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در این مقاله ،نام «ثریته» در اوستا و بسامد آن در نوشتتههتا دور

ميانه را بررسي و سپس نخستين پزشك را در كتابها تاریخ ایتران

اسالمي معرفي ميكنتي كته بر تي او را فریتدون و بر تي

ميدانند .سه شخصيت اسطور ا ایران (ثریتته ،فریتدون و

تيد

تيد

به نحو با پزشكي ارتباط دارنتد و بترا شتنا تن نخستتين پزشتك

ازميان آنان ،باید هرسه نام را بررسي كني تتا تاتاوم منتابر در كتر
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ویژگيها این شخصيت را دریابي  .بهنظر ميرسد كه فردوستي در

يد ،صاام ثریته را برا و معرفتي

چهار بيت ابتدایي توصيف

ميكند .این سه شخصيت را در دور ها مختلف بررسي ميكني تا
دليل این تغيير نام یا صات را دریابي .

واژگان کلیدی :اوستا ،وندیداد ،ثریته،

يد ،فریدون ،شاهنامه.

 .1مقدمه
در ت امي ت دنها ،افراد معروفي هستند كه در زمينهها مختلف ،بهعنوان اولتينهتا شتنا ته
ميشوند .م كن است این شخصيتها با تغيير مذهب ،فرهنگ ،سياست و  ،...رنگ ببازند و
ا

ود را به شخصيتها

دید بدهند؛ برا ن ونته ،گرشاستد در اوستتا یتل نامتدار و

توانایي است؛ ولي در نوشتهها دور

ميانه ،مثل شاهنامه ،توانایي و عظ ت و در و ود

رست دید ميشود.
در وندیداد ،آشكارا نام نخستين پزشك «ثریتته» كتر شتد استت؛ ولتي در نوشتتههتا
پهلو دور

ميانه ،با اینكه از نام سریت زیاد استااد ميشود ،هيچیتك از شخصتيتهتا

مختلاي كه سریت ناميتد متي شتوند (ستریت هاتت  ،ستریت ویسترپان و ستریت ارت تتار ،
پزشك نيستند.
در بند اول از فرگرد بيست وندیداد ،گرشاسد بهعنوان پسر ثریته معرفي ميشود كته در
بر ي متون مثل بنده ن (از نوشتهها پهلو

و شاهنامه (ملحقام نيز آمد است .این نتام

كه به «اترم» یا «اترط» تبدیل شد است ،تنها درحتد یتك نتام استت و فاوتد توانتایيهتا یتا
صااتي است كه در فرگرد بدو نسبت داد شد اند.
در نوشتهها ایران دور

اسالمي كه شاهان پي داد را معرفي و توصتيف متيكننتد،

بي تر فریدون بهعنوان نخستين پزشك معرفي ميشود؛ اگرچه بر ي نيتز

تيد را بتا ایتن

صات معرفي ميكنند.
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يد را نخستين پزشك ميداند و صااتي را

در این ميان ،بهنظر ميرسد كه فردوسي،

كه در فرگرد بيست در وصف ثریته آمد است ،برا
باید سه شخصيت ثریته ،فریدون و

يد بيان ميكند.

يد را بهطور داگانه بررسي كني و بتا نخستتين

پزشك اساطير ایران آشنا شوی تا شتاید دليتل انتختاب افتراد مختلتف بتهعنتوان نخستتين
پزشك را دریابي .
این پژوهش ن ان ميدهد كه در هزار ها گذشته این سرزمين ،پزشتكي بتهصتورم
یك تخصص و ود داشته است و حتي تقسي بنتد ایتن تخصتصهتا در اردیبه تتی تت
اوستا و كتاب دینكرد (دور

ميانه آمد است.

و ود پزشكان بزرگتي چتون بتوعلي ستينا ،راز و  ...در دور

ميانته ،ن تاندهنتد

گذشتها غني در این زمينه است كه ما را وادار ميكند با بررسي نامهتا استاطير كته بتا
پزشكي ارتباط دارند ،و ود پزشتك ،پزشتكي و نخستتين پزشتك را ن تان دهتي  .پرستش
اصلي این پژوهش این است كه نخستين پزشك در اساطير ایران چه كسي است.
پرسشها فرعي این پژوهش عبارماند از:
 .1نوشتهها اوستایي چه كسي را بهعنوان نخستين پزشك معرفي ميكنند؟
 .2نوشتهها دور

ميانه عنوان نخستين پزشك را به چه كسي ميدهند؟

 .3آیا دليلي برا این تغيير نامها و ود دارد؟
در متون مختلف ،از سه شخصيت اسطور ا فریتدون،
است .در اوستا ،ثریته و در نوشتههتا دور

ميانته،

تيد و ثریتته نتام بترد شتد

تيد و فریتدون بتهعنتوان نخستتين

پزشك مطرح هستند .بهنظر ميرسد كه شاهنامه دليل این تغيير نام را بيان ميكند.
در این پژوهش ،سه شخصتيت استطور ا
اوستایي ،فارسي ميانه پهلو و فارسي دور

تيد ،فریتدون و ثریتته را در نوشتتههتا
ایراني -اسالمي بررسي ميكني .

