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 J3   185بررسي متن ماتيكان يوشت فريان نسخه 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

  
  

 J3بررسي متن ماتيكان يوشت فريان نسخة 
  
  راحله شجاعي

  زهرا تبريزي شهرويدكتر 
       

    
  چكيده

عنوان اين مقاله ماتيكان يوشت فريان برگرفته از نام شخصيت اصلي داستان يوشت فريان اسـت.  
از متن ماتيكان يوشت فريان تاكنون بـه طـور مسـتقل مـورد بررسـي قـرار        J3توجه به اين كه نسخة  با

 نگارنـدگان باشد، سعي  مي موجود از اين متنهاي  قبلي در قالب مقايسة نسخههاي  نگرفته و تمام ترجمه
اله ابتدا مقدمه بيان بر اين بوده كه اين نسخه از متن مذكور به فارسي روان برگردانده شود كه در اين مق

ماتيكان يوشت فريان، داستان يوشت فريان، اخـت جـادو، رسـالة    هاي  شناسي، ويژگي شده و سپس ريشه
به فارسي روان برگردانده شده و در  J3يوشت فريان و اَخت و در ادامه متن ماتيكان يوشت فريان، نسخة 

  قسمت پاياني، كتابنامة فارسي و غير فارسي آورده شده است.
  

  هاي كليدي واژه
  . گزاران  پرسش ،اَخت جادو ،فريان  ،يوشت ،ماتيكان 

  

                                                            
  هاي باستان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان. * كارشناس ارشد فرهنگ و زبان

  ** دانشگاه آزاد اسالمي، واحد همدان، گروه زبان و ادبيات فارسي، ايران، همدان.
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186   بررسي متن ماتيكان يوشت فريان نسخهJ3 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

  مقدمه 
با توجه به اهميتي كه متون پهلوي از ديدگاه اساطيري، باورهـاي مـذهبي، تـاريخ اديـان،     

فرهنگي و اجتماعي مردمـان آن  هاي  و شناخت ويژگيها  و جشنها  فرهنگ ايران باستان، آيين
وانيم بازتاب آن را در متون به جا مانده از ايران باستان بـه ويـژه در متـون    ت مي روزگاران دارد،

نامـه يـا فرهنـگ     پهلوي مشاهده كنيم. ضرورت انجام اين تحقيق بدين دليل است كه نبود واژه
فارسـي ميانـه را دشـوار كـرده     هـاي   لغتي جامع براي پهلوي، امكان مطالعه و بررسي همة واژه

كـه در متـون پهلـوي    انـد   وانده نشده يا كمتر مورد بررسي قرار گرفتهخهاي  است چه بسا واژه
كالسـيك  هـاي   وجود دارند و از لحاظ ريشه شناسي تاريخي وادبـي بـراي درك درسـت مـتن    

و بـازنگري دوبـارة ايـن    تر  آيند و اين كار ميسر نيست به جز با بررسي دقيق مي فارسي به كار
در اين مقالـه سـعي شـده اسـت      اند. ين را پايه گذاشتهكه اساس ساختار زبان فارسي نوها  متن

   برخالف ترجمة ساير متون پهلوي اين متن نسبتاً به فارسي امروزي برگردانده شود.
  
  شناسي ريشه

ين تـر  جـوان  بـه معنـي   yavanصفت عـالي از   -yōišta) اوستا yōštفارسي ميانه: (يوشت
به معني طــول كشيــدن    yavز ريشـه اين واژه ا )Bartholomae. 1904, 1299 & 1305(است

  است و تحـويل آن بدين صورت است.
Positive iuuen-(: I ūn-), ieu- ios- Ai. Yuvan , ” جوان,, įeu-  

, komp. Sup yávīyas-  مونثyūnī  و جوان  ,,نوجوان,, ).Yuvā, Gen. yūnáh(  
Yavišţha- h, av. Yvan-, yavan-(Pokorny. 1930, 200) 
IE.yuwen,(Misra. 1979, 125) <ІІr. Yuvan- <yvan-(=yuvan-)  

Išta  نيز صفت عالي ساز كه هند و اروپايي آنistho است)Meillet. 1964, 270 ايلرز با (
ــورت    ــه ص ــكا ب ــان كانيش ــاه كوش ــام ش ــي  kanişţháن ــه معن ــي ب ــوان وداي ــر ج ــنجيده  ت س

ين و تـر  كوچـك  ين وتـر  نجـوا  را به معني kanişţhá). ويليامز Mayrhofer; 1979, 130(است
  .(Williams.1899, 248)گرفته استترين  پايين
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 J3   187بررسي متن ماتيكان يوشت فريان نسخه 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

نام يوشت فريان آمـده كـه او از خانـدان فريـان بـراي       81ـ   83در اوستا، آبان يشت بند 
مواج رود اساطيري ازنگ، صد اسـب و  هاي  در ميان آباي  در جزيره ها، آناهيتا، ايزدبانوي آب

ي كرد و از او خواست كه بر اخت بدانـديش كـوردل پيـروز    هزار گاو و ده هزار گوسفند قربان
ال دشوار او كه خصمانه مطرح شده پاسـخ گويـد و آناهيتـا ايـن آرزوي او را     ؤس 99آيد و به 

  برآورده كرد.
)Lommel.1927, 39 & Darmeseteter. 1960, 386, & Sethna. 1976, 55) تفضـلي.  (و
1377 ،251.(  

فروهر پاكدين اشم ينگهـه  «آمده است:  120يشت) بند  فروردين(13در مورد او دريشت 
ــوچ ــرده (ašem yangha roča(رئ ــام ب ــي را ن ــه ورز   م ــم ينگه ــدين اش ــر پاك ــتايم. فروه   س

)(ašem yahmāi ušta ستايم. فروهر پاكدين اشم يهمائي اوشـت  مي را نام برده(ašem yahmāi 

ušta) ستايم...) مي ان فريان راستايم. فروهر پاكدين يواشت از خاند مي را نام برده  
)Darmesteter. 1960, 543 & Sethna.1976, 24195ـ96، 1377پورداود. () و.(  

يوشـت پهلـواني از خانـدان فريـان يكـي از      «يوستي در نامنامه ايراني چنين آورده است: 
دهـد و سـرزمين را از    مـي  چيستان اخت جادوگر پاسخ 99شهرياران جاويدان خونيرث كه به 

 »شـود.  مـي  تلفـظ  Gōštنام پهلوي او معموالً به صورت نادرست  .نمايد مي ديو آزاد دست اين
Justi.1895, 150)( به نظر دارمستتر يوشت مزداپرست نبوده است)Darmesteter. 1960, 386).  

