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مقدمه

ی روایاِتبسیاری از داستان
ّ
برخاسـته از بنیـانی هـاآنگوناگونی دارند که هر کدام از های مل

دقیقدرتواند ما را میهاآنوجو در متفاوت هستند و جست رواشناخِت یـاِتتر و بازسـازِی

ـی را اگر منبـع اصـلی بسـیاری از داسـتان. کهن یا از بین رفته یاری کند
ّ
نامـهخـدایهای مل

ایرانـی که مهم،بدانیم ی ایران است، اختالف در روایاِت
ّ
ترین متن دربارۀ حماسه و تاریخ مل

بـه گـزارِش. دانسـتنامـهخـدایتوان در درجۀ نخست برآمده از تحریرهای گونـاگوِنرا می

دورۀ اسالمی، از ختاری های نویسهایی چند صورت گرفته و دسـتترجمهنامهخداینگاراِن

مختلفی ). ۳۷: ۱۳۸۶خـالقی مطلـق، . نـک(در دست بـوده اسـت از آنمتعدد و روایاِت

های بعدها در کتابهاآنو اختالفاِتنامه خدایهای گوناگوِننویسهمین تحریرها و دست

دورۀ اسالمی و  . فردوسی بازتاب یافته استاهنامۀشتاریخِی

کهن،بر همین اساس روایاِت مختلف یک داستان و تعییِن توان به تر میبا مقابلۀ روایاِت

ـی دسـت یافـت و بـا جسـتشناختی دانشورانه از داسـتان
ّ
گیرِیوجوی علـل شـکلهای مل

این داستان تحول و علل دگرگونِی نو به سیِر رسـو، گـاهی ممکـن از دیگ. ها پـی بـردروایاِت

آیین است، با گسترش روایتی خاص از یک داستان یا با دگرگونِی
ِ

های یـک سـرزمین و رواج

تنهـا هـاآنناخواه بعضی روایات کمرنگ یا زدوده شـوند و از ها، خواههای نو داستانتدوین

بازسـازی بـهتواندمیها گونه نشانهاینتأمل درروی، از همین. جای بماندرای گنگ بنشانه

چهرۀ دیگری از یک شخصّیت یـا یـک داسـتان حماسـی یـا تـاریخی  روایتی کهن و کشِف

.بینجامد

داستانیکی از شخصّیت ـی فریـدون اسـت کـه در یـک بررسـی اّولیـه های مهِم
ّ
های مل

معـروف و می توان به دو دسته روایت دربارۀ او دست یافت؛ دسـتۀ نخسـت همـان روایـاِت

سرشـت و عـادل اسـت و در فریدون شاهی فرهمنـد و نیکهاآنه در کاستای شدهشناخته

در کنار این مجموعه . شودو عمدۀ تواریخ دورۀ اسالمی همین تصویر از او دیده میشاهنامه

شناخته یک دسته روایت نیز وجود داشته است که در روایاِت
ً
فریـدون از هاآنشده، احتماال

هایی در دست ما از این دستۀ اخیر فقط نشانه. ده استچنین چهره و شخصّیتی برخوردار نبو



ایرانی و(گناه فریدون ٣٥/...)بازشناسی یک روایِت

جمشید و همانند،فریدونهاآنجای مانده است و بر پایۀ داریم که در بعضی متون ایرانی به

.شاهی ناسپاس و گناهکار دانسته شده است،کاوس

حوزۀ مطالعـات ایرانـی را  برخی پژوهشگراِن فریدون پرسشی است که ذهِن گناِه چیستِی

فریدون را به دست داده. به خود مشغول کرده است ایم ما در این جستار، نخست، اسناد گناِه

کهن و درنـگ سپس، با جست.اندبه آن گناه کردهای که تنها اشاره
ِ

ر گنـاِهبـوجویی در منابع

این شاه  فریدون نامشان در کناِر مربوط به گناِه ی که در اسناِد
ّ
حماسۀ مل گناهکاِر آمده شاهاِن

فریدون نیز مانند جمشید و کاوس م نشان دهیم ایاند، کوشیدهو مانند او گناهکار دانسته شده

دوم مقالـه، . ناسپاس و گناهکار دانسته شده است،به همین دلیل،به آسمان رفته و در بخِش

ت زدودهکوشیده
ّ
فریدون راایم عل مربوط به گناِه روایاِت او ،شدِن نقـش آن وبا توّجه به گنـاِه

.بیان کنیمهای پیشازردشتی،آییندر

پیشینۀ پژوهش. ۱

بعضـی پژوهشپیش از آن فریدون نوشته شود، در حواشِی مستقلی دربارۀ گناِه هـا که تحقیِق

نخستین بار وست. له شده استئاشاراتی به این مس
ً
متـون از مجموعـۀ ۲۴در جلـد ١ظاهرا

ریمن را به تقسـیم جهـان میـان پسـران و کشـته گمراهی فریدون به دست اه٢،مقدس شرقی

دیگر مربوط دانسته است  دو برادِر پـس از او ). West, 1885: 35. نک(شدن ایرج به دسِت

لی، در تعلیقاتش بر 
ّ

اشاره به نظر وست گفته اسـت کـه مینوی خرد،روانشاد تفض در «ضمِن

،روی هوی و هوس و نه تدبیرمرغنی آمده است که فریدون مرتکب اشتباه شد و از غررالسّیر 

ـلی(» تـر تـرجیح دادتر را بر فرزند بزرگفرزند کوچک
ّ

بعـدها در شـانای). ۹۲: ۱۳۹۱، تفض

وست را که در تعلیقاِتندنوشت» فریدون«مقالۀ مستقلی که با عنوان  بـه مینوی خرد، حدِس

، فریـدون نخسـت بـر اسـاس روایتـی«: انـد، پذیرفته و گفتهندای از آن بسنده کرده بوداشاره

/ که ایـِرز زیرا هم به اهرمزد ناسپاس شد و هم این،مرگ بود، ولی اهریمن او را میرنده کردبی

1. Edward William West
2. The Sacred Books of The East
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ـلی، (» تر برتـری دادایرج را بر دو پسر بزرگ
ّ

بعـدها خـالقی مطلـق در ). ۳۷۴: ۱۳۹۰تفض

ثعـالبی مطـرح »ببر بیان«مقالۀ  اشاره به نظر وست، تفسیری دگرگون از سخِن کـرد و ، ضمِن

فریدون گفت ت گناهکار نامیده شدِن
ّ
ـت اصـلی همـان نقـش تقسـیم «: دربارۀ عل

ّ
شـاید عل

سپردن دو بهره از آن به سلم و تور بوده است که بر خالف ایـرج از فـّره ایـزدی بهـره جهان و 

خـالقی مطلـق، (» نداشتند و در نتیجه دو بهره از جهان به دست فرمانروایان ناسـزاوار افتـاد

وسـت شـکل گرفتـه،پس از این اشارات). ۲۰۴: ۱۳۶۶ نظِر پیراموِن
ً
، ابوالفضـل که عمدتا

فریدون را به نیروهـای جـادویی او خطیبی مقاله ای مستقل در این موضوع منتشر کرد و گناِه

روه را، که داستان او و،به گمان ا. مربوط دانست
ُ
همین نیرو توانسته است پاا فریدون با کمِک

اسـتفاده از نیـروی جـادویی بـر خـالف ه است، به کرکس تبدیل کند و اینآمدیشتآباندر 

). ۱۳۹۰خطیبی، . نک(خواست ایزدان بوده است

گن. ۲ یدوناه اسناِد فر

دو بار بـه آندر کهاستمینوی خردترین سندی که دربارۀ گناه فریدون در دست داریم، مهم

ی شده استگناه فریدون اشاره
ّ
مینـوی از پرسش هفـتِم۲۸و ۲۷دهای نخست در بن. ای کل

:در این باره چنین آمده است، خرد
و اهرمن چنان آنـان را تغییـر داد کـه . مرگ آفریدجمشید و فریدون و کاووس را بیاورمزد

).۳۲: ۱۳۹۱، مینوی خرد(معروف است 

سـانی ، باز هم از این سه شاه بـا عنـوان ک۵۶از پرسش ۲۱در جایی دیگر از همین کتاب، بند 