 .2پیشینهی پژوهش

درزمينتته پزشتتكي در ایتتران باستتتان ،مقالتتههتتا زیتتاد نوشتتته شتتد استتت كتته بي تتتر بتته
موضوعام و ود پزشكي ،تقسي بند  ،دست زد ،نقش دعا و ادو و  ...پردا تهاند .ستيریل
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الگتتود در كتتتاب تتتاریخ پزشتتكي ایتتران و ستترزمينهتتا

الفتتت شتتروي ،بتته پزشتتكي در

دورانها مختلف پردا ته است .ایتن موضتود در كتتاب هاتت ایرانيكتا ( 104 -102نيتز
بررسي شد است.
 .3مفاهیم

وندیداد :یكي از پنج كتاب زرت تيان است.
فرگرد :به بخشبند ها وندیداد فرگرد ميگویند .وندیداد  22فرگرد است.
نوشتتتههتتا دور

باستتتان :شتتامل نوشتتتههتتا اوستتتایي زرت تتتيان و ت ميختتيهتتا

هخامن يان ميشود.
دور

ميانه :از زمان ح لته استكندر بته ایتران تتا وترن ستوم هجتر و تر را دربتر

ميگيرد.
معرفي نخستين پزشك در متون دور

باستان و ميانه ایران یكسان نيستت و در متتون

مختلف ،سه شخصيت ثریتته ،فریتدون و

تيد معرفتي شتد انتد؛ بنتابراین ،بایتد هتر سته

شخصيت را داگانه بررسي كني و با نخستين پزشك اساطير ایران آشتنا شتوی تتا دليتل
انتخاب افراد مختلف بهعنوان نخستين پزشك را دریابي .
 .3-1ثریته

اگر ف ردن هوم را كه گياهي دارویتي بتهشت ار متيآیتد ،ن تانها از گيتا پزشتكي بتداني ،
نخستين كساني كه دربين مردمان آریایي به گيا درماني پردا تهاند ،بهترتيب ویونگهان پدر
يد ،آثویه یا آبتتين پتدر فریتدون ،ثریتته یتا اتترم پتدر گرشاستد و پوروشستد پتدر

زرت ت بود اند.
در بند اول تا سوم از فرگرد بيست وندیداد آمد است:
 .1پرسيد زرت ت اهور مزدا را:
ا اهور مزدا! ا سپندترین مينو! ا دادار هان استومند (ماد ! ا پاک!
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چتته كستتي بتتود نخستتتين از مردمتتان ،مراوبتتان ،ور اونتتدان ،در

تتانهتتا ،ثروت نتتدان،

رایومندان ،نيرومندان و پي دادیان
كه بي ار را از بدون بي ار (تندرست دور داشت.
كه مرگ را از بدون مرگ (سال بازداشت.
كه نيز ها پران را (از حركت بازداشت و آتشِ تب را از تن مردمان بازداشت.
 .2آنگا گات اهور مزدا:
ثری تتَ ا ستتپيت ان زرت تتت نخستتتين از مردمتتان ،مراوبتتان ،ور اونتتدان ،در

تتانهتتا،

ثروت ندان ،رایومندان ،نيرومندان و پي دادیان كه بي ار را از تندرست دور داشت.
كه مرگ را از بدون مرگ (سال بازداشت.
كه نيز ها پران را (از حركت بازداشت و آتشِ تب را از تن مردمان بازداشت.
 .3او بود كه به ستو و داروها و شيو ها درمان برآمد [.]...
نام ثریته تنها در یك مورد دیگر در كتتابهتا اوستتایي آمتد استت و آن یستن نهت
است .در بند ده آن آمد است« :سومين كسي كه مرا (هوم مهيا سا ت ثریت از انتدان
سام است كه از نيكخوا ترینها است ،درعوض داوند به او دو پسر داد [.»]...
در این بند ،ثریته نخستين كسي استت كته هتوم را ف ترد و ایتن كتار بتهعنتوان مهتارم
پزشكي او بهش ار آمد .از آنجا كه هوم من أ زندگي و سالمتي است ،نخستتين نثاركننتد
آن باید نخستين درمانبخش باشد.
در ریگودا ،ك ند

هيوال سهسر مع والً ایندر است؛ امتا گتاهي شخصتيتي بتهنتام

تریته او را در ك تن هيوال یار ميدهتد و در بعضتي متوارد تریتته بته فرمتان اینتدر
ك ند

تود

اژدها است .تریته گا ابرمرد و گا دیتو پنداشتته متيشتود (دومزیتل-14 :1384 ،

. 15
در ریگودا Trita – Āptya ،را ميبيني كه روحاني است ،هوم را در باران ميریزد و
مارها را در طوفان ميك د .بهنظر ميرسد كته  Tritaدر ودا ،ایتزد درمتانگر بتود استت
( Max Muller, 1962: 219؛ ولتتي در كنتتار معرفتتي ایتتزدان ودایتتي ن تتاني از نقتتش
درمانگر و دید ن ي شود (. Jayne, 1962: 160
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ثریته بهمعني سوم است .او سومين كسي است كته هتوم را متيف تارد و دو پستر پتادا
ميگيرد .ثریته ه نام  Trita-Āptyaهند است؛ اما  Āptyaدر اوستا ،شخص دیگتر بته
نام آثویَه است .در دور ها نخستين ،شكل ه

