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23/3/1389: تاریخ پذیرش20/11/1387: تاریخ دریافت

هايتمعنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروي او در سنّ
اساطیري و حماسی ایران

1دکتر چنگیز موالیی

چکیده

از بررسی مجموع اخبار و روایات مربوط به فریدون در منـابع باسـتانی و متـون دوران    
،فتشود که این پهلوان اژدرکش اساطیر ایران، از سه نیرو و قدرت شگاسالمی، معلوم می

. برخوردار بوده اسـت » ادو هنر افسونگري و ج« و »مهارت پزشکی« ، »توان رزمی « یعنی
واژة ۀکه خود صورت تحول یافت(»فریدون«رسد معنی لفظی نام به نظر می،دیگراز سوي
رواسـت؛ از ایـن   بـوده »دارندة سه نیرو و قدرت«) رودبه شمار می-θraētaonaاوستایی 

گانۀ فریدون در روایات و معنی یعنی نیروهاي سه،که بین این دو مقولهنیستچندان بعید 
هاي مربوط بـه فریـدون   بررسی جزئیات گزارش. ارتباطی وجود داشته باشد،لغوي نام او

دهد لفـظ  کند و نشان میدر منابع مختلف هندي و ایرانی وجود چنین ارتباطی را تأیید می
ت که ایرانیان با آن یل اسـاطیري خـود را بـه لحـاظ     اسشاید در اصل صفتی بوده،فریدون

ل تـدریجی اسـطوره،   تر در اثر تحوکردند، اما سپسداشتن سه نیروي یاد شده توصیف می
یعنی (م، جانشین نام اصلی پهلوان لَصفت مذکور به عنوان اسم عθrīta Āθwya* (شده
.استو براي نامیدن او به کار رفته

.، دارندة سه نیرو، توان رزمی، مهارت پزشکی، هنر افسونگريفریدون:هاکلیدواژه

cmowlaee@yahoo.com.acتبریزدانشگاه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار . 1
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قـان  آیـد و عمـوم محقّ  فریدون، پهلوان اژدرکش در روایات ایرانی، چنان که از قراین موجود برمـی 
ق به دورة هند و ایرانی است که اخبار و روایاتش هـم در نامـۀ   تی متعلّفاق نظر دارند، در اصل شخصیاتّ

نـام ایـن پهلـوان در ادبیـات     . هاي کهن هندي بازگو شده اسـت در متون ودایی و متنآمده و هم اوستا
آمده و در سـرودهاي ودایـی از او بـا عنـوان     θraētaonaبه گونۀ اوستادر Frēdōnپهلوي به صورت 

Trita Āptyaدر هند باستان . یاد شده استTrita اي است که با ایزد  ـ گونهAgni »   خـداي آتـش «
گاه با این ایزدان یکسان انگاشـته شـده   تشتار ودایی ارتباط نزدیک دارد وایزد رزم یوز وارIndraیز با و ن

اژدهـاي بـاز دارنـدة    vṛtraکشتن ) 1بند 187کتاب اول، سرود ( و حتی ضمن سرودي در ریگ ودا 
، 10، کتـاب  ریـگ ودا ( آبها به او نسبت داده شده است، و باز مطابق گزارشی دیگـر در همـان کتـاب    

اژدهـاي سـه سـر و    ،ق به خاندان خـویش افزار ویژة متعلّوي به تحریک ایندرا با رزم) 8بند ، 8سرود 
کشد و گاوان را کـه نمـاد بـاروري و زایـایی     را میTavisپسر viśvarupaشش چشم موسوم به 

,MacDonell,1974(سازد هستند، از بند او رها می p.67 .( کنندة آشام او همچنین تهیهsóma )  ریـگ
بنـد  ،34سـرود  ،9ریگ ودا، کتاب ( و پاالیندة این گیاه مقدس است ) 20بند ، 11سرود ،2ودا، کتاب 

پـدر  ) Āptyaهندي باستان( Āθwya1در روایات ایرانی به ـچنان که خواهیم دیدـ و این عمل  ) 4
.فریدون نسبت داده شده است
ریشـه شناسـی  از لحـاظ  . آمده استθraētaonaهاي اوستایی به صورت گفتیم نام فریدون در متن

»سه قـدرت و توانـایی  « ةمشتق است و دارندna-]a[*θraētaاین نام احتماالً از گونۀ ایرانی باستان 
,Justi(2دهـد میمعنی 1895, p.513; Bartholomae, 1906, p. 178; Duchesne-Guilleman, 1974,

1, p.154; idem., 1934, p.109; Mayrhofer, 1979, p.81-82..(   شباهت و هماننديِ موجود بـین نـام
هایی که در متون باستانی و منـابع دوران اسـالمی بـه او    فریدون و اعمال و کردار و اوصاف و ویژگی

.نسبت داده شده است مرا واداشت تا دربارة احتمال ارتباط این دو مقوله به تحقیـق و بررسـی بپـردازم   
ّامکان در مقالۀ حاضر گردآوري و گزارش شـده اسـت، چنـان    از مجموع قراین و شواهدي که در حد

و همچنـین در  شـاهنامه هاي حماسی که به بهترین وجهی در تنماید که در روایات اساطیري و سنّمی
یگـران بازتـاب   فان دورة اسالمی نظیر حمزة اصفهانی، ثعالبی، ابوریحان بیرونی و ابن بلخی و دآثار مؤلّ

یافته است، از یک سو فریدون پهلوانی است برخوردار از نیرو و توان رزمی که بر اژدهـاي سـه سـر و    
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) اك در منـابع دوران اسـالمی   ضـح / در متون فارسی میانه و اژدهاق dahāgiAzهمان (شش چشم 
اي کـه مـؤمنین   گونـه بـه ؛کنـد ها را مـداوا مـی  گردد، از سوي دیگر پزشکی است که بیماريچیره می

کننـد و سـرانجام یلـی    فروهرش را ستایش و نیایش می،مزدیسنا براي ایستادگی در برابر درد و بیماري
گاه چـون  دهد وه اعمال خرق عادت انجام میمند از ورج و نیروي افسون کاست با فرّ و شکوه و بهره

وه سه گانه مذکور کـه در گـزارش حاضـر    وج. آیددر میدهد و به هیأتی دیگرار تغییر شکل میبتی عی
اي با معنی لفظـی نـام فریـدون    با تفصیل بیشتري به بررسی آنها خواهیم پرداخت، به گمان من به گونه

.کنداي آن را توجیه میمطابقت دارد و تا اندازه
***

گمـان روایت مربوط به نبرد و رویارویی فریدون با اژدهاي سه پوزه، سه سـر و شـش چشـم، بـی    
هاي اوستایی دربارة  اعمال پهلوانی یل اژدها کش اسـاطیر ایرانـی   مشهورترین گزارشی است که در متن

افسانۀ اژدها کشـی و  . نسبت داده شده استTritaیعنی ،اشهاي ودایی به همتاي هنديآمده و در متن
و کشتن آن موجـود  ستیزة یلی پرخاشخر یا ایزدي پیروزگر با اژدهایی سهمگین، دیو یا هیوالیی مهیب

1378:221،سـرکاراتی (مارفش و آزاد کردن آنچه که در بند اوست، چنان که اغلب اشاره شده اسـت  
بسیار کهن اساطیري است که پیشینۀ هنـد و اروپـایی دارد و بـه صـور     ۀیک موتیف و بن مای،)223ـ 

یونـان و ایـران برجـاي مانـده     ها، اساطیر هند باسـتان و هاي هیتیمختلف و اشکال گوناگون در افسانه
,Widengren(گـرن  بر اسـاس ایـن افسـانه کـه بـه گمـان ویـدن       . است 1965, pp.41ff. (   بـا مراسـم
هاي سال نو و آیین باروري ارتباط دارد، اژدها یا غولی مهیب و اهریمنی برزمین و هسـتی چیـره   جشن

ا این که ایـزدي ورجاونـد یـا یلـی     شود تگردد و در اثر آن قحطی و خشکسالی در جهان پدیدار میمی
یابد و آبهـا  ظفر می،زید، در نبردي سختنریمان بر آن اژدها که در کاخ یا دژي شگفت و جادویی می

را که به صورت گله گاوان شیرده یا بانوانی زیبا و به اندام تجسم یافتـه و دربنـد اژدهـا گرفتارنـد، آزاد     
با اژدهایی به نـام  Hupasiyasنبرد پهلوانی به نام . گردانداز میکند و باروري را به جهان و جهانیان بمی

Illuyankaها، نبرد ایندرا با اژدهاي گیهانی در ادبیات هیتیvṛtra   که آبها را در غار آسمانی خود بـه بنـد
، هرکـول و هیـدرا در اسـاطیر    Typhonکرده است، در متون هندي باستان، سـتیزه و جنـگ زئـوس و    

دیو خشکسالی و بازدارنـدة آبهـا، سـتیزة    ) -Apaoša(ایزد باران با اپوش Tištriya)- (تیشتریونانی، نبرد
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Aži(گرشاسب سام نریمان با اژدهاي شاخدار و باالخره رویارویی تن به تن فریدون با اژدها  dahāka

).به بعد 1378:221،237، سرکاراتی(در روایات ایرانی از این دست است ) 
به پیکر مـرغ  ) arənah- (ن بار فرّههنگامی که دومی37ـ 36بندهاي 19در یشت مطابق روایتی

آن را بـر گرفـت و در   ) آبتـین  (= از جم بگسست، فریدون، ویسپوهر خاندان آثویه ) -vārəgan(وارغن
با همین نیروي بغانی و توان ایـزدي بـود کـه او    . نتیجۀ آن در میان مردمان پیروزمند، پیروزمندترین شد

