چکيده
فريدون ،اين پادشاه پيشدادي و اسطورهاي ،در ادبيات ما نماد
شكوه ،قدرت و پيروزي است .در منابع كهن ودايي ،اوستايي،
پهلوي ،فارسي و عربي جلوههاي گوناگون شخصيت اساطيري
او به تصوير كشيده شده است .اين روايات در برخي جزئيات
ب��ا هم متفاوتاند اما در بنمايهها و كليات داس��تانها اغلب
وحدت نس��بي دارند ك��ه در ضحاك ،به حد كث��رت و تواتر
رسيده اس��ت اما در مواردي از قبيل نسبت دادن برخي امور
به فريدون ،ب��ه دليل تفاوتها و دگرگونيهاي فراوان روايات
نميت��وان از صدق يا كذب آنها با اطمينان س��خن گفت .در
اين مقاله سعي شده است تمامي روايات مشابه و متفاوتي كه
دربارة فريدون در منابعي همچون ريگ وداي هنديان ،اوستا،
بندهشن ،شاهنامه ،تاريخ طبري ،اخبار الطوال ،مروج الذهب،
مجمل التواريخ ،غرر ملوكالفرس ،زيناالخبار و ...آمده است،
بررسي شود و مورد مقايسه قرار گيرد.

منصوره غالمي حنايي
كارشناس ارشد
زبان و ادب فارسي
و دبير ادبيات دبيرستانهاي
شيراز

کلید واژهها:
فريدون ،اوستا ،منابع پهلوي ،منابع اسالمي.
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مقدمه
فريدون از برترين و باش��كوهترين پادش��اهان پيش��دادي است.
بسياري معتقدند كه «پادشاهان پيشدادي و كياني شخصيتهايي
سراسر غيرتاريخياند و تنها در محدودة اساطير ميتوان از آنها
گفتوگو كرد» (بهار .)84 :1372 ،اگرچه دربارة فريدون و بسياري
از شخصيتهاي اس��طورهاي كهن ما سنگ نوشتهاي بر كوهها
يا اثري از زير تودههاي خاك بهدس��ت نيامده اس��ت ،نميتوان
وجود حقيقي آنها را انكار كرد و داس��تانهاي مربوط به آنان را
بيپايه و اساس شمرد .در قديميترين اثر ايراني ،يعني اوستا ،و
آثار كهن هندي ،مانند ودا ،نام فريدون ذكر ش��ده اس��ت و اين
موضوع نشان ميدهد كه فريدون از شخصيتهاي هند و ايراني
قبل از مهاجرت آرياييان اس��ت .رواي��ات مربوط به او به صورت
شفاهي س��ينه به سينه در مناطق مختلف سكونت آرياييان به
نسلهاي بعد منتقل شدهاند و در اين رهگذر ،برخي داستانها
پروب��ال يافته و برخي اس��امي در برخورد ب��ا لهجههاي متنوع
تغييراتي پيدا كردهاند .اين روايات بعد از اوستا در كتب پهلوي،
مانند خداينامههاي عصر ساسانيان ،بيان شدهاند و بعدها در كتب
فارسي و عربي پس از اسالم به عنوان منبع از آنها استفاده شده
است .در اين كتب تاريخي و نيمه تاريخي داستانها با اختالفاتي
بيان شدهاند كه ناشي از كثرت منابع كتبي و شفاهي نويسندگان
است .در اينجا روايات مربوط به فريدون در منابع ايراني و اسالمي
مورد بررسي ،تحليل و مقايسه قرار ميگيرد تا جنبههاي مختلف
زندگي او هرچه بيش��تر بر ما آش��كار گردد .از جملة اين كتب،
شاهنامة فردوسي است كه جزئيات داستانهاي فريدون و برخي
ديگر از شخصيتهاي اساطيري در آن به مفصلترين شكل خود
ذكر شده است .البته شاهنامه دربارة برخي شخصيتها همچون
گرشاسب سكوت اختيار كرده است .دليل اين امر را بسياري از
محققان تالش فردوسي براي بيبديل جلوهدادن رستم ميدانند.