 بـه معنـي بـرآوردن و سـتودن     frāyاز ريشـه   fryāna ـ) اوستا  fryānفارسي ميانه: (فريان
نام اين خاندان  -pir-ri-ya-naايالمي  ـ  و در واژه ايراني (Bartholomae. 1904, 1026(باشد مي

  ).Mayrhofer. 1979, 45(باقي مانده است
را  akhtyaيوستي  axtya (Bartholomae. 1904, 1026) ـ  ) اوستاaxtفارسي ميانه: (اخت

پاك كـردن دانسـته   به معني آلودن، نا anjبه معناي ناپاك گرفته و اين واژه را از ريشه  akhtiاز 
ــت ــت.    (Justi. 1895, 17)اس ــه اس ــج گرفت ــاي درد و رن ــه معن ــن واژه را ب ــايرهوفر اي   . م

(Mayrhofer. 1979,28)  اخت از روحانيون مخالف ديني زردشتي بوده است و به همين دليـل .
). او در آبان يشـت بـا صـفت    252، 1377تفضلي. (در ادبيات پهلوي داراي لقب جادوگر است

 .بـه معنـاي پـر مـرگ اسـت      pouru.mahrkaوردل ياد شده است. لقب او در اوستا بدانديش ك
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188   بررسي متن ماتيكان يوشت فريان نسخهJ3 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

از اوسـتا   »داراي زهـراب بسـيار  «به معنـاي   -wisabag- wasاخت جادو در پهلوي داراي لقب 
višāpa 262 :1376بهار. (است.(  

 (duš dēn ī tam-axw(در كتاب نهم دينكـرد وي داراي صـفات بـددين تاريـك انـديش     
  ).136 :1380طر. يارشا(است

  آن چه از ترجمه درون آن آمده است، به متن افزوده شده است.   ] [
  )   توضيحات بيشتر و معني، درون آن آمده است. (
  
  هاي ماتيكان يوشت فريان ويژگي

واژه فارسي ميانـه اسـت. مطالـب و مـواد ايـن       3000رساله ماتيكان يوشت فريان شامل 
است كه اي  يران باستان گرفته شده است و گواه بر اين امر اشارهداستان از روايات بسيار كهن ا

توان چنين استنباط كـرد كـه ايـن افسـانه      مي به آن شده است. 84تا  80در آبان يشت بندهاي 
سينه به سينه نقل شده تا احتماال در زمان ساسانيان به صـورت مكتـوب درآمـده اسـت. بـراي      

آن را بر اساس موضوع به چند گروه تقسيم هاي  و پاسخها  بررسي اين اثر بهتر است كه پرسش
  كنيم به اين ترتيب:
  كه در رابطه با مسائل و آداب ديني هستند از آن جمله:هايي  الف) پرسش

نخست پرسش اخت جادو از يوشت فريان اين پرسيد كه بهشت به گيتي بهتر است يا به 
  مينو؟

و بميرد و او ايدون كام باشد كه بـاز زنـده    و يا كدام است آن مرد زنده كه استويهاد بيند
  شود؟ و نيز دوباره استويهاد بيند و بميرد و به نظرش آسان آيد؟

....آن مردمي كه يشت نكرده و پراهوم نخورده است و دو ديگـر   گويد: مي و پاسخ آن كه
زنـده   رسيده است و زن نكرده است و سه ديگر آن مردمي كه ]گرفتن[آن مردم كه به گاه زنان 
نداده و يزشن يزدان نكرده است و آن كس كه گفت: اهلو داد به نيك  1روان نه يشته و اهلو داد

  مردم دهم و نداده است. 

                                                            
 ـ چيزي كه به پارسايان دهند.1
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 J3   189بررسي متن ماتيكان يوشت فريان نسخه 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

  در اين متن جنبه ديني دارند.ها  بايد توجه داشت كه بيشتر پرسش و پاسخ
  كه جنبه اخالقي و اجتماعي دارند از آن جمله:هايي  ب) پرسش

  كه نيم پر و چيست آن كه هرگز پر نبود؟چيست پر و چيست آن 
پر در اين جهان ثروتمند توانا و چون بميرد روانش اهلو نيم پـر، درويـش    و پاسخ آن ....
چون بميرد روانش اهلو آن كه تهي است و هرگز پر نبود و بربخـت و   ]كه[بينواي بر زندگاني 

  چون بميرد روانش دروند. ]است[بد زندگاني 
  زِيد؟تر  و آسانتر  مشمردم كدام به را

  و به آن چه دارد خورسندترتر  پاسخ: .... آن كه بي بيم
  كه مربوط به علوم طبيعي و ستاره شناسي اند: از آن جمله:هايي  ج) پرسش

.... پيل و اسب و اشتر و خر و گاو و گوسفند و زن و سگ و خوك و گربه به چنـد مـاه   
  زايند؟

  اند، از آن جمله: به مسائل فلسفيكه مربوط ها  در آن دسته از پرسش
  نهان كردن نتوانند؟  ]ولي[آن چيست كه مردمان خواهند نهان كنند 

  و پاسخ آن: چه آن زمان است كه كس نهان كردنش نتواند چه زمان خود پيدا بود.
نظير آن چه گذشت و به ظاهر از هايي  البته بايد توجه داشت كه حتي در پرسش و پاسخ

  توان به اعتقادات و رسوم جامعه ايراني كهن پي برد. مي شده استروي تفنن مطرح 
  

  داستان يوشت فريان
شود. كـه از   مي هفتاد هزار) سپاه وارد شهري() با هفت بيورAxt=(جادوگري به نام اخت

در كتاب ياد شده اسـت.  وي كـه قصـد نـابودي و      (Frašn wizārān(آن به نام پرسش گزاران
او را پاسخ دهـد  هاي  گذارد، هرگاه كسي باشد كه بتواند پرسش مي يتخريب شهر را دارد شرط

اش  جان خود و بقاي شهر را تامين كرده و اگر نتواند به آنهـا پاسـخ دهـد از دم تيـغ اهريمنـي     
خواهد گذشت. براي پاسخگو نيز شرايطي وضع كرده است. از جمله اين كـه سـن او نبايـد از    

گويي به اين جادوگر دروند نيـاز بـه آگـاهي و     ت كه پاسخپانزده سال بيشتر باشد. و روشن اس
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190   بررسي متن ماتيكان يوشت فريان نسخهJ3 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

گري مردي ماراسپند نام موقتاً شهر از ويرانـي در امـان    دانشي ژرف دارد. با راهنمايي و ميانجي
= لگد مالِ پيالن مكـن) و ايـن  (گزاران پيل خوست مكـن شهر پرسش«گويد:  مي ماند. چه وي

  گناه را مكش. مردم بي
سـال بـيش    15سش گزاران؛ مردي است يوشت فريان نام كه سـن او از  اندر اين شهر پر

و هر آن پرسش كه تو از او پرسي  ـ  سني كه در اساطير ايراني آغاز مرحله كمال بوده ـنيست   
خود از يوشـت فريـان   هاي  اخت جادو نيز متقابال متعهد شود كه در پايان پرسش پاسخ گزارد.