، بنـد  1وندیـداد، فرگـرد   ( » چهار گوش « به معنی čaθrō.gaošaب به ملقvarənaّدر جایی به نام 
,Henning(که هنینگ ) 18 1947, pp. 52ff. ( آن را با سرزمینvarnu   در سنسکریت ـ ناحیـهBuner

گـردد و دو  یره می، بر اژدهاك چ)287و1382:222،موالئی: نیز نک ( کنونی ـ منطبق دانسته است   
مظهر بـاروري و زایـایی   viśvarupaیعنی ارنواز و شهرناز را که همانند گاوان محبوس در بند ،بانوي او

بـه  35ـ 33پـنجم بنـدهاي   یشـت شرح این نبـرد و توصـیف اژدهـا در    . کندهستند، از بند او آزاد می
:صورت زیر بازگو شده است

در ) Āθwya-(خانـدان توانـاي آثویـه   ) شـاهزادة (= یسـپوهر فریـدون، و ) ناهیـد (= براي او) 33(« 
چهار گوش، صد اسب نر، هزار گـاو و ده هـزار گوسـفند قربـانی کـرد؛      ) Varənaـ (ۀورِنَ) سرزمین (
:آنگاه از او درخواست کرد) 34(

این آیفت را به من بده، اي نیکو، اي تواناترین، اي اردوي سـور اناهیـد  کـه مـن پیـروز شـوم بـر        
بسیار توانا، بـد درونـد بـراي    رندة هزار مهارت، بر دروغ دیويِ دهاك سه پوزة سه سرِ شش چشم، دااژ

بـراي مـرگ   ) مادي =(دروغ را اهریمن فراز آفرید علیه جهان استومند نیرومندترین] آن [ ها که جهان
ــ  (و ارنـوك ) Saηhavakــ (؛ و هر دو بانوي او را بربـایم، سـنگهوك   )Ašaق به متعلّ= (جهان راستی 

Arənavak (ترین زایش را ؛ آن دو را که عالیرا، آن دو را که داراي زیباترین پیکراند مر ) انـد ) بانوان
که همواره بـه کسـی کـه زوهـر     ) آن ( این آیفت را به او داد، اردوي سور اناهید، ) 35. (کدبانویی رامر

».داردبه خواهنده، آیفت ارزانی میکند، کند، به پارسا، به کسی که قربانی مینثار می
15یشـت و بـا جزئـی اخـتالف در انشـاء در     ) 15ــ  13بندهاي ( 9یشتهمین مطالب عیناً در 

بر اسـاس ایـن فقـرات نیـز     . نیز بازگو شده است) 35ـ 33بندهاي ( 17یشتو ) 25ـ 23بندهاي (
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خواهـد تـا نعمـت    کند و از آنان مـی نی میفریدون به ترتیب به پیشگاه ایزدان درواسپ، واي و ارد قربا
.سازندپیروزي و غلبه بر اژدها را بدو ارزانی دارند و ایزدان مذکور نیز حاجت او را برآورده می

نیـز آمـده   ) 8ـ 7بنـدهاي  (هوم یشـت موضوع اژدها کشی فریدون در یسن نهم اوستا معروف به 
ن کس از مردمان است که هوم افشـرد و بـه   سومی) Āθwya-(، آثویههوم یشتبر اساس مطالب . است

.پاداش این کار پسري فریدون نام او را زاده شد که اژدهاي سه پوزه، سه سر و شش چشم را بیوژد
ات پهلويدر ادبی،بـه  پت این افسانه تا حدودي دگرگون گشته، اژدهاك، ملقب به بیوراسکه ماهی ،

در پایـان  بنـدهش ه اسـت کـه مطـابق گـزارش     صورت جباري غاصب و پادشاهی بیدادگر تصویر شد
انجامـد  دژ پادشاهی او یک هزار سال تمام به طول مـی . رسدهزارة اول و آغاز هزارة دوم به سلطنت می

توانـد و بـه همـین جهـت در کـوه      گیرد اما کشتن نمیفریدون او را می،و سرانجام در پایان این هزاره
هان، برپایی رستاخیز و تن پسین سام نریمانش با گـرز بیوژنـد   کشد تا در فرجام جدنباوندش به بند می

زنـد  ؛1367:60،ترجمـۀ میـر فخرایـی،   روایت پهلوي. ؛ قس139و 1369:128،،ترجمۀبهاربندهش( 
، 9س 1911:675چـاپ مـدن ،  (دینکـرد در ). 19ـ 1370:18، ترجمـۀ راشـد محصـل،   بهمن یسن

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

نیز داستان فریدون و ضحاك و بندي شدن آن موجود مـارفش بـه   ) 44: 1364(خرد مینويو )49,85
.دست فریدون آمده است

فردوسی که افسانه مورد بحث با آرایش حماسی بازگو شده اسـت، اژدهـاي سـهمگین    شاهنامهدر 
اسطوره، بـه صـورت پادشـاه انیرانـی اژدهـا فشـی از دشـت        و مخوف سه پوزة سه سر و شش چشم 

ـ 3فی شده است که پس از قتل پدرش مـرداس معرّ) عربستان ( = سواران نیزه گذار  دسـت آوردن  ه و ب
دختـران او را بـه   / کشد، خـواهران  یعنی جمشید را می،گردد، شاه پیشینقدرت بر ایران شهر چیره می

کشد، آیـین فرزانگـان پنهـان و    ر عهد او که یک هزار سال طول میشود؛ دگیرد و خود شاه میزنی می
هـایی کـه در   نکته جالب این که علیـرغم تغییـرات و دگرگـونی   . گرددکام دیوان و دیوانگان آشکار می

یعنـی  ،آمـده، سـیماي اصـلی او در اسـطوره    اك پدید هاي حماسی در افسانۀ ضحتجریان تکوین سنّ
و خویشکاري اهریمنی او که عبـارت باشـد از تخریـب جهـان مـادي      داشتن پیکري مهیب و خوفناك

آورده، صـورتی ایـن   اژدهاي سه سر از مغاك اسطوره سربرهمچنان برجاي مانده است؛ به این معنی که 
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جهانی و مردمانه پذیرفته و در هیأت شاهی بیدادگرظاهر شده است و آنگاه دو سرِ دیگـر او تبـدیل بـه    
گردند و مغز سر مردمان کـه هـر روز   کتف او پدیدار میاهریمن از دواثر بوسۀمارانی شده است که در 

.شودخورشت آن ماران می
)25ـ 24ص (ترجمۀ تـاریخ طبـري  در مورد ماران دوش ضحاك و خویشکاري اهریمنی او در 

: شاي رنگ واقعیت بخشیده است؛ براساس این گزارروایتی نقل شده است که به افسانه تا اندازه
او را از بهر آن اژدهاق گفتندي که بر هر کتف او دوپاره گوشـت بـود بررسـته دراز و سـر آن بـر      «

کردار ماري و آن را بزیر جامه اندر داشتی و هرگاه که جامه از کتـف بـازکردي، خلـق را بـه جـادویی      
تعـالی خواسـت   پس خداي ... چنان نمودي که آن دو اژدها است و از قبل آن مردمان از او بترسیدندي 

آن پادشاهی او بستاند، هشتصد سال از پادشاهی او بگذشت آن گوشت پاره که بر سـردوش او بودنـد،   
ـ   خـواب دیـد کـه    ه ریش گشت و درد گرفت و بیقرار گشت و هیچ کس عالج آن ندانست تا شـبی ب

ردش مغز سر آدمی عالج کن، دیگـر روز مغـز سـر مـردم بـرآن بنهـاد و د      ه کسی گفتی این ریش را ب
نهـادي تـا   کمتر شد، پس هر روز دو مرد را بکشتی و مغز سر او بفرمودي گـرفتن و بـر آن ریـش مـی    

»... . زمین کس نماند ه و همچنین همی کردند تا خواست که ب... دویست سال برین بگذشت 
از اند تـا بـا آوردن صـورتی    دهد که چگونه پردازندگان افسانه، کوشیدهاین امر از یک سو نشان می

قبـول بـراي همگـان عرضـه     شگفت و وهمناك را به صورتی قابلداستان که جنبۀ عقالنی دارد، هیأتی
اك را توجیه کنند کـه همانـا نـابود کـردن     کنند و از سوي دیگر دلیل اصلی و هدف غایی آفرینش ضح

ـ 29اي بنـده 5یشـت  ( گیهان استومند و تهی ساختن جهان از مردمان بوده است؛ چنان که در اوسـتا  
صد اسب نر، هزار گاو و ده هـزار گوسـفند   ) بابل ( = -Bawriنیز اژدهاك سه پوزه در سرزمین ) 31

خواهد تا وي را در تهی ساختن هفـت کشـور از مردمـان    کند و از او میبراي ایزد بانو ناهید قربانی می
15یشـت . نیـز نـک  ( سـازد  ییاري دهد و پیداست که ایزد بانوي ایرانی این آرزوي او را برآورده نمـ 

).21ـ 19بندهاي 
:پسر آبتین و فرانک است که چون از مادر بزادشاهنامهاما فریدون یل اژدها کش اسطوره، در 
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کشـند و مغـزش را خورشـت    اك به دستور شـاه بیـدادگر مـی   پدرش آبتین را روزبانان ناپاك ضح
مادرش فرانک از بیم جان فرزند، فریدون را، نخست در مرغـزاري جهـت دایگـی    . سازندماران وي می

دست دین مـردي  ه برد و بسپس او را به البرز کوه می:دهدنام می» برمایه « فت و به نگهبان گاوي شگ
و از گـردد باحی بعد که فریدون برنـا مـی  چند ص. سپاردکه در کوه به ستایش یزدان اشتغال داشت، می

