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Abstract
Fereydūn, like many Iranian myths, could be followed up in Vedic texts. But, after searching
these texts, there are differences between the roles of Fereydun in the Vedic and Middle Iranian
texts. As Iran has older history than the Aryan establishment on this plateau, it is therefore
possible to follow the roots of this mythology as existing in the middle texts, in pre-Aryan
civilizations in Iran, like Elamite civilization. The cultural and civilization elements of the
ancient Elam can be closely linked to the Middle Eastern civilization. Therefore, Elam had
abundant Mesopotamian deities who, of course, were accepted by their special function in Elam.
Ea/Enki was one of them. But with regard to Untash-Napirisha, it seems that in Elam, his roles
are fully attributed to Napirisha. But anyway, Napirisha is the Elamite form of Ea. In order to
better understand the Elamite water deity role, it is necessary to refer to the myth of the
Mesopotamian Ea. By examining the myths of Ea, there are points that seem to suggest that
Fereydūn could be known as the Aryan form of this Mesopotamian and Elamite myth. This
article uses a library method based on existing documents and seeks to find out the relationship
between the myth of Fereydūn and the water deity in Elamite civilization, due to its
Mesopotamian background.
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چكیده
مانند بسیاری از اساطیر ایرانی ،فریدون نیز این قابلیت را دارد که در متون ودایی پیگیری شود؛ اما پس از جست وجو در
این متون ،تفاوتهایی میان نقشهای فریدون در متون ودایی و میانه ایرانی دیده میشود .تاریخ ایران بس یار که نت ر از
استقرار آریاییها در این فالت است؛ پس این امکان وجود دارد که ریشههایی از این اس اطیر را ب هص ورت موج ود در
متون میانه ،در تمدنهای پیش از آریایی ایران نیز پیگیری کرد که تمدن ایالمی یکی از این تمدنهاست .عناصر فرهنگ ی
و تمدنی ایالم باستان را همواره میتوان در ارتباط تنگاتنگ با تمدن میان رودان دانست؛ ازاین رو در تمدن ای الم ،ای زدان
میانرودانی فراوانی وجود داشتهاند که البته با ک ارکرد خ ا

خ ود ،در ای الم پذیرفت ه م یش دند .ائ ا/انکی (ای زد آب

میان رودانی) از آن جمله است؛ البته باتوجه به استلاونتشنپیرشَ چنین به نظر میآید که در ایالم نق شه ای او ب هط ور
کامل به ایزد نپیرشَ نسبت داده شده است؛ اما به هر حال با آنکه نپیرشَ صورتی ایالمی از ائاست ،ب رای ش ناخت بهت ر
نقشهای ایزد آب ایالمی ناچار باید به اسطورﮤ ائای میانرودانی مراجعه ک رد .ب ا بررس ی در اس طورﮤ ائ ا نک اتی دی ده
میشود که بهنظر میآید ممکن است فریدون را صورت آریایی این اسطوره میانرودانی و س پس ایالم ی دانس ت .ای ن
مقاله برآن است به روش کتابخانهای و برپایﮥ اسناد موجود ،چگونگی ارتب اط می ان اس طورﮤ فری دون و ای زد آب را در
تمدن ایالم ،باتوجه به پیشینﮥ میانرودانی آن ،بررسی کند.
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مقدمه.

ائای میانرودانی ،ب هع الوه مارس واربودن ،ظ اهر ش ده

اساطیر همواره در فرهنگ هر قوم ریش ه دارن د ک ه

است ) (Harper, 1992-93: 130بیان ای ن نظ ر ممک ن

گاهی با آمیزش اقوام با یکدیگر ،اساطیر این اق وام نی ز

است که دستکم در دورهای از ت اریخ ای الم م یت وان

تاحد امکان با یکدیگر ترکیب و یکسان سازی شده ان د؛

نپیرشَ را نیز همانند ایزد ائا و ایزد آب ایالمی دانست.

البته گاه بازشناسی منشﺄ های گوناگون این اساطیر کاری

باتوجه به کمبود منابع مس تقیم در زمینﮥ نپی رشَ در

دشوار است .اس اطیر که ن ایران ی هم واره در بس تری

ای الم و انطب ا س مبله ای آن ب ا ائ ا ،ج ز درب ارﮤ

بهطور کامل آریایی (هندوایرانی) یا در نگ اه وس یعت ر،

م ار) ،(Black & Green, 2004: 75ناچ اریم نق ش و

هندواروپایی بررسی شدهاندکه اسطورﮤ فری دون نی ز از

جایگاه این ایزد را با رجو به ائا در صورت ایالم ی و

این دیدگاه مستثنی نبوده است .واقعیت ای ن اس ت ک ه

میان رودانی آن بررسی کنیم .نگارش این مقاله براس ا

آریاییها با ورود به ای ران ،ب ا س رزمینی ب دون س اکن

این پرسش است که میان فریدون در جایگاه اسطورهای

روبه رو نبودند و بلکه پ یش از آری اییه ا نی ز در ای ن

هندوایرانی و اس طورﮤ ای زد آب ایالم ی چ ه ارتب اطی

س رزمین تم دنه ایی همچ ون کاس یه ا ،گ وتیه ا،

وجود دارد .البته پرسش های فرعی دیگری در این ب اره

لولوبیها ،ایالم یه ا ،ماناه ا و ...وج ود داش ته اس ت؛

وجود داشته است ک ه از ای ن قرارن د :نس ب ای زد آب

همچنین آریاییها در جایگ اه مردم ی مه اجر ،ب ه ای ن

ایالمی و فریدون چه شباهتها یا تفاوتهای شکلی ب ا

سرزمینها وارد شدند و مردم بومی این سرزمینها آنه ا

هم دارند؟ پدر ای زد آب ایالم ی و پ در فری دون چ ه

را با مسالمت پذیرفتن د؛ بن ابراین ب رای برخ ی از ای ن

ویژگیهای همگونی دارند؟ سمبلهای ایزد آب ایالم ی

اس اطیرکهن ایران ی ،ش اید بت وان بس تری که نت ر از

و فریدون چه شباهت یا تفاوتهایی دارند؟ نق شه ای

پیشینهای فقط آریایی در نظر گرفت.

اساطیری ایزد آب ایالمی و فریدون چه ارتباطی با ه م

در ای ن دی دگاه م یت وان اس اطیر ایران ی را دارای

دارند؟

پیشینهای پیشآریایی در ف الت ای ران نی ز دانس ت ک ه

فرضیه ها در راستای پرسش های مطرح ش ده از ای ن

گاهی با اساطیر آریایی ترکیب یا همسان س ازی ش ده و

قرارند :میان اسطورﮤ ایزد آب ایالمی و اسطورﮤ فریدون

اسطورهای نو پدید آوردهاندکه با هرکدام از صورتهای

ارتباط فرهنگی بسیاری می توان یافت .برخی فرضیه ه ا

آریایی و پیش آریایی خود هماهنگی هایی دارد .ازطرفی،

در پاسخ به پرسشهای فرعی چنین است :چنین بهنظ ر

باتوجه به تﺄثیر فرهنگی متقاب ل می انرودان و ای الم ب ر

میآید نسب فریدون و نیز ای زد آب ایالم ی ه ر دو ب ا

یک دیگر ،گ اه ای ن امک ان وج ود دارد ک ه ریشﮥ

آب ارتب اط داش ته باش د .پ در ائ ا ،ای زد آب

اسطوره های ایالمی را در می ان رودان نی ز جس ت وج و

ایالمیمیانرودانی ،آپسو ایزد آبه ای ش یرین اس ت و

کرد .با رج و ب ه من ابع مکت وب ایالم ی ،ائ ا/انکی را

پدر فریدون آبتین بوده است که بهعل ت لغ تشناس ی،

می توان مانند همتای میان رودانی آن ایزد آبه ای روان

نام او با آب ارتباط دارد و نسب فریدون آبتینان معرف ی

ایالم دانست)(Black & Green, 2004: 27, 75؛ البته از

شده است که اج داد او نی ز در ارتب اط ب ا آب معرف ی

آنجا که نپیریشَ در استلاونتشنپیرشَ با تمامی نمادهای

میشوند..

