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 چکیده
ای، هنای قبیلن   تحوالت اجتماعی یک ملت را در اعصار کهنن بازیافنتآ آرنار سنازمان    توان انعکاس و در اساطیر، می

های نبرد نیکی و بدی است؛ در اساطیر ایراننی  توتمیسم در اساطیر دیده می شودآ نبرد میان نیکی و بدی و انتقام از جلوه
اسطوره ایران و هند منرتب  بنا ابرهنای     غیر از متون زردتشتی فریدون پیش از هم  ی قهرمانان با گاو پیوند دارد ک  در

باران زا و در تقابل ضحاک ک  نماد خشکی است قرار داردآ فریدون نماد آب و باران اسنتآ او بن  لحناا داشنتن سن       
 نیروی ویژه یعنی توان رزمی، طبابت و افسونگری چهره ای ممتاز از دیگر قهرمانان داردآ 

ر چند فرزند باشدآ ضحاک اژدهای س  پوزه و شنش چشنم منی خواهند     هم چنین از خون بیگناهان نباید گذشت، ه
جهان را از مردمان تهی کند و فریدون همواره آرزوی پیروزی بر اژی دهاک در ربودن زنان او ب  امید باروری و زاینش  

شتن این داردآ در این داستان سروش غیبی ک  در حکم خرد و وجدان مخفی فریدون است ب  او هشدار می دهد ک  از ک
جادوگر چیزی نصیب او نخواهد شدآ سروش افسونها را ب  فریدون آموخت  و او ب  پسرانش انتقال دادآ خاندان فریندون  

ی الهنی  مردمی زارع بودند و نام بیشتر آنها با گاو همراه است و صاحب گاوهای گوناگون بوده اندآ فریندون دارای فنره  
 رسد و سپس در منوچهر این نور الهی جای می گیردآاستریال پس از او این نور ب  ایرج می 

فداکاری ها مادر و لطف الهی باعث شد تا فریدون شر ضحاک را از سر مردم کوتاه کندآ  کینن  خنواهی از ارکنان    
داستان های باستان است و فریدون می پنداشت وظیف  ی او در جهان همین انتقام جویی و عدالت گستری استآ  وقنایع  

ی آز گریبان فریدون را نمی فشارد، دیو آز را ب  زندان منی  افتد و در نهایت عقدهیزی در زندگی او اتفاق میشگفت انگ
 کند و لبریز از اندوه و حسرت زندگی را بدرورد می کندآ 

 
 اسطوره و تحول آن، خاندان فریدون، سروش در دین زرتشت، توتم.: واژگان کلیدی

. 

 مقدم آ 1
انتقام، جلوه ی نبرد بین نیکی و بدی در شاهنامه آن است که باید اصول به هر قیمتیی هتیت محتیرم شیمرده شیود،      
نباید از سر خون بی گناهان گذشت و گناهکار را بی مجازات گذاشت هر چند فرزند باشید، ماننید سیلم و تیور کیه      

یخترو به نابودی او می کوشید. هییم مظه یه ای نیه     فریدون به جنگ آنها قیام کرد یا نیا باشد مانند افراسیاب که ک
خویشاوندی و نه دوستی مانع کین خواهی نمی شود و همه ی کتانی که مرتکی  گنیاه شیده انید ییا از گناهکیاران       

 پشتیبانی می کنند به کیفر خواهند رسید. 
آن چه در شاهنامه است بزرگداشت نیاکان است که بیشتر متوجه پیوندهای خیونی اسیت و در ایین مییان، انتقیام      
نیاکان واج  است و انگیزه ی اساسی بیشتر جنگ های دوره پهلوانی است، آن که بد کند به همان سان مجازات می 

را به انتقام پدر و هم چنین گاو بر مایه که دایه  بیند و به ن ر می رسد انگیزه ی توتمی دارد چنان که فریدون ضحاک
 ی اوست به بند می کشد.  

در این تحقیق تظش شده است به بررسی و تحلیی  شخیییت فرییدون در شیاهنامه پرداختیه شیود. شخیییت        
 فریدون و اینکه نام او در ادبیات پهلوی و اوستا چگونه آمده است.  
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فریدون، توتم خانوادگی، فرزندان، مادر فریدون و هس انتقیام جیویی و    یدر ادامه، بحثی پیرامون تحول اسطوره
 ... آمده است. 

در کتاب هایی که درباره اساطیر ایران نوشته شده و هم چنین کتاب هایی که توسی  اسیاتید برجتیته ی زبیان از     
گ  و کتیاب ز دفتیر نبشیته   جمله دکتر صفا، دکتر اسظمی، دکتر جظل خالقی مطلق و مقاالتی که در شاهنامه پژوهیی  

 باستان نوشته شده، مطالبی درباره فریدون آمده است.  
معنی نام فریدون با سه نییروی او در سینت   »نگارنده با جمع آوری مطال  و هم چنین بررسی مقاله ای با عنوان: 

اخته اسیت. منبیع   به قلم دکتر چنگیز موالیی به بحث و تحلی  شخییت فریدون پرد« های اساطیری و هماسی ایران
 باشد.( می1831اصلی استفاده شده در این تحقیق شاهنامه فردوسی بکوشش سعید همیدیان )چاپ 

 
 آ فریدون  2

( فرزند اثرث است. اثرث دومین کتی است که گیاه هوم را می فشارد 3تا  6بند  9فریدون بنا بر مطال  اوستا )یتن 
شود. که نجی  و توانا و شکتت دهنده ی اژدهاک است. او بخشیده می و در برابر این نیکی به او پتری فریدون نام