بندد و با سپاهی گـران بـه یـاري    به خونخواهی پدر کمر میشودسرنوشت پدر و گذشته خود آگاه می
گذرد و کـاخ جـادویی او را ـ کـه در اینجـا جانشـین غـار        شورد، از رود میاك میة آهنگر بر ضحکاو

. سـازد دختران جـم را از بنـد او رهـا مـی    / گشاید و شهرناز وارنواز خواهران اساطیري شده است ـ می 
آورد و بـراو  شود و سرانجام او را به چنگ مـی اك آگاه میآنگاه به راهنمایی این دو زن از جایگاه ضح

کشـد تامردمـان و   کشد، بلکه در کوه دماوندش بـه بنـد مـی   گردد، اما به پند سروش او را نمیچیره می
دربـارة راز  . ( دیگر دام و دهش اهورایی تا وقوع رستاخیز و قیام قیامت از شر و آزار او در امـان باشـند  

.)485- 471: 1387، موالیی:بند ضحاك نک
اي است که فریدون بـا آن  ه بدان در اینجا خالی از فایده نباشد، زین ابزار ویژهموردي که شاید اشار

شـود،  هاي اوستایی تا آنجا که به داستان فریدون مربـوط مـی  در متن. کندضحاك را ناکار می/ اژدهاك 
گاو سار مذکور در منـابع دوران اسـالمی باشـد، اشـاره شـده     ار به این رزم افزار که همان گرزفقط یکب

یعنـی  ،دربارة باز پسـین موعـود مزدیسـنان   93ـ 92بندهاي 19یشتاست و آن هنگامی است که در 
و گـزارش کـار او در فرجـام جهـان و فرشـگرد کـرداري و برگـزاري        ) سوشـیانس  ( Astvaţ.ərətaـ

دروغ را از جهـان  ،بر اساس مطالب این دو بند، سوشیانس با گـرزي ویـژه  . رستاخیز گفتگو شده است
،ستی بیرون خواهد راند که فریدون با آن اژدهاك را کشـت، افراسـیاب تـورانی زنگیـاب  درونـد را     را

1911:811مـدن ، چـاپ  ( دینکـرد ات پهلوي هم فقط یکبـار در  در ادبی. اوژد و کیخسرو افراسیاب را
,West؛ 1362:154،بهـار . ؛ نیز نـک 21ـ 13س  1892, p. بـه  ، بـه هنگـام ذکـر اخبـار مربـوط      )214

ســـهی ببالیـــد برســـان ســـرو   
ــید ــا فرّجمشـ ــانجوي بـ ــودجهـ بـ

ــان را ــه بایســتگی جه ــاران ب چــو ب

ــت  ــی  تاف ــهیهم ــر ّ شاهنش زو  ف
ودبــبکــردار تــا بنــده خورشــید   

ــتگی  روان  ــه شایس ــش ب ــو دان را چ
)1/62: 1386، فردوسی(
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ا در ،اك به این رزم افزار ویژه اشاره شده استرویارویی فریدون با ضحفردوسی شرح ایـن  ۀشاهنامام
ـ  . گرز و نحوة ساختن آن به تفصیل باز گو شده است هنگـامی کـه فریـدون بـا     ،فردوسـی ۀبنا بـه گفت

اهـد تـا گـرزي    خوخواند و از آنـان مـی  کند، آهنگران را فرا میاك میسپاهیان خود آهنگ کشتن ضح
:خاص برایش بسازند 

ــت  زود   ــار  بگرفـ ــانجوي پرگـ جهـ
ــیش   ــاك پـ ــد برخـ ــاري  نگاریـ نگـ

آهنگـــران بـــدان  دســـت بردنـــد  
گــرزبردنــد بــه پــیش جهــانجوي  
پـــوالد گـــرپســـند  آمـــدش  کـــار

ــر ــرز،  پیک ــودوزان  گ ــان  نم بدیش
ــاومیش  ــر گـ ــان  سـ ــدون بسـ همیـ

گــرانچــو  شــد  ســاخته  کــار گــرز
ــردار ــروزان بکـ ــرزخفـ ــید بـ ورشـ

ــه  و ســیم و زرببخشــید شــان جام
)1/71: 1386فردوسی، ( 

سـازند، گـرزي گـاو    نیز گرزي که آهنگران براي فریدون می) 34ص ( ثعالبی یرغرر السدر تاریخ 
ـ      ۀبصنعو امرهم « : پیکر است ار و معنـاه  العمود المعروف بگرز گاو سـار الـذّي وجـد ذکـره فـی االخب

ي فی رأسه صورة ثورۀ العمود الذّیبالفارس«.
ـ چه فردوسی و ثعالبی ایجاد و ابداع این رزم افزار را به فریدون نسبت دادهگر ا گزارشـی کـه   اند، ام
دهد که سالح یاد شـده تنهـا از آن فریـدون    زامیاد یشت آمده است، به خوبی نشان می93ـ 92در بند 

رخاشـگر دسـت بـه دسـت گشـته اسـت و       یزدان و بغان رزمجو، یالن و پهلوانان پنبوده، بلکه در بین ا
دارد و در اساطیر این قـوم افـزار   کدام از آنان با این گرز که مطابق قراین موجود پیشینۀ هند و ایرانی هر

کـاري شـگفت   ) 1378:119،سـرکاراتی ( ویژة ایزدان اژدهاکش و نماد آیینی تندر و آذرخش اسـت  
در روایات هنـدي اینـدرا بـا ایـن     . دانهاي اهریمنی را از جهان و هستی زدودهاده و آثار و نشانهانجام د

« هـاي اوسـتایی   کشد؛ ایزد مهر، بنابر گواهیرا میvṛtraاژدهاي ) vazra، اوستاییvajraودایی ( گرز 
بـدکار، خشـم مکـار،    دارد و با این گرز اهریمن » گرزي صد گره و صد تیغه و نیک آخته و مرد افکن 

، بنـدهاي  یشـت مهـر  ( افکنـد  بوشاسپ دراز دست و همۀ دیوان و دروندان پر شهوت را به هراس می
ح و زیناونـد اسـت، چنـان    گرشاسب سام نریمان نیز به چنین رزم افزاري مسلّ) .134ـ 132؛ 97ـ 96

61بنـد  13یشـت ؛ 10بند9یسن(توصیف شده است » گرزور « gaδavaraکه در اوستا با صفت 
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هاي متون پهلوي او با همین گرز اژدهاي شـاخدار را کشـته اسـت و در فرجـام     اساس گزارشبرو).
,30Nybergـ 1367:29،ترجمـۀ میرفخرایـی،  روایت پهلـوي . نک( جهان ضحاك را خواهد کشت 

1933, p. رجمـۀ راشـد   ،تزنـد بهمـن یسـن   ؛ 62، دفتـر اول ص روایـات داراب هرمزدیـار  . ؛ قس340
).1370:19،محصل

هـاي ایرانـی بـه دارا بـودن دو     عالوه بر بهرمندي از فرّ ایزدي و داشتن توان رزمی، فریدون در متن
یعنی نیروي درمان بخشی و آگاهی از علـم طبابـت و دانـش پزشـکی و داشـتن مهـارت       ،نیروي دیگر

دي در کی فریـدون قـراین متعـد   دربارة طبابت و دانـش پزشـ  . کافی در افسون و نیرنگ معروف است
دهـد فریـدون بسـانِ طبیبـی حـاذق و پزشـکی مـاهر مـورد         هاي اوستایی وجود دارد که نشان میمتن

کـه طـی آن   131بنـد  13یشـت حرمت و احترام ایرانیان بوده است و این امر صـراحتاً از عبـارتی در   
؟ (و تب و رنجـوري  ) جرب (= گري آثویه، از بهر ایستادگی در برابرفروهرگروندة پاك، فریدون پسر 

از سـوي علمـاي دینـی و شـعراي مـذهبی مزدیسـنان       ) ؟ ( 4و بیماري سـخت  ) تب سرد ( =  لرز ) 
دهـد،  دیگري که در اوسـتا ارتبـاط فریـدون و طبابـت را نشـان مـی      ۀقرین. ستایش و نیایش شده است

نخستین طبیـب ایرانـی در بـین    -θrītaاست که بر اساس آن 3ـ 1بندهاي 20، فرگرد وندیدادگزارش 
3هایی را که نامشـان در بنـد   ایرانیان معرفی شده است که به یاري شهریور امشاسپند تعدادي از بیماري

کندت اغلب آنها ناشناخته است، مداوا میهمین فرگرد آمده و ماهی.
ی یاوسـتا ( هـوم  بـا  ) پـدر فریـدون   ( روشن دیگر در این مورد ارتبـاط ثریـت و نیـز آثویـه     ۀقرین

haoma ودایی ،sóma (نهم اوستا معـروف بـه هـوم یشـت     یسنمطابق . هاي اوستایی استدر متن
به ترتیب دومین و سومین کس از مردمان بودند که هـوم افشـردند   θrītaو 19Āθwyaو 7بندهاي 

ریدون شـد و بـه ثریـت دو    نام فه ه کردند و به پاداش این کار آثویه صاحب فرزندي بو آشام آن را تهی
.بخشیده شد) Kərəsāspa-(و گرشاسب ) Urvāxšaya(هاي اورواخشیه پسر به نام

در dūraošaصـفت  . گونـه تردیـد و گمـان اسـت    با طبابت و درمانگري فـارغ از هر ارتباط هوم
دور « آشام هوم است کـه بنـابر رأي اغلـب محقّقـان     / صفت مختص گیاه ) durós-ودایی( اوستا

