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چکیده
فریدون، این پادشاه پیشدادي و اسطوره اي، در ادبیات ما نماد 
شکوه، قدرت و پیروزي است. در منابع کهن ودایي، اوستایي، 
پهلوي، فارسي و عربي جلوه هاي گوناگون شخصیت اساطیري 
او به تصویر کشیده شده است. این روایات در برخي جزئیات 
ب��ا هم متفاوت اند اما در بن مایه ها و کلیات داس��تان ها اغلب 
وحدت نس��بي دارند ک��ه در ضحاک، به حد کث��رت و تواتر 
رسیده اس��ت اما در مواردي از قبیل نسبت دادن برخي امور 
به فریدون، ب��ه دلیل تفاوت ها و دگرگوني هاي فراوان روایات 
نمي ت��وان از صدق یا کذب آنها با اطمینان س��خن گفت. در 
این مقاله سعي شده است تمامي روایات مشابه و متفاوتي که 
دربارة فریدون در منابعي همچون ریگ وداي هندیان، اوستا، 
بندهشن، شاهنامه، تاریخ طبري، اخبار الطوال، مروج الذهب، 
مجمل التواریخ، غرر ملوک الفرس، زین االخبار و... آمده است، 

بررسي شود و مورد مقایسه قرار گیرد.

کلید واژه ها:
فریدون، اوستا، منابع پهلوي، منابع اسالمي.
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مقدمه
فریدون از برترین و باش��کوه ترین پادش��اهان پیش��دادي است. 
بسیاري معتقدند که »پادشاهان پیشدادي و کیاني شخصیت هایي 
سراسر غیرتاریخي اند و تنها در محدودة اساطیر مي توان از آنها 
گفت وگو کرد« )بهار، ۱۳۷۲: 8۴(. اگرچه دربارة فریدون و بسیاري 
از شخصیت هاي اس��طوره اي کهن ما سنگ نوشته اي بر کوه ها 
یا اثري از زیر توده هاي خاک به دس��ت نیامده اس��ت، نمي توان 
وجود حقیقي آنها را انکار کرد و داس��تان هاي مربوط به آنان را 
بي پایه و اساس شمرد. در قدیمي ترین اثر ایراني، یعني اوستا، و 
آثار کهن هندي، مانند ودا، نام فریدون ذکر ش��ده اس��ت و این 
موضوع نشان مي دهد که فریدون از شخصیت هاي هند و ایراني 
قبل از مهاجرت آریاییان اس��ت. روای��ات مربوط به او به صورت 
شفاهي س��ینه به سینه در مناطق مختلف سکونت آریاییان به 
نسل هاي بعد منتقل شده اند و در این رهگذر، برخي داستان ها 
پروب��ال یافته و برخي اس��امي در برخورد ب��ا لهجه هاي متنوع 
تغییراتي پیدا کرده اند. این روایات بعد از اوستا در کتب پهلوي، 
مانند خداینامه هاي عصر ساسانیان، بیان شده اند و بعدها در کتب 
فارسي و عربي پس از اسالم به عنوان منبع از آنها استفاده شده 
است. در این کتب تاریخي و نیمه تاریخي داستان ها با اختالفاتي 
بیان شده اند که ناشي از کثرت منابع کتبي و شفاهي نویسندگان 
است. در اینجا روایات مربوط به فریدون در منابع ایراني و اسالمي 
مورد بررسي، تحلیل و مقایسه قرار مي گیرد تا جنبه هاي مختلف 
زندگي او هرچه بیش��تر بر ما آش��کار گردد. از جملة این کتب، 
شاهنامة فردوسي است که جزئیات داستان هاي فریدون و برخي 
دیگر از شخصیت هاي اساطیري در آن به مفصل ترین شکل خود 
ذکر شده است. البته شاهنامه دربارة برخي شخصیت ها همچون 
گرشاسب سکوت اختیار کرده است. دلیل این امر را بسیاري از 
محققان تالش فردوسي براي بي بدیل جلوه دادن رستم مي دانند.