: گونه یاد شده استاند، اینرسیده و در نتیجه به بهشت راه نیافتههاآنکه بهرۀ کمی از خرد به 
گونه که جم و فریدون و کاووس و سروران دیگری که از ایزدان نیرو و قدرت یافتند ـ همان

ه کـوری داشتند ـ و نیامدنشان بـه بهشـت و نیـز اینگشتاسب و سروران دیگر از دین بهره
یش ناسپاس شدند، به سبب این بود که خرد به آنـان کـم رسـیده بـود  نسبت به خدای خو

). ۶۶: ۱۳۹۱، مینوی خرد(

:گونه به گناهکاری فریدون اشاره شده استنیز اینروایت پهلویدر ،مینوی خردعالوه بر 
چون هرمزد جمشید را به دیـن انگیخـت، ) فرمانروای جهان(= ای گشتاسب کیهان خدا 

، پس بـه سـبب )مرگی کردادعای بی(= م هرمزد را تحقیر کرد که استویداد به من نرسد ج
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او نیز هرمـزد . هرمزد فریدون را به دین انگیخت. این تحقیر، دیوان و مردمان او را دریدند
یش را بـر اسـتر  را تحقیر کرد و به سبب آن تحقیر، پیری بر او فرود آمد و نتوانست تن خو

). ۵۷: ۱۳۶۷، روایت پهلوی(افتاد سه گامی پیرامون همینگاه دارد و در

دورۀ اسالمی نیز اشـاره فریـدون در در متوِن ابوحنیفـۀ اخبـار الطـوالای بـه گناهکـارِی

انـد، از چنـد این شاهد که پیش از این پژوهشگران بـه آن توّجـه نکرده. شوددینوری دیده می

جنبه اهمّیت دارد که ما 
ً
:در این کتاب آمده است که. پرداختبه آن خواهیمبعدا

نامند در آخر پادشاهی خـود سرکشـی آغـاز و بـه علـم نمرود که ایرانیان او را فریدون می
ایشـان را بـه ،نجوم توجه و منجمان را از گوشه و کنار زمین جمع کرد و با پرداخت امـوال

).۳۲: ۱۳۹۰دینوری، (خود نزدیک ساخت 

گناه فریدون چه بـوده اسـتدر اینجا نیز مانند سه سنِد
ً
. پیشین مشخص نیست که دقیقا

کوتاهی که پس از اشاره به سرکشی فریدون در این کتاب آمده اسـت، می
ِ

توانـد البته توضیح

فریدون به ما کمک کندشناختدر  .گناِه

فریدون در دست داریم گونه آن. این چهار اشارۀ کوتاه، تنها اسنادی هستند که دربارۀ گناِه

ی احمده ک
ّ
:گفته استمینوی خرددر تعلیقاتش بر تفضل

کـه در متون پهلوی و متون دورۀ اسالمی، تا آنجا که نگارنده اطالع دارد، در جایی بـه ایـن
ای نشـده فریدون در اصل جاودانه بوده و بعد بر اثر ارتکاب گناهی میرنـده گشـته، اشـاره

لی(است 
ّ

.)۹۱: ۱۳۹۱، تفض

هـایی را در پـی داشـته وجوها و پژوهشکنون جستن پرسش تاگناه فریدون چیست؟ ای

فریدون با تقسیم جهان میان پسـران در پژوهش گناِه وست مبنی بر ارتباِط هـای است که نظِر

ـلی، ۶۶: همـان. نـک(مورد توّجه و تفسیر قرار گرفته است او،پس از 
ّ

؛ ۳۷۴: ۱۳۹۰؛ تفض

). ۲۰۴: ۱۳۶۶خالقی مطلق، 

آنخطیبیبا این حال،  وسـت و بررسـی جوانـِب نظِر
ِ

ثعـالبی ، احتمـال داده کـه با طرح

فریدون، تحلیل عقالنی خود را از این ماجرا به تحریر بارۀدر جهان میان پسران توسِط تقسیِم

مستند را  بـه وعـالوه بـر ایـن، ا). ۱۸۵: ۱۳۹۰خطیبی، . نک(درآورده است، نه یک روایِت

:درستی گفته است
پیداسـت، گنـاه جـم و فریـدون و کـاووس، روایت پهلـویو نوی خردمیآنچه در روایت 

ناسپاسی نسبت به اورمزد بود، ولی خطای فریدون در تقسیم قلمرو خود گناهی نیست که 
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مانند آنچه در مورد جم و کاووس روایت شده، ناسپاسی نسبت بـه اورمـزد و عصـیان بـر 
او یا تحقیر او محسوب شود ای در تـاریخ اسـطورهکـه اسـت گذشته از این، درست. ضّد

شد، اّما آنچه اهّمّیت بیشتر داشت، این بـود کـه تر منتقل میپادشاهی به پسر بزرگ،ایران
بود و در مورد جانشینی پس از فریـدون روایـت مهمـی در پادشاه جدید باید دارای فّره می

ریدون، ایرج، پسـر متن پهلوی ایادگار جاماسپیگ آمده است که بنا بر آن، از میان پسران ف
کیان بود  ).۱۸۵: همان(کهتر دارای فّر

شاهاِن جهان میان پسران گناهی نیست که بر اساس آن فریدون در شماِر بنابراین، تقسیِم

گناهی دیگر بود به اعتقاد خطیبی گناه فریدون باید به . گناهکار قرار بگیرد و باید در پی یافتِن

و متـون دینـی زردشـتی، اوستادرزیرا جادو و جادوگری، نیروهای جادویی او مربوط باشد؛ 

اوسـتا، گناه فریدون را بایـد در خطیبیبه اعتقاِد. در زمرۀ کردارهای اهریمنی نکوهیده است

خـودکه فریدون از نیـروی جـادویی نـه بـرای حفـظ جـاناینبه شود میمربوط کهُجست

دشمنان آن در کهچنان، هماستفاده کرده است، نه در برابِر .آمده استیشتآبانداستاِن

رَوه، کشتی۶۶تا ۶۰، بند یشتآبانبر پایۀ 
ُ
) شکسـتهشاعر کشتی(ران ماهر ، فریدون، پاا

روه سه شبانه. کردپرواز ر به کرکس درآورد و او را وادابه صورترا 
ُ
روز در آسمان در پـرواز پاا

. نـک(کمک خواسـت و او فـرودش آورد دسور اناهیتوانست فرودآید تا از اردویبود و نمی

اسـتفادۀ فریـدون از نیـروی ). ۹۵-۹۰: ۱۳۹۲یشت، آبان خطیبی این کار را یکـی از مـوارِد

ایـزدان جادویی خود در جهتی غیر از خواست ایزدان می ناخشـنودِی داند و همین را موجِب

فریدون ربه صورتمینوی خرد و روایت پهلویاز او دانسته که در  .وی نموده استگناِه

با این حال، نباید از یاد برد که نیروی افسون فریدون در اوسـتا امـری نکوهیـده نیسـت و 

روه به یک پرنده، حتـی اگـر گنـاه همچنین . یاد نشده استyātuهرگز از آن با لفظ 
ُ
تبدیل پاا

فرهمندی چون فریدون که ّیتی برخوردار نیست هم پنداشته شود، از چنان اهّم مظهـِرکه شاِه

اهریمن را می ِکشد، به خـاطر آن گناهکـار پنداشـته شـود و در کنـاِربه بند می/ ُکشد گیتیِک

از دیگرسو، آنچه نباید از آن غفلت کرد این است کـه فریـدون و . جمشید و کاوس قرار گیرد

نجـات پـااروه نقشـی مشـترک ایفـا کرده
ً
انـد و از ایزدبانو در ماجرای تغییـر شـکل و نهایتـا

روی اگر فریدون را در این کار گناهکار بـدانیم، بـه همـان انـدازه بایـد ایزدبـانو را نیـز نهمی

فریدون، نه تنهـا در مـاجرای . گناهکار دانست کاِر عالوه بر این، نشانی از گناه انگاشته شدِن
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روه، بلکه در کل 
ُ
روه بـه نیکـی و . شودنیز دیده نمییشتآبانپاا

ُ
ماجرای پـاا بـا حّتی در آغاِز

تهم و پیروزگـر از فریـدون یـاد شـده اسـت  از ). ۹۵-۹۰: ۱۳۹۲، یشـتآبان. نـک(صفاِت

ــد ــرواز درآورده باش ــه پ روه او را ب
ُ
ــاا ــه پ ــک ب ــرای کم ــدون ب ــت فری ــن اس ــو، ممک دیگرس