ارتباط میان فریدون با ایزد آب در تمدن ایالم 9

فریدون و ائا هر دو در ارتباط با گرزگاوس ر ،گ او،

اهمیت و ضرورت پژوهش.

طب و نیروهای جادویی معرفی شدهاند؛ البت ه هرک دام

تاریخ و پیشینﮥ ایران بسیار کهنت ر از ت اریخ حض ور

نمادهایی جداگانه نی ز دارن د .در اس اطیر نی ز ،ای ن دو

آریاییها در این سرزمین است و پیش از آری اییه ا ،در

موجود در ارتباط با آب و طب و جادو و دارای نیروی

این سرزمین تمدن های شکوفای بس یاری وج ود داش ته

حمایتکننده معرفی شدهاند.

است که تم دن ای الم یک ی از آنهاس ت .براس ا

ای ن

این مقاله از نظ ر ماهی ت در ردی ف پ ژوهش ه ای

حقیقت و باتوجه به آمیزش مسالمت آمیز بومیان ایران ب ا

نظ ری اس ت؛ ام ا از نظ ر ه دش پ ژوهش ،در گ روه

آریاییهای مهاجر ،این امکان وجود ندارد ک ه اس اطیر و

پ ژوهشه ای ت اریخی ف رار م یگی رد ک ه ب ه ش یوﮤ

تمدن ایران را در دورﮤ حضور آریاییها در این س رزمین

توصیفیتحلیلی نوشته شده و با روش کتابخان های و ب ا

مختص این قوم و بدون هیچ گونه آمی زش ب ا اس اطیر و

استفاده از اسناد موجود گردآوری شده است.

تمدن بومیان پیشآریایی این سرزمین دانست؛ بنابراین ب ا
بررسی پیشینه ه ای غیرآری ایی ه ر اس طوره ،هم راه ب ا

پیﺸیﻨﮥ پژوهش

ریش هه ای آری ایی آن ،ش اید موف

ش ویم ارتب اط

این پژوهش رابطﮥ میان فریدون را ب ا ای زد آب در

نادیده گرفته شده میان این فرهنگهای بومی پ یش آری ایی

تمدن ایالم بررسی میکند؛ بنایراین من ابع از طرف ی ب ه

ایران را با اساطیر و تمدن ایران در دروه ه ای بع د کم ی

تمدن ایالم با پیشینﮥ میانرودانی آن مح دود اس ت و از

روشنتر کنیم.

طرفی دیگر ،دربرگیرندﮤ بررسی اسطورﮤ فریدون ب ا در
نظر گرفتن پیشینﮥ هندوایرانی آن است .باتوجه ب ه ای ن

ارتباط فریدون و ائا با آب.

مطلب ،منبع مستقیمی برای بررسی ای ن ارتب اط وج ود

ائا/انکیگ همسر دملگنونه/دمکین ه 1اس ت و م ادر او

ندارد و تنها مقالههایی بهط ور غیرمس تقیم ،جزئی اتی از

نمو 9یا تیامت است .پدر او آپسو/آبزو 1است .ائا ۱صورت

این موضو را بررسی کرده اند .مقالهه ایی ک ه در ای ن

سامی (اکدی و بابلی) و انکیگ/انکی 6ص ورت س ومری

باره نوش ته ش ده اس ت عب ارتان د از :مق الﮥ محم ود

این ایزد اس ت و م ردو پس ر او و دامکیناس ت .خ انﮥ

جعفری دهقی و مجید پوراحمد ب ا ن ام «گ رز گاوس ر

زمینی ائا شهر اریدو بود که در انته ای ش مالی س رزمین

فری دون و منش ا آن» (پ اییز و زمس تان ،)4931مق الﮥ

سومر و کنار خلیجفار

واقع بود و از آبها برآمده ب ود

«فریدون و جادو» ( )491۱اثر وحید رویانی و نیز مق الﮥ

(ه ال911 :4931 ،؛ س اندرز11 :4911 ،؛ ژی ران:4913 ،

«معنی ن ام فری دون و ارتب اط آن ب ا س ه نی روی او در

63؛ (Black & Green, 2004: 27, 75; Moradi, 2015:

سنت های اساطیری و حماس ی ای ران» ( )4911ن وشتﮥ

.244

چنگیز موالیی .تمامی این مقاله ها جزئیاتی از شخصیت

آپسو درواقع مخلوقی ابتدایی و نرینه و ایزد آب ه ای

فری دون را باتوج ه ب ه پیشینﮥ هن دوایرانی آن بررس ی

شیرین و عاش تیامت 1،ایزد مادینﮥ آب های شور ،اس ت

میکنند .هرک دام از ای ن مقال ه ه ا ،ب ه بخ شه ایی از

که انکیگ پس از کشتن او ،روی جسد او خانهاش را ب ر

شخصیت فریدون ب ا توج ه ب ه پیشینﮥ هن دوایرانی آن

فراز مغ ا

(جه ان مردگ ان) بن ا م یگ ذارد .آپس و در

اشاره میکنند.

زیرزمین و باالتر از جهان زیرین ب ود و ب رای رف تن ب ه
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ه ای

ائا/انکیگ در می ان رودان خ دای آب ه ای ت ازه و

جهان زیرین باید از آن عبور می کردند .ب ه ح و

در حیاط معابد نیز آپسو می گفتند  .گ اهی او

شیرین ٬ایزد خرد و منشﺄ تمام دانش ه ا ٬در اص ل ب ا

در حال نشسته بر آب زو ،در ح الی نش ان داده ش ده ک ه

ایزد زمین متفاوت ب ود .انکی گ تهی ه کنن دﮤ آب ه ای

پیرامونش با کانالهای آب احاطه شده است ( & ;Black

شیرین ٬ایزد خال و سرنوشتساز است و ب ا خ رد و

 Green, 2004: 27ساندرز41 :4911 ،تا.)43

س حر و جادوس ت .ص ورت س ومری ای ن ای زد

آب مقد

تندیسهایی از این انسانماهیها در کنار بیم ار ی ا در

انکی/انکیگ است که در اقیانو

آب ت ازهای ب ه ن ام

پی ساختمانها یاف ت ش دهان د؛ ازای نرو آنه ا را ن وعی

آپسو مقیم است که زمین آن را احاط ه ک رده اس ت و

محافظ با نیرویی جادویی نیز میتوان دانست .از آنج ایی

زمین بر روی آن شناور است .درواقع ،آپسو زی رزمین

ک ه در بس یاری مواق ع ای ن پیک ر ه ا در گ روهه ایی

ولی باالتر از جهان زی رین ق رار دارد (وارن ر:4913 ،

هفتت ایی دف ن ش دهان د ٬آنه ا را در ارتب اط ب ا هف ت
خردمن د و نم اد آنه ا را در ارتب اط ب ا خ رد و دان ایی
دانستهاند ).(Black & Green, 2004: 83
در نمادسازی آشور و ب ابلی و کاس ی ،چهارپ ای ائ ا
بُزماهی است .گاه با نام بزکوهی آپسو خوانده می ش ود و
با کشتن آپسو ،با آن یکی میشود .نماد ائا چ وبدس تی
خمیدهای است که سرش ق و و نی ز ال پش ت اس ت
(ه ال 91۱ :4931 ،؛ شیش هگ رBlack & 139 :4931 ،

; .)Green, 2004: 129در هنر نو آشوری ،نماد زنم اهی
و مردماهی در حکم ج ادوی مح افظ اس تفاده م یش د.
کاهن ان نوآش وری جام های ب هص ورت م اهی ب ه ت ن
می کردند؛ البت ه ب ه نظ ر نم ی رس د هم واره لب ا

آنه ا

تمام شکل از پوست ماهی بوده باشد بلکه شاید گاهی در
دوخت و بافت پارچ ه ب رای تقلی د از آن نق ش ت الش
میکردن د (ه ال411 :4931 ،؛ Black & Green, 2004:

.)34, 131
ائا را همچون بزی با دُمماهی تصویر کردهاند؛ البت ه او
را بهصورت انسانی در نظر گرفتهاند ک ه از ش انهه ای او