انواد

ثریتته ،θraetaona ،تایگزینش

متيشتود ( θraetaona . Jayne, 1962: 195پستر آثویته استت و نویستندگان فارستي و
عربي او را فریدون مي نامند كه با  Traitanaهند

یكي دانسته شتد استت .تصتویر او بته

ه را ثریته در فریدون ،وهرمان ملي دید ميشود ( . Jayne, 1962: 194در متون ایرانتي
از ثریته و  θraetaonaبهعنوان دو شخصيت داگانه یاد ميشود و به هتردو درمتانبخ تي
نسبت داد ميشود (دومزیل. 15 -14 :1384 ،
 Āθβyaبرابر  Āptyaودایي است كه از آب م تت شتد انتد .ایتن واژ در شتاهنامه بته
صورم آبتين آمد است و در پهلو آسپيان است θraetaona .پسر اوستت كته در نوشتته
ها ودایي ،بتهصتورم  Traitānaوابتل ت تخيص استت Trita .و  Traitānaدراصتل از
یكدیگر دا بود اند؛ ولي در نوشتههتا ودایتي بتا هت یكتي شتد انتد Trita-/θrita- .از
اندان سام است (. Reichelt, 1911: 96
 Tritaدر سانسكریت ،بهمعنا سوم و از ایزدان ودایي است كه ه را مارومها ،وایو و
ایندرا با تواشترَ و وریترَ و اهری نان دیگر متي نگتد .او هنگتاميكته در چتاهي متيافتتد ،از
ایزدان تقاضا ك ك ميكند و نيای ي برا آنها اضافه ميكند .او بهطور معجز آسایي به
آماد كردن سومه هدایت ميشود كه م كن است ود بنوشد و یتا بته ایتزدان دیگتر ارا ته
دهد ( . Williams, 1899: 461تریته ،دیو ناپيدا ،به شيو ها رازآميتز وواعتد ا الوتي و
آیيني را ازبين ميبرد؛ اما ثریته درمانبخش است (دومزیل. 16 :1384 ،
اوستا من أ هنر درمانگر را ثریته و ایزدان یا وهرمانان دیگر ميداند كته مهتارمهتا
شگات داشتند و برا نسل انسان سودمند بودند؛ اما آنها مداوا را برا انسان تنها بهشيو
نظتتتر آوردنتتتد .آنهتتتا بتتته تتتز هتتتوم و مهتتتر ،تاكتتتر و مكتبتتتي را گستتتتر

ندادنتتتد

(. Jayne, 1962: 187
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نتتام  θritaاز  θri-بتتهمعنتتا ستته آمتتد استتت و در اوستتتا هتت بتتهمعنتتا ستتوم استتت
( . Macdonell, 1917: 234از آنجا كه ت امي نامها باستاني معنا و ماهوم دارنتد ،بایتد
برا عدد سه نيز ماهومي را متصور شوی .
در بندها دو و سه از فرگترد بيستت وندیدادكته در بتاال آورد ایت  ،سته توانتایي كتر
ميشود:
 .1نيز ها پران را (از حركت بازداشتت؛  .2آتتشِ تتب را از تتن مردمتان بازداشتت و
 .3وسيله درمان را از او واست (در بند بعد اهور مزدا از گيا گوكرن نام ميبرد .
بهنظر ميرسد كه این سه توانایي معرف سه گرو از پزشتكان هستتند كته در بنتد  44از
فرگرد هات وندیداد نيز آمد است .این سه گرو عبارماند از :كاردپزشك ،افسونپزشك
و گيا پزشك .شاید ثریته این سه تخصص را داشته است.
گرو اول كساني هستند كه با كارد درمان ميكنند كه كارددرمتانگر یتا كتاردپزشتك
ناميد ميشوند .و ود تركيب نيز

1

پران و ام اسپند شهریور كه موكتل بتر فلتزام استت،

گواهي بر كاردپزشكي است.

گرو دوم كساني هستند كه با كالم مقدس(مانثر درمان ميكنند.2

در روایت پهلو  ،وطعها به نام افسون تب و ود دارد كه بتا گتر زدن بته ریست اني و
بستن آن به بازو و واندن باژ اردیبه ت انجام ميشود (ميرفخرایي. 356 :1390 ،
در اینجا ،برا درمان تب ،به ا صحبت از كارد یا گيا  ،از نيایش ستخن متيرود كته
ه ان مانثر پزشك است.
گرو سوم كساني هستند كه با گيا درمان ميكنند و گيا درمانگر یا گيا پزشك ناميتد

ميشوند.3

ثریته گيا درمانگر نيز بود است؛ چنانكه در بند چهارم ه تين فرگترد آمتد استت كته
اهور مزدا گياهان دارویي را برا او فرستاد است.