نام و نسب فریدون 
قدیمي ترین کتابي که در آن از اساطیر ایراني اثري دیده مي شود، 
ریگ وداست. در ریگ وداي هندوان شخصیتي به نام »تریته« 
هس��ت که ماجراهاي او با فریدون ایراني مطابقت دارد اما لقب 
تریتة ودایي »آبتیه« است که با »اثویه«، پدر فریدون، در اوستا 

برابر است. )بهار، ۱۳۷۲: 88(. در اوستا نام او ثرائتون از خاندان اثوي 
اس��ت )دوستخواه، ۱۳8۱: ۴۲6(. در اوستا دربارة تولد فریدون آمده 
که چون پدر او دومین کس��ي بود که از هوم )گیاهي که از آن 
در مراسم نیایش نوشیدني تهیه مي کرده اند و به عنوان یک ایزد 
مورد ستایش قرار مي گرفته( نوشابه ساخته است، این بهروزي 
بدو رسید که او را پسري زاده شد: ثرائتون از خاندان توانا... )هات 
9، کردة ۷(. در منابع پهلوي همچون بندهشن و مینوگ خرد 
نام او فریتون ذکر شده است: »فریتون اثفیان پسر پور ترا )پور 
گاو( پسر سیاک ترا )سیاک گاو( پسر سپت ترا )سپید گاو( پسر 
گفر ترا  )گفر گاو( پس��ر رماترا پسر و نفرغشن پسر جم.« )صفا، 

.)۴6۴ :۱۳۷9
از میان آثار اسالمي، در آثار الباقیه و تاریخ طبري همین سلسلة 
انساب ذکر شده است: »از قول ثعبي شنیده ایم افریدون از نسل 
ج��م بود. نهمین فرزند او بود. پدرش اثفیان نام داش��ت. پدران 
افریدون تا ده پشت همه اثفیان نام داشتند؛ یکي اثفیان صاحب 
گاو قرمز و یکي اثفیان صاحب گاو ابلق... و فریدون پسر اثفیان 

پر گاو بود.« )طبري، ۱۳۷۵: ۱۵۲(.
صاحب��ان مروج الذهب، زین االخب��ار و کامل التواریخ فریدون را 
فرزن��د اثفیان مي دانند. صاحب اخبارالط��وال فریدون را همان 
نمرود مي داند: »کس��ي پیش نمرود پسر کنعان پسر جمشید 
شاه فرستادند و نمرود بر ضحاک پیروز شد.« )دینوري، ۱۳6۷: ۳0(.

اما در غررملوک الفرس روایت متفاوتي ذکر ش��ده اس��ت: »در 
همین روزگار، زن آبتین از خاندان تهمورث پسري بزاد که پدر 
او را فری��دون نامی��د« )ثعالبي، ۱۳۷۲: ۵۴( که البته در اس��اس با 
سایر روایات اسالمي تضادي ندارد؛ چرا که تهمورث پدر جمشید 

است. و این سخن با روایت شاهنامه کامالً مطابق است:
جهانجوي با فّر جمشید بود

به کردار تابنده خورشید بود )ص ۵۷(
ز طهمورث گرد بودش نژاد

پدر بر پدر بر همي داشت یاد )ص 60(
فریدون که بودش پدر آبتین 

شده تنگ بر آبتین بر زمین )ص ۵۷(
و این نشاني از یکساني منابع شاهنامه و غررملوک الفرس است. 
البته در روایات پهلوي، جمش��ید از اعقاب هوشنگ و تهمورث 

هنامه نیز فریدون در نوجواني 
براساس شا
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ت )فردوس
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ب
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را در هندوستان مي داند( و پ

ود آمد و 
س، فر
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ا ماند
کاخ ضحاك را ویران کرد و در آنج

پادشاهان  باشکوه ترین  از  یکي  فریدون 

پیشدادي و اسطوره اي ایران است که در 

ي یاد شده است. 
 منابع از او به نیک
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در  زئیات 
ج از  پاره اي  از  صرف نظر 

ت امور از وحدت نسبي برخوردارند
کلی
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برادر اوست )صفا، ۱۳69: ۴۴6(. این موضوع نشان مي دهد فردوسي 
در ای��ن باب به متون پهلوي توجهي نداش��ته اس��ت. تنها در 

شاهنامه نام مادر او »فرانک« ذکر شده است: 
فرانک بدش نام و فرخنده بود

به مهر فریدون دل آکنده بود )ص ۵8(
در مجمل التواریخ )ص ۲۷( نی��ز نام مادرش »فري رنک« دختر 

طهور ملک جزیرة بسالماجین آمده است.