( فره گتتیته شیده از جمشیید دومیین بیار بیه       83-42از فره کیانی برخوردار است و بنا بر مطال  زامیاد پشت )بند 
ون بیدل  فریدون تعلق می گیرد. نام فریدون در داستان های ودایی )ترای تن( است. سپس به تری تن فریتون و فریید 

گشته است. نام پدر او آپتی است که معنی پتر آب برآرنده روشینی از ابراسیت فرییدون نمیاد آب و بیاران  اسیت.       
))محققان بر این ن ر هتتند که نام او با شاه ثرایتون شهریار آب ها و اقیانوس ها این بیاور را قیوت میی بخشید. بیا      

ت و او در چنین روزگاری بر ضحاک پیروز شد که باز هم بیاور  توجه به اینکه جشن مهرگان از یادگاران فریدون اس
 (66: 1836آب رسانی و باران زایی فریدون را تقویت می نماید.(( )طالبی، 

))در اوستا، همواره فریدون آرزوی پیروزی بر اژدی هاک و ربودن زنان او )ارنوک و ستگهوک( ارنواز و شهرنواز 
ته ی باروری و زایش می دانند، فریدون هم غی  دان است هم سیاهر هیم نیمیه    شاهنامه است که آنان را زنان شایت

 (.161: 1868پیامبر. با این هال نمی تواند از بد هوادث در امان بماند.(( )اسظمی، 
بهره وری از فره ی ایزدی و آراستگی او به زیور دانایی، فروتنی شهریارانه دریافت هکیمانیه ای بیدو داده اسیت    

در هیم هال از مشاوره ی دیگران بی نیاز نمی بیند و در مهمات با صاهبان خرد  و اندیشیه رایزنیی میی     که خود را
کند. کار فریدون سازمان دهی اجتماعی است و آن را از راههای مختلف انجام می دهد. آشفتگی ناشیی از هکومیت   

ا استفاده از خرد کارها را مشروعیت میی  ضحاکی را فرو می نشاند، بدون هضور پهلوانان بر دشمن پیروز می شود. ب
دهد. ))تقتیمات طبقاتی عیر فریدون الزامًا به معنیی دوری او از تیوده ی میردم و محیدود کیردن افیراد در گیروه        
اجتماعی خاص، آن گونه که در دوره ساسانیان رواج داشته است، نیتت بلکه جایگزینی هریک از افیراد در یکیی از   

تار و پیشه ور و کشاورز تدبیری است تا از آشوبی اهتمالی که از دخالت نابه جیای افیرد در   سه گروه روهانی، ارتش
 (.  26: 1891زمینه هایی که با بییرت و تخیص آنان ارتباط ندارد، جلوگیری شده باشد.(( )راشد محی ، 
تاز از دیگر قهرمانان ))فریدون به لحاظ داشتن سه نیروی ویژه یعنی توان رزمی، طبابت و افتونگری چهره ای مم

اساطیری دارد. او در ادبیات ایران با نوعی جادوگری و پزشکی نیز ارتباط دارد و همیشه مقبولیتی عامه داشیته اسیت    
هر چند در متن های پهلوی جزء گناهکاران محتوب شده است و هتی آمده است که از نختت بیی میرگ آفرییده    

 (.  32: 1866شده است.(( )آموزگار  شده بود ولی به دلی  ارتکاب گناه میرا 
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موسیوم بیه آفیرین پیبیامبر      48))این خاندان در اوستا با صفاتی هاکی از قدرت و ثروت یاد شده است و در یشیت  
زردتشت، صفت اثوی دارنده ی گله های فراوان است. مردمی زارع بودند و نام بیشتر آنان با جزء گاو )دراوستا گئو( 

 (262: 1869کلمه ی ترا کلمه ی آرامی معادل ثور عربی است.(( )صفا،  رک  استم
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بنابر آنچه در بند هشن آمده خاندان فریدون مالک گاوهای گوناگون بوده انید و در نتیجیه بایید از خانیدان دالور     
سیمای گرزگاوسر فرییدون،  نامداری از کشاورزان برخاسته باشد. در شاهنامه ارتباط این شهریار اسطوره ای با گاو به 

 نوشیدن شیر گاو برمایون بیان شده است.  
 در اوستا از گاو برمایه سخن به میان نیامده، در آثار فارسی به شک  برمایون دیده می شود، مثظ دقیقی می گوید: 

 نو بهار آمد چنین ملک افریدونا                آن کجا گاو نکو بودش پرمایونا
کتر صفا میان این گاو برمایه یا پرمایه با نام فریدون در متون پهلوی یعنی پرگاو که به معنی دارنده اما به گفته ی د

ی گاو بتیار است، ارتباط بتیار نزدیکی وجود دارد. و یا اقظً وجود کلمه ی گاو در اسامی نیاکیان فرییدون ماییه ی    
 پیداشدن داستان گاوپرمایه در روزگاران شده است.  
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سروش به معنی اطاعت یا انضباط، یکی از چهره های محبوب دین زردشتی است. این اییزد در همیه ی آییین هیای     
ها را به بهشیت منتقی    دینی هضور دارد، زیرا او در نیایشها و سرودهای مردمان جای دارد و خدایی است که نیایش

 می کند. 
ریدون، این سروش غیبی خجتته که در هکم خرد و وجدان مخفی فریدون اسیت او را هشیدار میی    در داستان ف

دهد که از کشتن این جادوگر تو را نییبی نیتت. او را در بند نگه دار. ))ین است که پیام سروش و هشیدار خیرد و   
ایی هتیتند، پدییدار میی سیازد.((     وجدان فریدون در منع او از کشتن این هیوال معانی وسیع و ایما و اشاره های زیبی 

 (311: 1836)هبیبیان، 
کند و با گرزه ی گاو سار، کظهخود وی را میی  در پادشاهی ضحاک، پس از آن که فریدون، ضحاک را گرفتار می