1. karetōbaēšaza
2. mąθrō.baēšaza
3. urvarō.baēšaza
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در وس تها دیگر اوستا و نوشتهها پهلو (دینكرد  ،دركنتار سته گترو كرشتد ،
گرو ها دیگر اضافه ميشوند كه ن اندهند

رشد و تخصصيتر شدن پزشتكي ایتران

باستان هستند.
بهنظر ميرسد كه استااد از مانثر (كالم مقدس  ،دعا ،ورد ،ادو و افسون كه به گترو
روحانيان مربوط ميشود ،یكي از دالیلي است كه مو ب تاكيك گرو ها پزشكي شتد
است؛ گرو هایي مثل مانثرپزشك ،اهالیيپزشك ،دادپزشك و اشهپزشك.
ثریته كه شاابخش و فراه كنند

هوم است ،ستومين انستاني استت كته هتوم را بترا

هان ماد فراه كرد و از آفریدگار واست به او دارویتي دهتد كته بتا آن دربرابتر درد،
بي ار  ،فستاد ،عاونتت و مرگتي كته اهتری ن بتا تادو

تود پدیتد متيآورد ،مقاومتت

كند.آفریدگار در پاسخ به ت نا ثریته ،هزاران گيا شاابخش را كه پيرامون گيتا گتوكرن
در اويانوس كيهاني مي روینتد ،فروفرستتاد و بته ه تين دليتل ،از ثریتته بتهعنتوان كستي یتاد
ميكنند كه بي ار  ،تب و مرگ را از مردمان دور ميكند.
در آبانی ت و فروردینی ت ،از ثریت و برادر

اشاوَزدَنگه كه از پستران ستایوژدَر

هستند ،نام رفته است .نباید او را با ثریت ،از اندان سام ،یكي بداني .
در توضيحام پهلو وندیداد در توصيف ثریت ،آمد است« :سریت پسر سام استت نته
پسر سيرز و ميتوانست هر بي ار را درمان كند .یكي ميگوید كه

بتود؛ ستوم بتودنش

برا این بود كه او سومين پي داد بود» (. Anklesaria, 1949: 391
در وندیداد ساد  ،ثریته نام فریدون دانسته شد است (. Herman, 1850: 64
با اینكه در نوشته ها پهلو  ،سریت نام پركاربرد است ،هرگز بهمعني پزشك بهكتار
نرفته است .در ویزیدگيها زادسپرم و دینكرد هات  ،سریت ارت تار كي كاووس است كته
مأمور ك تن گاو ميشود كه مرز ایران و توران را ن ان ميدهتد« :هاتت بترادر بتود و آن
هات ين سریت -یعني هات  -واند ميشد [( »]...راشتد محصتل ]...[« . 54 -53 :1385 ،بتا
ادویي و پریگر اندی ه كاووس را بر آن گاو بگردانيد و به ارت تار كته ستریت نتام
بود ،فرمود كه آن گاو باید اوژدن (ك تن و آن مرد بترا زنتش (ك تتن آن گتاو بيامتد»
(راشد محصل. 216 :1389 ،
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در دینكرد پنج و هات  ،با سریت ویسرپان نيتز موا ته متيشتوی « :دربتار
(سا تن سریت ویسرپان (سریت پستر ویستر
آواز

ویراستتن

آن گردونته نتامي بته شتگاتي و آمتدن

شگاتي آن گردونه به گ تاسد و واستن گ تاسد آن گردونه را از ستریت [»]...

(راشد محصل251 :1389 ،؛ آموزگار و تاضلي. 34 :1386 ،
در نوشتهها دوران ایران اسالمي ،از ثریت بهعنوان پزشك یاد ن يشود؛ ولي در كتر
نسبنامه گرشاسد ،نام و اترم یا اترط كر ميشتود .در ایتن نستبنامته ،و تنهتا بته
عنوان پدر گرشاسد معرفي ميشود و هيچ توانایي درمورد و

كر ن يشود.

در بندها  26و  27از فصل  31بنده ن ،آمد است« :گرشاسد و اورو تش دو بترادر
بود اند از پسران اترم پسر سام پسر تورک پسر سپانياسد پسر دورشاسد پسر تتوگ پستر
فریدون».
نسبنامه گرشاسد در ملحقام شاهنامه فردوسي ،چنين آمد است:
طورگ

یكتي پور

آمد ز تختت بزرگ

بهرستت نيا نام كرد

یكي پور

آمد به وبي چو

نتهاد آن دالور ورا نتتتام شتت

ز شت زان سپس اترط آمد پتدید

ه ي فر شتتاهي ازو ميدميتتد

چو بختش به هر كار من تتور داد

ستپهر

یكي نامور پتتتور داد

بر آن پتتور آرام باتتتزود و كتتام

گران ایه را كرد گرشاسد نام

بهنظر ميرسد كه از ثریته اوستایي ،تنهتا نتامي بته دور هتا بعتد رستيد استت؛ بته
طور كه صات پزشكي از و سلب و در و ود شخصيت اساطير دیگتر ن ایتان شتد
است.
 .3-2فریدون

فریدون پسر آبتين (اثايان و ملقب به اژدهاكش است .آبتين دومين كسي است كته هتوم را

مطاب آیين ميف ارد و موهبت داشتن پسر چون فریدون بدو ميرسد .فریدون در ادبيام
ایران با نوعي ادوگر و پزشكي ارتباط دارد (آموزگار. 53 :1374 ،
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مردم در دعاها

ود از ثریتَونه (فریدون مي واهند كه آنان را دربرابر ار  ،تب و

ضعف یار كند و از آنان دربرابر دهاک ح ایت ن اید (هينلز. 109 :1383 ،
تعویذها با نام  θraetaonaدربرابر بي ار ها ورار داد ميشوند و در اوستا ميبينتي كته
فروهراو دربرابر تب سرد ،تب گرم ،واور

