ،سـركاراتي . ك.ر ( بعدي به سام نسبت داده شـده اسـت  
1382: 218.(   

نيروي ديگري كه در روايات اوستايي به فريدون نسبت داده شـده، برخـورداري او از تـوان انجـام                    
هـاي موجـود اوسـتايي         هـر چنـد در مـتن       ؛اعمال خرق عادت و مهارت او در افسوس و نيرنگ است          
ويـژه    و لـيكن همـين معلومـات انـدك بـه         ،آگاهي و اطالعات اندكي در اين مورد برجاي مانده اسـت          

دهـد كـه روايـات     هاي دورة ميانه و منابع دوران اسالمي همراه شود، نشان مي امي كه با گواهي متن هنگ
ـته اسـت                 يـشت بـر اسـاس   . مختلف و متعددي در مورد نيروي افسون فريدون بين ايرانيـان رواج داش
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نـش خـود   فريدون يل پيروزمند اسطوره با استفاده از همين تـوان و دا  ) 66 ـ  61بندهاي  ( اوستاپنجم 
را به صورت كركس در آسـمان بـه   ) Pāurva-(» پا اُروا « به نام )vifrō navāzō(مالح و كشتيباني ماهر 

  : در اين مورد چنين استاوستا پنجم يشتگزارش . پرواز در آورد
پا اُروا، كـشتيبان چـاالك قربـاني كـرد، هنگـامي كـه او را فريـدون دليـر          ) ناهيد  ( = براي او   ) 61(

ايدون سه روز و سـه شـب         او ) 62(مرغ كركس در باال به پرواز درآورد      ) شكل  ( =  به پيكر    پيروزمند،
توانست، در پايان شب سوم بـه سـپيده دم     فرود آمدن نمي  ) اما  (  به سوي خانة خويش پرواز همي كرد      

اي ) 63: ( در بامـداد از اردوي سـور ناهيـد در خواسـت كـرد              6رسيد،) -sūrā(ق به سورا    درخشان متعّل 
اردوي سور ناهيد، زود به ياري من بيا، اينك مرا ياري كن؛ من از بهر تو هزار زوهـر آميختـه بـه هـوم،                 

ـين   زنـده بـه   گـاه  هر كرد،تقديم خواهم ) Raηha-(آميخته به شير، پاكيزه، پالوده، در كنار رود ارنگ زم
اي  ناهيد به پيكـر دوشـيزه  به سوي او شتافت اردوي سور  )64( .برسم   خويش خانة اهورا آفريده، به 

بازوانش را گرفت، زود بود آن نه دير كه چاالكانه او را تندرسـت نـه بيمـار،                  ) ناهيد (= او    )65... (زيبا  
  ». نه آزرده، بر زمين اهوراداده، بر خانة خويش رسانيد، چنان كه قبالً بود

ـتايي اّط     دربارة داستان پااُروا و جزئيات آن در متن        يـادي در دسـت نيـست و بـه      العـات ز  هاي اوس
 1363(مرحـوم صـفا   .  صورت كركس در آوردتوان گفت كه چرا فريدون اين شخص را به  تحقيق نمي 

 ضـمن داسـتان   شـاهنامه ي كرده است كه در اي تلّق تر افسانه اين داستان را صورت كهن ) 467 ـ  466 :
اك بتازد، چون بـا سـپاهيان       هنگامي كه فريدون تصميم گرفت بر كاخ و ايوان ضح         . فريدون آمده است  
رسيد و از رودبان براي عبور از آب مدد خواست، نگهبان رود بـدون اجـازه   ) دجله ( خود به اروند رود   

فريدون به ناچـار يـاران و سـتوران در          . و دستور شاه، كشتي جهت گذر از رود در اختيار آنان قرار نداد            
 كـه فريـدون   شـاهنامه  گمان صفا نگهبان رود در به. آب افكند و سالم وتندرست از آب دجله گذر كرد  

 پنجم است و فريدون او را به خـاطر مخالفـت و             يشترا به كشتي مدد نكرد، همان پااُرواي مذكور در          
ــركس در آورد و     ــكل ك ــه ش ــشتي ب ــاع از دادن ك ــداخت   امتن ــرواز ان ــه پ ــوا ب ــك .( در ه ــز ن  .ني

Darmesteter,1982, vol.2, p.332, n.73 (.ــا ايــن ف قــط يــك فــرض اســت و بــراي اثبــات آن                     ام
چه از يك طرف در روايـت اوسـتايي بـه گـذر فريـدون از آب و مخالفـت                . مستندي در دست نيست   

 نيز فردوسي فقط از خـود داري نگهبـان رود           شاهنامهاي نشده است، از سوي ديگر در          پااُروا با او اشاره   
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 اما اين كه فريدون در قبال ايـن مخالفـت چـه رفتـاري بـا      ،استاز دادن كشتي به فريدون گفتگو كرده        
  .رودبان در پيش گرفت،سخني در ميان نيست

ـ   ضمن مقاله) P. Thieme(پل تيمه  ه بـه قـراين و اشـارات پراكنـده در وداهـا در مـورد       اي بـا توج
ـ        داستاني را بازسازي كرده است كه تا اندازه       Paura 7شاعري به نام     ات بـا روايـت     اي در برخـي از جزئي

ـ  كشتي شكسته) -vipra(بر اساس اين داستان شاعر . كند اوستايي مطابقت مي  در دريـا   Pauraنـام  ه اي ب
گرفتار امواج شد، او با سرودي نيايش آميز بـراي درخواسـت يـاري بـه ايـزدان آسـماني روي آورد، و           

اي در آورد،     درست در همان لحظه او خود را به شـكل پرنـده           .  به طرزي شگفت او را ياري نمود       ايندرا
ـتيه      . تـر بـه سـوي او روانـه كـرد، آن مـرغ او را بگرفـت و بـه خـشكي آورد                        آنگاه مرغي بـزرگ    ناس