 شکند ناگهان سروش سر می رسد و فرمان خداوند را مبنی بر بند کردن ضحاک به آنها ابظغ می کند:  
 دمان                          مزن گفت کو را نیامد زمانبیامد سروش خجتته 

 همیدون شکتته ببندش چو سنگ                 ببر تا در کوه آیدت پیش
 به کوه اندرون به بود بند او                          نباید برش خویش و پیوند او 

 49شاهنامه، ص                                                                                            
سروش سه بار بر فریدون ظاهر می شود: یکی در آغاز نبرد و دو بار دیگر هنگامی که قید کشیتن ضیحاک میی    

 کند و او را از آن کار باز می دارد. زیرا مشیت الهی است که ضحاک در کوه دماوند در بند کشیده شود:  
هانی که برای سرکوبی ضحاک الزم است به او می گوید، فریدون هم گفته ی سروش را میی  سروش غیبی، رازهای ن

 پذیرد.  
 سوی مهتر آمد به سان پری                     نهانی بیا مختش افتونگری
 کجا بندها را بداند کلید                          گشاده به افتون کند ناپدید

 نه آهرمنی نه کار بدی است                 فریدون ندانتت کاین ایزدست   
 81شاهنامه، ص                                                                                     

آورد و در هم میی شیکند، میی تیوان     ))در داستان اشاراتی رفته است که فریدون، طلتم به نام ضحاک را فرو می
ر ضحاک نشانه هایی از جادویی و اهریمنی وجود دارد که با نیکویی و فرانییروی همیاهنگی   چنین پنداشت که در کا

: 1861ندارد. فریدون چون گوش به سروش یزدانی سپرده بود می توانتت طلتم را در هم شکند.(( )فض  اله رضا، 
69) 

رد. ضحاک هم نشینان خیود  در داستان فریدون، ضحاک به فرمان ابلیس گرائید و فریدون به سروش یزدان دل سپ
را به جادو گرایش می دهد و اکنون فریدون به فرمان یزدان جادوی جادوان را سرنگون می کند. در داستان، ضیحاک  
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کوبد ولی سروش بیه او  برد، فریدون با گرز بر سرش میاند همله مینشین فریدونبه دلبران پیشین خود که اینک هم
 گوید دست نگه دار هنوز هنگام مرگ ضحاک فرا نرسیده است باید او را در کوه به بند کنی. می

ظاهراً سروشی که در شکتتن ضحاک جادوگر، فریدون را رهنما بود افتونهایی را به آموخته بیود و فرییدون بیه    
بر آن بند »با جادو انجام داد. پترانش آموخت و همین آموزشها بود که در امتحان و آزمونی که ))سرو(( پادشاه یمن 

 «جادو بتتند راه
 
 آ  گاو توتم قبیل  ی فریدون  5

توتم، شئی مقدس و محترم است و مردم معتقد به آن، روح هیوان یا گیاه توتم قبیله را، هیامی و هفاظیت کننیده ی    
ود یکی شیوند. ))در شیاهنامه   خود می دانتتند.فروید هدف از کاربرد توتم را این می داند که اعضای قبیله با توتم خ

یکی از مهمترین جانوران توتمی شده گاو است و این خویشکاری را از نقشی که در اسیاطیر هنید و ایرانیی داشیته،     
 (99: 1891کت  کرده است.(( )راشد محی ، 

ی بیه بیاور   تقدس گاو در افکار هند و اروپایی، آسیای صبیر،  آشور باستان و ارتباط آن با طوفان و رعید و زاییای  
الیاده بیانگر این واقعیت است که گاو در روزگاران کهن تجلی قدسی خدای زاینده و م هر آثار خیوبی )خیدای جیو    

 (.  111زمین( پرستیده می شده است و هتی مردم به آن سوگند می خورده اند.  )همان، 
همه ی قهرمانیان بیا گیاو پیونید      در اساطیر و داستان های ایرانی غیر از متون زرتشتی، شخییت فریدون بیش از

 دارد. گاو در اسطوره ی هند و ایران مرتب  با ابرهای باران زا و در تقاب  ضحاک نماد خشکی قرار دارد. 
مار، یا اژدها در اساطیر ایران و هند در نقش دیو خشکی ظاهر می شود و از رییزش بیاران جلیوگیری میی کنید.      

بجنگند و او را شکتت دهند. بلکه قهرمانانی با خاستگاه خدایی یا نیمه خیدایی  انتان های معمولی نمی توانند با او 
 (199و تحت همایت خدایان می توانند او را نابود کنند و مردم را از ستم او برهانند. )همان، 

هیر  در اساطیر و دایی، میتره خدائی است هامی مردم که وظیفه ی او گرد آوردن مردم است. در اساطیر اوستایی م
خدای پیمان ها است. و عظوه بر این، مهر در ادبیات اوستائی، خدای جنگ و موجودی سخت جنگاور اسیت )ایین   
وظیفه اخیر، به اهتمال قوی، وظیفه ای است که ایزد مهر، با تضعیف ایندره در ادبیات اوسیتائی، از ایین خیدای دییو     

خ، که مهمترین صنعت اوست، با گاو مربوط می گیردد....  گشته به قرض گرفته است.... مهر با داشتن چراگاه های فرا
این ارتباط مهر با گاو، ما را باز به یاد ایندره در ادبیات ودائی می افکند. که ایندره در نبرد خیود بیا اژدهیایی بیه نیام      

اوها نمیاد ابرهیای   ورتره گاوانی را که به اسارت اژدها درآمده اند، رها می کند و دژ ورتره را ویران می سازد. طبعاً گ
 باران زا به شمار می آیند. )برگرفته از جزوه درباره اساطیر ایران(.