و  ...واند ميشود .از این متن درميیابي كه

بي ار از اهری ن بهو ود ميآید و این دليلي است كه ك ند

اهری ن (اژدهتا درمقابتل

آن وانتتد متتيشتتود؛ بنتتابراین θrita ،و  θraetaonaحت دوگانتتها بتترا لقتتب نخستتتين
درمتتانگر را داشتتتند؛ یكتتي بتتهعنتتوان ف تتارند

هتتوم و دیگتتر بتتهعنتتوان اژدهتتاكش

(. Darmesteter, 1960: 219
 .3-2-1فریدون در اوستا

در بندها شش تا ه ت از یسن نه آمد است« :زرت ت از هوم پرسيد دومتين كستي كته
تو را در هان ماد بيا رد كيست و چه پاداشي به او بخ يد شتد .هتوم در پاستخ گاتت:
دومين كسي كه مرا در این هتان متاد بيا ترد آثویته متيباشتد ،در پتادا

پستر مثتل

فریدون از اندان نجيب و توانا با او داد شد؛ كسي كه اژ دهاک سهپوز و  ...را شكست
داد».
در بند هاد از فرگرد اول وندیداد آمتد استت(« :وَرِنَته [ ]...در آنجتایي كته فریتدون
ك ند

اژ دهاک تولد یافت [.»]...

در بند  33از آبانی ت آمد است« :ازبرا او (اردَویسور اناهيد  ،فریدون پسر آثویه ،از
اندان توانا در م لكت چهارگوشه (وَرِنَه  ،صد اسب ،هزار گاو ،د هزار گوستاند وربتاني
كرد».
در بند سيزد از درواسدی ت ،بند باال تكرار ميشود؛ ولي در ستایش درواسد است.
در بند  131از فروردینی ت ،آمد است كه برا ازميان بردن گر  ،تب ،آبگونتههتا
چركين گوناگون و آسيبهایي كه از مار پدید آمد  ،فر وشي فریدون ستود ميشود و بته
این مناسبت ،او مؤسس طب و سازند
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در بند  61آبانی ت ،از فریدون چنين یاد شد است كه و

پااوروَ ،ك تيران ماهر را به

هيأم كركسي درآورد و در هوا به پرواز واداشت« .او را ك تيران ماهر ستایش ن تود ووتتي
كه یل پيروزمند فریدون و را در هوا به هيأم كركسي به پترواز نَ تودن واداشتت و بتدین
سان ،فریدون در ادبيام فارسي با نوعي ادوگر و پزشكي پيوند ميیابتد» (هينلتز:1383 ،
. 111
در اوستا ،نام فریدون بهصتورم  θraetaonaو نتام پتدر

بتهصتورم  Āθwyaآمتد

است كه در سانسكریت Āptya ،تلاظ ميشود .مع والً در اوستا Āθwyāna ،آمتد استت
و این صاتي به معنا از اندان آثویته استت .ه تين كل ته در پهلتو  ،آستپيان شتد استت
(پورداوود. 191 :1374 ،
در اوستا ،از و بهعنوان پزشك یاد ن يشود؛ ولي ارتباط و با هوم و ادو ن تان داد
ميشود كه با پزشكي بيارتباط نيستند.
 .3-2-2فریدون در متون پهلوی

در بندها  26و  27از فصل  31بنده ن ،آمد است« :گرشاسد و اورو ش دو برادر بود
اند از پسران اترم پسر سام پسر تتورک پستر سپانياستد پستر دورشاستد پستر تتوگ پستر
فریدون».
در دینكرد هات آمد است« :در دیگر زمتان آمتد  -آن فتر  -بته فرمتان دادار بتهستو
فریدون اسايان [ ]...و از پي هها دین بهر

او واستریوشتي بتود [ ]...بتهوستيله آن فتر ،

فریدون پيروز شد و پاسخ گویند بود دهاک را و ناكار كرد آن دروج پتر نيترو را [ ]...و از
طری واستریوشي ،سومين پي ه دین ،ناپدید كرد تنگي را و رانتد درد را بتا پزشتكي [»]...
(راشد محصل. 202 :1389 ،
در این دور  ،از فریدون بهعنوان پزشك یاد ميشود.
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 .3-2-3فریدون در ایران دورهی اسالمی

«به پندار بعضى از نسبشناسان پارسى ،نوح ه ان افریذون بود كه اژدهاق را مغلوب كرد و
پادشاهى را از او گرفت و پارسيان دربار