بر سر او همان آيد كه خود معـين كـرده بـود. سـرانجام     به سه پرسش وي پاسخ گويد و گرنه 
و بـا  گـذارد  پاسـخ نمـي    شود يوشت فريان هيچ پرسشي را بي مي اخت جادو آغازهاي  پرسش

قرار به نوبه خـود سـه پرسـش از اخـت      بنا بر دهد و مي زيركي و هوشياري به همه آنها پاسخ
 جادو به وسيله يوشـت فريـان كشـته    تواند پاسخ گويد. سرانجام اخت كند كه او نمي مي جادو
  ).8، 1365شود(جعفري.  مي

  
  يوشت فريان  

  به  yavanاست كه صفت تفضيلي از  -yōištaو در اوستايي  yōštيوشت در فارسي ميانه: 
 gōštباشد. به عقيده وسـت و پـورداود ايـن واژه را در پازنـد بـه اشـتباه        مي »جوانترين«معني 
  . )6، 1365جعفري. اند( خوانده

» يوشـت «باشـد، نـام خـانوادگي     مي Fryānدر اوستا  Frayānو فريان كه در فارسي ميانه 
و  parayanاوسـتايي و سانسـكريت    -paravاسـت كـه از   » بسـيار «و » افزون«است و معني آن 

است. وست درباره اشتقاق اين واژه توضيحي نداده اسـت. در آبـان يشـت؛     Frēhفارسي ميانه 
  آمده است كه:  80ـ83بند  20كرده 

زردشـت اسـپيتمان ايـن اردويسـورناهيد را بسـتاي كـه از بـراي او        اي  از براي مـن « .... 
صـد اسـب، هـزار گـاو، ده هـزار      هـا   در جزيره موج شكن رنـگ ها  خاندان) فريان(يوايشت از

اي   توانـاترين، اي   نيك،اي   گوسفند قرباني كرد. و از او درخواست اين كاميابي را به من بخش
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  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

اردويسورناهيد كه من به اختيه عذار خيره سرچير شوم و اين كه من به سواالتش پاسـخ تـوانم   
  ) 99(گفت به نود و نه

شـود. او را   مي االت سختي كه به قصد خصومت از طرف اختيه عذار خيره سر از منؤس
ستين كامياب ساخت اردويسورناهيد، كسي كه هميشه خواستاري را كه زور نثار كند و از ره را

  سازد. مي فديه آورد كامروا
  آمده: 120بند  27در فروردين يشت  كردة 

 يم. فروهر اشم ينگهه وزِر را نام بردهيستا مي فروهر پاكدين اشم ينگهه رئوجه را نام برده
يم. فروهـر پاكـدين يواشـيته از    يسـتا  مي يم فروهر پاكدين اشم يهمايي اوشته را نام بردهيستا مي

  يم.يستا ا ميخاندان فريان ر
  توان نتيجه گرفت كه: مي با توجه به محتواي اين دو بند

كـه فروهـر پاكـدين او    اي  يوشت از خاندان فريان و مردي پارسا بوده است به گونـه  ـ1
  ستوده شده است.

هـا   كه مورد توجه زردشت بوده چنان كـه در گـات  اند  خاندان فريان از تورانياني بوده ـ2
  شود. مي از اين خاندان به نيكي يادنيز  12قطعه  64يسنا 

  زادسپرم آمده اسـت بـه عنـوان    هاي  كساني كه اسامي آنان در دينكرت، بندهشن و گزيده
شتابند  مي = قيامت) به ياري سوشيانس(بي مرگان يا جاودانان وجود دارند كه در روز فرشگرد

بر متوني كه ذكـر آنهـا رفـت     گردانند. بنا مي و جهان را از شر اهريمن رهانيده و پاك و مينوي
  ). 6 :1364محصل.  راشد(يوشت فريان يكي از اين بي مرگان است

آمده است: زردشت از اهورامزدا خواست كه گوپت شـاه و   1بند  2در بهمن يشت فصل 
  شود فناناپذير سازد. مي يوشت فريان و چتروك ميان پسر گشتاسب را كه پشوتن ناميده

زادسپرم و زند بهمن يسـن از يوشـت فريـان بـه     هاي  گزيدهدر روايت پهلوي،  چنين هم
  اند. مرگ نام برده شده است و او را جاودانه خوانده عنوان بي
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  اخت جادو
بـه معنـي دروغ و دروغ    dujdāvكـه بـا صـفت     axtay؛ اوستا  axtاخت در فارسي ميانه 

رگ) بـه او  پـر مـ  (pouru.mahrka)، و نيـز لقـب   82، بنـد 5يشـت  (شـود  پرست از او يـاد مـي  
و ايـن صـفت در   انـد   خوانـده  axt ī jādūg). در فارسـي ميانـه او را   213 :1376بهار. انـد(  داده

معناي داراي زهراب بسيار  was-wisabāg چنين همماتيكان يوشت فريان نيز با او همراه است. 
اي هـ  بينـي  بـارة پـيش   زادسپرم بخش بيست و پـنجم در هايي  در گزيده višāpaكه از اوستايي: 

به هشتاد سالگي، بسيار زهر، كه نيز اخت جـادوگر خوانـده همـي    «.... زردشت آمده است كه 
كه ايشان را نـام  اند  تن) دختر زردشت(تن) دين آوران مه و كه را خواهد كشت: دو(شد، شش

  نامـة) ديـن   (تن) ديگر كه انـدر (است و ديگر اهلوستود، پسر مديوماه و سه» سريت«و » فرين«
با اين همه معناي لغوي اخت چندان روشن نيست هر چند كه ممكـن اسـت واژه   ». نام آوراند

axti  فرگرد 50و مهريشت پارة  36به معني درد و رنج و آسيب و بيمـاري كه در يسنـا، هات ،
به كار رفته است، در ارتباط با اين واژه باشد. اين واژه در زبـان ارمنـي    5و نيز ونديداد پارة  2

  ). 33 :1356 پورداود.(عاريتي ايراني استهاي  عني به كار رفته و از واژههم به همين م
  

 (Mādyān ī yošt ī fryān)رساله يوشت فريان و اَخت

 yošt(آمده است كه يوشت از خاندان فريان در اوسـتا  83تا  82در اوستا آبان يشت، بند 

fryānā) اج رود اسـاطيري     اي در ميـان  در جزيـره  ها، براي اَناهيتا، ايزد بانوي آبآب هـاي مـو
اَرنگ، صد اسب نر و هزار گاو و ده هزار گوسفند قرباني كرد و از او خواست كه بر اَخْـت در  

سؤال دشـوار او كـه خصـمانه مطـرح شـده       99پيروز آيد و به  1بدانديش كوردل  Axtiاوستا: 
گردد كـه هسـتة داسـتان     مي پاسخ گويد و آناهيتا اين آرزوي او را برآورده كرد. بنابراين، معلوم

اين چيستان قديمي است ولي جزئيات آن، كه در اوستا نيامده، به صورت شفاهي حفـظ و بـه   
  فارسي ميانه برگردانيده شده و سپس به كتابت درآمده است.