در شاهنامه نگهداری از دختر از کودکی تا جوانی و راهنمایی و مراقبت از او بر عهده ی دایه بود. این نقش چنان 
مایه که شیر دهنده ی فرییدون بیود بیه    با نام دایه گره خورده است که در داستان فریدون در بیان کشته شدن گاو بر 

 جای گاو )دایه( آمده است:  
 بیامد بکشت آن گران مایه را                        چنان بی زبان مهربان دایه را

 فریدون در وصف گاوبرمایه از او یاد کرده است:  
 بودهمان گاو برمایه کم دایه بود                       ز پیکر تنش همچو پیرایه 

 46شاهنامه، ص                                                                                         
 . مادر فریدون6

وقتی فریدون جوانی برومند شد از مادر خواست از اص  و گوهرش بگوید. فرانک ل  به سیخن گشیود کیه ایرانیی     
رسد. نت  اندر نت  دالور بودنید کیه همیواره بیا پلییدی مبیارزه        است و نتبتش به تهمورث دیو بند و جمشید می

نمودند و به فریدون سفارش کرد که چشم بگشاید و از پوسته ی جوانی و بی صبری به درآید و با درایت بیه جهیان   
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بنگرد. مادر فریدون زن خردمندی بود و فرزند را نییحت می کند. هنگامی کیه فرییدون نیزد میادر رفیت تیا بیا او        
 داهاف ی کند، به او گفت: خ

 که من رفتنی ام سوی کارزار              تو را جز نیایش مباد هیم کار
 ز گیتی جهان آفرین برتر است            در او زن به هر نیک و بد هر دو دست
 مادر از فریدون می خواهد که جوانی مکن، زیرا تمام جهان با ضحاک است:  

 یتت         ترا با جهان سربتر پای نیتتبدو گفت مادر که این رای ن
 جز این است آیین پیوند و کین          جهان را به چشم جوانی مبین

 44شاهنامه، ص                                                                              
نکته ی قاب  توجه دعای مادر در هق فرزند خود هتت که همیشه پشیتیبان او در نبیرد بیا جیادوگر زمیان بیود.       

 فرانک بعد از درود و ستایش خدا، از خداوند می خواهد بد جاودان را از جان فریدون دور کند: 
 فرو ریخت آب از مژه مادرش                    همی خواند با خون دل داورش

 زدان همی گفت ز نهار من                   سپردم ترا ای جهان دار منبه ی
 بگردان زجانش بد جاودان                        بپرداز گیتی ز نا بخردان

 42شاهنامه، ص                                                                                      
بارز فرانک بود وقتی که خبیر رسیید فرزنید او تیاجور شیده، نییایش کنیان بیه سیوی          بخشندگی از ویژگی های 

پروردگار رفت و بعد از آن به افراد نیازمند کمک کرد و در گنج را گشود در هدایای فراوان به سوی فرییدون روانیه   
لطیف الهیی هیم شیام       ساخت. اگر فداکاری این مادر گران مایه نبود هرگز فریدون بدان مقام و جایگاه نمی رسید.

مادر و فرزند بود تا فریدون به فرکیانی و یزدانی توانتت ضحاک را در دماوند در بند کند و شر او را از سر ایران کم 
 کند.  
 
 ایرج -تور -آ سلم7

توصیف فردوسی از سه برادر بتیار گویا است. سلم و تور نماینده خشم و پرخاش، دشمنی و کیین تیوزی جنیگ و    
هتتند. اما ایرج پیام آور راستین نیک خویی، آشتی و خویشاوند دوستی و مردم خواهی اسیت بیی هییم     برادر کشی

جا. ایرج زندگی را وفاق و آرامش می داند و دو برادر دیگیر را آز دنییاطلبی و طبییان غضی      نابه  خواست و تمای 
 کور و کر کرده است.  

سیاوش، کیخترو همگی از پهلوانان نیکوکار شیاهنامه انید،   شاهان و شاهزادگان عارف منش شاهنامه چون ایرج، 
اند و مورد تأییید و سیتایش تن ییم کننیدگان )خیدای نامیه( و       همه به خردمندی و درست اندیشی و آراستگی شهره

شخص فردوسی می باشد. اگرچه هر سه فدا می شوند ولی شکتت آنها چون فتحی وانمود می گیردد، همیه اتفیاق    
 ق با آنها بوده است.  ن ر دارند که ه

سهم گرفتن ایرج از ایران دو علت اصلی عمومی و خیوصی داشته است. )) در علت عمیومی رای و مییلحت   
مملکت دخی  بوده به این معنی که ایرانیان ایرج را به سب  فرزانگی اش بر برادرانش ترجیح می داده انید. قرینیه ی   

لشکر سلم و تیور بیه همیان دییدار اول بیر او       دیگر این هدس را تأیید می کند چون ایرج به دیدار برادران می رود.
شیفته می شود و تنها او را سزاوار پادشاهی می داند. علت خیوصی مربوط به عواطف فریدون است چیه از جهیت   
شایتتگی و هوشمندی و چه از ن ر اینکه کوچکتر و نازنین تر است از دو پتر دیگر بیشتر دوست دارد.(( )اسظمی، 

1868 :139  .) 
 هنامه سرچشمه ی هتد برادران آز شمرده شده است. فریدون در اعتراض پترانش می گوید: در شا

 به تخت خرد بر نشتت آزتان                  چرا شد چنین دیو انبازتان
 بترسم که در چنگ آن اژدها                   روان یابد از کالبدتان رها
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شاهنامه بتوان یافت هتی از سیاوش، فیرود و سیهراب م لیوم تیر      ایرج بی گناه ترین پهلوانی است که در سراسر
است. در تقتیم کشور بین پتران فریدون، ایران به ایرج می رسد در بخش ایرج تاج و تخت عیاج و کرسیی و مهیر    