نسب افریذون گویند كه وى از اعقاب

شا بود كه چنانكه ازپيش گاتي  ،ازدهاق او را بك ت و ميان فریدون و

شتاد

د پتدر فاصتله

بود» (طبر . 152 /1 :1375 ،
«گویند وى نخستين كس بود كه به طب و نجوم پردا ت و سه پسر داشت كه بزرگتر
سرم نام داشت و دومى طوج و سومى ایرج» (ه ان. 152 :
« نخستين ملكى كه به نجوم اندر نگریست ،افریدون بود و به عل طب نيز او رنتج بترد و
تریاق او آميخت .و نخستين كسى كه بر پيل ن ست از ملكان ،افریدون بود و پيتل را حترب
فرمود» (بلع ي. 107 :1383 ،
«فریدون به انه ضحاک آمد و آنه ته ادوهتا را بته افستونهتا حت باطتل كترد»
(گردیز . 37 :1363 ،
«افریدون عل عزی ت (افسون و ادعيه برا احضتار ا نته بته مردمتان آمو تت و علت
طب او آورد و مهر روز بود از مهر ما كه ضحاک را بگرفتت و ببستت [ ]...و آن

تن را

مهرگان نام كرد» (گردیز . 39 :1363 ،
«فریدون دانتش پزشتكي را بنيتاد نهتاد و از گياهتان داروهتایي بترا دفتر بي تار هتا
انداران سا ت .او اولين كسي بود كه در عل طب غور كرد ،طب او طلتب كترد و تود
عل طب و نجوم نيك دانستي و عل طب او آورد .او نخستين ملكي بتود كته بته علت طتب
رنج برد .از آثار او آن است كه از نباتام دشتي و گياهان كوهي ،داروها استخراج كرد كته
مردم و حيوانام را بهكار آید .فریدون افسون بهو ود آورد .افسونها كه مردمتان كننتد بتر
دردها و بي ار ها و غير آن ،او نهاد» (صدیقيان. 202 -201 :1375 ،
«فریدون پسر آبتين در پزشتكي ،ستتار شناستي و فلستاه دستت داشتت» (ابتنمستكویه،
. 60 :1376
«فریدون افسونها نيكو دانستي .تریاک مار افعي از بهر دفر زهر او سا ت» (مستوفي،
. 84 :1364
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 .3-2-4فریدون در شاهنامه

داستانهایي از افسونگر فریدون در شتاهنامه آمتد استت« .فریتدون دانتش و افستونگر
داشت» (صتدیقيان . 200 :1375 ،در ملحقتام شتاهنامه آمتد استت كته روز در ایگتا
یزدان پرستان ،نيكخواهي چون پر نزد او آمد و بته او افستونگر آمو تت تتا بته افستون،
پليد ها را نابود كند (ه ان. 202 :
از اوستا تا ایران دور

استالمي بته فریتدون آنقتدر پروبتال داد انتد كته بر تي و را

نخستين پزشك ميدانند.
 .3-3جمشید

 .3-3-1جمشید در متون اوستا و سانسكریت

كل ه

يد در اوستا  ،Yimaدر سانسكریت  Yamaو در پهلو بهصورم ت آمتد

است.

يد از كهنترین چهر ها اساطير هند و ایراني است .در استاطير ودایتي ،ت

سرور هان مردگاني است كه به سعادم ابد رستيد انتد؛ یعنتي فرمتانروا به تت بترین
است .او با دایان هان ودایي ،بهویژ ورونه و اگني ،بته دوستتي و وشتگذراني سترگرم
است .پدر

 Vivasvantو مادر

 Saraņyūاست .او تواهر بته نتام  Yamiدارد .بته

باور اووام هندوایراني ،این برادر و واهر نخستين ،پتدر و متادر هانيتان هستتند .در وداهتا،
گنا ی ه این است كه به تحریك واهر  ،با و ه بستر ميشود و از این طریت مردمتان
پدید ميآیند (بهار. 175 :1362 ،
بنابر اساطير ریگ ودایي ،ویوسونت (پدر ی ته بعتد از ی ته ،دو پستر دیگتر بته نتامهتا
 Manuو  tritaداشتتته استتت كتته در اوستتتا بتته نتتامهتتا  Āθwyaو  θritaكتتر شتتد انتتد.
ویوسونت ه ان ویوهونت اوستایي و ویونگهان ادبيام پهلو است (ه ان. 175 :
در ادبيام هند  ،برا

دوران آرماني و ود دارد كه در آن مرگ ،بي ار و پيتر

و ود ندارد .در روایام ایراني نيز برا

يد فرمانروایي آرماني توصيف ميشود كته در

آن مرگ ،پير  ،گرسنگي ،ت نگي ،سرما ،گرما و بهطتور كلتي ،هتيچ آفتتي و تود نتدارد
(كریستن سن. 24 :1389 ،
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در فرگرد دوم وندیداد آمد است« :در شهریار

نه باد سرد است ،نه بتاد گترم ،نته

بي ار و نه مرگ [.»]...
در یسن  9بند  ،4زرت ت از هوم ميپرستد درميتان مردمتان تاكي هتان ،اولبتار چته
كسي تو را آماد كرد؟ هوم پاستخ داد ویونگهتان و ستپس متيافزایتد بته پتادا
پسر آمد
شهریار

يد ،دارند

رمه

آن ،او را

توب و فره نتدترین درميتان مردمتان ،كستي كته در

ود انور و مردم را ن ردني ،آب و گيا را نخ كيدني و وردني و تور

نكاستني سا ت .هنگام شهریار

را

 ،نه سرما ،نه گرما ،نه پير و نه مرگ بود.