                                                            
 .»داراي تاريكي«ـ تحت اللفظي 1
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)، از پيروان دين زرتشتي بوده 120فرودين يشت، بند (آيد يوشت، چنان كه از اوستا برمي
رود كـه در پايـان جهـان مـأمور اجـراي       مـي  ي از جاويداناني به شـمار است و در ادبيات پهلو

  ).  219ـ224 :1381كريستين سن. (رستاخيز هستند
اخت نيز از روحانيون مخالف دين زرتشتي بوده است و به همين دليل، در ادبيات پهلوي 

روغ و جادوگر، نـادان، پيـرو د  «م دينكرد وي با صفات اراي لقب جادوگر است. در كتاب سود
، در برابر انـدرزهاي خـوب زردشـت، از او    »ضد اندرز«ده توصية بد يا  آمده و» تاريك انديش

  است.» بد دينِ تاريك انديش«نقل شده است. وي داراي صفات 
ا از شـخص ديگـري بـه نـام كوينـه        1درگاهانِ زردشت سخني از او در ميان نيسـت، امـ 

همـان) بـا اخـت يكـي     (و كتاب نهم دينكـرد ) 10، بند25گزيده هاي زادسپرم، فصل (زادسپرم
) آمده اسـت كـه زن اخـت بـه نـام هوفريـا       141بند (دانسته شده است. در رسالة يوشت فريان

كشد تـا صـحت يـا     مي خواهر يوشت بوده، اخت مردي است خشن كه حتي برادر خود را هم
م آمده اسـت كـه   هاي زادسپر ). در گزيده116تا  111بند (خالف گفتة يوشت بر او معلوم گردد

وي هشتاد سال پس از بعثت زردشـت كشـته شـده اسـت. در صـورتي كـه او را از معاصـران        
  زردشت به شمار آورده باشند، بايستي عمر طوالني كرده باشد.

فصل دوم و سوم دربردارندة سؤاالت سي و سه گانة اخت از يوشـت اسـت. يوشـت در    
آورد و اخـت   مـي  را خطاب به اخت بر زبان آغاز پاسخ گويي به هر سؤال، جملة نفرين آميزي

 در ايـن حـال  هـا   شود و مـدت  مي دچار حيرت و بهت زدگيها  پس از شنيدن جواب تا مدت
  ماند. مي

 11، 8، 5، 1جواب سؤاالت و معماهاي مطرح شده گاه رنگ زردشتي دارد، مانند سـؤال  
كدام آفريده است كه اگر «  . گاه چيستان براي آزمايش هوش و زيركي است مانند اين كه:13و 

چيست كه ده پـا و  » آن«) يا 2سؤال (است» سگ«كه جواب آن » بنشيند بلندتر است تا ننشيند؟
سه سر و شش چشم و شش گوش و دو دم و سه خايه و دو دست و سه بيني و چهار شاخ و 

                                                            
گيرنـد، نـك بـه وي     در مورد اين نام خاص، كه بعضي آن را اسم معمولي كوي (كـي) مـي   -kəvīnaـ در اوستا 1

انـد، ولـي معنـي آن روشـن      معني كـرده » هم جنس باز«كه بعضي آن را  -vaepiyaداراي صفتي است به صورت 
  .(Kellens. 1990, 230)نيست
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رزگـرِ  يك جفت گاو و مـرد ب «كه پاسخ آن » سه پشت دارد و زندگي و تغذية جهان از اوست؟
تر  آن چيست كه خشك است و نسوزد و آن چيست كه«) يا 29سؤال (»همراه آن دو گاو است.

). بعضي سؤاالت متضمن اطالعـات  31سؤال (است» خاك و پيه«كه پاسخ آن » است و بسوزد؟
كـدام اسـب بهتـر    «) يـا  9سـؤال  (عمومي است مانند: دوران آبستني انسان و جانوران گوناگون

سـؤال  (»ب نر تربيت شده و اصيل كه بتوان آن را با اسبان شاهي نگاه داشت.اس«پاسخ: » است؟
30(  

متضـمن نتيجـة   هـا   رونـد. پاسـخ آن   مـي  به شـمار » اندرز«از مقولة ها  بسياري از چيستان
 چيسـت كـه مردمـان   «يـابيم مـثالً    مـي  اخالقي است. در اين رساله نيز ايـن گونـه سـؤاالت را   

كدام مردم شادتر و آسـودتر  «) يا 7پرسش (»پيري«پاسخ: » توانند؟ خواهند پنهان كنند و نمي مي
ــد  مــي كســاني كــه در امنيــت زنــدگي«جــواب: » كننــد؟ مــي زنــدگي ــه آنچــه دارن كننــد و ب

آنچـه از راه  «جـواب:  » اسـت؟ تـر   و خوشـمزه تـر   كدام غذا خـوش «) يا 10سؤال (»خرسنداند.
ــود.    ــد و درســت صــرف ش ــه دســت آي ــؤال (»كوشــش درســت ب ــوع). ا12س ــن ن ــد  ز اي   ان

  ).33و  32(سؤال هاي
نثر اين رساله، همانند آثـار مشـابه آن در ادبيـات ديگـر جهـان، روان و روشـن اسـت و        

ا     اند. جمالت آن همه كوتاه تدوين نهايي اين رساله احتماالً در اواخر دوران ساسـاني بـوده، امـ
بينـيم ماننـد    مـي  ا در آنهايي صورت گرفته است، زيرا نفوذ فارسـي ر  كاري بعدها در آن دست

بنـد  ()، صرف افعال متعدي ماضي مانند افعـال الزم 159بند (پس از مفعول صريح» را«استعمال 
  ).251ـ255 :1377تفضلي. ()40

  
  )J3نسخة (برگردان متن ماتيكان يوشت فريان

  به نام يزدان دادار
  يوشت فريان فرخ باد به ياري يزدان1اين ماتيكان ـ1
هفت بيور ده هـزار) سـپاه   (كه اندر آن زمان كه اَخت جادو با هفتاد هزارايدون گويند  ـ2

  به شهر پرسش گزاران شد.
                                                            

 .ـ ماتيكان: كتاب ـ مجله ـ رساله ـ داستان1
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  لگدمال پيل) كنم.(كه: شهر پرسش گزاران پيل خوست 2او درائيد ـ3
و هنگامي كه به آن جا آمد، مردمي را فرا خواند كه سـن شـان از پـازده سـال بيشـتر       ـ4

  باشد.
  وسيله او از او پرسيده شد)= به (از او پرسش كرد. ـ5
  و هر كه توان پاسخ دادن نبود او را گرفت و بكشت. ـ6
  و در آن شهر پرسش گزاران مردي بود مارسپند نام. ـ7
= لگدمال پيالن) مكـن و  (او به اخت جادو گفت كه شهر پرسش گزاران پيل خوست ـ8

  گناه را مكش. اين مردم بي
از پـانزده   ]او[ي است يوشت فريان نام كـه سـن   كه اندر اين شهر پرسش گزاران مرد ـ9