 دیده می شود که ظاهراً نوعی امتیاز برای فرمانروایی ایران بوده است، در بخش سلم و تور سخنی از آنها نیتت: 
 از ایشان چو نوبت به ایرج رسید                       مرا او را پدر شاه ایران گزید
 هم ایران و هم دشت نیزه وران                    هم آن تخت شاهی و تاج سران

 بدو داد کو را سزا بود تاج                            همان کرسی و مهر و آن تخت عاج
 86شاهنامه، ص                                                                                                   

و همین باعث رنجش برادران شد و پیام به فریدون دادند که سزاوار ایرج همان بود که مانند ما دو تن در گوشیه  
ت شاهی ایران قرار گیرد. خداوند به تو سه پتر ارزنده داد امیا تیو بیه    ای از جهان بنشیند نه اینکه تاج بر سر، بر تخ

 کژی و بیدادگری یکی را از آن دو تن بر دیگری برتری دادی: 
 یکی را دم اژدها ساختی                  یکی را به ابر اندر انداختی

سید، از خدای بهراسید، بخش کیردن  آن گاه فریدون، پیامی پر از خشم به پتران می فرستد که اگر از من نمی هرا
 جهان از روی میلحت و تدبیر و مشاوره با ستاره شناسان و مدبران است.  

فریدون پیام پتران را با ایرج در میان می گذارد و او را به نبرد و ایتتادگی در برابر برادران دعوت می کند اییرج  
ذر است، روی ارغوانی فرد می پژمرد و چشیم روشین   جوان بر خظف پدر، مطال  هکیمانه می گوید: که جان در گ
 بین تیره می گردد و خانه ی آخرین ما مشتی خاک است:  

 نه عمر نوح بماند نه ملک اسکندر                  نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش
جهان گذران دلبتیتگی   ایرج به برادران می گوید: نه تاج کیانی می خواهد نه ایران، نه چین و به هیم چیز از این

 ندارد:  
 بزرگی که فرجام آن تیرگیتت                 بر آن مهتری بر بیاید گریتت

 21شاهنامه، ص                                                                                        
واهد و خود را کمتر برادران می داند. ایین فروتنیی   با اینکه ایرج با فروتنی تأیید می کند که تخت ایران را نمی خ

اثر نمی کند، سرانجام تور سبک سر، کرسی زر را بر می دارد و بر سر ایرج می کوبد. ایرج زخم خورده هنیوز از پیا   
 گوید:  نیفتاده است که با مهر می

 جهان خواستی، یافتی، خون مریز                    مکن با جهان دار یزدان ستیز
 24شاهنامه، ص                                                                                             

تور سرانجام با خنجر زهرآلود پهلوی ایرج را می شکافد و با این کار درخت کین را می کارد. کاشتن ایین نهیال،   
ان و چین خواهد بود و سرانجام با خیون سییاوش سییراب میی     آغاز دشمنی و جدال قرنهای آینده، میان ایران و تور

 شود. 
فردوسی از دو برادر ایرج، یعنی سلم و تور با وصفهای موجز و ساده و صفاتی ساده ولی پر از معنا یاد می کنید.  

خود به نیکی  ابتدا که فریدون به فرزندان خود نامه می نویتد و از آنان به نیکی یاد می کند و می گوید با برادر کهتر
 رفتار کنید:

 یکی نامه بنوشت شاه زمین                    به خاور خدای و به ساالر چین
 چنین گفت کین نامه ی پندمند               به نزد دو خورشید گشته بلند

 دو جنگی دو سنگی دو شاه زمین             میان کیان چون درخشان نگین 
 21شاهنامه، ص                                                                                          

 از ویژگی های دیگری که به برادران ایرج نتبت داده شده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
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دو بیداد و بد مهر  دو بد خواه بیدادگر، دو بیهوده، دوجنگی، دو فرزند ناپاک رای، دو مرد پلید، دو بی شرم ناپاک،
 و ناباک، دو مرد جفاپیشه و ... 

 دو مرد جفا پیشه را دل ز درد                       بپیچید و شد رویشان الژورد      
 بگو آن دو بی شرم ناپاک را                     دو بیداد و بد مهر و ناباک را       
 23شاهنامه، ص 

ک باشد درخت انتقام بر می نشاند، انتقام مرده ریگی میی شیود و از نتیلی بیه     هر کس ستم روا دارد هر چند اند
نت  دیگر منتق  می گردد. از آن جمله فریدون پادشاه سالخورده با زاده شدن نبیره ی خیود، منیوچهر نیرومنید میی     

 شود و به خونخواهی ایرج فرزند از دست رفته ی خود امیدوار می گردد و چنین می خروشد:  
 که از کین ایرج برست                   به خون بار و برگش بخواهیم شتت درختی

 26شاهنامه، ص 
در این داستان به خاطر اینکه فرزند عزیزش ایرج را از دست داده به کین خواهی بر نمی خیزد، بلکیه چیون بیی    

اینده ی شیر هتیتند بیه کیفیر     گناهی به عنوان آیت خیر از میان برداشته شده است واج  است که گناهکارانی که نم
 خود برسند، اگرچه تور و سلم پتران او هتتند.  

فریدون می پنداشت که مهم ترین وظیفه ی او در جهان همین انتقام جیویی و عیدالت گتیتری او    
بوده است تا خللی در گردش افظک روی ندهد و دیگر قرضی به پروردگار دادگیر نداشیته باشید.    