در بندها  5 -3از یسن نه (هومیسن آمد است« :ویونگهان نخستين انساني بتود كته
مرا (هوم برا

هان ماد ف رد ،این نيكبختي بدو رسيد كه او را پسر زاد شد،

يد

رمه

وب ،فره ندترین درميان مردماني كه به دنيا آمد انتد .در شتهریار

ت

دارند

دلير ،نه سرما بود نه گرما ،نه پير بود نه مرگ ،نه رشك دیوآفرید [.»]...
له آ ر بند باال در وندیداد  2/5و ی تها  16/15و  33/19نيز تكرار شد است.
در ی ت  17بندها  30 -28آمد است« :برا او (اشي ونگوهي ورباني كترد [ ]...ایتن
نيكبختتتي را بتته متتن بتتد [ ]...از آفریتتدگان متتزدا گرستتنگي و ت تتنگي را دور بتتدارم و از
آفریدگان مزدا پير و مرگ را دور بدارم و باد گرم و باد سرد را دور بدارم».
در هيچیك از موارد باال كه توصيف

يد در اوستا را ن تان متيدهنتد ،اشتار ا بته

پزشك بودن و ن د است.
 .3-3-2جمشید در دورهی میانه

در توضيحام پهلو وندیداد ،در توصيف ثریت چنين آمد است« :یكي متيگویتد كته او
بود و سوم بودنش برا این بود كه او سومين پي داد بود» (. Anklesaria, 1949: 392
در نوشته ها پهلو و شاهنامه آمتد استت « :ت از شتاهان پي تداد و دارا فتر
ایزد بود .او بود كه وراک پختن ]...[ ،و درمان دردها را بته متردم آمو تت و دادگتر

پي ه كرد» (عاياي. 15 :1374 ،
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روایت داینامه و منابر ودی ي عربي و فارسي ن ان ميدهند كه

يد پزشتكي را در

هان مع ول سا ت و دستور داد كه داروها را برا مداوا ه ته بي تار هتا تهيته كننتد
(صدیقيان . 435 :1375 ،ظاهراً تنها در دور

اسالمي ،چنين برداشتي و ود دارد.

 .3-3-3جمشید در ایران دورهی اسالمی
فردوسي در ابيام زیر ،بيان ميكند كه

يد پزشكي و درمان بي ار ها را آورد و ه ه

رازها را آشكار كرد:
آورد بتتاز

كتتته دارند متتتردم به بتتویش نيتتتتاز

دگتتتتر بتو ها

چو بان و چو كافور و چون م ك ناب

چو عود و چو عنبر چو روشن گالب

پزشتتتتتكي و درمتتتتان هر دردمنتتتتد

در تتنتدرستتتتتتتي و را گتتتتتتتتزنتد

ه تان رازهتتتتتا كتتترد نيز آشتتتتتكار

هتتتتتان را نتيامد چتتنو واستتتتتتار

«به روز ش

تتتتو

كه مرداد روز بود ،ض ن مكتوبى به مردم بر داد كه چون داوند رو

وى را در پادشاهى پسندید  ،پادا

وى این شد كه مردم از گرما و سرما و بي ارى و پيرى

و حسد بركنار شد اند و مردم از پس سيصد و شانزد سال كه از پادشاهى وى گذشته بتود،
سيصد سال بهسر كردند كه از این بليام بهدور بودند» (طبر . 118 /1 :1375 ،
طبر  ،ثعالبي ،گردیز  ،بلع ي ،يام ،وزویني و ابنمسكویه یتافتن گياهتان طبتي ،متواد
وشبو و ادویه و ني كر را به

يد نسبت ميدهند.

بلع ي :اندرین هزارسال یك ساعت دردسر یا بي ار نبود

(صدیقيان. 401 :1375 ،

مقدسي :گویند كه او به عل ستار شناسي و پزشكي ميپردا ت (ه ان .
ثعالبي :بهكار بردن داروها و دواها و گياهان وشبو و گردآوردن آنها را از تا هتا
دوردست و ا تالط و دره آميختن و استع ال آنها را بنابر دستتورها پزشتكي آمو تت
(ه ان. 411 :
ح داهلل مستوفي :عل طب در زمان او آغاز كردند (ه ان. 446 :
مير واند :و

واص طبتي و غتذایي گياهتان را بته تجربته و امتحتان شتنا ت (ه تان:

. 449
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سومين یا چهارمين شتا (پتس از هوشتنگ و ته تور یتا

در سنت ایراني متأ رتر،

پس از كيومر  ،هوشنگ و ته ور

است (ه ان . 401 :شاید معرفتي

تيد بتهعنتوان

سومين شا پي داد  ،باعث نسبت پزشكي به و شد است.
تيد ،چهتارمين پادشتا از پادشتتاهان

افستانه هتا تتاریخي ایتران معرفتي طتتب را بته
وهرماني ،نسبت ميدهند (الگود. 19 :1356 ،

در فرگرد بيست وندیداد ،شش صات برا ثریت آمد است:
«چه كسي بود نخستتين پزشتك ردمنتد ( ، 1فر نتد ( ، 2تتوانگر ( ، 3فتر منتد (، 4
رویينتن ( 5و پي داد ( 6؟» (دوست وا . 875 :1377 ،
«چه كس نخستت از مردمتان و درمتاندهنتدگان و ور اونتدان ( 1و كامروایتان ( 2و
تتتوانگران ( 3و شتتكوه ندان ( 4و نيرومنتتدان ( 5و پي تتدادان ( 6بي تتار را از بي تتار
بازداشت؟» (رضي. 1839 :1386 ،
اگر توصيف فردوسي از
م اهد ميكني كه برا
گران ایه