413؛ هال911 :4931 ،و91۱؛ ساندرز41 :4911 ،تا11؛
ژی ران61 :4913 ،؛Black& Green, 2006: 52, 128-

.)129
ن ام فری دون در اوس تا ثریتون ه 1اس ت؛ ب هعل ت
ریشه شناسی واژه از ثریت ه آبتی ه 3گرفت ه ش ده اس ت.
قسمت نخست این نام از ثریته 41بهمعنای دارن دﮤ س ه
توان ایی و ق درت اس ت و نس ب او در اوس تا
اثوی انویش 44خوان ده ش ده اس ت (م والیی:4911 ،
 .)Bartholomae, 1904, 178;4۱در متون پهلوی ن ام
او فرِدون/افریدون 41و در مت ون دورﮤ اس المی ن ام او
49

فرِدون/فَری دون/فری دون آم ده اس ت (Tafazzoli,

) .1999: IX, 531ثیرتهآپتیه ،ایزدی ودایی بود ک ه دو
شخصیت به نام ثریته41و آثویه 4۱داشت .نام ثریته گ اه
تنها می آمد و گاه با نام آپتیه که از آب گرفته شده بود.
ثریته آپتیه ایزدی بود که با آسمان ها ارتب اط تنگ اتنگی
داشت؛ زیرا او کارکرد های متنوعی داشت که یک ی از
آنها در ابتدا ایزد آب های موجود در آسمان ه ا ب ود و

یا از گلدانی که در دست اوست امواج ف راوان م یجه د

بعدها نقش خدای آب های روی زمین ،مانند دریاها را

(ژیران .)63 :4913 ،او در اساطیر ،نخست پیش از اینک ه

به دست آورد و در جایگاه خدای آبها ش ناخته ش د

بر آپسو مسلط شود سرچشمﮥ خ رد و هوش مند و درّا

که این ممکن است با صفت آبتیه ب رای او در ارتب اط

خوانده م ی ش د .در س رای او سرنوش ت آین دگان رق م

باش د (Bartholomae, 1904: 178; MacDonell, .

میخورد (ساندرز.)11 :4911 ،

).1897: 8, 67- 69; Molaie, 1398: 152

ارتباط میان فریدون با ایزد آب در تمدن ایالم ۱

در شاهنامه فریدون همان شخص ی اس ت ک ه وقت ی

اسدی طوسی لش گر گرشاس پ را ک ه درواق ع از

می خواهد از اروندرود با کشتی بگذرد ،نگهبان کشتی ه ا

زیردستان فری دون اس ت ،لش کری از ج نس م وج و

به فرمان ض حا از سوارش دن او جل وگیری م یکن د؛

موجودات دری ایی معرف ی م ی کن د .در ج ای دیگ ر

سپس فریدون با همراهانش ب دون کش تی و ب ا اس ب از

گرشاسپ نامه آمده است که پس از پی روزی فری دون

اروندرود گذر می کنند (شاهنامه)61/4 :4966 ،؛ ول ی در

ب ر ض حا  ،زم ین پ ر از آب ش د و چش مهه ای

اخبار الطوال ٬دینوری این ویژگی را به کیخس رو نس بت

گوناگونی از آب ج اری ش دند و زم ین و زن دگی را

میدهد که سوار بر اسب پدرش میشود و اس ب او را از

سرس بز کردن د (اس دی طوس ی .)911 :4913 ،در

دریا عبور می دهد (دینوری .)91 :4966 ،ثعالبی براس ا

ک وشنام ه ،پ دربزرگ م ادری فری دون ش اه جزی ره

اخبار و سنن ،شکل گرز فریدون را معین میکند و آن را

بسیالست که باید با کشتی و از راه دریا به آنجا رسد.

گ رزی گاوس ر معرف ی م یکن د (ثع البی.)46 :491۱ ،

ایرانشان او را کش تیس از و ص احب کش تی معرف ی

ابنبلخی نیز گرز فری دون را گ رزی س یاهرن گ گاوس ر

کرده است (ای ران ش ان111 :4911 ،و .)119در ج ای

میداند (ابنبلخی.)96 :491۱ ،

دیگر از کوش نامه ،کارن اسبی را از آب می گیرد و آن

عالوه بر پهلوانان و ایزدان ایرانی ،گرز س الح برخ ی

را به فریدون هدیه می ده د .ای ن اس ب اس بی بال دار

پهلوانان هندواروپایی نیز بوده است؛ ام ا ویژگ ی خ ا

است که هیکلی درش ت و اس توار و ورزی ده و تن ی

فریدون در شکل گاوسر این گرز است (جعفری دهق ی،

نامرئی ،همچ ون دی وان ،دارد و ص ورت او همچ ون

11 :4931و  .)19بیرون ی م یگوی د برخ ی در زم ان او

سیم رخشان است و یالی بس یار زیب ا دارد .او بس یار

فریدون را با نوح یکی دانستهاند و او یکیب ودن ای ن دو

تیزروست و شیهه اش همچون آتش است .ای ن اس ب

شخصیت را رد کرده است (بیرونی .)411 :4913 ،طبری

همچون نهنگ و موجودات دریایی در آب شنا می کند

به این اشاره میکند مردم بر این باورن د ک ه خداون د در

و رنگش سیاه است که هممعنی نام سیاوش ،به معنای

زمان ضحا ن وح را ب رای ه دایت او آورده ب ود و در

اسب سیاه ،است و به شباهت این اسب با نام سیاوش

سیل نوح ،جز نوح و اعق اب و همراه انش کس ی زن ده

اشاره می کند و نام این اسب را بهزاد معرف ی م یکن د

نمیماند .او در جایی دیگر می آورد نسبشناسان پارس ی

(ایران شان .)111 :4911 ،در م تن خاص یت مه ره ه ا،

میگویند نوح همان فریدون بود و از نظ ر طب ری ،دلی ل

دربارﮤ ارتباط فریدون و آب متن مبهمی آمده است که

آن یک یب ودن داس تان ای ن دو اس ت (طب ری:491۱ ،

جاری شدن یا جاری نشدن آب از چشمه و ک وه را ب ه

31/4و .)33در گرشاسپنامه دربارﮤ سپاه گرشاسپ ب رای

فریدون نسبت میدهد (روایت پهلوی.)9۱1 :4934 ،

پیوستن به فریدون چنین آمده است.:
چو دریا دمان لشکر فوج فوج

پدر ائا و فریدون

در او هر سواری یکی تند موج

پدر ائا آپسو است ( Black & Green, 2004: 27,

به هر موج اندر نهان یک نهنگ

75؛ ه ال911 :4931 ،؛ س اندرز11 :4911 ،؛ ژی ران،

زشمشیرش دندان ٬از خشت چنگ

63 :4913؛  .(Moradi, 2015: 244آپس و/آب زو

(اسدی طوسی)13۱ :4913 ،

تﺄمینکنندﮤ آب های شیرین تمام روده ا ،رودخان هه ا،
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چاه ها ،دریاچه ها ،دریاها و اقی انو هاس ت .درواق ع،

(مسعودی .)143/4 :4911 ،مسعودی تنها فردی اس ت

ائا پس از قتل پدر به جای او نشسته و خانهاش را ب ر

که نام او را اثقابان معرفی کرده است و باید در ض بط

روی جسد او بنا نهاده است (Black & Green, 2004:

این نام اشتباه کرده باش د .ش اید بت وان گف ت اثفی ان

).27

صورت دیگری از آبتین 16بوده است؛ زیرا فری دون از

در منابع گوناگون به نام پدر فری دون اش اره ش ده

نام هندوایرانی ثرئیتونه 11گرفته شده و اثویه/آبتی ه 11از

است :در اوستا یشت  3بند  1نام او آثویه 46،براب ر ب ا

واژﮤ آپ/آب گرفته شده است و بهنظر میآید آن نام با

آپتیه آمده است؛ در سانسکریت 41،صفت اثویانو 41نام

اپامنپات

خان دان فری دون اس ت ;(Bartholomae, 1904: 178

) MacDonell, 1897: 69و پسوند «آن» 91را م یت وان

) .Tafazzoli, 2014: 248آثویه برابر با آپتیه است و از

جمع ساز دانست که بنا بر آن ممکن است ای ن ن ام را

ت

بهصورت «آبها ،آبه ای پ ا  ،از خان دان آبه ا»

) .(MacDonell, 1897: 68در متون پهلوی ،ن ام پ در

دانست .درواقع ،نسب ائا به آبهای تازه اقیانو ها یا

فریدون به ص ورت واژﮤ اسبیان/اس ویان 11آم ده اس ت

آپسو برمی گردد که ائا پس از پدر جانشین او در آپسو

(Bartholomae, 1904: 178; Tafazzoli, 2014:
11
) .248براسا دینکرد ،نام او اسپیگانان 14و اسپیکان

میشود.