  سال بيش نيست.
  بگذارد. ]پاسخ[و هر آن پرسشي كه تو از او پرسي ترا  ـ10
  و سپس اخت جادو به يوشت فريان پيغام فرستاد. ـ11
  تا سي و سه پرسش از تو كنم.اي  كه: فراز به در من ـ12
  و را همان زمان بكشم.اگر پاسخ ندهي يا بگويي كه ندانم، آن گاه ت و ـ13
  اخت جادو آمد. ]گاه[و يوشت فريان به در ـ14
انـدر   ]يوشت فريـان [اخت جادو نساي مردمان زير بستر داشت  ]كه[و از آن جهت  ـ15

  نشد.
  او به اخت جادو پيغام فرستاد. ـ16
  كه: شما نساي مردمان زير بستر داريد. ـ17
اندر آن جـاي كـه نسـاي     ]و اگر[اند  يش منو هنگامي كه من اندر آيم امشاسپندان پ ـ18

  مردمان باشد اندر آيم.
  ,1آن گاه هم امشاسپندان از حمايت من باز ايستند ـ19

                                                            
 .ـ درائيدن: فرياد كردن، حرف زدن (براي اهريمن و موجودات اهريمني)1

ـ در دين زردشتي مرسوم است كه هر كس به سن پانزده سالگي رسد بايد يكي از ايزدان را پناه خود گيرد تا در 2
 هنگام سختي و بال از او استمداد جويد (نگارنده).
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  گزاردن نتوانم. ]پاسخ[و آن گاه آن پرسشي كه تو از من كني  ـ20
برداشتن و بسـتر نـو آوردن و    ]را[جامه  ]و[و سپس اخت جادو فرمان داد آن بستر  ـ21
  افكندن.

  گفت. ]و[او يوشت فريان را اندر خواست  ـ22
پرسم راست بگذار(درست  ]از تو[كه: بيا و بر اين جامه و بالش بنشين و سوالي كه  ـ23

  پاسخ ده).
ــ24 ــان گفــت كــه:   ـ ــر ]اي[يوشــت فري ــد(1م    2ساســتار = گناهكــار)(= تبهكــار) درون

  است.(= ستمكار) بر اين بالش ننشينم چه اندر اين بالش نساي مردمان 
  اند. كه پناهي مناند  امشاسپندان ]و[و با من ايزدان  ـ25
  من بر اين بالش نشينم، آنگاهم مينويان از پناهي من باز ايستند. ]اگر[و  ـ26
  گزاردن. ]پاسخ[كني من نتوانم  مي كه تو از منهايي  پس پرسش ـ27
  و آوردن.ن ]و بالش [و آن گاه اخت جادو فرمان داد آن بالش را برداشتن  ـ28
  يوشت فريان بر آن بالش نو نشست. ـ29
  نخست پرسش، اخت جادو از يوشت فريان اين پرسيد. ـ30
  = بهتر) يا به مينو؟(كه: بهشت به گيتي به ـ31
  = تبهكــار) درونــد(را) بــه تنگدســتي باشــي، مــر(يوشــت فريــان گفــت: زنــدگاني ـــ32

  .]ي[به دوزخ افتـپس از مرگ) (= ستمكار) و مردگان((= گناهكار) ، ساستار
  بهشت) به مينو. (چه بهشت به گيتي بهتر است تا آن ـ33
= در آن جهـان)  (= ثواب) نكند او را آن جـا (آن را نشان اين كه به گيتي كار و كرفه ـ34

  به فرياد نرسد. ]كسي[
  را نشان ديگر اين كه اگر به گيتي كاري نيكو نكني به آن جهانت نيكي نرسد.و ت ـ35
  جادو چون كه آن پاسخ شنود بيهوش شد.و اخت  ـ36

                                                            
  ).29، 1365اند (جعفري.  كدله بودن در بدكاري هم گفتهـ مر: تبهكار، جاي، ظالم مري: خصومت كردن و ي1
فرهنگ پهلوي، فره وشي) ساستا نام ديوي است از تابعان اهـريمن  0ـ ساستار: فرمانروا، جبار، فرمانرواي مستبد 2

 (همان).
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 J3   197بررسي متن ماتيكان يوشت فريان نسخه 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

  كند در حال گيجي بماند. 1كه) مردي يشتياي  به اندازه(چند كه ـ37
كـه بـر مـن     ]اين[او را ايدون گفت كه: بدبختي من اخت جادو از تو يوشت فريان  ـ38

  چيره هستي.
ـ         ـ39 ر چون مرد دلير بر دليرترين مرد، و اسـب دليـر بـر دليرتـرين اسـب و گـاو دليـر ب

  دليرترين گاو چون آسمان بر زمين فرمانروايي.
  ام. چه من بر اين پرسش نهصد مغ مرد كشته ـ40
شـان زرد شـده    كه به سبب نوشيدن پراهوم بدناند  كه آنان چندان يزشن يزدان كرده ـ41

  = بود)(است
و من نُه دخت اسپيتمان را كشته ام كه هر يك شان دين سـتايي را افسـري بـه زر و     ـ42

  = شهرياران) دريافت كردند.(واريد از دهيبدانمر
= بهتـر)  (كـه بهشـت بـه مينـو بـه      ]د[ايشان گفتنـ ]م[هنگامي كه من از ايشان پرسيد ـ43

  .]است[
= بهتر) كه به آن بهشت نيـك  (گفتم اين چنين كه به نظر شما نيك آيد هم ايدون به ـ44

  شويد.
  ).= كشتم(و بزد(م) ]م[آنها را) فراز گرفتـ(من ـ45
به كـون نشـيند    ]اگر[هرمزد آن چيست كه  ]هاي[دوم پرسش اين پرسيد كه: از داده ـ46

  بلندتر كه به پاي ايستد.
= (بـه تنگدسـتي باشـي، مر(تبهكـار) درونـد      ]را[يوشت فريان گفت كـه: زنـدگاني    ـ47

  .]ي[= پس از مرگ) به دوزخ افتـ(ستمكار) و مردگان(گناهكار) ساستار
  چه آن سگ است. ـ48
  هرمزد آن چيست كه رود و گام ننهد؟ ]هاي[سوم پرسش اين پرسيد كه: از داده  ـ49

                                                            
ت ـ يشت كردن ـ يشتن: به معني زمزمه كردن و چيزي خواندن بر طعام است و آن عبادتي است كه مغان در وق 1

 ).35: 1365دهند (جعفري.  طعام خوردن انجام مي
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198   بررسي متن ماتيكان يوشت فريان نسخهJ3 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

  بـه تنگدسـتي باشـي، مـر(= تبهكـار) درونـد        ]را[يوشت فريان گفت كه: زنـدگاني   ـ50
  .]ي[= پس از مرگ) به دوزخ افتـ(= ستمكار) و مردگان((= گناهكار) ساساتار

  چه آن گنجشك است كه رود و گام ننهد. ـ51
 ]اش[هرمـزد آن چيسـت كـه دنـدان      ]هـاي [چهارم پرسش اين پرسيد كـه: از داده   ـ52

  گوشتي؟ ]اش[شاخي و شاخ 
  بـه تنگدسـتي باشـي، مـر(= تبهكـار) درونـد        ]را[كه: زنـدگاني   يوشت فريان گفت ـ53