برابر است( .بهار .)88 :1372 ،در اوستا نام او ثرائتون از خاندان اثوي
اس��ت (دوستخواه .)426 :1381 ،در اوستا دربارة تولد فريدون آمده
كه چون پدر او دومين كس��ي بود كه از هوم (گياهي كه از آن
در مراسم نيايش نوشيدني تهيه ميكردهاند و به عنوان يك ايزد
مورد ستايش قرار ميگرفته) نوشابه ساخته است ،اين بهروزي
بدو رسيد كه او را پسري زاده شد :ثرائتون از خاندان توانا( ...هات
 ،9كردة  .)7در منابع پهلوي همچون بندهشن و مينوگ خرد
نام او فريتون ذكر شده است« :فريتون اثفيان پسر پور ترا (پور
گاو) پسر سياك ترا (سياك گاو) پسر سپت ترا (سپيد گاو) پسر
گفر ترا (گفر گاو) پس��ر رماترا پسر و نفرغشن پسر جم( ».صفا،
.)464 :1379
از ميان آثار اسالمي ،در آثار الباقيه و تاريخ طبري همين سلسلة
انساب ذكر شده است« :از قول ثعبي شنيدهايم افريدون از نسل
ج��م بود .نهمين فرزند او بود .پدرش اثفيان نام داش��ت .پدران
افريدون تا ده پشت همه اثفيان نام داشتند؛ يكي اثفيان صاحب
گاو قرمز و يكي اثفيان صاحب گاو ابلق ...و فريدون پسر اثفيان
پر گاو بود( ».طبري.)152 :1375 ،
صاحب��ان مروجالذهب ،زيناالخب��ار و كاملالتواريخ فريدون را
فرزن��د اثفيان ميدانند .صاحب اخبارالط��وال فريدون را همان
نمرود ميداند« :كس��ي پيش نمرود پسر كنعان پسر جمشيد
شاه فرستادند و نمرود بر ضحاك پيروز شد( ».دينوري.)30 :1367 ،
اما در غررملوك الفرس روايت متفاوتي ذكر ش��ده اس��ت« :در
همين روزگار ،زن آبتين از خاندان تهمورث پسري بزاد كه پدر
او را فري��دون نامي��د» (ثعالبي )54 :1372 ،كه البته در اس��اس با
ساير روايات اسالمي تضادي ندارد؛ چرا كه تهمورث پدر جمشيد
است .و اين سخن با روايت شاهنامه كام ً
ال مطابق است:
فر جمشيد بود
جهانجوي با ّ
بهكردار تابنده خورشيد بود (ص )57
ز طهمورث گرد بودش نژاد
پدر بر پدر بر همي داشت ياد (ص )60
فريدون كه بودش پدر آبتين
شده تنگ بر آبتين بر زمين (ص )57
و اين نشاني از يكساني منابع شاهنامه و غررملوك الفرس است.
البته در روايات پهلوي ،جمش��يد از اعقاب هوشنگ و تهمورث

نام و نسب فريدون
قديميترين كتابي كه در آن از اساطير ايراني اثري ديده ميشود،
ريگ وداست .در ريگ وداي هندوان شخصيتي به نام «تريته»
هس��ت كه ماجراهاي او با فريدون ايراني مطابقت دارد اما لقب
تريتة ودايي «آبتيه» است كه با «اثويه» ،پدر فريدون ،در اوستا
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نبرد با ضحاك
در هم��ة متوني كه ش��رح حالي ـ اگرچه بس��يار مختصر ـ از
فري��دون در آنه��ا آمده ،ناب��ودي ضحاك به فريدون نس��بت
داده شده است .در اوس��تا تقريباً همهجا از فريدون به عنوان
نابودكنندة ضحاك نام برده ش��ده اس��ت .از جمله در يش��ت
 8كردة  13و  14آمده «ثرئتون پس��ر آث��وي ...گفت مرا اين
ي دار كه من بر ازي دهاك سه پوزة سه كلة شش
كاميابي ارزان 
چشم  ...پيروز شوم ...و در واسپ توانا  ...او را كاميابي بخشيد».
(دوستخواه.)347 :1381 ،
در متون پهلوي مانند بندهشن و مينوگ خرد (صفا)463 :1379 ،
و متون اس�لامي نيز از اين ماجرا س��خن رفته است .براساس
شاهنامه ضحاك ،پادشاه ستمگر ،آبتين پدر فريدون را ميكشد
و مغ��ز او را طعمة مارهايي كه بر دوش��ش روييدهاند ،ميكند.
وقت��ي ضحاك به وس��يلة جادوگران از نابودي خود به دس��ت
فريدون آگاه ميشود ،به جستوجوي او برميخيزد .فرانك ،مادر
فريدون ،فرزند كوچكش را به نگهبان گاو پرمايه ميسپرد و او را
از شير اين گاو تغذيه ميكند .با آگاهي ضحاك از محل اختفاي
فريدون ،فرانك با فرزندش از ايران خارج ميش��ود .ضحاك نيز
گاو پرمايه را كشته و همهجا را به آتش ميكشد .چون فريدون
يال برميكش��د ،به خونخواهي پدر بهپا ميخي��زد .مردم و از
جمل��ه كاوة آهنگر نيز كه از ظلم ضحاك به س��توه آمدهاند ،با
فري��دون همراه ميش��وند و عليه او به پ��ا ميخيزند و ضحاك
را نابود ميكنند .در اوس��تا و بيش��تر منابع اسالمي از جزئيات
داستان مطلبي ذكر نشده است.
دربارة انگيزة جنگ فريدون عليه ضحاك در برخي منابع عالوه
ب��ر گرفتن انتقام پدر ،گرفتن انتقام خ��ون گاو پرمايه نيز ذكر
شده است:
فريدون به خورشيد بر برد سر
كين پدر (ص )66
كمر تنگ بستش به ِ
همان گاو پرمايه كم دايه بود
ز پيكر تنش همچو پيرايه بود
خون چنان بيزبان چارپاي
ز ِ
چه آمد بر آن مرد ناپاك را