)Nāsatya (     حركـت  گـام    هن    را به    و او   بخشيدند نيروي حيات     پااُره    و به  ياري كردند  ها نيز او را  
ــد        ــت نمودن ــود، محافظ ــك ش ــستگي مهل ــار خ ــه گرفت ــيش از آنك ــمان پ ــرواز در آس در آب و پ

)Thieme,1975, pp. 353f.(. ـ ـنجم      تيمه معتقد است كه چارچوب كّل ي داسـتان هنـدي را در يـشت پ
ـتيه           .توان پياده كرد    اوستا نيز مي   يـدون و  هـا، فر  با اين تفاوت كه در روايت ايراني به جـاي اينـدرا و ناس
 در   -navāzaبـه گمـان تيمـه واژه   . انـد  اناهيد نقش ياري به پااُروا را برعهده گرفتـه  سوريايزد بانو اردو

ـ « ) Bartholomae, 1904, col.1047( را كه بارتولومه 61 بند 5يشت  معنـي كـرده   » بـان   اح، كـشتي مّل

معنـي  » كـشتي شكـسته     «  را    در ايراني باسـتان گرفـت و آن        * zaāv - na-اي از   توان گونه   است، مي 
 هنـد و اروپـايي   < ( -vazتوانـد از ريـشة     مـي  -vāza يعنـي  ،كرد، در اين صورت جـزء دوم تركيـب  

*eĝ  ( سنـسكريت  . مـشتق شـده باشـد؛ قـس    » شكستن و خرد كـردن     «  به معني-vajra  اوسـتايي ،
-vazra    بر مبناي ايـن تعبيـر      . تكه در اصل ابزاري براي شكستن و خرد كردن بوده اس          » گرز  « به معني

كنـد كـه در روايـت ايرانـي نيـز ايـن               تيمه يـاد آوري مـي      Pauraو با عنايت به داستان هندي در مورد         
كـشتي شكـسته   ) -vifra(آورد و بـه يـاري شـاعر           مـي ون است كه خود را بـه شـكل كـركس در           فريد

navāza- ) ( يعنيPāurva ت  و  دگير  برمي شتابد، آنگاه او را از امواج دريا ميـبانه روز   سه  مد   در ش

كه در پايـان شـب سـوم بـه سـپيده دم      فرود آيد؛ تا اين نتواند كهاز اين ترسان  اما كند،  پرواز مي  آسمان
خواند و سپس بـه يـاري ناهيـد پـااُروا را              رسد، در بامداد اردوي سور اناهيد را به ياري مي           درخشان مي 

   .)Thieme, 1975, pp. 348-350 ( ردآو  خود فرود ميةسالم و تندرست به خان
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در دينكـرد  ضـمن      . شـود   هاي پهلوي هم مـشاهده مـي       هايي از افسونگري فريدون در كتاب       جلوه
گزارشي آمـده اسـت كـه       ) Xwanirah(نيره  وداستان برخورد فريدون و ديوان مازندر و راندن آنها از خ          

چـون  « : ة اين روايت چنـين اسـت        خالص. دهد  قدرت فريدون در افسونگري را به صراحت نشان مي        
رانـدن فريـدون از    نيره ووفريدون ضحاك را در بند كرد، ديوان مازندران دربارة بازگشت دوباره بـه خـ   

نيره آمدند به درويشان زيان و آزار رسـاندند و مـردم شـكايت              وچون به خ  . آن سرزمين انجمن آراستند   
 .او در مقايسه با مازندرها فرمـانرواي خـوبي بـود   به فريدون بردند و گفتند كه چرا ضحاك را زدي كه 
مازنـدرها فريـدون را دسـت كـم گرفتنـد و بـدو        . فريدون با مازندرها در دشت پيشانسه برخورد كـرد        

داد  ، آنگاه فريدون به پيش و باال تاخت و چون دم بيـرون مـي       »دهيم    ما تو را به اينجا راه نمي      « گفتندكه  
ريخـت هـر    ريخت، سرد چون زمستان و از بيني چپ او سـنگ مـي        ياز بيني راست او تگرگ بيرون م      

بست و به بـاال رانـد   ) برادر فريدون ( = اي؛ آنگاه آنان را به پاي اسب گشن برمايون         يك به اندازة خانه   
سوم آنان را نابود كـرد و يـك سـوم ديگـر آزرده و بيمـار بيـرون         دو. و آنان را به شكل سنگ در آورد       

 س  815 تـا    19 س   812 :1911 چاپ مـدن،   ،دينكرد. ( »نيره بازنگشتند واين كشور خ  آمدند و ديگر به     
   ) 128-127: 1364،  تفضلي:، نيز نك2

ضمن فهرستي كه از پادشاهان پيـشدادي و  ) Jamasp Asa, 1982, pp.49, 85 ( اوگمديچادر رسالة
 نـام رفتـه و ايجـاد و ابـداع      از فريدون نيـز 102 ـ  100ذكر كارهاي برجستة آنان ارائه شده در بندهاي 

  :  افسون به او نسبت داده شده است 
بس افسون و نيرنـگ در جهـان بـه پيـدايي     ... كه  ) 101(آسفيان بود  ) پسر  ( فريدون   ) ... 100( « 
( = و با مـرگ خـويش كوشـيدن    ) تسليم شد ( = او را نيز چون مرگ فراز آمد، تن بداد        ) 102( آورد  

  .»نست نتوا) مقابله كردن 
بـراي بـاز ايـستادن خـون،         ) 81 :1367،  ميرفخرايـي  (63 فصل   روايت پهلوي و باالخره در كتاب     

  :خواندن افسون و نيرنگ زير توصيه شده است 
تنـي  ) بـا   ( از كوه در آمـد،      ) كه(به فرمان فريدون دالور بست      ) كه  ( آب را از چشمه كسي بست       