   ]ي[= پس از مرگ) به دوزخ افتـ(= ستمكار) و مردگان((= گناهكار) ساستار
  وانند، مرغ سروش پرهيزگارخروس خ  ]را[چه آن  ـ54
  و چون بانگ كند آنگاهش پتياره از دام هرمزد باز دارد. ـ55
  = بهتر) يا خورش اندك؟(پنجم پرسش اين پرسيد كه كارد كوچك به ـ56
  بـه تنگدسـتي باشـي، مـر(= تبهكـار) درونـد       ]را[يوشت فريان گفت كه: زنـدگاني   ـ57

  ]ـي[ س از مرگ) به دوزخ افتـ= پ(= ستمكار) و مردگان((= گناهكار) ساستار
  = بهتر) كه خورش اندك.(= كوتاه) به(چه كارد كوچك ـ58
  . چيدن ]و[توان برسم بريدن  مي چه با كارد كوچك ـ59
  ايجاد كند).(ولي خورش اندك به شكم نرسد و اگر رسد باد انگيزد ـ60
كـه  ششم پرسش اين پرسيد كه چيست پر و چيست آن كـه نـيم پـر و چيسـت آن      ـ61

  هرگز پر نبود؟
  بـه تنگدسـتي باشـي، مـر(= تبهكـار) درونـد        ]را[يوشت فريان گفت كه: زنـدگاني   ـ62

  ]ـي[= پس از مرگ) به دوزخ افتـ(= ستمكار) و مردگان((= گناهكار) ساستار
  .]است[= پرهيزگار) (= كامل) ثروتمند توانا و چون بميرد روان اهلو(آن چه كه پر ـ63
= پرهيزگـار)  (چون بميرد روانش اهلو ]كه[ويش بينواي بد زندگاني آن كه نيم پر در ـ64

  .]است[
چون بميرد روانـش   ]است كه[آن كه تهي است و هرگز پر نبود بدبخت بد زندگاني  ـ65
  .]است[= گناهكار) (دروند
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 J3   199بررسي متن ماتيكان يوشت فريان نسخه 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

نهـان   ]ولـي [هفتم پرسش اين پرسيد كه: آن چيست كه مردمان خواهند نهـان كننـد    ـ66
  وانند)؟= نت(كردن نشايند

  بـه تنگدسـتي باشـي، مـر(= تبهكـار) درونـد        ]را[يوشت فريان گفت كه: زنـدگاني   ـ67
 ]ـي[= پس از مرگ) به دوزخ افتـ(= ستمكار) و مردگان((= گناهكار) ساستار

  نتوان. ]ش[زمان) است كه كس نهان كردنـ(چه آن زروان ـ68
  چه زمان خود پيدا بود. ـ69
بميـرد و   ]و[بيند  كدام است آن مردم زنده كه استويهادهشتم پرسش اين پرسيد كه:  ـ70

  او را ايدون كام باشد كه باز زنده شود؟
  و نيز دوباره استويهاد بيند و بميرد و به نظرش آسان آيد؟ ـ71
  بـه تنگدسـتي باشـد. مـر(= تبهكـار) درونـد        ]را[يوشت فريان گفت كـه: زنـدگاني    ـ72

  ]ي[= پس از مرگ) به دوزخ افتـ(ان= ستمكار) و مردگ((= گناهكار) ساستار
  نكرده است و پراهوم نخورده است. ]يشت[چه آن مردمي است كه  ـ73
رسـيده اسـت و زن نكـرده     ]گـرفتن [= هنگام) زنـان  (و دو ديگر آن مردم كه به گاه ـ74

  است.
= هنگامي كه زنده بودنـد) نـه يشـته و اهلـو داد     (سه ديگر آن مردمي كه زنده روان ـ75
ست و يزشن يزدان نكرده است و آن كس كه گفت: اهلو داد به نيك مردم دهم و نـداده  نداده ا
  است.

  ميرد كام اش آن گونه است كه باز زنده شود. مي ]چون[و آن كس  ـ76
  و دوباره بميرد و استويهاد ببيند و به نظرش آسان آيد. ـ77
سفند و زن و سگ و نهم پرسش اين پرسيد كه پيل و اسب و اشتر و خر و گاو و گو ـ78

  خوك و گربه به چند ماه زايند؟
  بـه تنگدسـتي باشـي، مـر(= تبهكـار) درونـد       ]را[يوشت فريان گفت كه: زنـدگاني   ـ79

  .]ـي[= پس از مرگ) به دوزخ افتـ(= گناهكار) ساستار (= ستمكار) و مردگان(
و و زن به نـه  چه پيل به سه سال زايد و اسب و اشتر و خر به دوازده ماه زايند و گا ـ80

  ماه زايند و گوسفند به پنج ماه زايد و سگ و خوك به چهارماه زايند و گربه به چهل روز زايد.
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200   بررسي متن ماتيكان يوشت فريان نسخهJ3 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

  تر زيد؟ تر) و آسان راحت(تر دهم پرسش اين پرسيد كه مردم كدام به رامش ـ81
  بـه تنگدسـتي باشـي، مـر(= تبهكـار) درونـد       ]را[يوشت فريان گفت كه: زنـدگاني   ـ82

   ]ـي[= پس از مرگ) به دوزخ افتـ(استار(= ستمكار) و مردگان= گناهكار) س(
و  ]تر[و به آن چه دارد خورسندتر  زيد كه بي بيمتر  تر و آسان چه مردم آن به راحتـ 83

  .]است[داراتر 
يازدهم پرسش اين پرسيد كه چيست آن چيزي كه در گيتي به هرمزد و امشاسپندان  ـ84

  همانند است؟
  بـه تنگدسـتي باشـي، مـر(= تبهكـار) درونـد       ]را[ت كه: زنـدگاني  يوشت فريان گف ـ85

   ]ـي[= پس از مرگ) به دوزخ افتـ(= گناهكار) ساستار(= ستمكار) و مردگان(
  چه اندر گيتي دهبد به هرمزد و امشاسپندان همانند است. ـ86
  .]است[و جاي دهبدان همانند گرودمان روشن  ـ87
  اند. اسپندانو دستياران دهبدان همانند امش ـ88
  دربار) همانند است به آن ستاره كه پرويز خوانند.(پادشاهان) اندر در(و دهبدان ـ89
كـه  انـد   ديگر مردم، هنگامي كه خويشكار و استوارند، همانند ديگر ستارگان كوچك ـ90
   اند. بر آسمان
  دوازدهم پرسش اين پرسيد كه: كدام خورش خوشتر و خوشمزه تر؟ ـ91
  بـه تنگدسـتي باشـي، مـر(= تبهكـار) درونـد       ]را[ن گفت كه: زنـدگاني  يوشت فريا ـ92

   ]ـي[= پس از مرگ) به دوزخ افتـ(= گناهكار) ساستار(= ستمكار) و مردگان(
= راه) كوشـش درسـت اندوختـه شـده     (و خوشتر كه از درتر  چه آن خورش با مزه ـ93