کــهچنانهم). ۱۸۸: ۱۳۹۰؛ همــو، ۲۳۳: ۱۳۹۶؛ خطیبــی، ۱۶۳: ۱۳۸۸مــوالیی، . نــک(

روه عرضـه کـردهکـهبرداشـتیدرنیـزخود ) ۱۹۲: ۱۳۹۰(خطیبی 
ُ
پـاا فریـدون ،از داسـتاِن

روه است و از همین روی، کار او نه تنها گناهگر و نجاتیاری
ُ
توانـد ، بلکه مینبودهدهندۀ پاا

.عملی نیک نیز به شمار آید

فریدون  دیگـری مطلبی که از آن غفلت شدهبه نظر ما، در بحث از گناِه ، توّجه به شاهاِن

گناهکار، در به، هاآناست که ناِم شاهاِن فریـدون روایت پهلوی و مینوی خردعنواِن در کناِر

فریدونکهتوضیح آن. آمده است کـاوس و جمشـید،، در سه سند از گناِه از فریـدوندر کناِر

آنان  گناِه ). ۳۲: ۱۳۹۱، مینـوی خـرد. نک(ه شده است خواند» معروف«یاد شده و ماجراِی

این ماجرا 
ً
فریـدون از ایـن است،مشترک بوده پادشاه یاد شدهبین سه احتماال اّما بعدها نـاِم

ایرانیحذف وسه نفره فهرسِت گناهکـار عنوانبهاز جمشید و کاوس تنهادر روایاِت شاهاِن

از همـین روی، ). ترپایین. نک(فراوان است شاهنامهشواهد آن در اتفاقی که: یاد شده است

جم  فریـدون هـاآنو کاوس بیندازیم و بـا کمـِکنخست باید نگاهی به گناِه گنـاِه بـه دنبـاِل

.مبروی

گناه جم و کاوس. ۳

کـردن و ادعـای خـداییتمنّیـهاآندر صدر که،گرچه چندین گناه برای جمشید ذکر شده

اصلِیاوست او بـه شـمار میوی، اما آنچه گناِه آیـد، بـه و مقدمۀ ناسپاسی و دیگـر گناهـاِن

:این داستان به گزارش فردوسی چنین است.آسمان رفتن است

ــهمــه کردنی ــا ُچ ــایه ــه ج ــد ب د پــــایهــــی برتــــر آوْرز جــــای ِمن آم

ــاخت ــی تخــت س ــانی یک َکی ــّر ــه ف ــاختب ــوهر اندرنش ــدو گ ــه ب ــه مای چ

ــتی ــو برداش ــتی دی ــون خواس ــه چ ـــتیک ـــردون برافراش ـــه گ ـــامون ب ز ه

ـــوا ـــان ه ـــان می ـــید تاب فچـــو خورش ــــاِه ــــر او ش ــــته ب ــــانروانشس رم
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ـــت اویجهــان انجمــن شــد بــران تخــت اوی ـــده از بخ ـــگفتی فرومان ش

ـــاندند ـــوهر افش ـــیدبر گ ـــه جمش ــــدب ــــو خواندن ن ــــرآن روز را روِز م

)۱۳۹۳:۱/۲۳فردوسی، (

ت در بیت
ّ
جمشید آغاز طغیان اوستتوان دریافتمیاّول با دق البتـه . که به آسمان رفتِن

طغیان درویداسخنی از این شاهنامهدر  جمشید نه تنها نشاِن ، نبـودهنیست و به آسمان رفتِن

بلکه در پیوند با نوروز دانسته شده است،
ولی جای هیچ گمانی نیست که در اینجا روایات پـس و پـیش شـده اسـت و نـوروز را بایـد بـا 

واز موضوع رخت بستن سرما و گرما و بیماری و پیری و مرگ از میان مردمان در ارتباط دید و پـر
از  ـتن فـّر جمشید به آسمان که دیباچۀ سقوط او و دست یافتن میرندگی بر تـن اوسـت بـا گسس

).۱۲: ب۱۳۸۸همو، . ؛ نیز نک۶۹۲: ۱۳۶۳خالقی مطلق، (جمشید ارتباط دارد 

خوردن گوشت گاو به مردمان و، بنا گاهانالبته نباید از یاد برد که گناه جم طبق  ، آموختِن

ادن دروغ به اندیشه دانسته شده است و ماجرای تخت جمشید و پرواز او نه ، راه دزامیادیشتبر 

هـای هنـدی از گردونـۀ بلـورین با این حال، در متن. سابقه دارد، نه در متون هندیاوستا در 

vasu upariycara،ِسدی یاد شده که بـا ایـن گردونـه پهنـۀ آسـمان را ،١پادشاه قلمرو آباِد

هـاآنن روایات جم و این شهریار مشترکات زیادی یافته و بـرای دومزیل بی. پیموده استمی

بزرِگه هر روی،ب). به بعد۱۰۳: ۱۳۸۳دومزیل، . نک(اصل واحدی در نظر گرفته است  گناِه

او و دیگِر موجب گریز فّره از او شـد، بـه آسـمان رفـتن در نهایّت،جمشید که مقدمۀ گناهاِن

. دربارۀ کاوس نیز دید،مشابهشکلیبهتوان میاهّمّیت ارتکاب این گناه را . است

گویـد کنـد و میبا دیـوان انجمـن می، پس از جنگ هاماوران، ابلیْسشاهنامهبه گزارش

یکی از دیوان . ای کاوس را گمراه کنیم و او را از راه یزدان بگردانیمنقشهيحااکنون باید با طر

جوانی زیبا نزد کاوس میدر انهداوطلب :کند که به آسمان پرواز کندود و او را تشویق میرهیأِت

ــای خاســت ــر پ ــو دژخــیم ب چنـین گفــت کـین نغزکــاری مراســتیکــی دی

ـــخنغالمـــی فراســــاخت از خویشــــتن ـــتهس ـــنگوی و شایس ی انجم

ز پهلـــو بـــرون شـــد ز بهـــر شـــکاربـــود یکچنــــد تــــا شــــهریارهمی

1. Cedi
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ــوس داد ــین ب ــش زم ــه پیش ــد ب ـــه کـــۀیکـــی دســـتبیام اوس دادگـــل ب

ــو ــای ت زیب ــّر ــین ف ــت ک ــین گف ــوچن همــی چــرخ گــردان ســزد جــای ت

ــه ــی هم ــد روی گیت ــو ش ــام ت ــه ک ـــهب ـــون رم ـــان چ ـــبانی و گردنکش ش

ــانیکــی کــار مانده ــدر جه ـــانســت کان ـــردد نه ـــز نگ ـــو هرگ ـــان ت نش

ـــو راز ـــاب از ت ـــی آفت ـــه دارد هم که چـون گـردد انـدر نشـیب و فـراز؟چ

بـرین گــردش چــرخ ســاالر کیســت؟و روز چیست؟ست ماه و شب چگونه

)۱۳۹۳:۱/۲۴۹فردوسی، (

دیـو بـه م،دو. شـودشود، نخست، به آسمان رفتن به تحریک دیـو انجـام میکه دیده میچنان

یعنی جایی که خدا در آن نشسته است، جـای . »همی چرخ گردان سزد جای تو«گوید کاوس می

دیـو از کـاوس سـوم،. شـدآنشـید نیـز گرفتـاراسـت کـه جموضعّیتیو این همان ؛توست

ماه و آفتاب را بجویدمی شک کرداری اهریمنـی و بنابراین، به آسمان رفتن بی. خواهد که راِز

آن شودناپسند است و کسی که  خـالقی مطلـق، . نیـز نـک(از راه یزدان گشته است مرتکِب

افتد، ان به بیشۀ شیرچین میکاوس از آسمکهایناز همین روی است که پس از ).۱۲: ۱۳۸۸

سـتارگان و سرکشـیدن از گودرز او را نکوهش می کند و کار او را جنگ با آسـمان و شـمردِن

خداوند می :داندبندگِی

ــــیبــه جنــگ زمــین سربســر تــاختی ــــز پرداخت کنــــون بآســــمان نی

ـــانگـــه کـــن کـــه تـــا چندگونـــه بـــال ـــافتی زو ره ـــد و ی ـــیش آم ـــه پ ب