  .  »اسپريس را بپوشاند، نه تبرزين در دست دارد) كه ( تني ) با ( اسپريس را نهفت، ) كه (
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 فردوسي و ديگر منـابع دوران       شاهنامةموضوع طبابت و افسونگري فريدون به صورت گسترده در          
 صراحتاً بـه طبابـت فريـدون اشـاره نـشده اسـت، امـا        شاهنامهه در   البّت. اسالمي نيز انعكاس يافته است    

 نيـز اشـاره    شـاهنامه طـور ضـمني در  ه ين ويژگي فريدون بدهد به ا قرايني در دست است كه نشان مي     
دي مطرح شده است كه ذيالً به آنهـا          در موارد متعد   شاهنامهاما جنبة افسونگري فريدون در      . شده است 
  : شود  اشاره مي

بندد و بـا سـپاهيان خـود      بر اساس گزارش فردوسي، هنگامي كه فريدون به كين پدر كمر مي  -1
رسد، در مكاني كـه سـاكنان         كند، چون به اروند رود مي       اك عزيمت مي  حبه سوي كاخ جادوي ض    

رسد، بانويي مـشگين مـوي و         آيد؛ آنگاه كه شب تيره فرا مي        آن همه يزدان پرست بودند، فرود مي      
 :آموزد گردد و دانش افسونگري را به او مي حور پيكر پديدار مي

  
  
  
  
  

  تـر گـشت از آن جايگـاه         چو شـب تيـره    
  ا پــاي مــوي فروهــشته از مــشك  تــ  

   پـــريســـوي مهتـــر آمـــد بـــسان   
  كجــــا بنــــدها را  بدانــــد كليــــد    
ــزدي ســت  ــان  اي ــست  ك ــدون بدان   فري

ــد ــش  از  شـ ــادماني رخـ ــوانشـ   ارغـ
  

  

  خرامـــان بيامـــد يكـــي نيكخـــواه   
ــشتيش  روي  ــور بهــ ــردار حــ   بكــ
ــسونگري   ــامختش افــ ــاني  بيــ   نهــ
ــد    گـــشاده بـــه افـــسون كنـــد ناپديـ

ــه از راه بيكــار و    دســت بــدي ســتن
ـ     كه تن    د و دولـت جـوان      را جـوان دي

   )1/72: 1386فردوسي، (               
دهد ـ دانـش فريـدون در افـسونگري منـشاء ايـزدي دارد و        كه ابيات فوق نشان مي بنابراين ـ چنان 

اي آن را به فرمان يزدان به او آموخته است تا راز كارهاي نهـاني را بدانـد و جـادوي دشـمنان را                  فرشته
  . سازدباطل
آمـوزد،    شود و افسونش مي     ، پس از آن كه پري بر فريدون آشكار مي         شاهنامهدر همين بخش از      -2

شـود، بـرادرانش      دهد خوان بيارايند؛ پس از خوردن خورشت، خواب بر او چيره مي             فريدون دستور مي  
  :كنند برند و قصد جانش مي بر او رشك مي

  ــــاز بــــه پايـان كُـــه شـاه خفـــته بـه نـ         
ــوه    ــرز كـ ــر بـ ــود از بـ ــنگ بـ ــي سـ     يكـ

  شـــــده يك زمـان از شــب دير يــــاز       
   نهــــان از  گــــروهدوبــــرادرش هــــر 
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   كندنـــد ســـنگ   ودويدنـــد بـــر كـــوه  
ـتند     و  زان كـــــوه غلطـــــان فروگاشــــ
ــرد   ــه مـ ــر  خفتـ ــزدان سـ ــان يـ ــه  فرمـ   بـ

ــسون ــه اف ــويش ب ــاي خ ــنگ برج ــان س    هم
  

  

  درنــگ  تــا بكوبــد ســرش بــي   بــدان
ـتند  را  كـــشته آن خفتـــهمـــر   پنداشــ

ــيدن  ــنگخروشــ ــردســ ــدار  كــ    بيــ
ــست ــيش  وببـ ـنگ  بـ ــد آن  ســ    نجنبيـ

  )73 ـ 1/72 :همان(                 

 جلوة ديگري از افسونگري فريدون و انجام اعمال خـرق عـادت در گـذر او و همراهيـانش از                     -3
خواهـد    رسد، ازرودبان مي     رود مي  هنگامي كه فريدون به اروند    . شود  اروند رود مشاهده مي   / آب دجله   

تا كشتي بر آب افكند تا او و يارانش را به آن سوي رود گذر دهد، امـا نگهبـان رود از ايـن كـار امتنـاع        
  :گويد كه بدون اجازه و دستور شاه جهان چنين كاري هرگز ميسر نخواهد شد  كند و مي مي

 
  
  
  
  

  خــشمناك فريـدون چــون  بـشنيد  شــد  
  ببـــستبـــه تنـــدي ميـــان كيـــاني    

  جنـــگ را كينـــه و  شـــد تيـــزســـرش
  ببــــستند  يــــارانش  يكــــسر  كمــــر

ــه خــشكي رســيدند  ــه جــويب   ســر كين
  

  

ــاك از  آن ژرف   ــدش بــ ــا نيامــ   دريــ
ــر آن ــارهب ــست    ب ــر  نش ــير دل  ب   يِ ش

  افكنــــد  گلرنــــگ   رابــــĤب انــــدر 
  ... ســـر دريـــا نهادنـــد ه هميـــدون بـــ

  روي المقــــدس نهادنــــد  بيــــتبــــه
   )74 :ان هم(                           

 در شاهنامه گزارش شده است، هنگامي كه سه فرزنـد فريـدون از خواسـتگاري دختـران سـرو         -4
يمن به ايرانشهر برگشتند، فريدون به قصد آزمايش دليري، خرد و فرهنگ فرزندانش به نيروي افـسون                 