  باشد و آن را از راه كار و كرفه بازخورند و بدارند.
دهم پرسش اين پرسيد كه: يك چه؟ و دو چه؟ و سه چه؟ و چهار چـه؟ و پـنج   سيز ـ94

  چه؟ و شش چه؟ و هفت چه؟ و هشت چه؟ و نه چه؟ و ده چه؟
  بـه تنگدسـتي باشـي، مـر(= تبهكـار) درونـد       ]را[يوشت فريان گفت كه: زنـدگاني   ـ95

   ]ـي[= پس از مرگ) به دوزخ افتـ(= گناهكار) ساستار(= ستمكار) و مردگان(
  چه يك، خورشيد به كه همة جهان روشن دارد. ـ96
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  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

  بردن نفس. ]فرو[آوردن و  ]بر[و دو  ـ97
  و سه: پندار نيك و گفتار نيك و كردار نيك. ـ98
  و چهار: آب و زمين و گياه و ستور. ـ99

  1و پنج: پنجه وه ـ100
  و شش: شش گاه گاهنبار ـ101
  و هفت: هفت امشاسپندان ـ102
  نيك نامبردار و هشت: هشتي؟ ـ103
 ]است[و نه، نه سوراخ كه به تن مردمان  ـ104

  .]است[و ده، ده انگشت كه به دست مردمان  ـ105
  بيست و سوم پرسش اين پرسيد كه چه سردتر؟ ـ106
  بـه تنگدسـتي باشـي، مـر(= تبهكـار) درونـد       ]را[يوشت فريان گفت كه: زندگاني  ـ107

   ]ـي[پس از مرگ) به دوزخ افتـ =(= گناهكار) ساستار(= ستمكار) و مردگان(
  دانم. مي من ]كه[تو انديشي، بلكه چنان چون  ]كه[چه نه چنان چون  ـ108
كه اندر كوه نشيند و هرگز خورشيد بـر   ]است[و تو چنان انديشي كه برف سردتر  ـ109

  آن نتابد.
  است. = گناهكار) سردتر(كه تو انديشي زيرا منشِ مرد دروند ]است[بلكه نه چنان  ـ110
  = گناهكار).(را برادري است دروند -اخت جادو -و آن را نشان اين كه تو ـ111
نه با خورشـيد نـه بـا آتـش      ]آن را[تو  ]كه[او را مشتي چند ز هر به دل اندراست  ـ112

  ذوب كني). ]آن را[نتواني گداختن(= تو نه به خورشيد و نه به آتش نمي تواني 
  مشت گيرم بگدازد.به  ]آن زهر را[و چون من  ـ113
كشـتن و زهـر از دل    ]و[و پس اخـت جـادو فرمـان داد بـرادر خـويش را آوردن       ـ114

  بستادن.
  ناتوان بود. ]آنرا[نه به خورشيد و نه به آتش گداختن  ]اما[ ـ115

                                                            
 ـ پنج كي وه: كيقباد، كيكاوس، كيخسرو، كي لهراسب و كي گشتاسب.1
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202   بررسي متن ماتيكان يوشت فريان نسخهJ3 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

  بگداخت. ]و[را اندر مشت فراز گرفت  ]زهر[و يوشت فريان آن  ـ116
  گرم تر؟ بيست و چهارم پرسش اين پرسيد كه چه ـ117
   بـه تنگدسـتي باشـي، مـر(= تبهكـار) درونـد       ]را[يوشت فريان گفت كه: زندگاني  ـ118

   ]ـي[= پس از مرگ) به دوزخ افتـ(= گناهكار) ساستار(= ستمكار) و مردگان(
  .]است[تر  = پرهيزگار) گرم(چه مشت مرد اهلو ـ119
  به آتش نتوانستي گداختن.و تو را نشان اين كه زهر برادرت را نه به خورشيد و نه  ـ120
  و چون من به مشت قرار گرفتم بگداخت. ـ121
از [= بهتـر) و  (فرو شود چه بـه  ]كهها  از آن[بيست و پنجم پرسش اين پرسيد كه:  ـ122

  = بهتر)؟(كه بميرد كدام به ]از آن ها[= بهتر) و (بيفسرد چه به ]كهها  آن
  سـتي باشـي، مـر(= تبهكـار) درونـد     بـه تنگد  ]را[يوشت فريان گفت كه: زندگاني  ـ123

   ]ـي[= پس از مرگ) به دوزخ افتـ(= گناهكار) ساستار(= ستمكار) و مردگان(
= بهتـر) و آن چـه   (بـه  1چه فرو شود آب به و آن چه سرد شده باشد آتش ]از آن[ ـ124

  = بهتر).(= ستمكار)ي چون تو به(= گناهكار) ساستار(بميرد مر(= تبهكار) دروند
= خـاموش نشـود) و تبهكـار سـتمكاره     (ر آب فرو نشود و آتش سرد نشودچه اگ ـ125

  بدنهادي چون تو نميرد.
آنگاهش همه جهان پر از آب و آتش و پر از تبهكار ستمكارة بد نهاد چـون تـويي    ـ126

  = نتوان).(و نگهداشتن جهان نشايست ]است[
  بيست و ششم پرسش اين پرسيد كه: چه از كوه گرانتر؟ ـ127
  چه از كارد پوالدين تيزتر؟ و ـ128
  و از انگبين چه شيرين تر؟ ـ129
  ي ميش چرب تر؟ و از دنبه ـ130
  و از رادان كه رادتر؟ ـ131
  و از راستان كه راست تر؟ ـ132

                                                            
  ـ در شريعت مزديستي آتش نبايد بميرد.1
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  بـه تنگدسـتي باشـي، مـر(= تبهكـار) درونـد       ]را[يوشت فريان گفت كه: زندگاني  ـ133
   ]ـي[از مرگ) به دوزخ افتـ = پس(= گناهكار) ساستار(= ستمكار) و مردگان(

  از كوه گرانتر. ]ـي[چه دروغ و ناراستـ ـ134
  و زبان مردمان از كارد پوالدين تيزتر ـ135
 ]است[= بهتر) (فرزند روز بهتر  و پدر و مادر از انگبين شيرين ـ136

  .]است[تر  و از دنبه ميش، سپندارمذ زمين و باران چرب ـ137
  رادتر و از رادان ايزد تيشتر ـ138
رشـوه)  (و پـرگ  ]ــدارد [كه از هيچكس اش آزرم نــ تر  و از راستان واي به راست ـ139

  راستي دارد. ]به[ارباب) و بنده را يكي به ديگري (نستاند و خداي
  ؟] ]است[و نيكوترتر  كه كدام پاي نيك [بيست و هفتم پرسش اين پرسيد  ـ140
كـه مـن ديـده ام پاهـاي     [  ]هـايي [پـا   ]مةچه، بسيار پايي كه من ديده ام، اما از ه[ ـ141