ــدنی کننـــدپــس از تـــو بــدین داســـتا ــرخ بلن ــه چ ــد ب ــاهی برآم ــه ش ک

ــــَمَردکـــه تـــا مـــاه و خورشـــید را بنگـــرد ــــه بش ــــک هم ــــتاره یکای س

ــد ــاهان کنن ــه بیدارش ــن ک ــان ک ـــتوده هم ـــدس ـــان کنن ـــن و نیکخواه ت

ــوی ــزدان مج ــیش ی ــدگی پ ــز از بن مزن دست در نیـک و بـد جـز بـدویج

)۱۳۹۳:۱/۲۵۱فردوسی، (

. شـودپردازد تا بخشـوده میبه عبادت و پوزش از یزدان میکاوس چهل روز،پس از این

ت در این شواهد نشان می
ّ
در . دهد که به آسمان رفـتن گنـاهی بـزرگ دانسـته شـده اسـتدق
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کاوس به آسماننیز از) ۱۴۰: ۱۳۸۵(بندهش کاوس بـا آسـمان بهرفتِن کارزاِر تعبیـرعنواِن

را نتیجـۀ آز و رویـدادخالقی مطلق ایـن .ه شدفّره از او گرفت،که در پی آنسفری: استشده

مرگ به نتیجهگونه که ُجداند و معتقد است آنجویی میزیاده رسـد، جسـتن ای نمیستن راِز

آدمـی هرگـز بـه راز «راز آسمان نیز غیرممکن است؛ زیرا اینها جزو رازهای آفرینش هستند و

های ایزد برود، فریب دیو آز را خـورده آفریدگار پی نخواهد برد و هر کس به دنبال گشودن راز

همین موضـوع و تأییدکاوس به آسمان نمایشروایت پرواز کیازتنها هدف،در واقع. است

موضوع سقوط جمشید نیـز . کاوس در این کار نیز دیو بودرهنمون کی،که دیدیمچنان. است

»ته بــوده باشــدبــه گمــان مــا بایــد در اصــل بــا موضــوع پــرواز او بــه آســمان ارتبــاط داشــ

).۴۸۰: ، بخش یکم۱۳۸۹خالقی مطلق، (

جمشید و کـاوس آناهّم گناِه اهریمنی بودِن هـای چنـان اسـت کـه در بخشّیت و میزاِن

در داستان رسـتم و اسـفندیار، آنجـا کـه رسـتم بـا . نیز به آن اشاره شده استشاهنامهدیگر 

و کـاوس و کیخسـرو در آن گوید و بـا افسـوس از روزگـاری کـه جمشـید سراپرده سخن می

جمشید و به آسمان رفتن کاوس کند، اسفندیار صدای او را میاند، یاد میبوده شنود و از گناِه

هم یاد می :کنددر کناِر

ـــا: ســـراپرده را گفـــت ـــد روزگ ــار،رب ــتی در کن ــید را داش ــه جمش ک

گیهــان بهشــت ــه او راه یــزداِن بهشـتروز بودش، نه خّرمنه خوشک

کاوسهمــا ـــایهشــاهن روز کــز بهــِر ـــرده و س ـــدی پ ـــپاه،ُب س داِر

ـــزدان همی ی ـــا راِز دید اختران را درست،خواستهمیبازُجســـتکج

ُپر از غارت و خنجر و چوب گشتزمــین زو سراســر ُپرآشــوب گشــت

)۱۳۹۳:۲/۱۷۰فردوسی، (

گونـه بـه گنـاِهنوگوی بهـرام چـوبین و گردیـه ایدر پادشاهی خسـروپرویز نیـز در گفـت

: جمشید و کاوس اشاره شده است

ـــد،نبــــد خســــروی برتــــر از جّمشــــید ـــیم و امی ـــه ب ـــی ب ـــود گیت ـــزو ب ک

ــــار دیــــوان ز راه بـــر ســـیاه،جهـــان کـــرد بـــر خویشـــتنکجــــا شــــد بــــه گفت
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ـــــاوس ـــــدار ک ـــــز بی ـــــان نی نیـــــککیهم پی،اختر و نیـــــکجهانـــــداِر

ــــد ــــو پلی ــــار دی ــــه گفت ــــد ب ــــه ش ــــدیتب ــــنیدی ب ــــید،هش ــــه او را رس ا ک

ببینـــــد، پراگنـــــدن مـــــاه و مهـــــرســـپهرهمـــان بآســـمان شـــد کـــه گردان

)۸۶۵: همان. ؛ نیز نک۹۸۳: همان(

جمشـید و کـاوس در کنـار هـم در بخشآنچه در این شواهد اهّم هـای ّیت دارد، یادکرِد

فریدون دیده شدبه دیگر سخن، همان. استشاهنامهدیگر  گناِه ، جمشید و طور که در اسناِد

همکاوس و فریدون  شـاهنامهشده بودند و در شـواهدی نیـز کـه از خواندهگناهکار در کناِر

اشـاره تـرپیشطور کـه از همین روی، همان. اندذکر شد، جمشید و کاوس در کنار هم آمده

ر و تحریرهای نوفریدون در روایتنام کردیم، ممکن است 
ّ

سه نفری جمعاز این ،های متأخ

او نیز مانند جم و کاوس پرواز باشدحذف . شده باشد و گناِه

یدون فر پرواِز

فریـدون یافـتوجو در متون میبا جست مـا نخسـت بـه بررسـِی. توان شواهدی برای پرواِز

،پـیش از ایـن. پـردازیمبه جای مانده اسـت، میهایشتهای لغزانی که از این امر در نشانه

روه، شاعر
ُ
پاا شکل کرکسی به که فریدون او را ،اوستامذکور درشکستۀکشتیدربارۀ ماجراِی

آمـده ۶۶تا ۶۰، بندهای یشتآباناین ماجرا در یشت پنجم، . به پرواز درآورد، سخن گفتیم

:کنیممیقلننظر موالیی را از بندهای مورد چنگیزنخست ترجمۀ . است
رَوه، شاعر کشتی) ۶۱

ُ
بـه ) آسـمان(= او را در بـاال شکسته، هنگـامی کـهاو را پرستید، پاا

پیروزگر، به پیکر  تهِم کرکس) به شکِل(= پرواز درآورد، فریدوِن
ِ

او ایدون پرواز ) ۶۲. مرغ
یش، فرودآمـدن نمیهمی توانسـت، در پایـان کرد، سه روز و سه شب، به سوی خانۀ خـو

سوم، فرازآمد بـه سـپیده اخوانـد، فر] بـه یـاری[دم دم درخشـان از سـورا؛ در سـپیدهشِب
اینک مـرا یـاری سور اناهید، زود به یاری من بیا، همای اردوی) ۶۳. سور اناهید رااردوی

هوم پاکیزۀ پالوده، نیاز خواهم آورد، در بده، من برای تو هزار زوهِر شیرداِر آِب] کنـاِر[داِر
روان ) ۶۴. ها، اگر زنده برسم، بر زمین اهورا آفریده، بر خانۀ خویشـتنگنر) رودخانۀ(= 

انـدام، ای زیبـا، بسـیار توانـا، خوشسور اناهید، به پیکر دوشـیزه، اردوی]به سوی او[شد 
بـه پـا ) هـاییکفش(= هـایی کمربند بر میان بسته، راستکار، از تباری تـوانگر، آزاده، موزه

ر سواردوی(= او ) ۶۵. کرده بود که تا قوزک او را پوشانیده بود، با بندهای زّرین، درخشان
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]او را[کنــان او را گرفــت، زود بــود آن، نــه دیــر، کــه تالش) هــاِیبال(= بــازواِن) اناهیــد
یش، تندرست، نه بیمـار، نـه آزرده، چنـان کـه  رسانید، بر زمین اهورا آفریده، بر خانۀ خو

همـواره بـه ] آن که[سور اناهید، آنگاه این آیفت را به او داد، اردوی) ۶۶]. بود[پیش از آن 
] اسـت[کند، به پارسـا، بـه سـتاینده، بـه خواهنـده، دهنـدۀ آیفـت زوهر نثار میکسی که