 :تغيير شكل داد و به پيكر اژدهايي در آمد و راه بر آنان بست 
  
  
  
  

شـــاه    ن از بازگرديـــدن ايـــن  ســـهچـــ
ــشان   همــي خواســت  كاگــه  شــود  ز دل
ــد ــي بيامـــ ــسان  يكـــ ــا بـــ   اژدهـــ

ـ   خروشا   جـوش  انـدرون  ه  و جوشـان ب
    نزديــك ديــده پــسر را بــچــو هــر  ســه 

ــد ــهشـ ــد آگـ ــدون  بيامـ ــه راه فريـ    بـ
ــود    ــه شــ ــانيش كوتــ ــدها گمــ   زبــ

  گفتـــي  نيابـــد رهـــا  كـــز و شـــير  
  آمـــد بـــرونآتـــش نش  دهـــاازهمــي  

ــ ــدرون  ه ب ــرد ان ــوهگ ــد ك ــك دي    تاري
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ــر آورد   ــرد و ب ــت گ ــر انگيخ ــوش ب   ج
  

ــد از آواز او   ــان شـ ــروشجهـ ــا خـ     بـ
   )103 :همان      (                            

اي در     طرح نشده، امـا قرينـه      شاهنامهپيشتر ياد آوري كرديم كه موضوع طبابت فريدون صراحتاً در           
ـ             مي دست است كه به طور ضمني نشان        نيـز   شـاهنامه  فريـدون در     ةدهد اين جنبـه از نيـروي سـه گان

اك دست يافـت    در شاهنامه مذكور است، هنگامي كه فريدون بر كاخ جادوي ضح          . انعكاس يافته است  
اك بيرون كشيد ووسر جادوان را به گرز گران پست كرد، دختران يا خواهران جم را از شبستان ضح:   

  خـست بفرمود  شستن   سرانـشان  ن        
ــان  داور ره ــاك بنمودشـــــ   پـــــ

ــرورد  ــه  پ ــد ةك ــتان  بدن ــت پرس    ب
  

  هـا بشـست     روانشان پـس از تيرگـي     
ــر زآلـــــودگي ــان ســـ   بپالودشـــ

  چــن آســيمه  برســان  مــستان بدنــد
   )76 :همان (                            

نـد، امـا بـا    ك اي برنيروي افسونگري فريدون داللـت مـي       چه صورت ظاهر اين ابيات باز به گونه       گر
توان دريافت كه در اينجا شاه افسونگشاي همانند طبيبـي حـاذق و پزشـكي مـاهر روان              قدري تأمل مي  

هـا رهـا    كنـد و از تيرگـي       ف آيينـي بيـدار مـي      دختران جم را طبق يـك تـشرّ       / ناآگاه و آلودة خواهران     
ي را بـا يكـي از   تـوان ايـن شـيوة پزشـك      و اگر اين حدس پذيرفتني باشد در آن صورت مـي          8سازد  مي

كـه هـم در   » س طبابت از طريق كالم مقدmąθrō·baēšazya-  » يعني ،هاي طبابت در ايران باستان شيوه
هـاي    در كنـار شـيوه     ) 6 بنـد    ،3يـشت    ( يبهـشت يـشت   رداو هـم در      ) 44بنـد   ،   7فرگرد   ( ونديداد

urvarō·baēšazya- »  و» طبابــت از طريــق گياهــان دارويــيkarərtō·baēšazya-  »   طبابــت از طريــق
ـين      اوسـتا ياد شده است، مقايسه كرد؛ و جالب اين كه در هر دو فقرة ياد شـده                 » احي  جرّ  بـر روي هم

ر شده اسـت كـه از طريـق         ترين پزشك كسي تصو     ترين و درمان بخش     شيوه بيشتر تأكيد شده و حاذق     
بيماري را از تن مرد پارسا دور سازد،سكالم مقد .  

هـايي از افـسونگري و      فردوسي، در ديگر منـابع تـاريخي دوران اسـالمي، جلـوه            شاهنامةعالوه بر   
، فريـدون سـحر را پديـد     )34 :1961( مطابق قول حمزة اصـفهاني  . طبابت فريدون بازتاب يافته است  

ساخت و طب را بنيان نهاد و از گياهـان دارويـي سـاخت         ) پادزهر  ( =  ترياق    آورد، از جرم ماران افعي    
ـ                    تا آفات ر   وجـود  ه  ا از جسم موجودات زنده دفع كند و خر بر ماديان جهانيد تا از آميزش آنهـا اسـتر ب
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دون احـدث الرقـي و ابـدع    يـ و فر( اي كه هم جامع نيروي خر باشد و هم سـبكي اسـب          گونهه  آيد، ب 
دفع االفـات عـن اجـسام ذوي االرواح، و          ياق من جرم االفاعي و اسس  الطب و دل من النبات ما              يلترا

ـ ر و خفة الخيتركب منها البغال جامعة لقوة الحميل ل ير الي الخ  يانزي الحم  ـنامة ابـن بلخـي   در  . )لي  فارس
اي بـا روايـت حمـزه مطابقـت           ة طبابت فريدون آمده است كـه تـا انـدازه          رگزارشي دربا  ) 36 :1363(

  :كند مي
  هـا  دشـتي و گيـاه   هـا اتست كي از نب او از آثار او آن... و اول كسي كه علم طب نهاد وي بود          « 

ها كي مردم كننـد بـر         به كار آيد و افسون      كوهي داروها استخراج كرد كي مردم را و ديگر حيوانات را          
زاد او بـود و      نهاد و اول كسي كي خر را بـر ماديـان جهانيـد تـا اسـتر                 ها و غير آن او     دردها و بيماري  