ز مرگ دو فرزند خدا را شکر می کند و پایان زندگی خود را به دعیا از  این است که فریدون پس ا
 خدا می خواهد: 

 ازین بیشتر اندرین جای تنگ                نخواهم که یابد روانم درنگ
فریدون، دادگر، اما کینه جو و انتقام جو، دیگر تکلیف کین خواهی خیود را انجیام داده ولیی بیاز میی بینییم کیه        

 را در پیش چشم و یا در خاطر دارد و به سان پدری داغدیده می نالد:   سرهای پتران
 که برگشت و تاریک شد روز من                   از آن سه دل افروز دل سوز من

فریدون پدر داغدیده دست به دعا و زبان به نفرین می گشاید. ))نفرین فریدون موازی دستور )فرمولهیای( سیاده   
اسطوره هاست که در ذهن فردوسی نقش بتته است و سازمان کینه توزی داستان هیای شیاهنامه بیر    ی انتقام جویی 

 (.184: 1861همان پایه استوار است.(( )فض  اهلل، رضا  
 
 آ وقایع زندگی فریدون8

ن افتد. یکی از وقایع شگفت انگیز در زندگی فریدون، مییون مانید  وقایع شگفت انگیزی در زندگی شاهان اتفاق می
از خطر قطعی مرگ است. شبانه سنگی از کوه فرو می غلطانند تا او را نابود کنند، همان گونه که بهمن درباره رسیتم  
می کند ولی پاره ی سنگ به فرمان خدا از هرکت می ایتتد و فریدون از آسی  در امان میی مانید. پیشیامد عجیی      

زننید و از رود  ی یابد خود و همراهانش با اس  بر آب میدیگر، در کنار اروند رود چون کشتی برای عبور از آب نم
 خروشان می گذرند.  

))از وقایع دیگر در زندگی فریدون به متئله ی آزمایش پتران است. پس از آن که پتیران فرییدون بیا عروسیان     
بد، در هیئت اژدها یمنی به پایتخت باز می گردند فریدون تیمیم می گیرد تا آنها را بیازماید و از گوهرشان آگاهی یا

بر آنها ظاهر می شود. نختت، پتر مهتر همله می برد و او می گریزد. پتر دوم کمان را به زه کرد و به سیویش تییر   
ستیزد نه می گریزد و می گوید: به هوش باش که با پتیران فرییدون روییارو هتیتی.     می انداخت و پتر کوچک، نه

ن اژدها که دیدید من بودم. آن گاه پتر مهتر را سلم، میانه را تور، کهتر را فریدون پس از این به پتران می گوید که آ
 (. 91: 1863ایرج نامید.(( )سرامی  
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 آ بررسی قص  از جنب  ی عرفانی3
فریدون همانطور که در اسطوره است فره ایزدی و راستی است که فرزند آبتین یعنی آب گوارا است که مار سیه سیر   

دون در درون نماد دل پاک است. این دل پاک را گاو که نماد زنیدگی و شیور و هییات اسیت     دروغ را می کشد. فری
شیر داده و به دست پیر طریقت خرد بین که مرشد کام  در خارج است و برکوه انتانیت جای دارد و نیایشیگر نیور   

 خدایی و فر اهورایی است پروریده تا در او فره ایزدی وی فعلیت یابد.  
یدون فره الهی دارد به اصطظح عارفان ولی اهلل زمان خویش و سلطان ظاهر و باطن است، لیذا میی   به هر هال فر

 تواند از اروند رود هیات پاک چون موسی بگذرد و قوم خویش را ببرد. 
))پس از او نیز نور ایزدی در ایرج است که صلح خواهی و مهربانی را می ستاید و از آن به بعد در منوچهر که او 

ز نور ایزدی دارد و همه ی آنها از سرچشمه پیر طریق که در کوه دماوند یعنی بر قله فقر و فنا و بیر اوج کمیال در   نی
استبنا بوده است، دستور گرفته و پرورش یافته اند. بدین ترتی  فردوسی آغاز تیوف و عرفان را از کییومرث آغیاز   

ریقت یزدانی می شمرد تا اینکه به هضرت سیمرغ میی رسید   می کند و سلتله پیشدادیان را پیشداد فروغ ایزدی و ط
و این سیر عرفانی ایرانی و قبض ها و بت  ها و فراز و نشی  آن تا پایان عمیر فرییدون )دارنیده فیره الهیی( ادامیه       

 (.  26: 1832دارد.(( )ریاضی، 
ونه که دسیتور آفرییدگار   فریدون در هم سطحی با عدالت، خوبی پاکی و رسیدن به فضای  باالی آدمی به همان گ

در هر عیر و نتلی بوده و هتت کوشا بود. فریدون مرد آگاهی است  هم غی  دان است و هم سیاهر و هیم نیمیه    
پیامبرو صرف ن ر از مشیت آسمانی فردوسی کوشش و قابلیت شخص فریدون را در رسیدن به پادشیاهی میوثر میی    

 یاد نمی برد: شمرد و جنبه ی ذاتی و ارادی را در زندگی او از 
 فریدون فرخ فرشته نبود                     ز مشک و ز عنبر سرشته نبود

 به داد و دهش یافت آن نیکویی             تو داد و دهش کن فریدون تویی
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باشند. ))اگر قهرمانان، مابعدالطبیعی باشیند، کیردار   در بیشتر داستانهای هماسه، منطق و بی منطقی با هم در تضاد می
آنها هم ما بعدالطبیعه خواهد بود و بالعکس، وقتی قهرمانان طبیعی باشند، منطق هاکم هم طبیعی خواهد بیود و ایین   

 (.  393: 1863منطق متل  است که باعث می شود ما آن را راست یا دروغ انگاریم.(( )سرامی، 
بی منطقی در پادشاهی فریدون اشاره می شود. این پادشاه را با برادرانش میی بینییم کیه بیه     به نمونه ای از تجلی 

جایگاه یزدان پرستان می آیند و در این جایگاه پری واره ای بر فرییدون فیرود میی آیید و او را بیه افتیونگری میی        
ی سیوی او بینیدازد امیا فرییدون     آموزد. این رشک برادران را بر می انگیزد تا به آهنگ کشتن وی از فراز کیوه سینگ  

افتون اهورایی که از پری واره آموخته، سنگ را از غلتیدن باز می دارد و در میانه ی راه به زمین میخکوب میی کنید   
 و خود را از مهلکه می رهاند.  