واژﮤ آپ/آب43ب

ای «آب» ب

ه معن

وده اس

نق ل ش ده اس ت (Dīnkard, 1897: VII, 10; 1892:

) .IX, 214فروردینیشت ،کرده  ،13بند  ،494نام پدر
19

فریدون را آثوی/آثوی انو آورده اس ت (2013: 287,

).358
در متون پهلوی ،نام او بهص ورت اثفیان/آس پیان

11

بی ان ش ده اس ت ;(Faranbaq Dadagi, 2006: 145

13

مرتبط باشد ;(Bartholomae, 1904: 178

چنانک ه م ی بین یم نس ب فری دون ب ه آبت نه ا
برمی گردد که می توان گفت ای ن فری دون و ای زد آب
ائا نسبش به آب گره خورده اس ت .ازطرف ی ،بیرون ی
پ در فری دون را در زم ان زن دگی فری دون زن ده و
صاحب گاوهای بسیار می داند که ضحا

از او گرفت ه

بود و فریدون آنها را در 46مهرماه آزاد کرد ک ه م ردم
آن را جشن می گرفتند (بیرون ی .)916 :4913 ،طب ری

Bundahesh, 2009: 118; Zādspram, 2011: 56,
) .477در برخی متون نام پدر فریدون آبتین ذکر ش ده

نیز اجداد او را صاحب گاو میداند .او می گوی د آنه ا

اس ت (فردوس ی14 :4931 ،؛ ای رانش ان:4911 ،

هرکدام با انوا گاو های خود از هم شناخته می ش دند

119و .)19۱برخی من ابع دیگ ر ن ام پ در فری دون را

که نام پدر او اثفیان پرگاو ب ود ک ه پرگ او ب ه معن ای

اثفیان 1۱دانسته اند (فرنبغ دادگی41۱ :491۱ ،؛ بن دهش

دارندﮤ گاوهای بسیار است (طبری.)411/4 :491۱ ،

هندی441 :4911 ،؛ زاداسپرم۱6 :4931 ،؛ اب نالن دیم،

این ارتباط هم زمانِ فری دون ب ا آب و گ او بس یار

11 :4914؛ بیرونی416 :4913 ،؛ گردیزی96 :4969 ،؛

جال ب اس ت .در ای ن دی دگاه ،فری دون از نس ل

طبری .)411/4 :491۱ ،ب ه گفتﮥ برخ ی من ابع ،پ دران

آب هاست که به واسطﮥ پدرش دارندﮤ گاو نی ز اس ت.

فریدون را تا ده پشت اثفیانان مینامند (طب ری:491۱ ،

این ارتباط میان آب و گاو را می توان در ایزد ائ ا نی ز

411/4؛ فرنب غ دادگ ی41۱ :491۱ ،؛ بن دهش هن دی،

مشاهده کرد که او هم پسر آپسو اس ت و چنانک ه در

441 :4911؛ زاداسپرم.)۱6 :4931 ،

ادامه خواهد آمد ،او دارندﮤ گاو یا بز در حکم نم ادی

مس عودی ن ام پ در او را اثقاب ان دانس ته اس ت

حیوانی است.

ارتباط میان فریدون با ایزد آب در تمدن ایالم 1

چارپای ائا و فریدون
انکی/ائا در دورﮤ ایالم کهن به ایالم وارد شد و پ یش
این او از خدایان بیگانه بود؛ ولی پ س از ان دکی ،در ردﮤ
خدایان ایالم ی پذیرفت ه و پرس تیده ش د و نمون هه ای
متعددی از این ترکی ب موف ِ اعتق ادات می انرودان ی و
ایرانی را در حضور تندیسها و نقوش گوناگون ترکیب ی
انسانماهی و بزماهی م یت وان ب هخ وبی مش اهده ک رد
(مجیدزاده۱1 :4916 ،؛ .(Hesari, 2014: 38

تصویر استل کودورو94یافتهشده

از شوش )(Harper, 1992: 180

تصویر قسمت باالیی

کودورو )(Harper, 1992: 180

تصویر ایزد و شاه بر روی مهر(پاتس)111 :4934 ،

در میان یافته های موس وم ب ه ک ودورو از ش وش،

روی استلی که از اونتاشناپیرشا باقی مان ده اس ت،

استلی وجود دارد که به نظر می آید شاه کاس ی س اخته

نقش چهارپای ائا به ش کل گ اومرد/وزرا انس ان دی ده

اس ت و ش اید ب ه هم راه دخت رش ک ه همس ر

میشود .وزراهای انساننما از دورﮤ پیشایالم ی (اوای ل

اونتشنپیرشَ (4111تا. 4111م) بود به ای ن س رزمین

هزاره سوم .م) در حجاریه ا نم ود م ییاب د .پیک ره

آورده شده است .بر روی این استل ،حیواناتی که نماد

گاومرد با سر و سینﮥ انس انی و ش ا ه ا و پ ایینتن ه و

هر ایزد به شمار م ی آین د در کن ار نم اد ه ای آن ائ ا

پاهای گاویشکل ،نخستینب ار در نیمﮥ نخس ت سلسلﮥ

بزماهی در حال نگهبانی از نمادهای ائا دیده می شوند.

آوان روی مُهره ای اس توانهای دی ده ش د .او ب هط ور

بر روی کودورویی بابلی ه م نق ش نماده ای ائ ا ب ا

معمول بهصورت نیمر نشان داده ش ده اس ت و ی ک

نگهبانی این بز ماهی دیده میشود.

شاخش بهطرش جلو بیرون آمده است .البت ه در مواق ع

بر روی مُهری از انش ان ،نق ش ائ ا هم راه ب ا ب ز

نادری تمام باالتنه یا فقط سر بهص ورت تم امر دی ده

مشاهده می شود .این ب ز چهارپ ای اوس ت و گ اه در

میشود .او بهتنهایی یا دوتایی یا سهتایی در صحنهه ای

ترکیب با انسان یا م اهی دی ده م ی ش ود و در اینج ا،

نبرد دیده میشود و در ح الی ک ه روی دو پ ا ایس تاده

بهتنهایی در کنار ائا قرار دارد.

است ،بهطور حتم موجود دیگ ری در ح ال نب رد ب ا او
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ظاهر میشود .در هنر کاسی او عالوهبر نبرد ،در جایگاه

ائا بزماهی اس ت .گ اه ب ا ن ام بزک وهی آپس و خوان ده

مالزم خدای شمش نیز ظاهر میش ود .در ص حنهای از

میشود و با کشتن آپسو ،با آن یکی میشود (شیشهگ ر،

یک لوح بابلی کهن ،یک جفت از آنها تخ ت ش اهی را

139 :4931؛ .)Black & Green, 2004: 75

نگه داشتهاند .ت ا دورﮤ نوآش وری ارتب اط او ب ا ش مش

از دورﮤ ایالم میانه حوض ی آئین ی از ج نس س نگ

بسیار کمرنگ شد و بیشتر در نق ش نیروی ی مح افظ و

آهک وجود دارد که بزم اهی ه ایی گرداگ رد آن نق ش

مخلو نیکوک ار ،در س اخت س اختمانه ا ب رای دف ع

شدهاند (پورفرسنگی .)31 :4931 ،چنانکه گفته شد این

اهریمن دیده میشود ).(Black & Green, 2004: 49

بزماهی ها حیوان ات ائ ا هس تند ک ه او ب ر آنه ا س وار
میشود؛ از آنجا که آنها بر دیواره ای ن حوض چه نق ش
شدهاند و چون روی آنها آب حو
حو