  .»گفت بچة اين هر دو مركب باشد از سختي خر و سبكي اسب 
ت علما و دانـشمندان در      قلم بلعمي دربارة حرمت علم و عزّ      ه  ب ) 30ص   ( ترجمة تاريخ طبري  در  

نجـوم انـدر نگريـست      ه  علما و حكما را بزرگ داشتي و نخست ملكي كه ب          « : نزد فريدون آمده است     
  .»فريدون بود و علم طب نيز او رنج برد و ترياك او آميخت 

ـبت اتفـاق نـام       لباقيهآثار ا ابوريحان بيروني نيز در       به هنگام توصيف اسفند ماه و جشني كه بـه مناس
شد و نيز ذكـر رسـوم رايـج در ايـن روز       يعني اسفند روز برگزار مي   ،ماه و روز در پنجمين روز اين ماه       

سـاختند و     كردند و پادزهر مي     ات گژدم افسون مي   بين عموم ايرانيان كه چگونه براي دفع آسيب و مضرّ         
نوشـتند، عبـاراتي آورده    وع فجر تا بر آمدن خورشيد جادويي بر كاغذهاي چهار گوش مـي         از هنگام طل  

          مردم به طبابـت و افـسونگري معـروف بـوده           ةاست كه صراحتاً حاكي از آن است كه فريدون بين عام 
  : است 

قولـون أَّنـه    ين و   ي مـدقوق  باً و حب رمانٍ   يه زب يستفُّون ف يوم بكتبة  الرّقاع و هو أنَّ العوام         يعرف هذا ال  يو  « 
ـ كتبون من لدن وقت طلوع الفجر الي طلـوع الـشّمس هـذه الرُّق          يدفع مضَرَّة لَدغ العقارب و      ياقٌ  يتر ةَ علـي  ي

 رم و رفـت زيـر و زبـر از      روز بـستم   اسفندار مذ ماه و اسفندارمذ     ميكواغذ مربعةٍ بسم اهللا الرحمن الرح     

. »افريـدون بـسم اهللا بـĤدم و حـوا حـسبي اهللاُ وحـده و كفـي        وهمه جز ستوران بنام يزدان و بنام جـم      
   ) .229 :1923بيروني، 
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 :1376(  چنان كـه مرحـوم اسـتاد تفـضلي             آثار الباقيه ترديدي نيست كه عبارت مذكور فارسي در        
ــد  ) 1 حاشــيه،179 ــاد آوري كــرده، تــصحيف شــده اســت و آن را بايــد چنــين خوان   اســفندارمذ                «:ي

= خرسـتران   ( = سـتوران   زيـر و زبـر از همـة خر        ) دهـان    ( = ماه و اسفندارمذ روز، بـستم دم و زَفـر         
كنـد    آنچه اين تصحيح را تأييد مـي      . » به نام يزدان و به نام جم و افريدون          )  جانوران موذي    :خرفستران

 هـاي پهلـوي     متنوعة  كه در مجم  » نيرنگ زهر بستن    « متن كوتاهي است به زبان فارسي ميانه با عنوان          
آمده است و مـضمون آن بـا مفهـوم عبـارت     )  Jamasp Asana, 1895, p.84( ويراستة جاماسب آسانا 

 فارسي اين متن با حـذف برخـي         ةآوا نوشت و ترجم   .كند  فارسي مورد بحث كتاب بيروني مطابقت مي      
  : زوايد به شرح زير است 

spandarmad māh‚ spandarmad rōz‚ bast hēm zahr‚ wiš ud zafar ī hamāg xrafstarān 

pad nām ud nērōg ī nēw Frēdōn‚ ayārīh ī Wanand star ī Ohrmazd dād. 
همة خرفـستران را بـه   ) دهان ( = و زفَر   ) سم  ( = سپندار مذ ماه، سپندار مذ روز بستم زهر، بيش          « 

  »آفريده و ياري ونند ستارة اوهرمزد ـ ) دالور ( = نام و نيروي فريدون نيو 
***  

شود كه فريـدون      از بررسي مجموع رواياتي كه به تفصيل در مقالة حاضر گرد آوري شد، معلوم مي              

اي ممتـاز از ديگـر        به لحاظ داشتن سه نيروي ويژه، يعنـي تـوان رزمـي، طبابـت و افـسونگري چهـره                  

ن تقسيم ممالـك تحـت      اما دربارة پادشاهي او و به تبع آ       . قهرمانان اساطيري و حماسي ايران بوده است      

هاي پهلـوي و منـابع تـاريخي          طور گسترده در متن   ه  فرمان خود بين فرزندانش سلم و تور و ايرج كه ب          

مرحـوم كريـستن سـن      . هاي موجود اوستايي نيامده است      دوران اسالمي انعكاس يافته گزارشي در متن      

 مطالـب آن  ،بر قـول معـروف  كـه بنـا   ) 9بنـد  ، 13فصل  ( دينكردبا عنايت به گزارشي در كتاب هشتم   

باشد و ضمن آن از فريدون و فرمـانروايي            موسوم به چهرداد نسك مي      اوستا تلخيصي از بخش گمشدة   

 بين سه پسرش سـلم و تـور و   هف سرزمين مازندران و تقسيم خونير   اك و تصرّ  ، زدن ضح  هاو بر خونير  

 يــز آمــده بــوده اســتهــاي اوســتايي ن ايــرج گفتگــو شــده، معتقــد اســت كــه ايــن داســتان در مــتن

)Christensen,1928, p. 22(     هـاي   با اين همه به گمان من استبعادي نـدارد كـه داسـتان اخيـر در دوره

بعدي، شايد تحت تأثير روايتي كه در خصوص تقسيم جهان به سـه قـسمت در بـين ايرانيـان شـمالي                    
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  ها و پادشاهي آنان نقـل كـرده  بارة اصل و منشاء سكا در اي از آن را  رواج داشته و هرودوت نيز نمونه