).۹۵-۹۰: ۱۳۹۲، یشتآبان(

روه نخست باید هویت 
ُ
pāuruuōنام این شخصّیت در یشـت پـنجم . کردروشنرا پاا

yō vifrō nauuāzōبرگرفتـه از نظـِر،»ران مـاهرکشـتی«ترجمـۀ سـّنتی ایـن نـام . اسـت

nauuāzaو » هوشیار، خبره و مطلـع«را صفت به معنای vifraبارتولومه . است،بارتولومه

ح و کشتی«را اسم مذّکر و به معنای 
ّ

: الـف۱۳۹۲مـوالیی، . نـک(داند می» بان و ناخدامال

جدیـدی از ایـن داسـتاندرپـل تیمـه،با وجود این). ۲۲۸ روۀ اوسـتایی را بـا ،تحلیـِل
ُ
پـاا

شـاعر «را بـه pāuruuō yō vifrō nauuāzōز ایـن راه شخصّیتی هندی مقایسه کـرده و ا

توّجه بـه ). ۲۲۷: همان. نک(که موالیی نیز آن را پذیرفته است ،ترجمه کرده» شکستهکشتی

. هدبدما بههایی دربارۀ پرواز فریدون تواند سرنخمییشت آباناین بخش از 

رَوه بر ساختاری کهـن و «پل تیمه معتقد است که 
ُ
باسـتانی اسـتوار اسـت کـه داستان پاا

آسای این شخصّیت از یک کشـتی در هـم شکسـته و مضمون و محتوای آن به نجات معجزه

. هـم آمـده اسـتوداریـگشود و روایتی مشـابه آن در غرق در امواج دریای دور مربوط می

. که نامی مشابه با نـام اوسـتایی داردpauraودا شخصّیتی است به نام قهرمان قّصه در ریگ

َره که شناور در آب
ُ
اینـدرا او را یـاری . ها و امواج دریا است، نیازمند کمک و یاری اسـتپاا

).۲۳۰-۲۲۹: همان(» رسانندها به او یاری میکند و هر دو ناستیهمی

ی داستاِن،به گمان تیمه
ّ
روه وداریگچهارچوب کل

ُ
همان است که در یشت پنجم دربارۀ پاا

ها را سور اناهیتا جای ایندره و ناستیهیشت فریدون و اردویه در آبانبینیم، با این تفاوت کمی

گیرد ودایی به معنای سرودخوان میvipraرا معادل vifra، تیمه واژۀ عالوه بر این. گیرندمی

بـه معنـای vazودایی یکسان و آن را مشتق از هند و اروپایی nau-vāzaرا با nauuāzaو 

بان ترجمـه ه را که در یشت پنجم آمده و بارتولومه آن را بـه کشـتیداند و کل واژشکستن می

اسـت» کشـتی شکسـته«در ایرانی باستان گرفتـه کـه بـه معنـی na-vāzaای از کرده، گونه

).۴۴: ۱۳۹۱؛ زرشناس و حسینی، ۱۸۸: ۱۳۹۰؛ خطیبی، ۱۶۳: ۱۳۸۸موالیی، . نک(
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کنـد تیمه یـادآوری می، pauraرد با عنایت به داستان هندی در مو«بر پایۀ این تحلیل و 

آورد و بـه یـاری که در روایت ایرانی نیز این فریدون است که خود را به شکل کـرکس درمـی

: ۱۳۸۸مــوالیی، (» شــتابدميpāurvaیعنــی )navāza(شکســته کشتی) -vifra(شــاعر 

بـه انـد و خطیبـی برداشت و تحلیل تیمه را پذیرفته) ۵۰: ۱۳۹۱(زرشناس و حسینی ). ۱۶۳

؛ ۱۶۳: ۱۳۸۸(مـوالیی ). ۱۹۰: ۱۳۹۰خطیبـی، . نـک(شّدت با آن مخالفـت کـرده اسـت 

تیمه کـه ) ۲۳۲: الف۱۳۹۲ را بـه معنـای vifrō nauuāzōبا بخشی از برداشت و تحلیِل

را کـه فریـدون خـود را بـه اوسـخِنایـنداند، همداستان است، اّما شکسته میشاعر کشتی

رَوشکل کرکس درمی
ُ
بـرد، چنـدان پـذیرفتنی اش میه را در آسمان بـه طـرف خانـهآورد و پاا

نیز معتقد اسـت کـه ) ۲۴۳: ۱۳۹۳(سرکاراتی ). ۲۳۳: الف۱۳۹۲موالیی، . نک(داند نمی

. »آوردفریدون ناوبانی را به صورت کرکسی درمی«

کرکس درآورده، چـه بـا نظـِربه پیروی ازچه  اوتیمه بپذیریم که فریدون خود را به شکِل

رَوه، را به شکل کرکس درآورده است، نمیم
ُ
توانیم خالفت کنیم و معتقد باشیم که فریدون پاا

اصلی و بننادیده بگیریم ایـن ،برداشـت تیمـهمطابق. پرواز استمایۀ این داستاْنکه عنصِر

را به پرواز باید پذیرفت که وی قادر بوده دیگری وگرنهدون است که به پرواز درآمده است فری

گزارشـی از ژینیـو و کـرواتین دربـارۀ داسـتاِن) ۱۹۲: ۱۳۹۰(خطیبی عالوه بر این،. آورددر

روه می
ُ
جـادویی شـَمیشتآباندر این داستان گویدمیآورد کهپاا نان شـبیه اسـت و به پرواِز

روایتی در سّنت زردشتی است که در آن سه روز در پـرواز اسـت و پس از مرْگ، روحیادآوِر

ـــ ـــارم س ـــان میروز چه ـــدفر او پای روه. یاب
ُ
ـــاا ـــتان پ ـــت در داس ـــد اس ـــو معتق ژینی

آناهیتا با نقـش شـمن، آنگـاه کـه پـس از هیئت پرنده« به یاری خواندِن ثرئتئونه، هنگاِم گوِن

روح، خود را به هیئت پرنده درمی . جـا؛ نیـز نـکهمـان(» آورد، قابل مقایسـه اسـتنجاِت

Gignoux, 2001: 74 .(مـبهم پـرواز در ایـن داسـتاِننشـانی از حالت، بنابراین، در هر دو

پرواز فریدون است . آمده که یادآوِر

فریدون در آن دیـد، شـاهد دیگـری نیـز درعالوه بر این نشانه که می توان رنگی از پرواِز

:فقیه گفته استابن. شودفقیه داریم که پس از این نقل میابنالبلداِن
را از مغـرب بـه مشـرق ) ضـحاک(ریـدون، بیوراسـب در تاریخ ایرانیان است که چـون ف



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٤٦

در آنجـا از کسـانی خواسـت کـه تـا او . ش کند، به خورۀ اصفهان گذر کردآورد تا بندَیمی
پس گروه بسیاری از مردم گـرد کـرد، بـاز . بیوراسب را نگاه دارند و نیافت،دچاشت خوَر

نجیر ببست و زنجیرهـا را بـه آنگاه فریدون او را به چندین ستون و ز. نگهداری او نیارستند
بیوراسـب زنجیرهـا . دور کوهی بیاورد و بر آن استوار بکرد و بنشسـت تـا چاشـت خـورد

فریـدون او را . ها و کوه از جای برکند و با همان کوه به آسـمان پـرواز کـردبکشید و ستون
).۱۱۳: ۱۳۴۹فقیه، ابن(دنبال کرد و در شهر بهرزیر که همان ری است به او رسید 

در منـابع دیگـر نیـز . تواند پرواز کندشود که ضّحاک به راحتی میدر این شاهد دیده می

ضّح) ۶۹: ۱۳۸۴گردیزی، . نک( اک اشاره شده است؛ زیرا پرواز کاری اهریمنی به این تواِن

پیشین که از . است فریدون نیز در این شاهد آشکارتر از شاهِد نقل شد، دیده یشتآبانپرواِز

آن بـه فریـدون شود؛می مسـتقیِم پرواز از انتسـاِب اهریمنی بودِن گرچه در اینجا نیز به دلیِل

گریـزد، فریـدون کنـد و میسخنی نرفته است؛ اّما ناگفته پیداست که وقتی ضّحاک پرواز می

فریـدون : گویـدکه میالبلداناین نکته در اصلی عربی. نیز باید پرواز کند و به او دست یابد

: شودرفت تا به او دست یافت، بهتر دیده میدر پی او 
اجتذب البیوراسف سالسله مع تلک األساطین و السکک و احتمل الجبل یجره بسحره ثم 