مطابقت فریدون با پیامبران سامي
ه��ر یک از متون تاریخي دورة اس��المي فری��دون را با یکي از 
پیامبران سامي برابر دانسته اند؛ طبري مي گوید: »به پندار بعضي 
نسب شناسان نوح همان افریذون بود که ازدهاق را مغلوب کرد. 
بعضي گویند افریذون سلیمان پسر داوود بود. بعضي پنداشته اند 
ذوالقرنین حریف ابراهیم بود که در بئرالس��بع بمرد و در قرآن 

آمده است.« )طبري، ۱۳۷۵: ۱۵۳(
در کامل التواریخ آمده اس��ت: »نوح همان فریدون بود که آژدي 
هاک را سرکوب کرد و برخي پنداشته اند که فریدون همان دو 
ش��اخ دار )ذوالقرنین( دوست ابراهیم است. من از این رو نام او را 
در اینجا آورده ام که داس��تان او با فرزندان س��ه گانه اش همانند 

داستان نوح است.« )ابن اثیر، ۱۳۷0: 90(.
صاحب اخبارالطوال نیز مي گوید: »نمرود همان کسي است که 
ایرانیان او را فری��دون مي نامند.« )دینوري، ۱۳6۷: ۳0(. بلعمي نیز 
جد فریدون را از همنشینان نوح در کشتي مي داند: »و از فرزندان 
جمش��ید جواني مانده بود با خرد و دانش و نیکو روي و بر دین 
نوح بود و با نوح به کش��تي اندر و از آن هش��تاد تن بود. چون از 
کش��تي بیرون آمده بود، او را فرزندان آمدند و از نسل او جواني 
مانده بود که به وقت ضحاک بگریخته بود.« )بلعمي، ۱۳80: ۱۱۱(.

اما صاحب مجمل التواریخ ضمن ذک��ر روایات گوناگون در این 
مورد، تمامي این انطباق ها را رد مي کند و محال مي داند. 

)بي نا، ۱۳8۱: ۴۳(
نویسندگان اسالمي هر یک از اتفاقات زندگي فریدون را با یکي 
از رویدادهاي پیامبران سامي مطابقت داده اند. در این میان، در 
غررملوک الفرس، زین االخبار و مروج الذهب مانند ش��اهنامه از 

این انطباقات سخني به میان نیامده است.

نبرد با ضحاك
در هم��ة متوني که ش��رح حالي � اگرچه بس��یار مختصر � از 
فری��دون در آنه��ا آمده، ناب��ودي ضحاک به فریدون نس��بت 
داده شده است. در اوس��تا تقریباً همه جا از فریدون به عنوان 
نابودکنندة ضحاک نام برده ش��ده اس��ت. از جمله در یش��ت 
8 کردة ۱۳ و ۱۴ آمده »ثرئتون پس��ر آث��وي... گفت مرا این 
کامیابي ارزاني  دار که من بر ازي دهاک سه پوزة سه کلة شش 
چشم ... پیروز شوم... و در واسپ توانا ... او را کامیابي بخشید.« 

)دوستخواه، ۱۳8۱: ۳۴۷(. 
در متون پهلوي مانند بندهشن و مینوگ خرد )صفا، ۱۳۷9: ۴6۳( 
و متون اس��المي نیز از این ماجرا س��خن رفته است. براساس 
شاهنامه ضحاک، پادشاه ستمگر، آبتین پدر فریدون را مي کشد 
و مغ��ز او را طعمة مارهایي که بر دوش��ش روییده اند، مي کند. 
وقت��ي ضحاک به وس��یلة جادوگران از نابودي خود به دس��ت 
فریدون آگاه مي شود، به جست وجوي او برمي خیزد. فرانک، مادر 
فریدون، فرزند کوچکش را به نگهبان گاو پرمایه مي سپرد و او را 
از شیر این گاو تغذیه مي کند. با آگاهي ضحاک از محل اختفاي 
فریدون، فرانک با فرزندش از ایران خارج مي ش��ود. ضحاک نیز 
گاو پرمایه را کشته و همه جا را به آتش مي کشد. چون فریدون 
یال برمي کش��د، به خون خواهي پدر به پا مي خی��زد. مردم و از 
جمل��ه کاوة آهنگر نیز که از ظلم ضحاک به س��توه آمده اند، با 
فری��دون همراه مي ش��وند و علیه او به پ��ا مي خیزند و ضحاک 
را نابود مي کنند. در اوس��تا و بیش��تر منابع اسالمي از جزئیات 

داستان مطلبي ذکر نشده است.
دربارة انگیزة جنگ فریدون علیه ضحاک در برخي منابع عالوه 
ب��ر گرفتن انتقام پدر، گرفتن انتقام خ��ون گاو پرمایه نیز ذکر 

شده است: 
فریدون به خورشید بر برد سر

کمر تنگ بستش به کیِن پدر )ص 66(
همان گاو پرمایه کم دایه بود
ز پیکر تنش همچو پیرایه بود
ز خوِن چنان بي زبان چارپاي

چه آمد بر آن مرد ناپاک را
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