روايات مختلف دربار
دوران کودکي و جواني فريدون
جالل متيني

حوادث دوران کودکي و جواني فريدون ،پنجمين پادشاه کي اني اي ران ،در
متون منظوم و منثور فارسي و عرب ي اع

ا حماس ي و ت اريخي ب و ورت اي

گوناگون ذکر شده است .اختالفات روايات در اين باب ن فقط در امور جزئي ب
چش ميخورد بلک گاه تفاوت ب حدي است ک خواننده ناچار بايد بپ يرد ک
سرچشم و منشأ روايت ا در موضوع مورد بحث کامالً با يک ديگر متف اوت ب وده
است .در اين مقال دربارۀ اين روايات سخن خواهي گفت و سيس چند موضوع
وابست بدان را نيز ب اجمال ا نظر خواهي گ رانيد .مطالبي ک ب ترتيب م ورد
بررسي قرار خواهد گرفت عبارت است ا :
 .1روايات مختلف دربارۀ دوران کودکي و جواني فريدون:
الف -روايت شاهنام فردوسي و متون مشاب آن.
ب -روايت کوش نام .
ج -متوني ک در آن ا ب حوادث دوران کودکي و جواني فريدون تقريباً
اشارهاي نگرديده است.
 -2نقش «گاو» در ندگاني فريدون و خاندانش:
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الف -کاربرد لفظ «گاو» در القاب پدران فريدون.
ب« -گاو برماي »،گاو فريدون.
ج -گر ي بسان سر گاو ميش.
د -گاو سواري فريدون.
ه -گاوي در خانة ج !
 -3پيشن ادي دربارۀ کلم «برماي » در شاهنام فردوسي.
 -1روايات مختلف دربارۀ دوران کودکي و جواني فريدون
الف -روايت شاهنامة فردوسي و متون مشاب آن
در اين بخش ،روايتي مورد بررسي قرار ميگيرد ک در آن ب گاو فريدون
اشاره گرديده است.
شاهنامه فردوسي

در شاهنام بندرت ب حوادث دوران کودکي شاهان و پ لوانان ايران
بتفصيل اشاره گرديده است .فردوسي تن ا در مواردي ب ذکر اين مطلب پرداخت
است ک اين گون حوادث در سلسل وقايع داستان ا اهميت خاوي برخوردار
باشد،نظير ادن ال فر ند سام با موي و اندامي ب سفيدي برف و رخاني ب گونة
شنگرف و چشماني سياه ،ک سام ا بي سر نش گردنکشان و م ان فرمان داد تا
فر ند سپيد مويش را ب البر کوه در هندوستان ببرند و در آنجا رها سا ندش.
ال سال ا در پناه سيمرغ در البر کوه بسر برد تا ماني ک «يکي مرد شد چون
يکي اد سرو» و آنگاه ب شرحي ک در شاهنام آمده است سام او را ب نزد خود
با گردانيد .و نيز چنان ک ميداني

ادن رست نيز بشرح در شاهنام آمده است

روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

ک چگون ب سبب بزرگي جثة کودک در شک مادر،مادر در هنگام ادن او
بي وش شد و هم بر جان مادر و کودک بيمناک گرديدند،و آنگاه ال لختي ا پر
سيمرغ را در مجمر آتش سوخت و سيمرغ ه اندر مان بنزد ال حاضر شد و
چون ا سبب اندوه ال آگاه گرديد ،نخست او را ب نيرومندي و توانايي فوق-
العاده کودک مژده داد و سپس فرمود تا مادر را با نوشانيدن مي مست سا ند و
پ لوي او را با خنجري آبگون بدرند و گياهي رابا شير و مشک بياميزند و چون
خشک شد آن را بسايند و بر جاي خ ن ند و پر سيمرغ را نيز بر آن بمالند ک
سرانجام با راهنمايي سيمرغ و انجام هم اين کارها رست