يد را دوي تر بررسي كنتي  ،ه تان شتش صتات ثریتت را
يد آمد است:

ك ر بستتت یكدل پر از پند او

تتيد فرزنتتد او

برآمد بر آن تخت فرخ پدر

بهرس كتتيان بر سر

ك ر بستتت با فر شاهنشهی

هان گ ت سرتاسر او را رهي

زمتانه برآستتتتود از داوری

در مصراد دوم از بيتت اول ،پنتد ن تانه

تاج زر

به فرمان او دیتتتو و مرغ و پر
ردمنتد بتودن شتخص استت .در بستيار از

موارد ،فردوسي پند و رد را با ه بهكار ميبرد:
ه ه برگ و پند و بار

خرد

بگویت كه بنياد ستتتوگند چيست

ز پند و خرد گتر بگردد ستتر

كستي كو رد پرورد كي مرد
خرد را و ان ترا پند چيست

پ تتي اني آیتتد ز گتتيتي بر

در مصراد اول از بيت دوم ،صات فرخ آمد كه ه ان فر ند و كامروا است.
در مصراد دوم از بيت دوم ،تاج زر ن انه توانگر است.
در مصراد اول از بيت سوم ،فر شاهن هي ن اندهند

2/15/2015 1:46:25 PM

فره ند و شكو است.

Text [24] ed. 2.indd 20

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 21 /

در بيت سوم ،شخص ودرت ند معرفي ميشود كته متيتوانتد هتان را مقهتور و پيترو
ود سازد.
در بيت چهارم« ،زمانه برآسود از داور » تعریاي از كل ته پي تداد استت« .كستي كته
نخستينبار وانون گذارد» (كریستن سن 20 :1389 ،و . 168
 .3-4پیشداد

پَرَداته اوستایي بهمعني كسي كه پيش [از دیگران] آفرید شد (نخست آفرید شتد استت

و تر ه پهلو آن پي داد است .بعدها كه فعل «دادن» معني آفریدن را ازدستت داد ،نتام
پي داد معني «كسي كه نخستينبار وانون شاهي را مع ول كرد» یا فق «كسي كه نخستينبار
وانون گذارد» به ود گرفت (كریستن سن 20 :1389 ،و . 168
 .4نتیجهگیری

در نوشتهها اوستایي ،بيشك ثریته نخستين پزشك است كه نامش ميتواند ن ایند

سته

طبقه ا ت اعي باشد .ثریته با صاام ردمند ،فر ند  ،فره ند ،توانگر ،ودرت ند و پي داد
توصيف شد است .در این ميان ،فریدون بهعنوان اژدهاكش معرفي متيشتود و

تيد بته

عنوان شاهي كه در زمان و مرگ و بي ار و پير و ود ندارد.
در دور

ميانته ،صتتاام ثریتتته حتذف متتيشتتوند و بي تتتر فریتدون بتتهعنتتوان پزشتتك،

اژدهاكش و افسونگر معرفي ميشود؛ البته بر ي نيز

يد را نخستين پزشك ميدانند.

شاید معرفي شخصيتي كه دارا شش صات باال باشد ،مو تب چنتين تغييتر نتامي شتد
است .این صاام ،بهویژ پي داد بودن ،هن هر كسي را به این موضود رهن ون متيكنتد
كه ثریته باید یكي از شاهان پي داد باشد و این صاام تنهتا در تور یتك شتا پي تداد
هستند.
فردوسي نيز نام ثریته را تنها بهعنوان پدر گرشاسد ،پهلوان ایراني ،بتهكتار متيبترد و از
صاام و  ،از له پزشك بودن و  ،سخني بهميان ن يآورد .او دانش و افسونگر را بته
فریدون نسبت ميدهد كه با افسونها

2/15/2015 1:46:25 PM

ویش ميتواند بر پليد ها غلبه كنتد و

تيد را

Text [24] ed. 2.indd 21

 / 22نخستین پزشک اساطیری ایران چه کسی است؟

بهگونها متااوم توصيف ميكند؛ بهطور كته و را نخستتين پزشتك متيدانتد و شتش
صات ردمند ،كامروا (فر ند  ،توانگر ،شكوه ند (فره ند  ،نيرومند و پي داد را كته در
اوستا برا توصيف ثریته آمد اند ،در وصف
از شاهان پي داد (كيومر  ،طه ور ،

يد ميسراید.
يد و فریدون بنتابر نوشتتههتا اوستتایي

بسيار موارد ،ه چون اژدهاك ي ،افسونگر  ،نبتود بي تار و مترگ و  ، ...بته فریتدون و
يد نسبت داد ميشود و به ه ين دليل ،بر تي فریتدون و بر تي نيتز
ميدانند .برا بسيار  ،از له فردوسي،

تيد را ثریتته

يد مناسبترین گزینه است؛ زیرا سومين شتا

پي داد است و سوم بودن و با نام ثریته ،بهمعنا سه ،انطباق ميیابد.
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