امـا  . پديد آمده باشد)   Godley,1921,vol.2, pp. 203-205،ترجمة 7 ـ  5 بندهاي 4نك كتاب (  است 

بـه نبـرد و   گمان آرايش نـويني از روايـات باسـتاني مربـوط       بي، يعني پادشاهي فريدون  ،موضوع اصلي 

ل تـدريجي اسـطوره، اژدهـاي       دنبـال تحـو    هنگـامي كـه بـه        ، به سخن ديگر   ؛سترويارويي او با اژدها   

آيد، فريـدون ـ پهلـوان اژدركـش ـ نيـز بـه         اري غاصب و شاهي بيدادگر در ميترسناك به صورت جب

اي   گـذار سلـسله     اي نـوين در تـاريخ، بنيـان         رات ايرانيان خود آغازگر دوره    سان شاهي نمونه كه در تفّك     

بخش اوضاع سياسي و اجتماعي كشور پس از يـك دوره           تازه، براندازندة دولت تباه و بيدادگر و سامان         

كند و بساط حكومـت آن        ، ظهور مي  ) به بعد    56 : 1350كريستن سن،   ( آشوب و نابساماني بوده است      

بعدها عنصر تازة تقسيم فرمانروايي به سه بخش بين سـه فرزنـد بـه افـسانه                 . نوردد  شاه ديوانه را در مي    

آيـد و    برادر كشي و قتل برادر كهتر توسط برادران مهـين پـيش مـي   شود و به تبع آن موضوع افزوده مي 

دي را بـين ايرانيـان و       هـاي متعـد     گشايد و زمينة جنگ     اين امر خود بابي ديگر در حماسة ملّي ايران مي         

با ايـن اوصـاف     . طلبد  كند كه خود حديثي ديگر است و بررسي آن فرصتي ديگر مي             تورانيان فراهم مي  

 يعنـي  ،تر فريدون فقط به داشتن سـه نيـروي يـاد شـده     تر و كهن هاي باستاني  در متن  نمايد كه   چنان مي 

حال اگر اين سه ويژگي را در نظـر         . توان رزمي، طبابت و افسونگري در بين ايرانيان معروف بوده است          

نيـرو و  سـه   دارنـدة « داشته باشيم و آن را با معني نام فريدون ـ كه چنان كه پيشتر ياد كرديم ـ به معني   

  در ميــان ايرانيــان احتمــاالًتــوان پنداشــت كــه  اســت، مقايــسه كنــيم، در آن صــورت مــي» قــدرت 

θraētaona-    صفتي بوده است كه به لحاظ داشتن اين سه قـدرت شـگفت اختـصاصاً در مـورد*θrīta 

Aθwya-   ا سپس  ،به كار مي رفتت            تر، امل تدريجي اسطوره و پراكندگي و كسر شخـصيبه دنبال تحو

صفت مذكور استقالل يافته و به عنـوان اسـم علـم بـراي ناميـدن ايـن پهلـوان اژدهـاكش           ثريت آثويه، 

 ازجملـه ارتبـاط     ،ضمن آن كه خود ثريته نيز با حفظ پاره اي از ويژگي هاي كهـن               استعمال شده است،  

 ،ونـاگون و پرداختن به طبابـت و مـداواي امـراض گ           با هوم و تهية افشردة مستي بخش اين گياه آييني،         

ت مستقلّ ديگري به شمار آمده استشخصي.  
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  ها يادداشت

« هاي  و گونه) » منسوب به آثويه  «  -Āθwyāni اوستايي <( هاي پهلوي  در متن Āsfyān.  قس-1

و  ) 33 :1961؛ حمزه اصفهاني، 226 :1923بيروني، . رك( در منابع دوران اسالمي » اَثقيان « و » آثفيان 

هاي اوستايي و  در متن Āθwya -ه به گونةقان با توجبرخي از محّق.  فردوسيشاهنامةدر  » آبتين  « گونة  

Āsfyān         رك( انـد   انگاشـته » آتبين «  را شكل مقلوب شاهنامهدر » آبتين « در منابع پهلوي، صورت .

در  » آبتـين « نمايد كـه صـورت     چنان مي -Āptyaوليكن با عنايت به گونة ودايي        ) 9 : 1354 ،تفضلي

تري پيروي كرده  ت قديمنيست و شايد فردوسي در اين مورد از سّن» آتبين «  ظاهراً تصحيف  شاهنامه

  .است

بوريس لينكولن و به پيـروي      .  وجه اشتقاق ديگري نيز پيشنهاد شده است       -θraētaōna در بارة    -2

معنـي كـرده    »  پسر ثريته  « گرفته و  -θrītaلي واژة مورد بحث را صفت نسبي از         از او مرحوم استاد تفّض    

امـا  ). Lincoln,1976, pp.47-48; idem, 1981, pp. 104-105; Tafazzoli, 1999, vol. 9 p. 531(انـد 

 .Jackson,  1892, p) جكسون   پسوندي كه . آواشناسي دشوار است  از لحاظ توجيه اين اتيمولوژي

د آوري كـرده اسـت تلفيقـي از    يـا  ضبط كرده، همچنان كـه مـايرهوفر   -aona-به صورت (830§ 229

هاي مختوم به  ت پاياني ستاكمصو–u- و پسوند صفت نسبي ana-- جكـسون چهـار شـاهد    .  اسـت

سـت، سـه   اين چهار شـاهد واژة مـورد بحـث ما   يكي از . براي اين پسوند از متون اوستايي يافته است 

 را بـه ترتيـب بـه صـورت      كه بارتولومه سـتاك آنهـا  -maršaona و -arəjaonaشاهد ديگر عبارتند از   

arəjavan- و maršavan-ن كـرده اسـت    معي)Bartholomae, 1904, col.192, 1153 ( وpitaona-  كـه 