سوار اس ت ،ای ن

استعاره از آپسو و محل زن دگی ائاس ت .هم ان

طور که اشاره شد ،حو
میشدند و این حو

های معابد نیز آپس و خوان ده
نمودی از همان اعتق اد را نش ان

میدهد .چنانک ه روی ک الهخ ود نی ز مش اهده ک ردیم
ایزدبانوان دو طرش مردماهی دارای سُمهای چهارپای ان
تصویر بزماهی در دیواره حو

(پورفرسنگی)34 :4931 ،

بزماهی با سر و پاهای جلویی به شکل ب ز و ب دنی
به شکل ماهی ،از دورﮤ نوسومری در میانرودان متداول
شد .این موجود بیشتر در حکم چهارپای انک ی مط رح
بود؛ به این معنی که انک ی ی ا روی آن م ینشس ت ی ا

بودند و همراهشدن آنها با مردماهی شاید نمادی از ای ن
حیوان ائا باشد .از آنجا که او نیز مانن د مردم اهی ک اله
چندطبقﮥ ایزدان را بر سر دارد ،باید او را نیز از ای زدان
و دارای نیرویی فراطبیعی دانست .روی مُهری اث ری از
یک الهه به چشم م ی خ ورد ک ه اله ه روی چهارپ ایی
نشسته است و یک بزماهی زیر پای او قرار دارد.

همان گونه که نمونهاش دیده شد ،خدای نشسته پاه ای
خود را روی بزماهی قرار میداد .این حی وان در نق ش
ن وعی مح افظ ج ادویی ب ود ک ه ب هط ور معم ول ب ا
انسانم اهی هم راه ب ود (پورفرس نگی .)31 :4931 ،در
آیینهای پرستش آش وری ،چن ین پیک رهه ایی پدی دار
می شود .هویت این مخلو با نام سوهورمش و 91،یعن ی
ماهیکپور -بز معرفی میشود .وابستگی او ب ا ائ ا/انکی
را متون ثابت کردهاند .این پیکره نوعی محافظ ج ادویی
بود که در نقوش بیش تر ب ا انس انم اهی هم راه اس ت

تصویر مُهری از شوش (پورفرسنگی)34 :4931 ،

) .(Black & Green, 2004: 93چنانک ه پ یش از ای ن

بزماهی و انسانماهی از موجودات وابسته به خ دای

آمد ،در نمادسازی آشوری و بابلی و کاس ی ،چهارپ ای

آب بودند؛ البته ارتباط ماهی با خ دای آبه ا رابط های

ارتباط میان فریدون با ایزد آب در تمدن ایالم 3

طبیعی به شمار میرفت و از آنجا ک ه ائ ا ،خ دای آب،

است که با شیر خود باعث پروریدن او شده و نیم ی از

ایزد خردمندی بود ماهی نیز نماد عقل و خرد محسوب

وظیفﮥ مادری را برای او برعه ده گرفت ه اس ت .ارتب اط

میشد (پورفرسنگی .)13 :4931 ،تندیس تن گ س رو

فریدون با گاو به شکلی است که برای کشتهش دن گ او

را ب هاحتم ال بای د ب ه دوران ن وایالمی مرب وط

دست به انتقام بزند و درواقع ،در ای ن داس تان ض حا

دانست) .(Hesari, 2014: 39در پاس ارگاد نمون های از

پدر و بهنوعی مادر فریدون را کش ته اس ت .بیرون ی و

پاهای دو تندیس باقی مانده که در یکی از آنه ا ف ردی

طبری میگویند فریدون ضحا

کش تن

با پاهای انسانی نقش شده است که گ ویی ب ر یک ی از

گاو ن ری م ی کش د ک ه در خ انﮥ ج د او ب وده اس ت

پاهای خود پوششی از ماهی دارد و فرد دیگ ری ب ا دو

(بیرونی993 :4913 ،؛ طبری.)33/4 :491۱ ،

را ب ه قص ا

پای سمدار شبیه پای چهارپایان دیده میشود (Moradi,

بنا بهگفتﮥ بیرون ی ٬در روز از ش یرگرفتن فری دون،

) .2015: 253این نقش نشاندهن دﮤ ک اهنی مرب وط ب ه

برابر با 46مهرماه ،گاوی با شا هایی از طال با پاهایی از

ایزد ائاست که مطاب رسوم هزاره نخس ت .م ،لب ا

نقره در آسمان ظاهر میشود که چر ماه را م یکش د.

او به شکل ماهی تزیین ش ده اس ت (حی دریش کیب،

در این شب ،بر کوه شَبه گاوی سپید ظاهر میش ود ک ه

61:4934؛ گدار.)444 :4911 ،

اگر دوبار صدا برآورد سال پر از فراوان ی خواه د ب ود؛
اما او از قول بابلی میگوید برخی مردم آن روز را شوم
می دانند و می گویند این روز جشن جنیان است و شب
را تا صبح بیدار می مانن د (بیرون ی916 :4913 ،و.)911
شاید این شعر موجود در گرشاسپنامه را بتوان نش انی
از این باور دانست:
چو در برج شاهین شد از خوشه مهر
نشست او به شاهی سر ماه مهر

تصویر دو موجود در دو طرش دروازه کا بارعام در پاسارگاد

بر آرایش مهرگان جشن ساخت
به شاهی سر از چر مه بر فراخت
(اسدی طوسی)139 :4913 ،

در اسطورﮤ فریدون ،او با موجودی به نام گاو همراه
است که بهگفتﮥ فردوسی ،میان او و گاو ارتباط خاص ی
گرز گاوسر

دیده میشود:

در میان سمبلهای ائا گرز گاوسر دیده میش ود ک ه

یکی گاو برمایه خواهد بدن

در کودوروی ایالمی و میان رودانی ،این عص ا در کن ار

جهانجوی را دایه خواهد بدن
(فردوسی)11 :4931 ،
براسا

این بیت و بیته ای بس یاری درب ارﮤ گ او

دیگر وسایل ائا دیده میش ود .در ک ودوروی ایالم ی و
میان رودانی عصای ائا با سر قو در کنار وسایل مقد

برمایه ،گاو عنصری مهم اس ت و ب ا ب ه وج ود آم دن

ائاست ) (Harper, 1992: 180و در مه ر انش انی ،روی

موجودی به نام فریدون ارتباط تنگاتنگ دارد .این گ او

مُهری از مُهرهای ایالمی ،نق ش ائ ا ب ا عص ای گاوس ر
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خود دیده می شود (پ اتس .)111 :4934 ،وج ود نق ش

چنین آمده است:

این گاو یا قو را بر سر عصای ائا در می ان یافت هه ای

چو تنگ اندر آورد با من زمین

ایالمی باید نشانی از نفوذ این ایزد در می ان ایالم ی ه ا

برآهختم این گاوسر گرز کین

دانست که حضور پرستش او در ایالم نی ز ب ا نماده ای

به نیروی یزدان گیهان خدای

او ،ازجمل ه عص ای گاوس ر ،هم راه ب وده اس ت .در

برانگیختم پیلتن را ز جای

استلاونتشنپیرشَ نیز مجموع های از نماده ای مرب وط

زدم بر سرش گرزﮤ گاوچهر

به ائای میان رودانی همراه با ایزد نپی رشَ م ی بین یم ک ه

برو کوه بارید گفتی سپهر

بهاحتمال ،از جایگزینی نپیرشَ به جای ائای میانرودانی

(فردوسی)199/4 :4966 ،

در تمدن ایالم نش ان دارد .در ای ن اس تل و در ردی ف

در شاهنامه ،در این باره برای پهلوانان دیگ ر ایران ی
99

نخست آن ،ایزد مارسوار را با کاله چندطبقﮥ ائا با حلقه

نیز بیتهایی موجود است.