توصـیف شـده اسـت    baēšazyaهوم با صفت اوستااز سوي دیگر در . 5دهد معنی می» دارندة مرگ 
؛ 9، 7بنـدهاي  10یسـن ؛ 16بنـد  9یسـن .مثالً نک( است » درمانگر، شفا بخش، پزشک « که به معنی 
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وم سـپید  نیـز از هـ  )100:1369بهـار، (بندهشبر اساس کتاب پهلوي). 2ـ 1بندهاي 9، کردة ویسپرد
رگـی و انوشـگی خواهنـد    که آن را درخت گوکون خوانند، در روز رستاخیز و تن پسـین داروي بـی م  

دینـی  توان پذیرفت که گیاه هوم و افشردة آن عالوه بر کـاربرد آیینـی و  این به سهولت میبنابر. ساخت
امـا مـوردي   . ه اسـت رفتبیماري و مداواي امراض به کار میۀو در معالجخود، خاصیت طبی نیز داشته 

و وندیـداد که باید در نظر داشت و تا حدودي آن را توجیه کرد، این است که هم در بندهاي یـاد شـدة   
کسی که به طبابت پرداخته و بیماران را مداوا نموده و نیز هـوم افشـرده و آشـام    10بند 9یسنهم در 

خـانم بـویس   هـا  یتصـ رتبـاط ایـن شخ  ابارة نحـوة  در.است نه فریدونθrīta-آن را تهیه کرده است، 
)Boyce,1975, vol.1, pp.98-100( در دوره اي بسیار کهـن دو مـرد محتشـم از    کهداده استاحتمال

.اشتهارداشـت و دیگري بسان طبیـب و درمـانگر   بودکه یکی جنگجو وارتشتاربودند*tpḭaĀخاندان 
د و تلفیـق یافـت ودر نهایـت در ایـران     به هم پیوند خوربعدهاتت هاي مربوط به این دو شخصیسنّ

ایـن  ، در صـورتی کـه در هنـد،   کامل برخـوردار شـد  شهرتطبیب از تنها فریدون به عنوان ارتشتار و 
Trita-نمایـد  چه محتمل مـی چنین استنباطی گر.بود که به عنوان شخصیت برجسته و ممتاز باقی ماند

تنهـا مبتنـی بـر خویشـکاري مشـترك ایـن دو       نی استوار نیسـت و  حقیقت این است که براساس متاما 
شخصیت در روایات ایرانی است، بـدون آن کـه بـراي اثبـات آن قراینـی از متـون هنـدي ذکـر شـده          

چـه هرگـاه بـر    با امعان نظر به روایات ایرانی هم تناقض در این اسـتدالل آشـکارمی شـود،   حتی .باشد
تنها فریدون وارث هر دو فضیلت ارتشـتاري  که در سنن ایرانی اساس نظر مرحوم استاد بویس بپذیریم

به عنوان طبیبـی حـاذق   -θrītaکهم و آشکاري راپس چگونه می توان نقش مسلّو طبابت شده است،
مجموعۀ شواهد و قراین، آشـکارا نشـان   کهحالیدرتوجیه کرد؟در متون اوستایی عهده دار شده است،

ی مستقل از فریدون به شمار آمده و پـدر گرشاسـب   هاي اوستایکه در متنشخصیتیθrīta-دهد کهمی
یعنـی همتـاي   ( Trita Āptyaسام نریمان و شخصیت دیگري به نام ارواخشیه تصور شده است، همان

somaتهیـه کننـدة آشـام    Tritaجالب این که در وداها نیز. هاي ودایی استدر متن) هندي فریدون  -

اسـت و  ) 4، بنـد 34سرود9، کتاب ریگ ودا( پاالیندة گیاهان و ) 20بند11، سرود 2، کتابریگ ودا(
هاي کالسیک هندي او بخشندة زندگی دیرپاي و عمر طوالنی توصـیف شـده اسـت کـه     حتی در متن

پدیـد آمـده   و نقش او در طبابتsomaآشام ۀتردید این خویشکاري ثانوي به سبب ارتباط او با تهیبی
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-Tritaاز حکمـت و فرزانگـی   )5،بند41،سرود8ریگ ودا،کتاب (یدر یکی دیگر از روایات ودای.است

آثـار و  هاي گردونه در وجود او تمرکز یافته اسـت، ی چرخپیاد شده است که خرد و دانایی همانند تو
مربوط به فریدون و ثریتـه بـاز یافـت و    روایات ایرانیرا نیز می توان در برخی ازاخیر نشانی از تصور

-Urvāxšayaبـه اوسـتا و نقشـی کـه در   » مهارت فریـدون در افسـون و نیرنـگ   «چنین انگاشت که

،اســتداده شـده (-dātō.rāzah)»قانونگـذار « و)kaēša-ţ(» آموزگـار دینـی  «بـه عنـوان  -θrītaپسـر 
باز در روایتی دیگر از کید برادران.استر کهن بوده انعکاسی از همین تصوTrita-    یاد شـده اسـت کـه

,MacDonell(افکننـد ش مـی  کننـد و بـه چـاه   قصد جانش می  1974, pp.67-68(.   و ایـن گـزارش
کننـد و در  بارة حسد برادران فریدون است که چگونه قصد جانش میدرشاهنامهآشکارا یادآور روایت 
دچـار  در ایـران *wyaθĀtaīrθمانـد کـه   بـدین ترتیـب تردیـدي بـاقی نمـی     .تباه کردنش می کوشند
. قـس ( » فریـدون  « θraētaona-صـورت دو چهـرة مسـتقل   ت شده و بهصیپراکندگی و کسر شخ

Traitāna 5بند 158در ریگ ودا، کتاب اول سرود (و-θrīta از خاندانsāma )  پدر ارواخشـیه و
هم بدان اشاره شـده اسـت در   وداهاآشام هوم که در ۀدرآمده و خویشکاري مربوط به تهی) گرشاسب 

همـین امـر در مـورد گرشاسـب نیـز      .یعنی ثریته نسبت داده شده است،ت مستقلشخصیبه این اوستا
.naireمعرفـی و بـا صـفت    sāmaهاي اوستایی از خاندان فاق افتاده است؛ او که در متناتّ manah

هـاي  تر تـدریجی سـنّ  توصیف شـده اسـت، در تطـو   » مردانه ۀنریمان، نرمنش، داراي منش و اندیش«
ت یافته و به صورت سـه پهلـوان تقریبـاً    پراکندگی شخصی» نریمان / سام / گرشاسب « حماسی ایران

ت رفه این کـه بیشـتر اعمـال پهلـوانی گرشاسـب در روایـا      مستقل گرشاسب، سام، نریمان درآمده و طُ
،؛ مـوالئی 38ـ 1376:5،؛ همـو 1354:324،سـرکاراتی . ك.ر( بعدي به سام نسبت داده شـده اسـت  

1382:218.(
نیروي دیگري که در روایات اوستایی به فریدون نسبت داده شـده، برخـورداري او از تـوان انجـام     

هـاي موجـود اوسـتایی    هـر چنـد در مـتن   ؛اعمال خرق عادت و مهارت او در افسوس و نیرنگ است
ویـژه  و لـیکن همـین معلومـات انـدك بـه     ،آگاهی و اطالعات اندکی در این مورد برجاي مانده اسـت 

دهـد کـه روایـات    هاي دورة میانه و منابع دوران اسالمی همراه شود، نشان میامی که با گواهی متنهنگ
یشـت بـر اسـاس   . مختلف و متعددي در مورد نیروي افسون فریدون بین ایرانیـان رواج داشـته اسـت   
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نـش خـود   فریدون یل پیروزمند اسطوره با استفاده از همین تـوان و دا ) 66ـ 61بندهاي ( اوستاپنجم 
را به صورت کرکس در آسـمان بـه   ) Pāurva-(» پا اُروا « به نام )vifrō navāzō(مالح و کشتیبانی ماهر 

:در این مورد چنین استاوستاپنجم یشتگزارش . پرواز در آورد
پا اُروا، کشـتیبان چـاالك قربـانی کـرد، هنگـامی کـه او را فریـدون دلیـر         ) ناهید ( = براي او ) 61(

ایدون سه روز و سـه شـب   او) 62(مرغ کرکس در باال به پرواز درآورد) شکل ( = به پیکر پیروزمند،
توانست، در پایان شب سوم بـه سـپیده دم   فرود آمدن نمی) اما ( به سوي خانۀ خویش پرواز همی کرد

اي ) 63: (در بامـداد از اردوي سـور ناهیـد در خواسـت کـرد     6رسید،) sūrā(ق به سورا درخشان متعلّ
اردوي سور ناهید، زود به یاري من بیا، اینک مرا یاري کن؛ من از بهر تو هزار زوهـر آمیختـه بـه هـوم،     

زمـین  زنـده بـه  گـاه هرکرد،تقدیم خواهم ) Raηha-(آمیخته به شیر، پاکیزه، پالوده، در کنار رود ارنگ
اي ناهید به پیکـر دوشـیزه  به سوي او شتافت اردوي سور )64(.برسمخویشخانۀاهورا آفریده، به 

بازوانش را گرفت، زود بود آن نه دیر که چاالکانه او را تندرسـت نـه بیمـار،    ) ناهید(=او )65... (زیبا 
». نه آزرده، بر زمین اهوراداده، بر خانۀ خویش رسانید، چنان که قبالً بود

یـادي در دسـت نیسـت و بـه     العـات ز هاي اوسـتایی اطّ دربارة داستان پااُروا و جزئیات آن در متن
1363(مرحـوم صـفا   . صورت کرکس در آوردتوان گفت که چرا فریدون این شخص را بهتحقیق نمی