اده شد و روداب ،

مادرش ،جان بسالمت برد و نخستين عمل جراحي «سزارين»يا «رستمي»نيز در
تاريخ ملي ما انجام پ يرفت.
يکي ديگر ا اين گون موارد نادر ک با شرح و بسط بيشتري در شاهنام
ياد شده است حوادث دوران کودکي و جواني فريدون است تا ماني ک ب
پادشاهي ميرسد .چون رويدادهاي اين دورۀ ندگي فريدون با دوران پادشاهي
ضحاک مقارن است.
دربارۀ اين ک در دوران هزار سالة سلطة ضحاک بر ايران ،چ بر سر مردم
ايران آمده است و خاندان جمشيد در اين دورۀ درا رو گار را چگون
گ رانيدهاند ،شاهنام فردوسي تقريباً ساکت است .ا آغا اين ماجراي غ انگيز
چيزي جز اين نميداني ک چون جمشيد در دورۀ چند ود سال پادشاهيش
کارها را نظ و ترتيب بخشيد و سپس بمدت سيصد سال نيز رنج و دردمندي و
مرگ را ا مردم دور ساخت و ديوان را فرمانبردار خود کرد و ج انيان ب سبب
حسن سياست وي شادکام بودند ،وي در خداوند ناسپاس گرديد و خود را
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آفرينندۀ ج ان خواند ،و درنتيج فرّۀ ايزدي رفت رفت ا وي کاست شد ،امن و
آسايش ا ايران مين رخت بر بست ،در هر گوش اي کسي عل طغيان برافراشت
و سپاهيان ايران ک ا وجود م تري بنام ضحاک در بين تا يان آگاه شده
بودند«شاه جوي» ب نزد او رفتند و ب شاهي بر او آفرين خواندند و وي را ب
پادشاهي ايران برگزيدند .با ورود ضحاک ب ايران ،جمشيد ا ايران گريخت و
مدت ود سال پن ان بسر برد تا رو ي در درياي چين ب دست ضحاک گرفتار و
با اره ب دو ني گشت .فردوسي با بيان شيوا و موجز خود اوول کلي دوران
پادشاهي ضحاک را در اين چند بيت ياد کرده است:
ن ان گشت آيين فر انگان
پراگنده شد کام ديوانگان
هنر خوار شد،جادوي ارجمند
ن ان ،راستي ،آشکارا گزند
شده بر بدي دست ديوان را
نيکي نبودي سخنجز ب را ..
[بدين بود بنياد ضحاک شوم
ج ان شد مر او را چو يک م ره موم]
ندانست خود جز بد آموختن
جزا کشتن و غارت وسوختن
چنانبدک هرشب دومردجوان
چ ک تر چ ا تخمة پ لوان
خورشگر ببردي ب ايوان شاه
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و او ساختي راه درمان شاه
بکشتي و مغزش برون آختي
مر آن اژدها را خورش ساختي
3-14/35/1

ا آنچ در دوره ن صد و شصت سالة اول پادشاهي ضحاک روي داده
است ،فردوسي فقط ب دو مطلب اشاره کرده يکي آنک ش رنا و ارنوا  ،خواهران
جمشيد را ب شبستان خود برد .ديگر آن ک در اجراي برنامة کشتن رو ي دو
جوان ،و ب عنوان خواليگر ( :آشپز) ب خدمت ضحاک رفتند .آنان ،ب جاي کشتن
دو تن ا جواناني ک در هر رو ب ايشان سپرده ميشدند تا ا مغز آنان ،براي
ماران دوش ضحاک خوراک ت ي کنند ،يکي را ميکشتند و ب جاي مغز جوان
ديگر مغز گوسپند ب کار ميبردند .بدين ترتيب اين خواليگران ،دور ا چش
رو بانان ضحاک ،هر ماه جان سي تن ا جوانان بيگناه ايراني را نجات ميدادند،
و هرگاه تعداد اين جوانان ب دويست تن ميرسيد ،آنان را پن اني با چند بز و
ميش ب وحرا ميفرستادند ،ک ب روايت شاهنام نژاد کردان ب آنان ميرسد.
اما شاهنام  ،ا چ ل سال آخر عمر ضحاک ،ب نسبت دورۀ چندود سالة
آغا