و عص ای گاوس ر ائ ا م یبین یم (آمی ه۱1 :4914 ،؛

 کارکرد دیگر آن نماد شاهی است که از جلوه های آن
در شاهنامه داستان ضحا است .زمانیک ه ض حا

.(Black& Green, 2004: 102

با

ارنواز در ک ا ش اهی در خ واب فری دون را در ح ال
برانداختن حکومتش می بیند ،فری دون چن ین توص یف
شده است:
دو مهتر یکی کهتر اندر میان
به باالی سرو و به فر کیان
کمر بستن و رفتن شاهوار
به چنگ اندورن گرزﮤ گاوسار
دمان پیش ضحا رفتی به جنگ
زدی بر سرش گرزﮤ گاورنگ
ب ه او در توص یف فری دون

پاسخ پیشکار ض حا
چنین است:
تصویر استلاونتَشنپیرشَ

)(Harper, 1992: 128

چنین داد پاسخ ورا پیشکار
که مهمان که با گرزﮤ گاوسار

در اسطورﮤ فریدون از گرزی گاوسر نام ب رده ش ده

به مردی نشیند به آرام تو

است که این گرز و کارکرد آن را در اساطیر ایرانی پس

زتاج و کمر بسترد نام تو

از ورود آریاییها میتوان بررسی کرد:

(فردوسی)۱1 ،13/4 :4966 ،

 در ش اهنامه ،یک ی از کارکرده ای گ رز گاوس ر
جنگاوری است که پهلوانان و سپاهیان در مواقع خا

البته در توصیف قهرمانان دیگ ر نی ز بی ته ایی در
شاهنامه دیده میشود.

91

در جنگ از این سالح بهره می گرفتند .در ش اهنامه ،در

در داستان فریدون ،ارتباط افراد گرزدار با آب وقتی

از زبان فری دون

خود را نشان می دهد که چون کشتیبان مانع عب ور او از

این باره و در جنگ فریدون و ضحا

ارتباط میان فریدون با ایزد آب در تمدن ایالم 44

رود م یش ود از روی آب ب دون کش تی رد م یش ود.

است که با نیروی فرشتگان و نیروی ایزدی بر ض حا

فردوسی این ویژگی شاه را نیز نمادی از ف ره کی انی او

پیروز می شود (گردی زی .)91 :4969 ،نویس ندﮤ ت اریخ

می داند که البته سپاهیانش نیز همراه او با اسب ها به آب

طبرس تان نی ز گ رز فری دون را گاوس ر م یدان د

داخ ل م یش وند و ای نگون ه از راه ارون درود ب ه

(اب ناس فندیار .)1۱/4 :4911 ،طب ری نی ز گ رز او را

بی تالمق د

م یرس ند (فردوس ی.)11/4 :4966 ،

ازطرفی ،نام پدر او آبتین است که ض حا او را کش ته

گاوسر مینامد (طبری.)411/4 :491۱ ،
در میان نمادهای میان رودانی و ایالم ی ،ائ ا عص ای

است و مرگ پدر از عل ت ه ای قی ام او علی ه ض حا

گاوسر مشهود است که کارکرد آن در دست ائا برای م ا

است (فردوسی64/4 :4966 ،و61و.)14

مش خص نیس ت و ص ورت دیگ ری از ای ن نم اد را

در دینکرد فقط به گرز فری دون اش اره ش ده و ب ه

به ص ورت گ رزی گاوس ر دردس ت فری دون مش اهده

شکل آن اشارهای نشده است (Müller(eds, 1897: IX,

می کنیم که از ویژگی های فریدون است و خود او برای

) .214در اوستا و هیجیک از متون پهلوی ،به ج ز ی ک

نخستین بار آن را ساخته است .از آنج ا ک ه فری دون از

متن ،دربارﮤ گاوس ربودن گ رز فری دون مطلب ی نیام ده

این گرز برای کشتن ضحا استفاده کرد و البته از آنجا

است و آن متن نیز داستان دینیگ است که در آن آم ده

ک ه ای ن گ رز در دس ت دیگ ر پهلوان ان ایران ی دی ده

است سامان گرشاسپ با گرزﮤ گاوسر ضحا را دره م

میش ود ،بای د آن را نم ادی از جنگ اوری دانس ت .از

میکوبد .این گرز همان است که فریدون با آن ض حا

سوی دیگر ،این عصا در دس ت ش اهان ب وده اس ت و

را به بند کشید و در آخر زم ان ،گرشاس پ ب ا آن او را

فقط گاهی در حکم نماد شاهی از آن به ره ب ردهان د و

میکشد (جعفری دهقی.)19 :4931 ،

نماد شاهی نیز است و اگر آن را عصای ائ ا ای زد آب و

در اوس تا درب ارﮤ گ رز فری دون آم ده اس ت ک ه

فریدون با نیروهای ایزدی بدانیم میت وان آن را نم ادی

استوت ارته ،پیک اه ورامزدا پس ر ویس پت ورویری ،از

از نیروهای ایزدی نیز دانست .پ س درواق ع ،بای د ای ن

آب کیانسه برآی د و گ رز فری دون را آورد ک ه گ رزی

گرز را نمادی از جنگاوری و شاهی همراه ب ا حمای ت

پیروزی بخش است و فریدون ب ا آن ض حا را کش ته

نیروهای ایزدی پنداشت.

است .همان گرزی که هنگ ام کش تن زی ن گ او هم راه
داشت و کیخس رو هنگ ام کش تن افراس یاب داش ت و
کی گشتاسپ ،آموزگ ار اش ه ،ب رای س پاهیانش داش ت
(دوستخواه..)۱11/4 :4913 ،

فریدون و ایزد آب ایالمی در طب
انسانماهیها از دیگر نمادهای مرتبط با ائ ا هس تند.
در هنر بابل و آشور ،نمونههای بسیاری از انسانماهیها

در مت ون اس المی ،باره ا ب ه گاوش کلب ودن گ رز

از جنس سنگ و فلز وجود دارد .تصویر مردم اهی ک ه

فریدون اشاره شده است (جعف ری دهق ی.)19 :4931 ،

لباسی از م اهی پوش یده اس ت از دوران س اراگن ،II

9۱

اسدی طوسی تنها او را صاحب گرز م ی دان د (اس دی

مربوط به 114تا. 111م ،از می انرودان ب ه دس ت آم د

طوسی .)911 :4913 ،در کوشنام ه نی ز گ رز فری دون

است ).(Hesari, 2014: 38

گاوسر معرفی شده است (ای رانش ان .)113 :4911 ،در

بزماهی با سر و پاهای جلویی به شکل ب ز و ب دنی

زین االخبار نیز فریدون دارای گرزگاوسر معرف ی ش ده

به شکل ماهی ،از دورﮤ نوسومری در میانرودان متداول
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شد .این موجود بیشتر در حکم چهارپای انک ی مط رح

در فروردین یشت کرده  13پاراگراش  494آمده است
96

بود؛ به این معنی که انک ی ی ا روی آن م ینشس ت ی ا

فریدون یا ثریتَونه برای محافظت از ضعف و بیماری و

همان گونه که نمونهاش دیدهشده ،خدای نشسته پاهای

ناتوانی ستایش میش ود ( .)9۱1 ،441 :4931در دینک رد

خود را روی بزماهی قرار میداد .این حی وان در نق ش

هشتم بند  13همچنین آمده است که او نخس تین ف ردی

ن وعی مح افظ ج ادویی ب ود ک ه ب هط ور معم ول ب ا

بود که پزشکی و درم ان را پای ه نه اد (Müller (eds.),

انسانم اهی هم راه ب ود (پورفرس نگی .)31 :4931 ،در

) .1897: 10در کتاب راسته آمده است که در میان اق وام

آیین های پرستش آش وری چن ین پیک ره ه ایی پدی دار

هندواروپایی ،پزشکی کاری ایزدی بود و به این علت دو

میشود .متون وابستگی او را با ائا/انکی ثابت ک ردهان د.