  -pi-taonaواژه را بـه صـورت    )Justi, 1895, p.513(وجه اشتقاق آن چندان روشـن نيـست، يوسـتي   

زء دوم آن بـا جـزء دوم        ر كرده است،كه ج    تصوpi-tawana- تجزيه كرده وآن را صورت ديگري براي        

اسـت وواژه در   aipi صـورت كوتـاه شـدة پيـشوند     -piبه گمان يوستي  . يكي است  -θraētaōnaلفظ  

ـ ) Duchesne-Guillemin,1936, p.79(دوشـن گـيمن    .معني مي دهـد » پرتوان «  مجموع ب آن را مرّك

حفاظـت،  «  بـه معنـي  -pītha برابر است با لفظ سنـسكريت  -pitaل آن مي داند كه جرء اوpita-vna-    از

مشتق اسـت و بـر روي   » چيره شدن ، غلبه كردن، ظفر يافتن   « -vanو جزء دوم  از ريشة    » پشتيباني  
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به اين ترتيب در عمل وجود پسوندي به صـورت    .معني مي دهد  » آن كه بر حفاظت ظفر مي يابد      «هم  

aona-از سوي ديگر هرگـاه   .   در اوستا نمي تواند قابل قبول باشد θraētaona-   را صـفت نـسبي از 

θrīta-ر كنيم، مطابق قاعده مي بايست در اوستا به صورت  تصو*θraētāna- بنا بر اين .  ظاهر مي شد

 من تصو    ت خود بـاقي  ر مي كنم وجه اشتقاقي كه پيشتر در مورد نام فريدون ارائه شده ، همچنان به قو

  .است

/ اك در اصـل لقـب خـود ضـح    » خوار، خورنـدة مـرد  مرد« به معني » مرداس «  دربارة اين كه   -3

اژدهاگ بوده، اما در شاهنامه نام پدر ضح؛ 54 ـ  44 : 1382 ،نـك اميـد سـاالر   ( ر شده است اك تصو 

Tafazzoli,1989, p.368( شـاهنامه  در و يزدان پرست خداترس مرداس با صفت    توصيفدر بارةو ؛ 

در متون هندي  viśvarupa كهني از نوع زهد اژدهاي سه سر و احتمال اين كه اين تصور بازتاب انگارة

   .47-42:  ،1387 مختاريان،. است، نك

 -vāvaršāو  » لـرز، تـب سـرد        « -sārastay،  » رنجـوري    « -naēzaهـاي اوسـتايي        دربارة واژه  -4

  ).290 ـ 288 : 1382موالئي . نك( » بيماري سخت «

به عقيدة  .  معني و اشتقاق اين واژه ارائه كرده است         مرحوم استاد بيلي نظر ديگري در خصوص       -5

 بـه معنـي   -dvarكه از ريشة » گريزان، گريزنده «   صفتي است به معني  -dūraاو جزء اول واژه يعني 

در سنـسكريت از  » شتابان، شتابنده، تنـد «  به معني -turáمشتق شده است، چنان كه صفت      » گريختن  «

مرگ و «  به معني -aošaمشتق شده است و جزء دوم ) » مي شتابد «  tvarati( » شتافتن   « -tvarريشة 

» نابود كردن از طريق سـوزاندن  « كه معني اصلي آن   uš- :auš باستان يقي است از ايرانمشّت» نابودي 

هـاي   است و در مـتن » سوزاندن «  در هندي باستان اصالً به معني -us- :osبوده است، چنان كه ريشة 

رسد كه معني تركيب در       بنابراين به نظر مي   . استعمال شده است  » نابود كردن   « ر هندي در معني       متأّخ

» گريـزد  از او مـي ) بـه خـاطر سـوزاندن    ( مرگ / كسي يا چيزي كه نابودي      « : اصل چنين بوده است     

)Bailey, 1981, vol.1, pp. 279-281(. 
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تولومـه و ولـف   بار  ).Benveniste, 1931, pp. 86ff(  ترجمه مطابق با تحليل بنويـست اسـت   -6

»  رسـيد   در پايـان شـب سـوم بـه سـپيده دم، بـه روشـني توانـا        « : كننـد   عبارت را چنين ترجمه مي

)Bartholomae,1904, col. 1453; Wolff, 1910, p.174; cf. Lommel, 1927, p.37(. 

 54؛ سـرود  5 بند 50 سرود ؛12 بند 3 سرود 8؛ كتاب  4 بند   74 سرود   5، كتاب   ريگ ودا .  رك   -7

 .2 بند 142 سرود 10؛ كتاب 1 بند 79 سرود 9؛ كتاب 6 بند 61؛ سرود 1بند

ب نيز تأييد مي كند كه فريدون را ملّق  ) 104ص   (آثارالباقيهاين احتمال را گزارش ابوريحان در        -8

ر اين ابيات شاهنامه به در بارة رأي آقاي دكتر خالقي مطلق مبني بر اين كه د       . في مي كند  معرّ» موبد«به  

 . 95: 1388 ،خالقي مطلق: گونه اي موضوع تطهير معنوي با آب مطرح شده است، نك

  امهكتابن

   .كتاب دنياي:  تهران چاپ دوم، نيكلسون،. ا.ر بكوشش گاي ليسترانج و .فارس نامه  .)1363( .ابن بلخي

محمـود افـشار،    بنياد موقوفـات دكتـر      ،  احث ادبي جستارهاي شاهنامه شناسي و مب     . )1381 ( .اميد ساالر، محمود  

  .تهران

 ،به اهتمام محمد جـواد مـشكور  . )به ايران  قسمت مربوط ( ،ترجمة تاريخ طبري .)1337( .بلعمي، ابوعلي محمد