یدونطار به فی الهواء،  فما لحقـه إال بالمدینـة المعروفـة ببزورنـد و هـی الـری فتبعه افر
).۵۴۹: ۱۴۱۶الفقیه، ابن(

گناِه ابوحنیفـۀ دینـوری اخبـار الطـوالفریدون به روایتی از پیش از این در بحث از اسناِد

پادشـاهی آن فریدون با نمـرود یکسـان انگاشـته شـده و در پایـاِن اشاره کردیم که بر اساِس

به علـم نجـوم پرداختـه و منجمـان را از سراسـِر) فریدون(همچنین او . سرکشی آغازیده بود

ام خود گرد آورده و با پرداخِت بـه خـود نزدیکشـان کـرده بـودهـاآنه وال بـزمین در اطراِف

). ۳۲: ۱۳۹۰دینوری، . نک(

در آن کـهایننخسـت . دهندۀ پـرواز فریـدون باشـدتواند نشـاناین شاهد از دو جنبه می

روزگـاِرطور که مـیفریدون با نمرود یکسان دانسته شده است و همان دانیم نمـرود، پادشـاِه

ابراهیم، در برجی که  ود و سرش به آسمان برفرازیده بود، بـه سـوی آسـمان ساخته بحضرِت

بنابراین ). ۵۶۴: ۱۳۶۳محجوب، . نک(تیر انداخت و در واقع به جنگ خدای آسمان رفت 

اشتراِکانگاری فریدون با نمرود مییکسان . باشـد» رفتن بـه آسـمان«در هاآنتواند به دلیِل
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پرداخـت و منجمـان را گـرد آورد، گوید فریدون به نجومبخش دوم سخن دینوری نیز که می

انگاری فریـدون و نمـرود بـه دلیـل تواند این حدس را نیرو دهد و نشان دهد کـه یکسـانمی

ناگفته نماند که در متـون دیگـر نیـز از پیونـِد.بوده است» رفتن به آسمان«شباهت آن دو در 

م و راز و رمـز ، دسـتور دانـا نجـونامـهکوشکـه در فریدون و نجوم سخن رفتـه اسـت؛ چنان

).۳۹۸: ۱۳۷۷الخیر، ایرانشان بن ابی. نک(آموزد ستارگان را به فریدون می

هـای اّولّیـۀ اسـالمی دهـد کـه تـا قرنشاهدی که از دینوری نقل شد، نخست، نشان می

فریدون در دست بوده که در تواریخ دورۀ اسالمی بازتاب های مبهم و پراکندهنشان ای از گناِه

فریدون از متـون و دودیگـر بـه دلیـِلاّما نخست به دلیل زدودهیافته است؛  گناِه روایِت شدِن

نمرود و کاوس بـه هـم نزدیـک شـده کاوس، روایاِت پرواِز اند و در بعضـی از معروف بودِن

ها نویسکـه در تعـدادی از ایـن دسـتانـد؛ چناننیـز نفـوذ کردهشـاهنامههای نویسدست

:مان به کاوس نسبت داده شده استتیراندازی نمرود به سوی آس

ملـک٢رسـد از١همی رفـت تـا بـرشــنیدم کــه کــاوس شــد بــر فلــک

که تا جنگ سـازد بـه تیـر و کمـانرفـت بـر آسـمان٤گفت از آن٣دگر

ـــن٦هســـت آواز ایـــن٥ز هـــر گونـــۀ ای ـــرد راِز ـــز ُپرخ ـــد بج ٧ندان

)۲/۹۷: ۱۳۸۹فردوسی، (

فریدون فریدون، در سـخِناین مسئله، یعنی درآمیختِن و کاوس با نمرود و سپس حذِف

ف 
ّ
فریدون نمرود بود و باز : گویند«: شود، به این شکل، آشکارا، دیده میالتواریخمجملمؤل

).۳۸: ۱۳۸۹،مجمل التواریخ(» کاوس را هم نمرود گویند، یعنی که هم به آسمان رفتکی

.در: آ. ١

.تا بازپرسد: بر؛ و: آپ،ق،ل،. ٢

.یکی: پ. ٣

.زان: ل. ٤

.تردگرگونه: ق. ٥

.ازین: آ. ٦

.آفریننداند کسی جز جهان: پ. ٧
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فریدون مانن اصلِی د جمشید و کاوس به آسمان رفتن بـوده بر پایۀ آنچه گذشت، باید گناِه

ایرانی زدوده شده است آن از متوِن ت این زدوددر ادامه . باشد که روایاِت
ّ
بررسـی نه شـدعل

.خواهد شد

گندگرگونی آیین یدونِهاها و زدودِن فر

ی نشان میر داستانی بدرنگ
ّ
مربوط به فریدون حذف های مل دهد که نه تنها برخی از روایاِت

های که در اصل مربوط بـه دیگـر شخصـّیتشدهاند، بلکه روایاتی نیز به او نسبت دادهشده

بر پایۀ . حماسی ایران است
ً
فریـدون پـس از پیـروزی بـر ضـحاک، بـه جنـگ ،دینکردمثال

فظیتحـت(های آنهـا را بـه ُسـم«رود و مازندرها مـی
ّ
» بنـددگـاو برمـایون می) پاهـای: الل

لی، (
ّ

به یک دسته از روایات شاهنامهن در حالی است که ما به کمِکای). ۳۷۰: ۱۳۹۰تفض

شاهانی است که بفکه حاکی از اینرسیممی . مازندران کاری نداشته استاریدون در شماِر

:گویندکنند و میگرداند، بزرگان ایران انجمن میکاوس را از راه میهنگامی که دیْو

ــخن ــن س ــهریار ای ــر ش ــتاگ ــه گف ــی ها ک ــه م ــتب ــد نهف ــدر نخواه ــوردن ان خ

ـــــران برآمـــــد هـــــالک ــوم و بــر آب و خــاکز مـــــا و از ای نمانــد بــر ایــن ب

بــــه فرمــــان او مــــرغ و دیــــو وپــــری،کـــه جمشـــید بـــا تـــاج و انگشـــتری

ـــــرد ـــــز نک ـــــاد هرگ ـــــدران ی ـــــردز مازن دیـــــوان نب ـــــراِن نُجســـــت از دلی

ـــــــون س
ُ
ُپرف ـــــــردانِش ُپ ـــــــدوِن ی همـــــین را روانـــــش نُبـــــد رهنمـــــونفر

)۱۳۹۳:۱/۲۰۱فردوسی، (

از دیگرسو، مطابق روایات اوستایی و بعضی متون پهلوی، این هوشنگ است که به جنگ 

َوَرنی می : آمده استیشتآباناز۲۲و ۲۱رود؛ از جمله در بندهای دیوان مازنی و بدکاراِن
ا صـد اسـب هـر] کوه[قربانی کرد هوشنگ پیشداد بر دامنۀ ) سور اناهیداردوی(= برای او 

این آیفت را به من بـده ای نیکـو، : آنگاه از او درخواست کرد. نر، هزار گاو، ده هزار گوسفند
سور اناهید که من برترین شهریاری را داشـته باشـم بـر همـۀ کشـورها،ای تواناترین، ای اردوی

ژنمهـا، کـه مـن بیـوهـا و کربدیوان و مردمان، جادوان و پریـان، فرمانروایـان سـتمگر، کوی
: ۱۳۹۲یشـت، آبان(پرشـهوت را ) پرستاندروغ(= دو سوم از دیوان بزرگ و دروندان ) بکشم(= 
۵۹ -۶۰.(
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māzaniianamترجمـۀ عبـارت اوسـتایی » دیـوان بـزرگ«در اینجـا  daēuuanam

بـرای شـواهدی دیگـر از نبـرد ). ۱۸۳: الـف۱۳۹۲مـوالیی، . نیز نک(است ) دیوان مازنی(

: ۱۳۹۱، مینـوی خـرد؛ ۲۹۴و۱۱۳و ۸۱: ب۱۳۹۲مـوالیی، . نک(هوشنگ با دیوان مازنی 

) ۱۷۵: ۱۳۸۳(ســن کریستن،بــر همـین اســاس). ۲۰۰: ۱۳۸۹، دینکـرد هفــتم؛ ۹۶و ۴۵

فریدون بـا دیـوان مـازنی را افسـانه هـای کـه در آن پیروزی«دانـد ای ثانویـه میاسطورۀ نبرِد