اشون در هند و فری دون در ای ران ای ن نی رو را داش تند

این پیکره نوعی مح افظ ج ادویی ب ود ک ه در نق وش
بیشتر با انس انم اهی هم راه اس ت (Black& Green,

).2008: 49

(راسته آموزه پزشکی مغان .)44 :4931 ،
در نیرنگ زهربستن آمده است فری دون نی و زه ر و
سم تمام خرفستران را با نیروی خود و یاری ستاره ونن د
شفا می دهد (متنهای پهلوی .)419 :4934 ،در ش اهنامه،
ایزد سروش او را در هنگام جنگ ب ا ض حا راهنم ایی
م یکن د و آم ده ف ره کی انی را ای زد ب ه او داده اس ت
(شاهنامه .)411 ،11/4 :496۱ ،گردیزی نیز او را پی امبری
می دان د ک ه ای زد نیروس نگ (نریوس نگ) ب ه او وح ی
می فرس تد و م ی گوی د پ س از زن دهمان دن فری دون از
سوءقصد ،برادرانش هم ه مطم نن ش دند ه ر ک اری او
میکند از تﺄیید آسمانی است (گردیزی.)96 :4969 ،

تصویر مردماهی از کا

ساراگون (Black &Green, 2004: II

)131; Hesari, 2014: 38

برخی پژوهشگران پیکره هایی از انسان هایی یافته اند
که در باالنته لباس ی از م اهی ب ر ت ن دارن د و آنه ا را
کاهنانی می دانند که در کنار بستر بیمار چنین لباسی ب ر

در متون اس المی ،فری دون نخس تین ف ردی معرف ی
میشود که لقب کی داشت و معانی آن پا و روحانی و
شکوهمند است .در جای دیگ ر او را نخس تین طبی ب و
منجم می دانند (طبری33/4 :491۱ ،و411؛ بلعمی:4911 ،
414؛ ابناثیر31 :4911 ،و34؛ گردی زی)93 :4969 ،؛ نی ز
او نخستین فردی معرفی شده است ک ه از تری ا ب رای

تن دارند ) .(Black& Green, 2004: 93در هنر ایالمی

پزشکی بهره گرفت (ابناثی ر31 :4911 ،و .)34در برخ ی

این انسانماهیها را نی ز م یت وان یاف ت ک ه نمون های

متون نیز فریدون فردی دارای نیروهای ج ادویی معرف ی

مادینه از آن در اس تلاون تَشنَپی رشَ (آمی ه۱1 :4914 ،؛

شده است که البته سحر را نیز باطل م یک رد (گردی زی،

 )Harper,1992: 129دیده میشود .بهنظر میآی د می ان

96 :4969و91؛ فردوسی419 ،11 ،1۱/4 :496۱ ،ت ا.)416

انسانماهی که از موجودات ائا بوده ،با بیم اران و ط ب

چنین به نظر می آید که در داشتن نیروی روحانی و دانش

ارتباطی وجود داشته است .در لوحهای نوآشوری ،ی ک

طب ،میان موجودات همکار ایزد ائا با فری دون ارتب اطی

جفت گ اومرد در ح ال نگهب انی از تخ ت ای زدیان د

وجود داشته است که البته به علت کمبود من ابع ،درب ارﮤ

).(Black, & Green, 2004: 49

چگونگی این نیرو اطالعاتی در دست نیست.

ارتباط میان فریدون با ایزد آب در تمدن ایالم 49

نتیجه.

نمونههای موف این اتح اد فرهنگ ی دانس ت .پ ذیرش

.در اسطورﮤ فریدون و ائا شباهت هایی دیده می شود

مهاجران در میان ایرانیان و یافتن اشترا هایی میان ای ن

که ما را ب ر آن م یدارد اس طورﮤ فری دون را ع الوهب ر

اقوام تازهوارد با ساکنان ایرانی و جذب آنها در فرهن گ

داشتن ریشﮥ هندوایرانی ،با صورت ایالمی اس طورﮤ ائ ا

ایرانی و بهنوعی ایرانیکردن آنها رون دی اس ت ک ه از

در ارتباط بدانیم .درواقع ،شخص یت فری دون در مت ون

هزاره های گذشته تاکنون همواره از ویژگی ه ای مثب ت

ایران ی را ش اید بت وان حاص ل ترکیب ی از ثرئیتون ه

فرهنگی ایران بوده است .شاید بت وان ای ن نمون هه ای

هندوایرانی با ائای ایالمی با ریشﮥ میان رودانی بدانیم که

فرهنگی را از نخستین نمونههای این پذیرش و مدارا و

پس از ترکیب عناصر مشابه فرهنگ ی ،ثرئیتونه/فری دون

اتحاد دانست.

با بنمایﮥ هندوایرانیایالم ی در ای ران ب ه حی ات خ ود
ادامه داده است .باتوجه ب ه مس المت آمیزب ودن اس کان

پینوشت.

مهاجران هندوایرانی در کنار ش هرهای بومی ان نخس ت

 ،Untash- Napirisha .4او ش اه ایالم ی از سلس له

ایران ،ازجمله ایالمیان ،ای ن اخ تالط ب دون برخ ورد و

ایگ یهلک ی ) (Ige-halkiاس ت .اون تشنپی رشَ

کشتوکشتار بود؛ همچنین پذیرفتنی بهنظر میرسد ک ه

(4911تا. 4911م) ،خدایان خارجی را مانند خ دایان

ایرانیان و بومیان نخستین ای ران بس یاری از اعتقاده ا و

ایالمی تﺄیید میکند و برای آنه ا نی ز معاب دی وق ف

باورهای یکدیگر را همسانسازی کرده بودن د ک ه ای ن
باعث پذیرش و تفاهم جمعی شد و ای ن همزیس تی را
مسالمت آمیز و موف کرد .ائا پسر آپسو ،ای زد آبه ای
روی زمین است و فریدون پسر آبتین/اثفیان (از آبه ا،
فردی که با آب در ارتباط است) .حیوان ات ائ ا م اهی،
بزکوهی ،گاو یا ص ورت ترکیب ی از ای ن موج ودات و
انسان بوده است .فریدون نیز با گاو مرتبط بود و گاهی
س پاهیان او ب هص ورت موج ودات دری ایی ش ناخته
میشدند.
ائا و فریدون هر دو گرز گاوسر داشتند که گ رز ائ ا
در بسیاری از نقش مُهرهای ایالمی دیده میشود و گرز
فریدون نیز در متون ایرانی موجود است .ائا و فری دون
هر دو ب ا خ رد و ج ادو و پزش کی و درم ان بیم اران
مرتبطاند؛ پس چنانکه پیش از این آمد بهنظر م یرس د
ثرئیتون ه هن دوایرانی ب ا ائ ا/نپیرشَ ،ای زد آب ایالم ی،
ویژگیهای مشتر فرهنگی داشت و باید تبلور این دو
موج ود اس اطیری در وج ود فری دون ایران ی را از

میکند .از او کتیبههای بسیاری برج ای مان ده اس ت.
معبد زیگورات چغازنبیل از ساختههای اوست.
 ،Damkina/Damgalnuna .1دمگلنون ه ن ام س ومری
ایزدبانو دمکینه است .در روزگار نخس تین ،م اهی در
شتهر الگاش به او اهدا می شد .او به احتمال یک اله ه
مادر بود که هویت مستقلی در جایگاه همس ر انک ی
پیدا کرده است .در اسطورهای ب ابلی او وائ ا وال دین
مردو بودهاند .حیوان او شیر و نم اد او دب اص غر
بوده است (نکBlack, Jeremy, Green, Anthony .
(2004), God, Demons, and symbols of ancient
 Mesopotamia: an illustratedدر قس مت مرب وط

به .(Damkina / Damgalnuna
 ،Nammu .9ایزدب انو نم و خ ال آن  Anو ک ی  Kiو
خدایان اولیه شامل انکی  Enkiمیباشد .ک ه البت ه در
شعری سومری او بشر را نیز خل کرده اس ت (ن ک.
Black, Jeremy, Green, Anthony (2004), God, .
and

symbols
of
ancient
 Mesopotamia: an illustratedدر قس مت مرب وط

به ..(Nammu

Demons,
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 ،Apsū/ Abzu .1ایزد آبهای شیرین زیرزمین و جایگاه

Āwyānay- .41

زندگی ائا/انکی ،همسرش دمکین ه و م ادرش نم و و

Āp/Āb .43

موجودات تابع اوست .آپسو به معنای حوض چه آب

Āsbīān/Āswīān .11

مق د

نی ز اس ت (ن کBlack, Jeremy, Green, .