ندگي او اطالعات بيشتري در اختيار خواننده قرار ميدهد ک هم مربوط

است ب پيشبيني ادن فريدون و ب بند کشيدن ضحاک و بعد ادن فريدون و
پرورش وي ،قيام کاوه رفتن فريدون ب جنگ ضحاک و پيرو ي فريدون و دربند
کشيدن ضحاک در کوه دماوند.
براساس روايت شاهنام  ،هنگامي ک ا دوران پادشاهي ضحاک چ ل سال
بيش باقي نمانده بود وي شبي خوابي هولناک ديد:
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چنان ديد کز کاخ شاهنش ان
س جنگي پديد آمدي ناگ ان
دو م تر يکي ک تر اندر ميان
ب باالي سرو و ب چ ر کيان
کمر بستن و رفتن شاهوار
ب چنگ اندرون گر ه گاوسار
دمان پيش ضحاک رفتي ب جنگ
دي بر سرش گر ۀ گاو رنگ
يکايک همان گرد ک تر بسال
سر تا ب پايش کشيدي دوال
بدان ه دو دستش ببستي چو سنگ
ن ادي ب گردن برش پال نگ...
همي تاختي تا دماوند کوه
کشان و دوان ا پس اندر گروه
بپيچيد ضحاک بيداد گر
بدريدش ا بي گفتي جگر
يکيبانگ بر د ب خواب اندرون
ک لر ان شد آن خانة ود ستون
45-54/37/1

ضحاک موبدان سخندان بيدار دل بخرد را ا سراسر کشور ب نزد خود
فراخواند تا خوابش را تعبير کنند .پاسخ خردمندتر و بيدارتر و يرکتر آنان ب
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ضحاک اين بود ک کسي بنام فريدون -ک هنو ا مادر اده نشده است -چون
ب سن مردي برسد ،گر ۀ ک چ دليلي ب تر ا اين ک تو ه پدر فريدون را
خواهي کشت و ه گاوي ک اورا چون داي است:
يکي گاو برماي خواهد بُدن
ج انجوي را داي خواهد بُدن
تب گردد آن ه ب دست توبر
بدين کين کشد گر ۀ گاو سر
107-108/40/1

و آنگاه:
چو ضحاک بشنيد ،بگشاد گوش
تخت اندر افتاد و و رفت هوش
گرانماي ا پيش تخت بلند
بتابيد رويش

بي

گزند

چو آمد دل تاجور با جاي
ب تخت کيان اندرآورد پاي
نشان فريدون ب گرد ج ان
همي با جست آشکار و ن ان
ن آرام بودشن خوابون خورد
شده رو روشن بدو الجورد
109-113/40/1

سپس در شاهنام ميخواني ک پس ا اده شدن فريدون ،گاوي نيز ب نام
برماي و با وفات يرين ا مادر اده ميشود:
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همان گاو کش نام برماي بود
گاوان ورا برترين پاي بود
مادر جدا شد چو طاووس نر
ب هر موي بر تا ه رنگي دگر
شده انجمن بر سرش بخردان
ستارهشناسان و ه موبدان
ک کسدر ج ان گاو چونان نديد
ن ا پير سر کاردانان شنيد
120-123/41/1

هنو ا تولد فريدون مدت يادي نگ شت است ک آتبين ،پدر وي ب
توسط رو بانان ضحاک گرفتار و ب دست ضحاک کشت ميشود .و مغز سرش را
ب ماران ضحاک ميخورانند .پس فرانک مادر فريدون ،کودک شيرخوارۀ خود را
هراسان ب نزد نگ بان مرغزاري ميبرد ک گاو برماي در آنجا بوده است و ا او
ميخواهد ک کودکش را بپ يرد و با شير آن گاو نغز وي را بپرورد:
روان گشت و دلخست ا رو گار
همي رفت گريان سوي مرغزار
کجا نامور گاو برماي بود
ک رخشنده بر تنش پيراي بود
ب پيش نگ بان آن مرغزار
خروشيد و باريد خون در کنار
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پدر وارش ا مادر اندر پ ير
و اين گاو نغزش بپرور ب شير
131-135/41/1