کیدام   پتران فریدون به تعلیم او متوجه می شوند که از سه دختر سرو پادشاه یمن کدام کوچکتر و کیدام میانیه و  
بزرگ تر هتت. و این امر باعث شد سرو به ازدواج دختران خویش رضایت می دهد. نمونه ی دیگر وقتی سه پتیر  
فریدون زیر درخت گ  می خوابند. آن گاه به افتون، باد و سرما برمی انگیزد تا مگیر از پیای درآینید. امیا آنیان کیه       

 می کنند و از آسی  سرما و باد در امان می مانند.  فرزندان فریدون افتون گشای هتتند افتون سرو را خنثی 
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تحول اساطیر بر چند پایه استوار است. یکی از این پایه ها، دگرگونی است. جوامیع بشیری در طیی تیاریز، از ن یر      
درت تطبییق آنهیا   ساختار زیربنایی و روبنایی، دائماً در معرض تحول و تبییراند. راز ماندگاری اساطیر تا زمیان میا قی   

است با شرای  فکری و اجتماعی تازه، اگر امکان این تطبیق در آینده نباشد به اهتمال قوی نشانی از افتانه هیا، مگیر   
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در کتاب ها، باز نخواهد ماند. یکی از پایه های دیگر، شکتتگی در اساطیر است. گاه یک افتیانه ی کهین فرامیوش    
نده در موارد دیگر آشکار می شود. مثظً: تریته در اساطیر دوره هنید و ایرانیی   می گردد ولی اجزاء آن، به صورت پراک

وجود داشته است. تریته ها با دیو خشکی می جنگد و او را می کشد و گاوهیا را رهیا میی سیازد. تریتیه نوشییدنی       
تریتیه و سیومین   مقدس سومه در ایران هئومه را فراهم می سازد. همین خدای و دایی در اوستا، یک بار بیه صیورت   

مردی است که هئومه را می فشرد. عم  کشتن اژدهای سه سر در اوستا به شخص دیگری به نام ترئیه نئونیه نتیبت    
 داده می شود که همان فریدون است که ضحاک را می کشد.  

در شاهنامه نشانی از تریته نیتت  ولی فریدون دو برادر دارد و آن دو در بازگشت به ایران می کوشند فرییدون را  
از میان ببرند. فریدون به تنهایی در البرز زندگی می کند و او ضحاک را به بند می کشد و خیواهران جمشیید را رهیا    

 برهای باران زا به شمار می آیند. می سازد. زن جانشین گاو ماده است، طبعاً گاو نماد ا
یکی از آثار سازمان های قبیله ای در اساطیر پهلوانی تمرکز جادوگری، طبابت و فرمانروایی در یک تین، اسیت و   
نمونه ی بارز آن فریدون است. ))متئله ی تمرکز جادوگری و فرمانروائی بر قبیله در نزد یک تن، که از خیوصیات 

طبیی    -موبید  -اطیر پهلوانی ایران، اغل  به صورت تکام  یافته ترخود، به صیورت شیاه  جوامع بدوی است. در اس
جلوه می کند که نمونه ی مختلف آن را میی تیوان در جمشیید، فرییدون، کیختیرو و دیگیران در شیاهنامه دیید.((         

 (  83)برگرفته از جزوه درباره ی اساطیر ایران: 
شود، مثظً اجداد فریدون همه لق  گیاو داشیته انید و ایین نییز مویید       آثار توتمیتم هم در اساطیر ایران دیده می 

هتی در اساطیر هند کهن نیز بتیاری از خدایان از گاو پدید آمده اند در اساطیر اقوام »وجود توتمی خانوادگی است. 
یش پیرورش  می رود که غوالن و خدایان را با شیر خیو  (Audumla)اسکاندیناوی نیز سخن از گاوی به نام ادومظ 

 ( 83داد. )همان: 
))نمونه های کهن نیز برای پهلوانان هتت: مثظً مادرایندره گاوی بوده است، فریدون را گیاوی میی پیرورد، و از    
فریدون درخواست می شود که مردمان را در برابر خارش و ت  و ضعف یاری کند، زیرا اینها همیه کارهیای دهاکیه    

ه ی شش چشم اسیت، فرییدون بیر سیرو گیردن او گیرزی فیرود آورد امیا         )ضحاک( اژدهای بزرگ سه سر سه پوز
نتوانتت او را بکشد ...... در عوض او را به زنجیر کشیید و در کیوه دماونید زنیدانی کیرد. روزی مردمیان از اینکیه        

 (61: 1866فریدون ضحاک را نکشته است تأسف خواهند خورد.(( )آموزگار: 
نماد دیو خشکتالی است و به همین سب  سیال هیای فرمیانروایی او چنیان     محققان بر این ن رند که اژی دهاک 

سخت و وهم آلود تیویر شده است. اینان فریدون را نماد آب و باران می دانند و نزدیکی نام با شاه ثرایتون، شهریار 
دون اسیت او در  آبها واقیانوس ها، این باور را قوت می بخشد. با توجه به اینکه جشین مهرگیان از یادگارهیای فریی    
 چنین روزی بر ضحاک پیروزی یافت. باز هم باور آب رسانی و باران زایی را تقویت می نماید.  