Anthony (2004), God, Demons, and symbols
 of ancient Mesopotamia: an illustratedدر

قسمت مربوط به .(Apsū/ Abzu
 ،Enkig/Enki .6ایزد عقل و فرزانگی ،خ دای اقی انو
های آب شرین است که با خرد ،جادو ،هنر و صنایع
Black, Jeremy, Green,

Anthony (2004), God, Demons, and symbols
 of ancient Mesopotamia: an illustratedدر

 ،Tiāmat .1ایزدبانوی آبهای شور و همسر آپسو ،پ س
از آنکه او و همسرش برای کشتن فرزندانشان ت الش
کرن د ب ه دس ت آنه ا کش ته ش دند (ن کBlack, .
Jeremy, Green,
Demons,
and

Anthony (2004), God,
symbols
of
ancient
 Mesopotamia: an illustratedدر قس مت مرب وط

به .(Tiāmat
raētaona- .1
Trita-Āptya .3
rita- .41
Āwyānōiš .44
Afrīdūn/Frēdūn .41
fereydūn/ farīdūn/ Frēdōn .49

 ،Thrita .41ثریت یکی از اقرادی که هوم میفشرد و نام
او را با ثری/تری یا ع دد س ه م رتبط دانس تهان د .او
ف ردی اس ت ک ه دراس اطیری هن دوایرانی نخس تین
Āthwya .4۱
Āway- .46
Skt. Āptya- .41

Āway-/ Āwayanō .19
Āfīān .1۱
Ābtīn .16
raētaona .11
Āwiya-/Ābtya .11

 ،Apām napāt .13ایزدبانو اپ ام نپ ات ک ه درواق ع او را
تخمه/نژاد آبهای زمین میدانند.

قسمت مربوط به .(Enkig/ Enki

پزشک است.

Āsfīgānān .11
Afīān/Āspīyān .11

Ea .۱

ارتب اط دارد (ن ک.

Āspīkān .14

Ān .91

 ،Kudurru .94ن وعی از س نگنگ اره ک ه ب ر روی
تختهسنگی نقش شده است.
Suhurmašû .91

 .99س

ام (فردوس

ی ،)11 ،14 ،64/4 :4966 ،زال

(فردوسی ،)941/4 :4966 ،رس تم (فردوس ی:4966 ،
 ،)111 ،931 ،911 ،194 ،111/4س هراب (فردوس ی،
 ،)411/4 :4966کیک

اوو

(فردوس

ی:4966 ،

 ،)191/4کیخسرو (فردوس ی ،)11۱/4 :4966 ،ق ارن
(فردوس ی ،)133/4 :4966 ،گی و (فردوس ی:4966 ،
 ،)11/9ک امو

کش انی (فردوس ی،)194/9 :4966 ،

دوازدهر (فردوس

ی ،)۱3/1 :4966 ،گشتاس

پ

(فردوسی ،)۱۱/۱ :4966 ،اسفندیار (فردوسی:4966 ،
 ،)111 ،1۱1 ،144 ،141 ،113 ،4۱9/۱لهراس

پ

(فردوس ی ،)414/۱ :4966 ،به رام گ ور (فردوس ی،
 ،)144 ،141/6 :4966نوشینروان (فردوس ی،4966 ،
 ،)119/1به رام چوبین ه (فردوس ی )19/1 :4966 ،و
سپاهیان ایرانزمین (فردوس ی ،)199/1 :4966 ،س پاه
اس کندر (فردوس ی ،)19/6 :4966 ،س پاه س یاووش
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(فردوسی ،)111/4 :4966 ،سپاه کیخسرو (فردوس ی،

رقیه بهزادی ،1 ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی.

 )919/1 :4966و س پاه کس ری (فردوس ی:4966 ،

 .پاتس ،دنیلتی ،)4934( ،باستانشناس ی ای الم ،ترجم ه

 )461/1را بای د ازجمل ه جنگ اورانی دانس ت ک ه

زهرا باستی ،1 ،تهران :سمت.

فردوسی به آنها لقب گرزﮤ گاوسرداران را داده است.

 .ثعالبی ،ابومنصورعبدالملک ، )491۱( ،شاهنامه ثعالبی در

 .91کیخس رو (فردوس ی ،)913/14 :4966 ،کس ری

شرح احوال سالطین ایران» ،ترجمه محمود ه دایت،

(فردوس ی ،)19/1 :4966 ،کیک اوو

(فردوس ی،

 ،)191/4 :4966به رام گ ور (فردوس ی:4966 ،

تهران :اساطیر.
 .دین وری ،ابوحنیف ه ،)4966( ،اخب ارالطوال ،ترجم ه

.)141/1

محمود مهدوی دامغانی ،1 ،تهران :نی.

 ،Saragun II .9۱از شاهان قدرتمن د اک دی ک ه در دورﮤ

 .راسته آموزه پزشکی مغان ،)4931( ،ترجمه و تص حیح

حکومت او برای اختالط خ دایان س ومری و اک دی

رهام شه و مسعود میرشاهی ،1 ،تهران :اساطیر.

تالش فراوان شد.

 .زاداسپرم ،جوانجم ،)4931( ،وزیدگیه ای زاداس پرم،

ritaonahe .96

ترجم ه محم دتقی راشدمحص ل ،9 ،ته ران:
پژوهشگاه علوم انسانی.

کتابﻨامه

 .ژیران ،ش ،.ل ،.دالپورت ،گ ،.الکوئه ،)4913( ،اس اطیر

الف .کتاب

آشور و بابل ،ترجم ه ابوالقاس م اس ماعیلپ ور،1 ،

 .آمیه ،پیر ،)4914( ،تاریخ عیالم ،ترجم ه ش یرین بی انی،

تهران :قطره.

 ،۱تهران :دانشگاه تهران.

 .ساندرز ،ن ،)4911( ، .حماس ه گی لگم ش ،ترجم ه

 .ابناسفندیار ،بهاءالدینمحمد ،)4911( ،تاریخ طبرس تان،
به تصحیح عبا

اقبال ،4 ،تهران :کالله خاور.

 .ابنبلخی ،)491۱( ،فارسنامه ،تص حیح گ ای لس ترنج و
رینولد آلن نیکلسون ،تهران :اساطیر.
 .ابنندیم ،محمد بناس حا  ،)4914( ،فهرس ت ،ترجم ه
محمدرضا تجدد ،تهران :اساطیر.
 .اسدی طوسی ،علیبناحم د ،)4913( ،گرشاس پنام ه،
تصحیح حبیب یغمایی ،1 ،تهران :دنیای کتاب.
 .اوستا ،)4913( ،گ زارش جلی ل دوس تخواه1 ،ج،4۱ ،
تهران :مروارید.
 .ایرانشان ،)4911( ،کوشنامه ،تص حیح ج الل متین ی،
تهران :علمی.
 .بیرونی ،ابوریح ان ،)4913( ،آث ار الباقی ه ،ترجم ه اکب ر
داناسرشت ،6 ،تهران :امیرکبیر.
 .بندهش (هن دی) ،)4911( ،بن دهش (هن دی) ،ترجم ه

محمداسماعیل فلزی ،9 ،تهران :هیرمند.
 ،)4911( ،بهشت و دوز در اساطیر ب ین

.

النه رین ،ترجم ه ابوالقاس م اس ماعیلپ ور ،ته ران:
کاروان.
 .شیشهگر ،آرمان ،)4939( ،آرامگ اه دوب انوی ایالم ی از
خان دان ش وتورنهونته پس ر این دد ،ته ران :می را
فرهنگی و صنایع دستی.
 .طبری ،محمدبنجریر ،)491۱( ،ت اریخ طب ری ،ترجم ه
ابوالقاسم پاینده ،ج ،4تهران :اساطیر.
 .فردوسی ،)4966( ،شاهنامه ،تصحیح جالل خ القی ،ب ه
کوش ش احس ان یارش اطر1 ،ج ،نیوی ور :
.Bibliotheca persica
 .فرنب غ دادگ ی ،)491۱( ،بن دهش ( ایران ی) ،ترجم ه
مهرداد بهار ،9 ،تهران :تو .
 .گردیزی ،ابوسعید اب والحی ،)4969( ،ت اریخ گردی زی،
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