نگ بان مرغزار خواهش او را ميپ يرد و ب مدت س سال با شير آن گاو
فريدون را ميپرورد.ولي در اين هنگام ضحاک ا محل گاو برماي و فريدون آگاه
ميگردد و در ودد کشتن آن ا برميآيد ،پس فرانک ک پيش ا رسيدن ضحاک ب
مرغزار ،بر اثر انديش اي ايزدي ا تصمي ضحاک آگاه شده بوده است ،سراسيم
ب سراغ نگ بان مرغزار ميرود و کودکش را ا وي ميگيرد و او را ب البر کوه
ب هندوستان ميبرد و کودک را در آنجا ب مردي ديني ميسپارد:
بياورد فر ند را چون نوند
چو غرم ژيان سوي کوه بلند
يکي مرد ديني بدان کوه بود
ک ا کار گيتي بي اندوه بود
فرانک بدو گفت کاي پاکدين
من سوگواري ايران مين
بدان کاين گرانماي فر ند من
همي بود خواهد سر انجمن
ببرد سر و تاج ضحاک را
سپارد کمربند او خاک را
ترا بود بايد نگ بان اوي
پدروار لر نده بر جان اوي
147-152/42/1
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مرد ديني تربيت فريدون را ب ع ده ميگيرد .در اين هنگام ضحاک ب
مرغزاري ميرسد ک گاو برماي در آنجا بوده است وي همة چارپايان آن مرغزار
و ا جمل گاو برماي را ميکشد و آنجا را ب آتش ميکشد:
خبر شد ب ضحاک بد رو گار
ا آن بيش و گاو و آن مرغزار
بيامد پر ا کين چون پيل مست
مرآن گاو برماي را کرد پست
154-155/42/1

دنبالة داستان براساس روايت شاهنام بدين قرارست ک فريدون تا شانزده
سالگي در البر کوه ميماند ،بيآنک بداني رو گار خود را در کوهستان چگون
گ رانيده است .وي سپس ب نزد مادر ميرود و نژاد خود را ا او ميپرسد و پس
ا آگاهي ا اين ک ضحاک،پدرش و گاو برماي را کشت و خان آنان را ويران
ساخت است و بطور کلي در سال اي پيش چ حوادثي بر او و مادش گ شت
است ،تصمي ميگيرد ب فرمان يزدان ب جنگ ضحاک برود .سپس در شاهنام
قيام کاوه ذکر شده است ک ب فريدون ،ساختن گر ي مخصوص براي فريدون و
رفتن فريدون با سپاهي گران ب جنگ ضحاک و پيرو ي فريدون بر ضحاک و
دربند کردن وي ک در اين مقال مورد بحث قرار گرفت است و سرانجام بر تخت
پادشاهي نشستن فريدون بجاي ضحاک تا اين مان فرانک ،مادر فريدون ا آنچ
روي داده بي خبر است تا پيام فريدون دربارۀ پادشاهيش ب مادر ميرسد و ...
در اينجا بيمورد نيست ب يک موضوع م

ديگر نيز در حوادث دوران

کودکي و جواني فريدون اشاره کني .و آن آگاهي فريدون و چند تن ديگر ا
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حوادث آينده است نيز راهنمايي«سروش»فريدون را در چند مورد خالو اين
مطالب بدين قرارست:
بجز گاو برماي ک