دهاک و ربودن زنیان )ارنیوک و هیم سینگهوک( ارنیواز و      در ))اوستا، همواره فریدون در آرزوی پیروزی بر اژی
شهرنواز شاهنامه است که آنان را زنانی شایتته باروری و زایش می داند. شاید نماد باران سازی با بیاروری زمیین و   
فراوانی شیرگاوان و گوسپندان همراه شده و اسطوره فریدون را به گونه شهریار برجتته شیاهنامه فردوسیی در آورده   

 (.  66: 1836ست.(( )طالبی، ا
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-ی ایزدی است، لذا میدهد و دارای فرهفریدون نماد دل پاک است و گاو که نماد شور و هیات است، به او شیر می

تواند کارهای خارق العاده چون عبور از اروند رود و از بین بردن جادوی جادوگران انجام دهد و مانع غلتیدن سینگ  
خردی و خودکامگی را مهار کرده و در گوشه ای به بند میی کشید و   ود. فریدون شهریاری است که دیو بیاز کوه ش

تعادل را به زندگی باز می گرداند. دادگری فریدون برجتته تیرین صیفت اوسیت کیه درخیت هیزار سیاله ی بییداد         
فرییدون عیدالت اجتمیاعی را     ضحاک را از ریشه برکنده است. اگر جمشید در زمان خود صنعت را به ثمیر رسیاند،  
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برقرار کرد. روزگار او دادگری و هنگام شادمانی مردم ایران است، هر چند خیود فرییدون از رنجهیا و داغهیای ایین      
جهان بی بهره نماند. فریدون هوشیار و خردمند است. اساس جنگ و زورگویی ))بی ن می و بی قانونی هیا(( را بیه   

کتانی که هرفه ی ن امی گری ندارند، سظههای خویش را تحوی  دهند، تحوی   خوبی می داند. لذا فرمان می دهد
سظح به ارکان صاه  صظهیت هکومت به معنی ابقای آرامش و امنیت هکومت است. فریدون به دادگتتری میی  

ی قابی   پردازد. مهر ماه را برای آسودن مردم از کار و برقراری نوعی تعطیظت ساالنه مخیوص میی گردانید. نکتیه    
توجه دیگر در این داستان، پیام فریدون به پادشاه یمن است که هاوی اندیشه های زیباست که انتیان بایید جوییای    
پیوند از خود باشد و می گوید پیوستگی و پایداری ما مردم بر پایه ی پرورش فرزند است که پیوندی از پیوند فرزنید  

 قوی تر نیتت: 
 مگر کش به از خویشتن خواستم              که پیوند کس را نیاراستم      

اشاره به شایتتگی های افراد و خرد و دانش آنها از مواد اساسی در متئله ی ازدواج بود که پادشاه یمن هیوش و  
کند. ماجرای خانواده فریدون، فیلی از نبرد بین نیکی و بیدی اسیت   فراست و دادگری پتران فریدون را بررسی می

ه شدن بی گناه و کیفر گناهکار بروز می کند، این نبرد، خاصه در سراسیر دوران پهلیوانی شیاهنامه    که به صورت کشت
ادامه دارد. اگرچه در این داستان نابکاران به کیفر جرم خود می رسد، اما به هر هال خون بیی گناهیانی چیون اییرج     

بیدی مشیخص بمانید و آدمییان هرگیز      ریخته می شود. این شاید برای آن بوده است که همواره مرز بیین خیوبی و   
فراموش نکنند که بدی پیوسته در تظش است تا بر نیکی چیره شود، جز این چاره ای نیتت که گاه بی گیاه در ایین   

 راه قربانی داده شود.
نبرد نیکی و بدی انگیزه ی کلی دوران پهلوانی است که به اهتمال زیاد از آیین مزدایی و کیش قدیمی ایران ماییه  

فته است. آن چه از کیش مزدایی به داستانها راه یافته است. دوگانگی و نبرد خیر و شیر اسیت کیه بازتیاب آن در     گر
دارد و در چهره ای چرب زبان و سیخن  شاهنامه وجود دارد. ابلیس، ضحاک را می فریبد و او را به کشتن پدر وا می

کند که تا پاییان زنیدگی کیختیرو    یکی و بدی آغاز میگوی پیش می آید. ایرج به دست برادرانش، نبردی ممتد بین ن
 گیرد.  ادامه دارد و از آن پس مذه  در سویی و بی دینی در سوی دیگر قرار  می

در این داستان، سرچشمه ی هتد برادران، آز هتت در هالی که فریدون می گفت بعید از مشیورت بیا موبیدان     
تته، ختیته و فرسیوده از نبیرد، منیوچهر نبییره اش را بیه سیام        تیمیم به این تقتیم بندی نموده است. فریدون خج

نریمان سردار سیتتانی سپرد و با دست خود تاج بر سر شاه جوان نهاد و گوشه ی عزلت گزید. چندی نگذشیت کیه   
این قهرمان ظلم ستیز به متت و شاد از پیروزی که لبریز اندوه و هترت برنانجردی پتران و درد زخم داغ از دست 

ن هر سه دالورش جهان را بدرود گفت. منوچهر بر تخت نشت و نوید یزدان دوستی و خردپروری داد.  عقده ی داد
آز گریبان فریدون دادگر را نمی فشارد، و دیو آز را به زنیدان کیرده اسیت در هیالی کیه پادشیاهان شیاهنامه ماننید         

 را میان فرزندان خود تقتیم کند. گشتاس  هاضر نیتت تاج پادشاهی را به کس دیگری واگذار و یا کشور
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