ضـمن داسـتان   شـاهنامه ی کرده است که در اي تلقّتر افسانهاین داستان را صورت کهن) 467ـ 466:
اك بتازد، چون بـا سـپاهیان   هنگامی که فریدون تصمیم گرفت بر کاخ و ایوان ضح. فریدون آمده است
رسید و از رودبان براي عبور از آب مدد خواست، نگهبان رود بـدون اجـازه   ) دجله ( خود به اروند رود

فریدون به ناچـار یـاران و سـتوران در    . و دستور شاه، کشتی جهت گذر از رود در اختیار آنان قرار نداد
کـه فریـدون   شـاهنامه گمان صفا نگهبان رود در به. آب افکند و سالم وتندرست از آب دجله گذر کرد

پنجم است و فریدون او را به خـاطر مخالفـت و   یشترا به کشتی مدد نکرد، همان پااُرواي مذکور در 
ــرکس در آورد و     ــکل ک ــه ش ــتی ب ــاع از دادن کش ــداخت   امتن ــرواز ان ــه پ ــوا ب ــک .( در ه ــز ن .نی

Darmesteter,1982, vol.2, p.332, n.73(.ــا ایــن ف قــط یــک فــرض اســت و بــراي اثبــات آن                    ام
چه از یک طرف در روایـت اوسـتایی بـه گـذر فریـدون از آب و مخالفـت       . مستندي در دست نیست

نیز فردوسی فقط از خـود داري نگهبـان رود   شاهنامهاي نشده است، از سوي دیگر در پااُروا با او اشاره
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اما این که فریدون در قبال ایـن مخالفـت چـه رفتـاري بـا      ،استاز دادن کشتی به فریدون گفتگو کرده 
.رودبان در پیش گرفت،سخنی در میان نیست

ـ  ضمن مقاله) P. Thieme(پل تیمه  ه بـه قـراین و اشـارات پراکنـده در وداهـا در مـورد       اي بـا توج
ـ  داستانی را بازسازي کرده است که تا اندازهPaura7شاعري به نام  ات بـا روایـت   اي در برخـی از جزئی

ـ کشتی شکسته) vipra(بر اساس این داستان شاعر . کنداوستایی مطابقت می در دریـا  Pauraنـام  ه اي ب
گرفتار امواج شد، او با سرودي نیایش آمیز بـراي درخواسـت یـاري بـه ایـزدان آسـمانی روي آورد، و       

اي در آورد، درست در همان لحظه او خود را به شـکل پرنـده  . به طرزي شگفت او را یاري نمودایندرا
ناسـتیه      . تـر بـه سـوي او روانـه کـرد، آن مـرغ او را بگرفـت و بـه خشـکی آورد         آنگاه مرغی بـزرگ 

)Nāsatya ( حرکـت گـام  هنرا بهو اوبخشیدندنیروي حیات پااُره و بهیاري کردندها نیز او را
ــد        ــت نمودن ــود، محافظ ــک ش ــتگی مهل ــار خس ــه گرفت ــیش از آنک ــمان پ ــرواز در آس در آب و پ

)Thieme,1975, pp. 353f.(. ـ ی داسـتان هنـدي را در یشـت پـنجم     تیمه معتقد است که چارچوب کلّ
یـدون و  هـا، فر با این تفاوت که در روایت ایرانی به جـاي اینـدرا و ناسـتیه   .توان پیاده کرداوستا نیز می
در navāzaبـه گمـان تیمـه واژه   . انـد اناهید نقش یاري به پااُروا را برعهده گرفتـه سوریایزد بانو اردو

,Bartholomae(را که بارتولومه 61بند 5یشت  1904, col.1047 ( » ـ معنـی کـرده   » بـان  اح، کشـتی ملّ
معنـی  » کشـتی شکسـته   « را در ایرانی باسـتان گرفـت و آن  *zaāv-na-اي ازتوان گونهاست، می

هنـد و اروپـایی   <( vazتوانـد از ریشـۀ   مـی vāzaیعنـی  ،کرد، در این صورت جـزء دوم ترکیـب  
* eĝ (سنسـکریت  . مشـتق شـده باشـد؛ قـس    » شکستن و خرد کـردن  « به معنی-vajra  اوسـتایی ،

-vazra بر مبناي ایـن تعبیـر   . تکه در اصل ابزاري براي شکستن و خرد کردن بوده اس» گرز « به معنی
کنـد کـه در روایـت ایرانـی نیـز ایـن       تیمه یـاد آوري مـی  Pauraو با عنایت به داستان هندي در مورد 

کشـتی شکسـته   ) vifra(آورد و بـه یـاري شـاعر    مـی ون است که خود را بـه شـکل کـرکس در   فرید
navāza درشـبانه روز سه مدتو دگیربرمیشتابد، آنگاه او را از امواج دریامیPāurvaیعنی ) ( 

که در پایـان شـب سـوم بـه سـپیده دم      فرود آید؛ تا ایننتواندکهاز اینترساناماکند،پرواز میآسمان
خواند و سپس بـه یـاري ناهیـد پـااُروا را     رسد، در بامداد اردوي سور اناهید را به یاري میدرخشان می

,Thieme(ردآوخود فرود میۀسالم و تندرست به خان 1975, pp. 348-350(.
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در دینکـرد  ضـمن   . شـود هاي پهلوي هم مشـاهده مـی  هایی از افسونگري فریدون در کتابجلوه
گزارشی آمـده اسـت کـه    ) Xwanirah(نیره وداستان برخورد فریدون و دیوان مازندر و راندن آنها از خ

چـون  « : ۀ این روایت چنـین اسـت   خالص. دهدقدرت فریدون در افسونگري را به صراحت نشان می
رانـدن فریـدون از   نیره ووفریدون ضحاك را در بند کرد، دیوان مازندران دربارة بازگشت دوباره بـه خـ  

نیره آمدند به درویشان زیان و آزار رسـاندند و مـردم شـکایت    وچون به خ. آن سرزمین انجمن آراستند
.او در مقایسه با مازندرها فرمـانرواي خـوبی بـود   به فریدون بردند و گفتند که چرا ضحاك را زدي که 
مازنـدرها فریـدون را دسـت کـم گرفتنـد و بـدو       . فریدون با مازندرها در دشت پیشانسه برخورد کـرد 

داد ، آنگاه فریدون به پیش و باال تاخت و چون دم بیـرون مـی  »دهیم ما تو را به اینجا راه نمی« گفتندکه 
ریخـت هـر   ریخت، سرد چون زمستان و از بینی چپ او سـنگ مـی  یاز بینی راست او تگرگ بیرون م

بست و به بـاال رانـد   ) برادر فریدون ( = اي؛ آنگاه آنان را به پاي اسب گشن برمایون یک به اندازة خانه
سوم آنان را نابود کـرد و یـک سـوم دیگـر آزرده و بیمـار بیـرون       دو. و آنان را به شکل سنگ در آورد

س 815تـا  19س 1911:812چاپ مـدن، ،دینکرد. ( »نیره بازنگشتندواین کشور خآمدند و دیگر به 
) 128- 127: 1364، تفضلی:، نیز نک2

Jamasp(اوگمدیچادر رسالۀ Asa, 1982, pp.49, ضمن فهرستی که از پادشاهان پیشـدادي و  ) 85
نـام رفتـه و ایجـاد و ابـداع     از فریدون نیـز 102ـ 100ذکر کارهاي برجستۀ آنان ارائه شده در بندهاي 

:  افسون به او نسبت داده شده است 
بس افسون و نیرنـگ در جهـان بـه پیـدایی     ... که ) 101(آسفیان بود ) پسر ( فریدون ) ... 100( « 
( = و با مـرگ خـویش کوشـیدن    ) تسلیم شد ( = او را نیز چون مرگ فراز آمد، تن بداد ) 102( آورد 

.»نست نتوا) مقابله کردن 
بـراي بـاز ایسـتادن خـون،     ) 1367:81، میرفخرایـی (63فصل روایت پهلويو باالخره در کتاب 

:خواندن افسون و نیرنگ زیر توصیه شده است 
تنـی  ) بـا  ( از کوه در آمـد،  ) که(به فرمان فریدون دالور بست ) که ( آب را از چشمه کسی بست 

.  »اسپریس را بپوشاند، نه تبرزین در دست دارد) که ( تنی ) با ( اسپریس را نهفت، ) که (
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فردوسی و دیگر منـابع دوران  شاهنامۀموضوع طبابت و افسونگري فریدون به صورت گسترده در 
صراحتاً بـه طبابـت فریـدون اشـاره نشـده اسـت، امـا        شاهنامهه در البتّ. اسالمی نیز انعکاس یافته است

نیـز اشـاره   شـاهنامه طـور ضـمنی در  ه ین ویژگی فریدون بدهد به اقراینی در دست است که نشان می
دي مطرح شده است که ذیالً به آنهـا  در موارد متعدشاهنامهاما جنبۀ افسونگري فریدون در . شده است
: شود اشاره می

بندد و بـا سـپاهیان خـود    بر اساس گزارش فردوسی، هنگامی که فریدون به کین پدر کمر می- 1
رسد، در مکانی کـه سـاکنان   کند، چون به اروند رود میاك عزیمت میحبه سوي کاخ جادوي ض

رسد، بانویی مشـگین مـوي و   آید؛ آنگاه که شب تیره فرا میآن همه یزدان پرست بودند، فرود می
:آموزدگردد و دانش افسونگري را به او میحور پیکر پدیدار می