. »استهوشنگ به فریدون، قهرمان مورد توّجه عامه، منتقل شده

و بـه رو باشیمفریدون روبهای در شخصّیتبا دگرگونیبا این توضیحات ممکن است ما 

او حذف شده سببهمین  مربوط به گناِه کـهاستهم روایاِت
ً
تـرین سـنِدمهم،؛ مخصوصا

فریدون در  » روانیـه اسـتمتعلـق بـه فرقـۀ ُز«آمـده اسـت کـه مینوی خـردبازمانده از گناِه

زروانی آیینی کهن است که پیشـینۀ آن را). ۱۰۸: ۱۳۷۸سن، کریستن(
ً
بـه دوازده تـا عمـدتا

این آیـین. )widengren, 1938: 310. نک(رسانند سیزده قرن پیش از میالد می ،در کانوِن

نجومی و کیهانی کهنی وجود دارد آیین را بیش از یک نظام یونانیان این «به شکلی که ،سیستِم

؛۶۶: ۱۳۹۳بنونیسـت، (» انـدو شارسـتان نجـومی فـرض کردهیک دسـتگاهمذهبی به صورت

). ۷۸: ۱۳۹۵؛ باقری، ۳۲: ۱۳۹۳؛ کومن، ۱۲۲: ۱۳۹۰هنینگ، .یز نکن

پیشازردشتی نیز عقاید نجومی دیده می،از دیگرسو ایرانِی بسیاری از ادیاِن شود در کانوِن

ِی
ّ
کل با عنواِن

ً
ما عمدتا سـن، کریستن. نـک(شـود میشناسـانده» آیـین مهـر«که در روزگاِر

هـای کهـِنو تأثیر زروانـی بـر آیین) ۱۲: ۱۳۷۱؛ کویاجی، ۲۴: ۱۳۹۳؛ کومن، ۴۸: ۱۳۸۸

؛ ۱۰۶: ؛ همـان۱۸: ۱۳۷۸سـن، کریستن. نـک(ای مورد اتفاق است نجومی ایران نیز مسئله

بـا ایـن اوصـاف، ممکـن ). ۷۵: ۱۳۹۳؛ بنونیسـت، ۵۰: ۱۳۷۵؛ زنـر، ۷۹: ۱۳۹۵باقری، 

آیینظهوِراست، با  کهـن در زردشت و دگرگونِی های ایرانـی، در شخصـّیت برخـی شـاهاِن

نویسـندگان خـداینامک در تحـت «هایی رخ داده باشد؛ زیـرا سّنت روایی ایران نیز دگرگونی

بـه «و از همین روی، ) ۱/۵۸، ۱۳۸۸معین، (» اندتأثیر سنن زردشتی به نگارش آنها پرداخته

یۀ پادشـاه
ّ
» انـدپرسـت بودهزیسـتند، یزدانانی کـه پـیش از زردشـت میروایت فردوسی کل

آن را متعلق به سـّنتبر همین اساس، می). جاهمان( های توان گناهکاری فریدون و روایاِت



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٥٠

ایرانی و مربوط به آیین زردشتی و بسیار کهِن آییِن هایی پیشازردشتی دانست که با نیرو گرفتِن

داستان ی،تدویِن
ّ
؛ زیرا استهای بعدی نیز این روند ادامه یافته و در دورهحذف شده های مل

فان کتب پهلوی که در زمان اسالم روایات دینی«
ّ
اند، در محو کردن آثـاِررا گزارش کردهمؤل

گونـه، فریـدون کـه شـاهی بدین). ۱۱۰: ۱۳۷۸سـن، کریستن(» اندزروانیه سعی بلیغ نموده

به
ً
آسـمان، در ادیـان و علتفرهمند و پیروزمند بوده است، احتماال پرواز و تجاوز به حـریِم

کهن گناهکار دانسته شده و .شده استاز بین برده روایات آن های بعد، در دورهلیروایاِت

نتیجه

ی 
ّ
کل راکه فریـدوناست؛ دستۀ نخست روایاتیموجود استدربارۀ فریدون دو دسته روایِت

روایـ. کندمعرفی میتی نیکوچهره و شخصّیو صاحبپیروزمند،شاهی فرهمند
ً
ِتااحتماال

های مبهمـی از ایـن نشان. فریدون چهرۀ نیکی نداشته استهاآنایم که در نیز داشتهیدیگر

جمشید و ، مانندفریدونهاآندسته روایات در بعضی متون به جای مانده است که بر اساِس

وگرنـه درسـتی روشـن نیسـت چیستی این ناسپاسی به. به یزدان ناسپاس شده است،کاوس

.ای دربارۀ فریدون به ما دهدهای تازهآگاهیوانست تمی

فارسـی  آن مربـوط بـه متـوِن فریدون چهار سند به جای مانده است که سه سـنِد از گناِه

، و یک سند نیـز در یکـی از تـواریخ دورۀ اسـالمی، روایت پهلویو مینوی خردمیانه، یعنی 

جمشید و کاوس هر سه سنددر . شده ، دیداخبار الطوالیعنی  یاد پهلوی، از فریدون در کناِر

ی گمراهـبـه معـروف بـودِنمده است،آمینوی خردسندی که دردو و در یک مورد از شده،

دیگـر مشـترک پس. شده استاشارهجمشید و کاوس و فریدون  فریدون با دو شاِه ، باید گناِه

. باشدبوده 

اصلی مشید و کاوس نشان میماجراهای مربوط به جشرح بـه آسـمان هاآندهد که گناِه

بـه هـاآنبه سه شاهد بر پرواز فریدون دست یـافتیم کـه یکـی از ،در متون.رفتن بوده است

روه در 
ُ
پاا شود که فریدون او را به سان کرکسی به پـرواز درآورده مربوط مییشتآبانماجراِی

به بند کشیدِن.است در راِه،ابن فقیـهِنالبلداطبِق،گردد کهضحاک برمیدیگری به ماجراِی

. کنـداو را تعقیـب و دسـتگیر میگریزد که فریدون آید و از فریدون میدماوند به پرواز درمی
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سوم در  و شـمرده شـده فریدون با نمـرود یکسـان دهدنشان میکه آمدهالطوالاخبارشاهِد

تنها شـاهدی اسـت کـه اخبار الطوالگزارش.استشدهمعرفیبه نجوم مندعالقهسرکش و 

او اندناسپاس دانستهرافریدونگویدمی کاوس و جمشـید در کنـاِر ، اّما در این ناسپاسی ناِم

فریدون به نجوم سخن رفته استاز ، امانیامده تواند مؤّید دیگری بـرای خود میاین . گرایِش

جمشید و کاوس و فریدون نیـز بـه التواریخمجملشد؛ به ویژه که در بادر گناه پروازاشتراِک

. استانگاری فریدون و کاوس با نمرود و اشاره به رفتن به آسمان شدههمسان

باید ناسپاسی فریدون را نیز مانند کاوس و جمشـید بـه کهرسدبه نظر می،با این شواهد

مربوط بـه ایـن گنـاه زدوده شـده اسـ. آسمان رفتن بدانیم ت؟ در بخـش دوم اّما چرا روایاِت

کهن و آیینادیم کهنشان د، مقاله رفـتن فریدون در روایاِت پیشازردشتی به دلیِل های نجومِی

زردشتی و تدوین آییِن
ِ

ـیهای نهایی داستانبه آسمان گناهکار دانسته شده و با رواج
ّ
، های مل

به آن نیز از بین رفته داغ گناه از مربوِط نظـر،مؤّیـد ایـن . استچهرۀ او زدوده شده و روایاِت

فریدون، یعنـی مهمشود، عالوه بر چرخشی که در شخصّیت فریدون دیده می گناِه ترین سنِد

هـای نجـومی اسـت روانی است و زروانی نیز از آیینُزبا اشارات ، است که متنی مینوی خرد

پیشازردشتی مرتبط بوده و بر  ایرانِی . تأثیر نهاده استهاآنکه با ادیاِن

ابعمن
ترجمـه و بررسـی چنگیـز . سـرود اوسـتایی در سـتایش اردوی سـور اناهیـد).۱۳۹۲(یشت آبانـ 