  .] ]است[و نيكوتر تر  خواهر تو هوفريا كه زن من است، نيك
  بـه تنگدسـتي باشـي، مـر(= تبهكـار) درونـد       ]را[يوشت فريان گفت كه: زندگاني  ـ142

   ]ـي[= پس از مرگ) به دوزخ افتـ(= گناهكار) ساستار(= ستمكار) و مردگان(
  .]است[تر  نيك چه پاي آب نيكوتر و ـ143
  .]بِرست[و ترا نشان اين كه: آن جا كه آب پاي نهد، سبزه  ـ144
  آن جا كه هوفريا پاي نهد خشك بشود. ]اما[و  ـ145
  = خوشي) زنان از چيست؟(بيست و هشتم پرسش اين پرسيد كه: بزرگ رامش ـ146
  درونـد بـه تنگدسـتي باشـي، مـر(= تبهكـار)       ]را[يوشت فريان گفت كه: زندگاني  ـ147

   ]ـي[= پس از مرگ) به دوزخ افتـ(= گناهكار) ساستار(= ستمكار) و مردگان(
  من دانم. ]كه[تو انديشي، بلكه چنان چون  ]كه[چه، نه چنان چون  ـ148
= خوشـي) از جامـة گونـه گـون و     (تو ايدون انديشي كـه زنـان را بـزرگ رامـش     ـ149

  كه دارند. ]است[كدبانوئي سزاوار 
  .]است[= خوشي) از بودن با شوي خويش (بزرگ رامش ]را[ون زنان چه، نه ايد ـ150
  من تو را به اين پرسش بكشم. ]و[اخت جادو گفت كه: دروغ گويي،  ـ151
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  .]است[اكنون بيا تا به نزديك هوفريا شويم. او كه خواهر تو و زن من  ـ152
  و او هرگز دروغ نگفته و نگويد به گوش او بايستيم. ـ153
  ريان همداستان بود و اخت جادو با يوشت فريان به نزديك هوفريا شدند. يوشت ف ـ154
  اين پرسش براستي بگذار. ]و[كه بنشين  ]گفتند[و ايشان  ـ155
= خوشـي) از جامـه گونـه گـون و     (بزرگ رامش ]را[يوشت فريان گفت كه: زنان  ـ156

  كه ايشان دارند؟ ]است[كدبانويي سزاوار 
  ؟]است[) از بودن با شوي خويش = خوشي(يا بزرگ رامش ـ157
 = كـار) (= بدبختي) به سرم آمد كـه چيـز  (و سپس هوفريا انديشيد كه: چه شگفتي ـ158

  = نگذارد) تا بكشد.(تبهكار ستمكارة بد نهاد جادو مراد نهيلد
= تبهكار) بشـوم و لكـن   (چه اگر دروغ گويم آنگاه هم برادر را بكشد و من دروند ـ159
  راست گويم.كه  ]ـتر[ايدون بهـ
  = گناهكار) شوم و داد و دين... .(چه اگر دروغ گويم خود دروند ـ160

  
  نتيجه

با توجه به اين كه شماري از متون پهلوي هنوز به طور دقيـق از نظـم محتـوايي و زبـان     
شناختي مورد بررسي قرار نگرفته و يا كارهايي كه صورت گرفته مربوط به تحقيقاتي است كـه  

شناسـي و محتـوايي    از ديدگاه زبانتر  مجدد و دقيقهاي  شده و نياز به بررسيدر گذشته انجام 
دارد در نتيجه بسياري از مجهوالت مربوط به دوران ايران باستان با مطالعه و پژوهش بـه روي  

شود، و يكي از متون كمتر كـار شـده پهلـوي ماتيكـان يوشـت       مي متون پهلوي براي ما آشكار
رود و مربـوط بـه اواخـر     مـي  پهلوي و از نوع ادبي چيستان به شمارفريان است كه متني است 

دوره ساساني است. اين متن مناظره بين اخت جادوگر و يوشت فريان است كه نـام هـر دو در   
  آمده است. 81ـ 83، بند 5اوستا يشت 
هاي  از نسخهتر  از نظر نگارش مشكل J3ي كه متن ماتيكان يوشت فريان نسخة يجا از آن

متن اين نسخه را كـه   نگارندگانبوده و متني نسبتاً ناخوانا با حروف به هم چسبيده دارد، ديگر 
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 دارنـد تاكنون به صورت مستقل مورد بررسي قرار نگرفته، به فارسي روان برگردانده و اميد آن 
 تاريكي از مسير علوم در ايران باستان براي دانش پژوهانهاي  كه با مطالعة اين متن بتوان گوشه

اين مرز و بوم آشكار شود و هدف از انجام اين پژوهش نگرش علمي با نگاهي از دريچة علم 
و اشراف امروزي بر تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم است، تـا از بطـن ايـن اثـر بتـوان بهتـر       

دهـد   مـي  توضيح» ماتيكان يوشت فريان«فرهنگي زماني را كه متن  ـ  سياسي ـ  اوضاع اجتماعي
آن چه آشكار است پژوهنده امروزي با درك جايگاه خود در روند تاريخ سير تطور  بازشناخت.

كنـد تـا رمـوزي را بـاز      مـي  فرهنگ كشورش به گذشته و هر آن چه از آن به جا مانده، رجوع
گشايد. خواه اين اثر يك بناي تاريخي باشد، خواه يك نقش سنگ تراشي شده، خواه يك مـتن  

  تأليفي. 
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

206   بررسي متن ماتيكان يوشت فريان نسخهJ3 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

  منابع و مĤخذ
  الف) فهرست منابع فارسي

  ,1356، تهران: دانشگاه تهران .يسنا(بخش دوم)پورداود، ابراهيم.  ـ1
  ,1377، تهران: سخن .تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم تفضلي، احمد. ـ2
  ,1365، تهران: دانشگاه تهران .رسالة يوشت فريانجعفري، محمد.  ـ3
  ,1365، 6، شماره مهر: )1364(. مجله فروهر .راشدمحصل، محمدتقي ـ4
  ,1381، ذبيح ا... صفا، تهران: علمي و فرهنگي .كيانيان .كريستين سن، آرتو ـ5
حسـن   .تاريخ ايران كمبريج از سلوكيان تا فروپاشـي دولـت ساسـانيان    .يارشاطر، احسان -6

  .1380، جلد سوم، انوشه، تهران: اميركبير
  ) فهرست منابع غيرفارسيب

7- Bartholomae, Christian., 1904, Altiranisches worterbuch, Berlin. 
8- Darmeseter, James., 1960, Po zand-Avesta, 2.Vol. 
9- Justi, Ferdinand., 1895, Iranisches Namenbuch, Marburg. 
10- Mayrhofer, Manfred., 1979, Iranisches Personen Namenbuch, wien. 
11- Misra, Satya Swarup., 1979, The Avesten a Historica and Comparative 
grammer. 
12- Pokorny, J., 1930, Vergleichen des Wörterbuch der Indogermanischen sparchen. 
13- West, W.E, 1962, The sacred Books of the East New Pelhi. 

  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