  .كتابخانة خيام :تهران

   .انتشارات توس :تهران .پژوهشي در اساطير ايران . )1362( . بهار، مهرداد

  . انتشارات توس:تهران. بندهش. )1369(. ــــــــــــ 

  . ليپزيك.كوشش ادوارد زاخوه  ب.آثار الباقيه عن القرون الخاليه  .)1923(. ابوريحانبيروني، 

  . تهران.1 ج.، زير نظر احسان يارشاطردانشنامة ايران و اسالم، »آبتين  « . )1354 ( .تفضلي، احمد

  .نتشارات توسا :تهران .مينوي خرد. )1364( .ــــــــــــ 

  .انتشارات سخن: تهران. تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم . )1376 ( .ــــــــــــ 

: تهـران  .كوشش زوتنبـرگ  ه   ب .غرراخبار ملوك الفرس و سيرهم     .)1963 ( .ثعالبي، ابومنصور عبدالملك بن محمد    

  ).چاپ افست (

  .بيروت .النبياءسنّي ملوك االرض و ا  .)1961 ( .بن الحسن االصفهاني هحمز
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  .افكار نشر : تهران. چاپ سوم.كوشش علي دهباشيه ب  .سخن هاي ديرينه  .)1388( .خالقي مطلق، جالل

  .تهران  تحقيقات فرهنگي و مطالعات مؤسسة. زند بهمن يسن  .)1370( .محمدتقي راشد محصل،

  . بمبئي. دفتر اول.به اهتمام انوال ).1922 (.روايات داراب هرمزد يار

  .338 ـ 323 ص 115 ش .27سال  .نشريه دانشكدة ادبيات تبريز .»گرز نياي رستم« ).1354( . سركاراتي، بهمن

ـ  .»هاي حماسـي ايـران      باز شناسي افسانة گرشاسب در منظومه     « . )1376(  . ــــــــــــــــ  . فرهنگـستان   ةنام
  .38 ـ 5 ص 2 ش .3سال 

  . قطرهنشر : تهران .ه شكار شدهاي سايه  . )1378(  . ــــــــــــــــ

   .اميركبير :تهران .حماسه سرايي در ايران . )1363(  .صفا، ذبيح اهللا

. بـزرگ اسـالمي   مركـز دايـره المعـار    .كوشش جالل خالقي مطلـق ه ب ،شاهنامه .)1386 ( .ابوالقاسم  فردوسي، 

  .تهران

. ترجمة باقر امير خاني و بهمـن سـركاراتي         ،تانكارنامه شاهان در روايات ايران باس      .)1350 (.كريستن سن، آرتور  
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  .تهران  فرهنگي و تحقيقات مؤسسة مطالعات.روايت پهلوي  .)1367( .ميرفخرايي،مهشيد

  

Bailey, H.W.. ( 1981 ) , Opera Minora ,ed. by M.Nawabi, vol. 1, Shiraz. 
Bartholomae, Ch. ,(1904 ), Altiranishes Wörterbuch, Strassburg .  
----------, (1906 ), Zum Altiranishen Wörterbuch, Strassburg. 
Boyce, M., (1675), A History of Zoroastrianism,vol.1, Leiden. 
Christensen, A.(1928 ), Etudes sur le Zoroastrisme de la Parse antique, K Øbenhavn.  

Darmesteter, J.,(1892) , Le zend – Avesta, vol. 2, Paris. 

Duchesne – Guillemin, J.,(1936), Les Composés de l’Avesta, Paris. 

---------- (1974 ), Aw. θraētaona – in Opera Minora, vol. 1, Téhéran 
Godley,  A.D, (1921), Herodotus, With an English Translation, vol.2, London. 



  175                          …ها معني نام فريدون و ارتباط آن با سه نيروي او در سنت                      چهل و دومسال  

Henning, W.B., (1947), Two Manichaen Magical Texts, with an Excursus on the 
Parthian –ēndēh. In BSOAS, XII, pp.39-66.   

Jamasp Asa, K.M., (1982),  Aogəmaēcā,a Zoroastrian Liturgy,Wien. 
Jamasp Asana, J.D.M., (1897), Pahlavi Texts, Bomby. 
Justi, F., (1895),  Iranisches Namenbuch , Marburg.  
Lincoln, B., (1976), Indo-European Cattle-Raiding  Myth, in  History of Religion 
,Vol.16, No.1,pp.42-65.                  

 ----------,(1981), Priests ,Warriors ,and Cattle, Berekley,Los Angeles.           
Lommel, H., (1927), Die Yašt’s des Avesta, Göttingen.  
Madan, D.M., (1911), The Complete Text of  the Pahlavi Dinkard, Bomby. 
Mac Donell, A.A., ( 1974 ), Vedic Mytholgy,New York. 
Mayrhofer, M. ,(1979 ), Iranisches Personennamenbuch,Wien. 
Nyberg, H.S., (1933), La légende de Kərəsāspa, in Oriental Studies  in  Honour of 

C.E.Pavry, Oxford.                              
Tafazzoli, A. , (1989), Iranian Notes, in Etudes Irano-Aryennes offertes  a G. Lazard, 

Paris, pp.367-370. 
----------,(1999),  Ferēdūn, in  Encyclopædia Iranica, ed. by E. Yarshater, vol.9, New 

York.                               
Thieme, P., (1975), Wurzel yat  - im Veda und Avesta, ( Exkurs die  Geschichte von 

Pāurva yt. 5.61 _ 65), in Acta iranica  , vol.6, Leiden.                           
West, E. ,(1892) , Pahlavi Texts, Part IV, SBE, vol.XXXVII. 
Widengren, G. , (1965), Die Religionen Irans, Stuttgart. 
Wolff, F. , (1910),  Avesta, die Heiligen Bucher der Parsen, Strassburg.                                  

 
 

 