برادر اوست (صفا .)446 :1369 ،اين موضوع نشان ميدهد فردوسي
در اي��ن باب به متون پهلوي توجهي نداش��ته اس��ت .تنها در
شاهنامه نام مادر او «فرانك» ذكر شده است:
فرانك بدش نام و فرخنده بود
به مهر فريدون دل آكنده بود (ص )58
در مجملالتواريخ (ص  )27ني��ز نام مادرش «فري رنك» دختر
طهور ملك جزيرة بسالماجين آمده است.
مطابقت فريدون با پيامبران سامي
ه��ر يك از متون تاريخي دورة اس�لامي فري��دون را با يكي از
پيامبران سامي برابر دانستهاند؛ طبري ميگويد« :به پندار بعضي
نسبشناسان نوح همان افريذون بود كه ازدهاق را مغلوب كرد.
بعضي گويند افريذون سليمان پسر داوود بود .بعضي پنداشتهاند
ذوالقرنين حريف ابراهيم بود كه در بئرالس��بع بمرد و در قرآن
آمده است( ».طبري)153 :1375 ،
در كاملالتواريخ آمده اس��ت« :نوح همان فريدون بود كه آژدي
هاك را سركوب كرد و برخي پنداشتهاند كه فريدون همان دو
ش��اخدار (ذوالقرنين) دوست ابراهيم است .من از اينرو نام او را
در اينجا آوردهام كه داس��تان او با فرزندان س��هگانهاش همانند
داستان نوح است( ».ابناثير.)90 :1370 ،
صاحب اخبارالطوال نيز ميگويد« :نمرود همان كسي است كه
ايرانيان او را فري��دون مينامند( ».دينوري .)30 :1367 ،بلعمي نيز
جد فريدون را از همنشينان نوح در كشتي ميداند« :و از فرزندان
جمش��يد جواني مانده بود با خرد و دانش و نيكو روي و بر دين
نوح بود و با نوح به كش��تي اندر و از آن هش��تاد تن بود .چون از
كش��تي بيرون آمده بود ،او را فرزندان آمدند و از نسل او جواني
مانده بود كه به وقت ضحاك بگريخته بود( ».بلعمي.)111 :1380 ،
اما صاحب مجملالتواريخ ضمن ذك��ر روايات گوناگون در اين
مورد ،تمامي اين انطباقها را رد ميكند و محال ميداند.
(بينا)43 :1381 ،

نويسندگان اسالمي هر يك از اتفاقات زندگي فريدون را با يكي
از رويدادهاي پيامبران سامي مطابقت دادهاند .در اين ميان ،در
غررملوك الفرس ،زيناالخبار و مروجالذهب مانند ش��اهنامه از
اين انطباقات سخني به ميان نيامده است.

ادامه مطلب در وبگاه نشریه
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