تـر گشـت از آن جایگـاه   چو شـب تیـره  
ا پــاي مــوي فروهشــته از مشــک  تــ  

پـــريســـوي مهتـــر آمـــد بســـان   
کجــــا بنــــدها را  بدانــــد کلیــــد    
ــزدي ســت  ــان  ای ــدون بدانســت  ک فری

ــد ــش  از شـ ــادمانی رخـ ــوانشـ ارغـ

خرامـــان بیامـــد یکـــی نیکخـــواه   
ــتیش  روي  ــور بهشــ ــردار حــ بکــ
ــونگري   ــامختش افســ ــانی  بیــ نهــ
گشـــاده بـــه افســـون کنـــد ناپدیـــد 

ــه از راه بیکــار و ــدي ســتن دســت ب
ـ  که تن د و دولـت جـوان  را جـوان دی

)1/72: 1386فردوسی، ( 
دهد ـ دانـش فریـدون در افسـونگري منشـاء ایـزدي دارد و       که ابیات فوق نشان میبنابراین ـ چنان 

اي آن را به فرمان یزدان به او آموخته است تا راز کارهاي نهـانی را بدانـد و جـادوي دشـمنان را     فرشته
.سازدباطل
آمـوزد،  شود و افسونش می، پس از آن که پري بر فریدون آشکار میشاهنامهدر همین بخش از - 2

شـود، بـرادرانش   دهد خوان بیارایند؛ پس از خوردن خورشت، خواب بر او چیره میفریدون دستور می
:کنندبرند و قصد جانش میبر او رشک می

ــــاز بــــه پایـان کُـــه شـاه خفـــته بـه نـ 
ــوه    ــرز کـ ــر بـ ــود از بـ ــنگ بـ ــی سـ یکـ

شـــــده یک زمـان از شــب دیر یــــاز 
نهــــان از  گــــروهدوبــــرادرش هــــر 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


چهارمشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی166

کندنـــد ســـنگ  ودویدنـــد بـــر کـــوه  
و  زان کـــــوه غلطـــــان فروگاشـــــتند  
ــرد   ــه مـ ــر  خفتـ ــزدان سـ ــان یـ ــه  فرمـ بـ

ــه افســون ــویش ب ــنگ برجــاي خ ــان س هم

درنــگتــا بکوبــد ســرش بــی   بــدان
پنداشـــتندرا  کشـــتهآن خفتـــهمـــر

ــیدن  ــنگخروشــ ــردســ ــدار  کــ بیــ
ــت ــیش وببسـ ــنگ  بـ ــد آن  سـ نجنبیـ

)73ـ 1/72:همان(
جلوة دیگري از افسونگري فریدون و انجام اعمال خـرق عـادت در گـذر او و همراهیـانش از     - 3

خواهـد  رسد، ازرودبان میرود میهنگامی که فریدون به اروند. شوداروند رود مشاهده می/ آب دجله 
تا کشتی بر آب افکند تا او و یارانش را به آن سوي رود گذر دهد، امـا نگهبـان رود از ایـن کـار امتنـاع      

:گوید که بدون اجازه و دستور شاه جهان چنین کاري هرگز میسر نخواهد شد کند و میمی

خشــمناكفریـدون چــون  بشـنید  شــد  
ببســـتبـــه تنـــدي میـــان کیـــانی    

جنـــگ راکینـــه و شـــدتیـــزســـرش
ببســــتند  یــــارانش  یکســــر  کمــــر

ــه خشــکی رســیدند  ــه جــويب ســر کین

ــاك از  آن ژرف   ــدش بــ ــا نیامــ دریــ
ــر آن ــارهب ــت  ب ــر  نشس ــیر دل  ب يِ ش

افکنــــد  گلرنــــگ   رابــــآب انــــدر 
...ســـر دریـــا نهادنـــد ه همیـــدون بـــ

رويالمقــــدس نهادنــــدبیــــتبــــه
)74:ان هم( 

در شاهنامه گزارش شده است، هنگامی که سه فرزنـد فریـدون از خواسـتگاري دختـران سـرو      - 4
یمن به ایرانشهر برگشتند، فریدون به قصد آزمایش دلیري، خرد و فرهنگ فرزندانش به نیروي افسـون  

:تغییر شکل داد و به پیکر اژدهایی در آمد و راه بر آنان بست 
شـــاه   ن از بازگردیـــدن ایـــن  ســـهچـــ

همــی خواســت  کاگــه  شــود ز دلشــان
ــد ــیبیامـــ ــان  یکـــ ــابســـ اژدهـــ

ـ  خروشا جـوش  انـدرون  ه و جوشـان ب
نزدیــک دیــده پســر را بــچــو هــر  ســه 

ــد ــهشـ ــدآگـ ــدون  بیامـ ــه راهفریـ بـ
ــود    ــه شــ ــانیش کوتــ ــدها گمــ زبــ

گفتـــی  نیابـــد رهـــا  کـــز و شـــیر  
آمـــد بـــرونآتـــش نش دهـــاازهمــی  

ــ ــدرون  ه ب ــرد ان ــوهگ ــد ک ــک دی تاری
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ــر آورد   ــرد و ب ــت گ ــر انگیخ ــوشب ــد از آواز اوج ــان شـ ــروشجهـ ــا خـ بـ
)103:همان (

اي در طرح نشده، امـا قرینـه  شاهنامهپیشتر یاد آوري کردیم که موضوع طبابت فریدون صراحتاً در 
ـ    میدست است که به طور ضمنی نشان نیـز  شـاهنامه فریـدون در  ۀدهد این جنبـه از نیـروي سـه گان

اك دست یافـت  در شاهنامه مذکور است، هنگامی که فریدون بر کاخ جادوي ضح. انعکاس یافته است
اك بیرون کشید ووسر جادوان را به گرز گران پست کرد، دختران یا خواهران جم را از شبستان ضح:

خسـت بفرمود  شستن   سرانشـان  ن 
ــان داورره ــاك بنمودشـــــ پـــــ

ــرورد  ــه  پ ــد ةک ــتان  بدن ــت پرس ب

هـا بشسـت  روانشان پـس از تیرگـی  
ــودگی ــرزآلـــ ــانســـ بپالودشـــ

چــن آســیمه  برســان  مســتان بدنــد
)76:همان ( 

نـد، امـا بـا    کاي برنیروي افسونگري فریدون داللـت مـی  چه صورت ظاهر این ابیات باز به گونهگر
توان دریافت که در اینجا شاه افسونگشاي همانند طبیبـی حـاذق و پزشـکی مـاهر روان     قدري تأمل می

هـا رهـا   کنـد و از تیرگـی  ف آیینـی بیـدار مـی   دختران جم را طبق یـک تشـرّ  / ناآگاه و آلودة خواهران 
ی را بـا یکـی از   تـوان ایـن شـیوة پزشـک    و اگر این حدس پذیرفتنی باشد در آن صورت مـی 8سازدمی

کـه هـم در   » س طبابت از طریق کالم مقدmąθrō·baēšazya »یعنی،هاي طبابت در ایران باستانشیوه
هـاي  در کنـار شـیوه  ) 6بنـد  ،3یشـت  ( یبهشـت یشـت  رداو هـم در  ) 44بنـد  ، 7فرگرد ( وندیداد

urvarō·baēšazya »     و» طبابـت از طریـق گیاهـان دارویـیkarərtō·baēšazya »   طبابـت از طریـق
بـر روي همـین   اوسـتا یاد شده است، مقایسه کرد؛ و جالب این که در هر دو فقرة یاد شـده  » احی جرّ

ر شده اسـت کـه از طریـق    ترین پزشک کسی تصوترین و درمان بخششیوه بیشتر تأکید شده و حاذق
بیماري را از تن مرد پارسا دور سازد،سکالم مقد.

هـایی از افسـونگري و   فردوسی، در دیگر منـابع تـاریخی دوران اسـالمی، جلـوه    شاهنامۀعالوه بر 
، فریـدون سـحر را پدیـد    )1961:34( مطابق قول حمزة اصـفهانی  . طبابت فریدون بازتاب یافته است

ساخت و طب را بنیان نهاد و از گیاهـان دارویـی سـاخت    ) پادزهر ( = تریاق آورد، از جرم ماران افعی
ـ   تا آفات ر وجـود  ه ا از جسم موجودات زنده دفع کند و خر بر مادیان جهانید تا از آمیزش آنهـا اسـتر ب
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دون احـدث الرقـی و ابـدع    یـ و فر( اي که هم جامع نیروي خر باشد و هم سـبکی اسـب   گونهه آید، ب
دفع االفـات عـن اجسـام ذوي االرواح، و    یاق من جرم االفاعی و اسس  الطب و دل من النبات ما یلترا

ـ ر و خفۀ الخیترکب منها البغال جامعۀ لقوة الحمیل لیر الی الخیانزي الحم فارسـنامۀ ابـن بلخـی   در . )لی
اي بـا روایـت حمـزه مطابقـت     ة طبابت فریدون آمده است کـه تـا انـدازه   رگزارشی دربا) 1363:36(

:کندمی
هـا دشـتی و گیـاه  هـا اتست کی از نباو از آثار او آن... و اول کسی که علم طب نهاد وي بود « 

ها کی مردم کننـد بـر   به کار آید و افسونکوهی داروها استخراج کرد کی مردم را و دیگر حیوانات را
زاد او بـود و  نهاد و اول کسی کی خر را بـر مادیـان جهانیـد تـا اسـتر     ها و غیر آن اودردها و بیماري

.»گفت بچۀ این هر دو مرکب باشد از سختی خر و سبکی اسب 
ت علما و دانشـمندان در  قلم بلعمی دربارة حرمت علم و عزّه ب) 30ص ( ترجمۀ تاریخ طبريدر 