ادنش و کشت شدنش ب دست ضحاک و نيز پيرو ي

فريدون بر ضحاک و بند کردن وي در دماوند کوه هم ب توسط موبدي بخرد
پيشبيني شده بود،در وقايع دوران جواني فريدون نيز ا گون اي ال ام غيبي ب
فريدون و يکي دو تن ديگر ارتباط وي با سروش در چند مورد و آگاهي وي ا
نيرنگ و افسون ک ايزدي بوده است ن اهريمني سخن ب ميان آمده است.
ظاهراً فرانک مادر فريدون با برخورداري ا همين ال ام بوده است ک چون
شويش آتبين ،کشت ميشود ،با آگاهي ا وجود گاو برماي و مرغزاري ک گاو در
آن بوده است کودک شيرخوار خود را مستقي بدان مرغزار ميبرد و پس ا آن ک
فريدون مدت س سال ا پستان آن گاو طاووس رنگ شير خورده بوده است ،بار
ديگر فرانک با استفاده ا همان ال ام  ،در مييابد ک ضحاک در آيندۀ نزديک ب
مرغزار خواهد آمد تا فريدون و گاو را نابود سا د پس سراسيم ب مرغزار مي-
رود و کودک خود را ا آن محل ب البر کوه مي برد و ب مردي ديني ميسپرد .
وي همچنين در همان هنگام ا آيندۀ فر ند خود نيز با خبراست  ،و بدين ج ت
ب مرد ديني ميگويد ک فر ند من«همي بود خواهد سر انجمن»و اين کودک
همان کسي است ک ضحاک را نابود خواهد ساخت.
ا سوي ديگر کاوه نيز براساس آنچ در شاهنام آمده،بمانند فرانک ا
مطالب پن اني آگاه بوده ،بعالوه او در چش ضحاک نيز وجودي خارق العاده
بوده است.چ حضور ضحاک ميدرد و ب گوش اي ميافکند و خروشان ا بارگاه
وي خارج ميشود بزرگان درگاه ب ضحاک اعتراض ميکنند ک چرا در برابر
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تندي و خشونت اين مرد آهنگر سکوت اختيار کردي و وي را ب مجا ات
نرسانيدي:
کسي نامور پاسخ آورد ود
ک ا من شگفتي ببايد شنود
ک چون کاوه آمد درگ پديد
دو گوش من آواي او را شنيد
ميان من و او ب ايوان درست
يکي آهني کوه گفتي برُست
هميدون چواو دب سربردودست
شگفتي مرا در دل آمد شکست
ندان چ شايدبُدن ين سپس
ک را سپ ري ندانست کس
245-249/47/1

همچنين در شاهنام ميخواني ک کاوه ،ه ا وجود فريدون و ه ا
جايگاه اقامت او آگاه بوده است ،درحاليک ديدي ضحاک و جاسوسانش مدت ا
ا اين را بيخبر مانده بودند:
خروشان همي رفت نيزه بدست
ک اي نامداران يزدان پرست
کسي کو هواي فريدون کند
سر ا بند ضحاک بيرون کند
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يکايک ب نزد فريدون شوي
بدان ساية فرّ او بغنوي .....
بدانست خود کافريدون کجاست
سر اندر کشيد و همي رفت راست
254-260/47/1

ا طرف ديگر ا

ماني ک فريدون ب جنگ ضحاک ميرود ،س بار

سروش بر او فرود ميآيد .بار نخست سروش او را افسونگري ميآمو د تا وي
بدان وسيل بتواند بند و جادو و افسون ضحاک را دره بشکند (،)301-307/50/1
سپس چون برادران فريدون (کيانوش و برماي يا پرماي ) قصد جان او ميکنند و
سنگ خارۀ گراني را ا فرا کوه ب سوي او رها ميسا ند تا فريدون در خواب
کشت شود ،با ب فرمان ايزد فريدون ا خواب بيدار ميشود و با افسوني ک
آموخت بوده است سنگ گران را ا حرکت با ميدارد.

()320-312/50/1

و نيز

هنگامي ک وي ب کاخ و ايوان ضحاک قدم مين د طلس و جادوي ضحاک را
دره ميشکند:
طلسمي ک ضحاک سا يده بود
سرش ب آسمان برفرا يده بود
فريدون باال فرود آوريد
ک آن جز ب نام ج اندار ديد
همچنين ا آنچ در شاهنام آمده است در مييابي ک هم مردم در انتظار
ظ ور فريدون بودهاند و نيز ميدانست اند ک کارهاي او ايزدي است .ا جمل
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ارنوا ،همسر ضحاک چون با فريدون روبرو ميشود،فريدون نست خود را ب وي
ميگويد ارنوا با شادماني و اعجاب ا وي ميپرسد :
سخن ا چو بشنيد و ارنوا
گشاده شدش بر دل پاک را
بدو گفت شاه آفريدون تويي
ک ويران کني تنبل و جادويي!
کجاهوش ضحاک بردست تست
گشاد ج ان ا کمر بست تست
383/54/1

ضحاک نيز چون با سپاهي گران براي مقابل با فريدون ب کاخ خود روي
مين د و در راه ميبيند هم هواخواه و طرفدار فريدون هستند و شعار
عمومي آن است ک :
نخواه بر گاه ضحاک را
مر آن اژدهادوش ضحاک را
469/58/1