.المعارف بزرگ اسالمیمرکز دایرة: چاپ اّول، تهرانموالیی،
ترجمـۀ.)بخش مربوط بـه ایـران(البلدان).۱۳۴۹(فقیه، احمد بن محمد بن اسحاق همدانی ابنـ 

.د فرهنگ ایرانبنیا: تهران،چاپ اّول.مسعود. ح
.عالم الکتب: الطبعة األولی، بیروت.تحقیق یوسف الهادی.البلدان). ۱۴۱۶(ـ ـــــــــــــ 

.علمی: چاپ اّول، تهران. به کوشش جالل متینی.نامهکوش). ۱۳۷۷(ـ ایرانشان بن ابی الخیر 
.قطره: چاپ هشتم، تهران.های ایران باستاندین). ۱۳۹۵(ـ باقری، مهری 

.توس: چاپ سوم، تهران.ترجمۀ مهرداد بهار). ۱۳۸۵(ندهشبـ 
چـاپ .ترجمۀ بهمن سرکاراتی.های معتبر یونانیدین ایرانی بر پایۀ متن). ۱۳۹۳(ـ بنونیست، امیل 
.قطره: چهارم، تهران
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لی، احمد 
ّ

برگزیـدۀ (سرایی فردوسی و شاهنامه: در.ترجمۀ ابوالفضل خطیبی.»فریدون«). ۱۳۹۰(ـ تفض
.فرهنگستان زبان و ادب فارسی: چاپ اّول، تهران.)االت دانشنامۀ زبان و ادب فارسیمق

مینوی خرد ←تعلیقات. )۱۳۹۱(ـــــــــــــ ـ
.۶۹۴-۶۹۰: ، تابستان۸ش .نامهایران.»ها و اظهار نظرهانامه«). ۱۳۶۳(ـ خالقی مطلق، جالل 

: ، زمستان۲ش،۶، سنامهایران.»۱) های آنگونهتنی ورویین(ببر بیان «). ۱۳۶۶(ـ ـــــــــــــ 
۲۰۰-۲۲۷.

جسـتاری دربـارۀ مآخـذ مسـتقیم و غیرمسـتقیم ،خداینامهتا شاهنامهاز «). ۱۳۸۶(ـ ـــــــــــــ 
نامـۀ ایـران .»)فهرست برخی متـون از دسـت رفتـه بـه زبـان پهلـوی: با یک پیوست(شاهنامه

.۱۲۰-۳:، بهار و تابستان۱۴و ۱۳، ش باستان
جــای رســتم، آرش، اســفندیار، گشتاســپ، جاماســپ و اســکندر در «). ۱۳۸۸(ـــ ـــــــــــــــ 

.۲۴-۳:، بهار و تابستان۱۸و ۱۷، ش نامۀ ایران باستان.»خداینامه
مجموعـه مقـاالت همـایش .»آیا فریدون به یزدان ناسـپاس شـد؟«). ۱۳۹۰(ـ خطیبی، ابوالفضل 

.۲۰۰-۱۸۳: تان زبان و ادب فارسیفرهنگس،تهران.هزارۀ شاهنامه
.به سرپرستی اسماعیل سـعادت. دانشنامۀ زبان و ادب فارسی.»فریدون«). ۱۳۹۶(ـ ـــــــــــــ 

.۷۶-۵/۷۲: فرهنگستان زبان و ادب فارسی،چاپ اّول، تهران
.هنشر قّص: تهران. ترجمۀ مهدی باقی و شیرین مختاریان. سرنوشت شهریار). ۱۳۸۳(ـ دومزیل، ژرژ 

پژوهشـگاه : چاپ اّول، تهران.تصحیح و ترجمۀ محمدتقی راشد محصل). ۱۳۸۹(دینکرد هفتمـ 
.علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چـاپ هشـتم، .ترجمۀ محمود مهدوی دامغـانی.اخبار الطوال). ۱۳۹۰(ـ دینوری، احمد بن داود 
.نی: تهران

: چـاپ اّول، تهـران.ترجمۀ مهشید میرفخرایی.متنی به زبان فارسی میانه). ۱۳۶۷(روایت پهلویـ 
.مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی

نامـۀ نامـۀ فرهنگسـتان ویژه.»یشتقصۀ پائوروه در آبان«). ۱۳۹۱(ـ زرشناس، زهره و نغمه حسینی 
.۵۲-۳۹: ، بهار و تابستان۱دورۀ جدید، ش ،)های ایرانیها و گویشزبان(

فکر : چاپ دوم، تهران.تیمور قادریترجمۀ.)گریمعمای زرتشتی(زروان ). ۱۳۷۵(سی . ـ زنر، آر
.روز

.های شکارشـدهسـایه.»پهلوان اژدرکش در اساطیر و حماسـۀ ایـران«). ۱۳۹۳(ـ سرکاراتی، بهمن 
.طهوری: چاپ سوم، تهران

بـا همکـاری ۶ج (بـه کوشـش جـالل خـالقی مطلـق .شـاهنامه). ۱۳۸۹(ـ فردوسی، ابوالقاسـم 
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مرکز دایرةالمعـارف : چاپ سوم، تهران.)با همکاری محمود امیدساالر۷خطیبی، جابوالفضل 
.بزرگ اسالمی

.سخن: چاپ اّول، تهران.پیرایش جالل خالقی مطلق.شاهنامه). ۱۳۹۳(ـ ـــــــــــــ 
. ترجمـه و بررسـی چنگیـز مـوالیی. سرود اوستایی در ستایش فروهرهـا). ۱۳۹۲(یشت ـ فروردین

.دانشگاه تبریز: ریزچاپ دوم، تب
چـاپ اّول، .یاسـمیترجمۀ رشـید.ایران در زمان ساسانیان). ۱۳۷۸(سن، آرتور امانوئل ـ کریستن
.صدای معاصر: تهران

.ای ایرانیـانخ افسـانهیهای نخستین انسان و نخستین شهریار در تارنمونه). ۱۳۸۳(ـ ـــــــــــــ 
لی

ّ
.چشمه: دوم، تهرانچاپ .ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفض

.هیرمند: تهران.الله صفاترجمۀ ذبیح.مزداپرستی در ایران قدیم). ۱۳۸۸(ـ ـــــــــــــ 
چـاپ سـوم، .ترجمه و پژوهش هاشـم رضـی.آیین پر رمز و راز میترایی). ۱۳۹۳(ـ کومن، فرانتس 

.بهجت: تهران
چاپ .ویرایش جلیل دوستخواهگزارش و .هایی در شاهنامهپژوهش). ۱۳۷۱(ـ کویاجی، جهانگیر 

.رودزنده: اّول، اصفهان
بـه اهتمـام رحـیم .االخبـارزین). ۱۳۸۴(ـ گردیزی، ابوسعید عبدالحی بـن ضـّحاک بـن محمـود 

.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران،چاپ اّول.ملکۀرضازاد
: تهـران.اّولچـاپ .الشـعرای بهـارتصحیح و تحشیۀ ملک). ۱۳۸۹(التواریخ و القصص مجملـ 

. اساطیر
سوابق پرواز آدمیان در اعتقادهای دینی و مـذهبی (بویۀ پرواز «). ۱۳۶۳(ـ محجوب، محمدجعفر 

، ۴، ش ۲، سنامـهایران.»)های عوام و آداب و رسوم ایرانیـان، یهودیـان و مسـلمانانو داستان
.۵۷۴-۵۴۳: تابستان

.دانشگاه تهران: پنجم، تهرانچاپ.مزدیسنا و ادب پارسی). ۱۳۸۸(ـ معین، محّمد 
های اساطیری و معنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروی او در سّنت«). ۱۳۸۸(ـ موالیی، چنگیز 
.۱۷۵-۱۵۱: ، زمستان۶۷، ش جستارهای ادبی.»حماسی ایران

یشتآبان←تعلیقات ). الف۱۳۹۲(ـ ـــــــــــــ 

یشتروردینف←تعلیقات ). ب۱۳۹۲(ـ ـــــــــــــ 
لی). ۱۳۹۱(مینوی خردـ 

ّ
.توس: چاپ پنجم، تهران.ترجمۀ احمد تفض

چـاپ اّول، .ترجمـۀ کـامران فـانی.زرتشت سیاستمدار یا جـادوگر). ۱۳۹۰(ـ هنینگ، والتر برونو 
.معین: تهران
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