نجـوم انـدر نگریسـت    ه علما و حکما را بزرگ داشتی و نخست ملکی که ب« : نزد فریدون آمده است 
.»فریدون بود و علم طب نیز او رنج برد و تریاك او آمیخت 

به هنگام توصیف اسفند ماه و جشنی که بـه مناسـبت اتفـاق نـام     لباقیهآثار اابوریحان بیرونی نیز در 
شد و نیز ذکـر رسـوم رایـج در ایـن روز     یعنی اسفند روز برگزار می،ماه و روز در پنجمین روز این ماه

سـاختند و  کردند و پادزهر میات گژدم افسون میبین عموم ایرانیان که چگونه براي دفع آسیب و مضرّ
نوشـتند، عبـاراتی آورده   وع فجر تا بر آمدن خورشید جادویی بر کاغذهاي چهار گوش مـی از هنگام طل

مردم به طبابـت و افسـونگري معـروف بـوده     ۀاست که صراحتاً حاکی از آن است که فریدون بین عام
: است 

وُم بکتبة  الّرقاع و ھو أنَّ العوام یعرف ھذا الیُ و « 
ـھ ین و یمدقوقبًا و حَبَّ ُرمانٍ یھ زبیستفُّون فی قولـون َأّن
دغ العقارب و یاقٌ یتر کتبون من لـدن وقـت یدفُع مضَرَّة َل

َة علـی کواغـذ یـطلوع الفجر الی طلوع الشّمس ھذه الرُّق
رم و روز بسـتم اسفندار مـذ مـاه و اسـفندارمذ   میمربعةٍ بسم  الرحمن الرح

افریـدون بسـم اهللا بـآدم و حـوا حسـبی اهللاُ      ورفت زیر و زبر از همه جز ستوران بنام یزدان و بنام جم 
) .1923:229بیرونی، . »وحده و کفی

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


169…هامعنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروي او در سنتچهل و دومسال 

:1376( چنان کـه مرحـوم اسـتاد تفضـلی      آثار الباقیهتردیدي نیست که عبارت مذکور فارسی در 
ــد  ) 1حاشــیه،179 ــاد آوري کــرده، تصــحیف شــده اســت و آن را بایــد چنــین خوان اســفندارمذ               «:ی

= خرسـتران  ( = سـتوران  زیـر و زبـر از همـۀ خر   ) دهـان  ( = ماه و اسفندارمذ روز، بسـتم دم و زفَـر  
کنـد  آنچه این تصحیح را تأیید مـی . » به نام یزدان و به نام جم و افریدون ) جانوران موذي :خرفستران

هـاي پهلـوي  متنوعۀ که در مجم» نیرنگ زهر بستن « متن کوتاهی است به زبان فارسی میانه با عنوان 
,Jamasp Asana( ویراستۀ جاماسب آسانا  1895, p.84 (     آمده است و مضـمون آن بـا مفهـوم عبـارت

فارسی این متن با حـذف برخـی   ۀآوا نوشت و ترجم.کندفارسی مورد بحث کتاب بیرونی مطابقت می
: زواید به شرح زیر 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.

همۀ خرفسـتران را بـه   ) دهان ( = و زفَر ) سم ( = سپندار مذ ماه، سپندار مذ روز بستم زهر، بیش « 
»آفریده و یاري ونند ستارة اوهرمزد ـ ) دالور ( = نام و نیروي فریدون نیو 

***
شود که فریـدون  از بررسی مجموع روایاتی که به تفصیل در مقالۀ حاضر گرد آوري شد، معلوم می

اي ممتـاز از دیگـر   به لحاظ داشتن سه نیروي ویژه، یعنـی تـوان رزمـی، طبابـت و افسـونگري چهـره      
ن تقسیم ممالـک تحـت   اما دربارة پادشاهی او و به تبع آ. قهرمانان اساطیري و حماسی ایران بوده است

هاي پهلـوي و منـابع تـاریخی    طور گسترده در متنه فرمان خود بین فرزندانش سلم و تور و ایرج که ب
مرحـوم کریسـتن سـن    . هاي موجود اوستایی نیامده استدوران اسالمی انعکاس یافته گزارشی در متن

مطالـب آن  ،بر قـول معـروف  کـه بنـا  ) 9بنـد  ، 13فصل ( دینکردبا عنایت به گزارشی در کتاب هشتم 
باشد و ضمن آن از فریدون و فرمـانروایی  موسوم به چهرداد نسک میاوستاتلخیصی از بخش گمشدة

بین سه پسرش سـلم و تـور و   هف سرزمین مازندران و تقسیم خونیراك و تصرّ، زدن ضحهاو بر خونیر
یــز آمــده بــوده اســتهــاي اوســتایی نایــرج گفتگــو شــده، معتقــد اســت کــه ایــن داســتان در مــتن

)Christensen,1928, p. هـاي  با این همه به گمان من استبعادي نـدارد کـه داسـتان اخیـر در دوره    )22
بعدي، شاید تحت تأثیر روایتی که در خصوص تقسیم جهان به سـه قسـمت در بـین ایرانیـان شـمالی      
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ها و پادشاهی آنان نقـل کـرده  بارة اصل و منشاء سکادراي از آن را رواج داشته و هرودوت نیز نمونه
,Godley,1921,vol.2،ترجمۀ7ـ 5بندهاي 4نک کتاب ( است  pp. امـا  . پدید آمده باشد) 203-205

بـه نبـرد و   گمان آرایش نـوینی از روایـات باسـتانی مربـوط     بی،یعنی پادشاهی فریدون،موضوع اصلی
ل تـدریجی اسـطوره، اژدهـاي    دنبـال تحـو  هنگـامی کـه بـه    ،به سخن دیگر؛سترویارویی او با اژدها

آید، فریـدون ـ پهلـوان اژدرکـش ـ نیـز بـه        اري غاصب و شاهی بیدادگر در میترسناك به صورت جب
اي گـذار سلسـله  اي نـوین در تـاریخ، بنیـان   رات ایرانیان خود آغازگر دورهسان شاهی نمونه که در تفکّ

بخش اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور پس از یـک دوره  تازه، براندازندة دولت تباه و بیدادگر و سامان 
کند و بساط حکومـت آن  ، ظهور می)به بعد 1350:56کریستن سن، ( آشوب و نابسامانی بوده است 

بعدها عنصر تازة تقسیم فرمانروایی به سه بخش بین سـه فرزنـد بـه افسـانه     . نورددشاه دیوانه را در می
آیـد و  برادر کشی و قتل برادر کهتر توسط برادران مهـین پـیش مـی   شود و به تبع آن موضوعافزوده می

دي را بـین ایرانیـان و   هـاي متعـد  گشاید و زمینۀ جنگاین امر خود بابی دیگر در حماسۀ ملّی ایران می
با ایـن اوصـاف   . طلبدکند که خود حدیثی دیگر است و بررسی آن فرصتی دیگر میتورانیان فراهم می

یعنـی  ،تر فریدون فقط به داشتن سـه نیـروي یـاد شـده    تر و کهنهاي باستانیدر متننماید کهچنان می
حال اگر این سه ویژگی را در نظـر  . توان رزمی، طبابت و افسونگري در بین ایرانیان معروف بوده است

نیـرو و  سـه  دارنـدة « داشته باشیم و آن را با معنی نام فریدون ـ که چنان که پیشتر یاد کردیم ـ به معنی   
-θraētaonaدر میان ایرانیـان احتمـاالً  توان پنداشت که است، مقایسه کنیم، در آن صورت می» قدرت 

بـه کـار   -θrīta Aθwya*صفتی بوده است که به لحاظ داشتن این سه قدرت شگفت اختصاصاً در مورد
ثریـت آثویـه،  به دنبال تحول تدریجی اسطوره و پراکندگی و کسـر شخصـیت   تر،اما سپس،می رفت

صفت مذکور استقالل یافته و به عنوان اسم علم براي نامیـدن ایـن پهلـوان اژدهـاکش اسـتعمال شـده       
ازجمله ارتباط بـا هـوم و تهیـۀ    ،ضمن آن که خود ثریته نیز با حفظ پاره اي از ویژگی هاي کهناست،

ت شخصـی ،ونـاگون و پـرداختن بـه طبابـت و مـداواي امـراض گ     افشردة مستی بخش این گیاه آیینی،
.مستقلّ دیگري به شمار آمده است
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هایادداشت

« هاي و گونه) » منسوب به آثویه « Āθwyāniاوستایی <( هاي پهلوي در متنĀsfyān. قس-1
و ) 1961:33؛ حمزه اصفهانی، 1923:226بیرونی، . رك( در منابع دوران اسالمی » اَثقیان « و » آثفیان 
هاي اوستایی و در متنĀθwya-ه به گونۀقان با توجبرخی از محقّ. فردوسیشاهنامۀدر » آبتین « گونۀ 
Āsfyān   رك( انـد  انگاشـته » آتبین « را شکل مقلوب شاهنامهدر » آبتین « در منابع پهلوي، صورت .
در » آبتـین « نماید کـه صـورت   چنان میĀptyaولیکن با عنایت به گونۀ ودایی ) 1354:9،تفضلی
تري پیروي کرده ت قدیمنیست و شاید فردوسی در این مورد از سنّ» آتبین « ظاهراً تصحیف  شاهنامه

.است
بوریس لینکولن و به پیـروي  . وجه اشتقاق دیگري نیز پیشنهاد شده است-θraētaōnaدر بارة -2

معنـی کـرده   » پسر ثریته«گرفته و-θrītaلی واژة مورد بحث را صفت نسبی از از او مرحوم استاد تفضّ
امـا  ). Lincoln,1976, pp.47-48; idem, 1981, pp. 104-105; Tafazzoli, 1999, vol. 9 p. 531(انـد 

,Jackson)جکسون پسوندي که.آواشناسی دشوار استاز لحاظتوجیه این اتیمولوژي 1892, p.

229 د آوري کـرده اسـت تلفیقـی از    یـا ضبط کرده، همچنان کـه مـایرهوفر   -aona-به صورت (830§
هاي مختوم به ت پایانی ستاكمصو–u- و پسوند صفت نسبیana-- جکسـون چهـار شـاهد    . اسـت

سـت، سـه   این چهار شـاهد واژة مـورد بحـث ما   یکی از . براي این پسوند از متون اوستایی یافته است
را بـه ترتیـب بـه صـورت     که بارتولومه سـتاك آنهـا  -maršaonaو -arəjaonaشاهد دیگر عبارتند از 

arəjavan- وmaršavan-ن کـرده اسـت   معی)Bartholomae, 1904, col.192, 1153 ( وpitaona-  کـه
,Justi(وجه اشتقاق آن چندان روشـن نیسـت، یوسـتی    1895, p.513(   واژه را بـه صـورتpi-taona-

زء دوم آن بـا جـزء دوم   ر کرده است،که جتصوpi-tawana-تجزیه کرده وآن را صورت دیگري براي 
اسـت وواژه در  aipiصـورت کوتـاه شـدة پیشـوند     -piبه گمان یوستی .یکی است-θraētaōnaلفظ 

,Duchesne-Guillemin,1936(دوشـن گـیمن   .معنی می دهـد » پرتوان « مجموع p.79 ( ـ ب آن را مرکّ
حفاظـت،  « بـه معنـی  -pīthaبرابر است با لفظ سنسـکریت  -pitaل آن می داند که جرء اوpita-vna-از

مشتق اسـت و بـر روي   » چیره شدن ، غلبه کردن، ظفر یافتن « -vanو جزء دوم  از ریشۀ » پشتیبانی 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


چهارمشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی172

به این ترتیب در عمل وجود پسوندي به صـورت  .معنی می دهد» آن که بر حفاظت ظفر می یابد«هم 
aona-از سوي دیگر هرگـاه   . در اوستا نمی تواند قابل قبول باشدθraētaona-   را صـفت نسـبی از
θrīta-ر کنیم، مطابق قاعده می بایست در اوستا به صورت تصو*θraētāna-بنا بر این . ظاهر می شد

من تصوت خود بـاقی  ر می کنم وجه اشتقاقی که پیشتر در مورد نام فریدون ارائه شده ، همچنان به قو
.است
/ اك در اصـل لقـب خـود ضـح    » خوار، خورنـدة مـرد  مرد« به معنی » مرداس « دربارة این که -3

اژدهاگ بوده، اما در شاهنامه نام پدر ضح؛ 54ـ 1382:44،نـک امیـد سـاالر   ( ر شده است اك تصو
Tafazzoli,1989, p.368( شـاهنامه در و یزدان پرستخداترس مرداس با صفت توصیفدر بارةو ؛

در متون هندي viśvarupaکهنی از نوع زهد اژدهاي سه سر و احتمال این که این تصور بازتاب انگارة
.47-42: ،1387مختاریان،. است، نک

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

).290ـ 1382:288موالئی . نک( » بیماري سخت «
به عقیدة . معنی و اشتقاق این واژه ارائه کرده استمرحوم استاد بیلی نظر دیگري در خصوص-5

بـه معنـی   dvarکه از ریشۀ » گریزان، گریزنده « صفتی است به معنی dūraاو جزء اول واژه یعنی 
در سنسـکریت از  » شتابان، شتابنده، تنـد « به معنی turáمشتق شده است، چنان که صفت » گریختن «

مرگ و « به معنی aošaمشتق شده است و جزء دوم ) » می شتابد « tvarati( » شتافتن « tvarریشۀ 
ušباستان یقی است از ایرانمشتّ» نابودي   :auš  نابود کردن از طریق سـوزاندن  « که معنی اصلی آن «

usبوده است، چنان که ریشۀ  os    اسـت و در  » سـوزاندن  « در هندي باستان اصـالً بـه معنـی
رسد کـه معنـی   بنابراین به نظر می. استعمال شده است» نابود کردن « ر هندي در معنی  هاي متأخّمتن

از او ) بـه خـاطر سـوزاندن    ( مـرگ  / کسی یا چیزي که نـابودي  « : ترکیب در اصل چنین بوده است 
,Bailey(» گریزدمی 1981, vol.1, pp. 279-281(.
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,Benveniste( ترجمه مطابق با تحلیل بنویسـت اسـت   -6 1931, pp. 86ff.(تولومـه و ولـف   بار
» رسـید  در پایـان شـب سـوم بـه سـپیده دم، بـه روشـنی توانـا        « : کننـد  عبارت را چنین ترجمه می

)Bartholomae,1904, col. 1453; Wolff, 1910, p.174; cf. Lommel, 1927, p.37(.
54؛ سـرود  5بند 50سرود ؛12بند 3سرود 8؛ کتاب 4بند 74سرود 5، کتاب ریگ ودا. رك -7

.2بند 142سرود 10؛ کتاب 1بند 79سرود 9؛ کتاب 6بند 61؛ سرود 1بند
ب نیز تأیید می کند که فریدون را ملقّ) 104ص (آثارالباقیهاین احتمال را گزارش ابوریحان در -8

ر این ابیات شاهنامه به در بارة رأي آقاي دکتر خالقی مطلق مبنی بر این که د. فی می کندمعرّ» موبد«به 
. 95: 1388،خالقی مطلق: گونه اي موضوع تطهیر معنوي با آب مطرح شده است، نک

امهکتابن

.کتابدنیاي: تهرانچاپ دوم،نیکلسون،. ا.ربکوشش گاي لیسترانج و.فارس نامه.)1363(.ابن بلخی
محمـود افشـار،   بنیاد موقوفـات دکتـر   ، احث ادبیجستارهاي شاهنامه شناسی و مب.)1381( .امید ساالر، محمود

.تهران
،به اهتمام محمد جـواد مشـکور  . )به ایران قسمت مربوط( ،ترجمۀ تاریخ طبري.)1337(.بلعمی، ابوعلی محمد

.کتابخانۀ خیام:تهران
.انتشارات توس:تهران.پژوهشی در اساطیر ایران.)1362( . بهار، مهرداد

.انتشارات توس:تهران. بندهش. )1369(. ــــــــــــ 
.لیپزیک.کوشش ادوارد زاخوه ب.آثار الباقیه عن القرون الخالیه.)1923(. ابوریحانبیرونی، 

.تهران.1ج.، زیر نظر احسان یارشاطردانشنامۀ ایران و اسالم، »آبتین « .)1354( .تفضلی، احمد
.نتشارات توسا:تهران.مینوي خرد. )1364(.ــــــــــــ 
.انتشارات سخن: تهران. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم.)1376( .ــــــــــــ 

: تهـران .کوشش زوتنبـرگ ه ب.غرراخبار ملوك الفرس و سیرهم.)1963(.ثعالبی، ابومنصور عبدالملک بن محمد
).چاپ افست (

.بیروت.النبیاءسنّی ملوك االرض و ا.)1961(.بن الحسن االصفهانیهحمز
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.افکارنشر:تهران.چاپ سوم.کوشش علی دهباشیه ب.سخن هاي دیرینه.)1388(.خالقی مطلق، جالل
.تهرانتحقیقات فرهنگیومطالعاتمؤسسۀ. زند بهمن یسن.)1370(.محمدتقیراشد محصل،

.بمبئی.دفتر اول.به اهتمام انوال).1922(.روایات داراب هرمزد یار
.338ـ 323ص 115ش .27سال .نشریه دانشکدة ادبیات تبریز.»گرز نیاي رستم«).1354(.سرکاراتی، بهمن
ـ .»هاي حماسـی ایـران  باز شناسی افسانۀ گرشاسب در منظومه«.)1376( .ــــــــــــــــ ـتان ۀنام .فرهنگس

.38ـ 5ص 2ش .3سال 
.قطرهنشر : تهران.هشکار شدهايسایه.)1378( . ــــــــــــــــ

.امیرکبیر:تهران.حماسه سرایی در ایران.)1363( .صفا، ذبیح اهللا
. بـزرگ اسـالمی  مرکـز دایـره المعـار   .کوشش جالل خالقی مطلـق ه ب،شاهنامه.)1386(.ابوالقاسمفردوسی،

.تهران
. ترجمۀ باقر امیر خانی و بهمـن سـرکاراتی  ،تانکارنامه شاهان در روایات ایران باس.)1350(.کریستن سن، آرتور

.دانشگاه تبریز: تبریز
. 49- 39.اول، صدورة دهم، شمارة.نامۀ فرهنگستان.»!نیک مرد آدم خوار.مرداس«.)1387(.مختاریان، بهار
.دانشگاه تبریز: تبریز.بررسی فروردین یشت.)1382( .موالئی، چنگیز
ـتاد   .»هـاي دینـی و حماسـی ایـران    راز بندي شدن ضحاك در سـنت «.)1387( . ـــــــــــــ جشـن نامۀاس

.فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهرانزیر نظر حسن حبیبی، .اسماعیل سعادت
.تهرانفرهنگیو تحقیقاتمؤسسۀ مطالعات.روایت پهلوي.)1367(.میرفخرایی،مهشید

Bailey, H.W.. ( 1981 ) , Opera Minora ,ed. by M.Nawabi, vol. 1, Shiraz.
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