و نيز هنگامي ک

نان خود را در کنار فريدون ميبيند در کمال تلخي

درمييابد ک پيرو ي فريدون و شکستن هم بندها و جادوي ا ب دست فريدون
کاري ايزدي است.مع ه ا وي با فريدون ب جنگ ميپردا د ،در اين هنگام است
ک فريدون گر ۀ گاوسا خود را بر سر ضحاک ميکوبد و ترک وي را خرد مي-
سا د ،و چون قصد جان ضحاک ميکند بار ديگر سروش بر وي آشکار ميگردد
و ب فريدون يادآوري ميکند ک

مان مرگ ضحاک فرانرسيده است،او را دربند

کن و در کوه محبوس سا  )483-486/59/1( ،و چون بعداً فريدون،ضحاک دربند را
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بسوي کوه ميبرد،بار ديگر سروش بر او ظاهر ميشود و درباره رفتار با ضحاک
مطلبي را با فريدون در ميان مين د.)517-519/61/1( .
بعالوه ا آنچ در حوادث دورۀ پادشاهي فريدون آمده است ،معلوم مي-
گردد ک فر ندان او نيز ا افسوني ک سروش در سال اي پيش ب پدرشان آموخت
بوده است بيب ره نبودهاند .چ ايشان ه توانست بودند بر جادو و نيرنگ سرو
يمن چيره گردند ،و ا سرما و باد دماني ک ب افسون سرو يمن بدان دچار
گرديده بودند ،جان ب سالمت ببرند ( .)210-220/73/1در همين دوره پادشاهي
فريدون است ک ميبيني وي يک بار نيز براي آ مودن فر ندان خود ،ب هنگام
با گشتشان ا يمن ،ب افسون دست د:
دلشان همي خواستن کآگ شود
بدها گمانيش کوت شود
بيامد بسان يکي اژدها
کز او شير گفتي نيابد رها
خروشان و جوشان ب جوش اندرون
همي ا دهانش،آتش آمد برون
چو هر س پسر را ب نزديک ديد
ب گرد اندرون کوه تاريک ديد
بر انگيخت گرد و بر آورد جوش
ج ان گشت آوا او پر خروش...
238-243/57/1

و سپس ب فر ندان خود اعتراف ميکند ک :
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چنين گفت کان اژدهاي دژم
کجا خواست گيتي بسو د ب دم
پدر بُد ک جست ا شما مردمي
چو بشناخت بر گشت با خرمي
264-265/76/1

غرر اخبار ملوک الفرس و سيرهم

ثعالبي در غرر اخبار ملوک الفرس  ،ب آنچ درباره دوران کودکي فريدون
در شاهنام آمده است در کمال اختصار و با تفاوت ايي قابل مالحظ اشاره کرده
است .وي در تعبير خواب هولناک ضحاک ،ب گاوي ک فريدون ا شيرش تغ ي
خواهد کرد و ب دست ضحاک کشت خواهد شد،اشاره ننموده ،ولي نام اين گاو
را «برمايون» [متن عربي :اسم ا گاو برمايون] (نسخ بدل :برمانون) نوشت است
(ص .)31-30
فراالوي

فراالوي در بيتي ب ماده گاوان شاه پروري بمانند«برمايون»اشاره کرده
است:
ماده گاوان پاذه اش هر يک
شاه پرور بوده چو برمايون
اشعار پراکنده،....ص43

دقيقي و لغت فرس

دقيقي نيز ا فريدون با نام «برمايون» ياد کرده است:
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م رگان آمد جشن ملک افريدونا
آن کجا نام نکو بردش برمايونا
توضيح آن نوشت است« :گاو فريدون را نام برمايون بود .دقيقي گفت:
م رگان آم جشن ملک»....
لغت فرس،ص161

شمس فخري

شمس فخري در معيار جمالي نام گاو فريدون را با ضبط «بزمايون»آورده
است:
تو رستمي و فريدون و بارگير تورا
احترام بخوانند رخش و بزمايون
ب نقل ا فرهنگ سروري

سنائي

سنائي نيز در مثنوي حديقة الحقيقه ،بيآن ک ا نام اين گاو
سخني ب ميان بياورد ،ب گاوپروردگي فريدون اشاره کرده است:
ن فريدن گاو پرورده
کرد شير گرسن را برده
ن ب کاوه ب سعي يک دوگيا
بستد ا بيور اسب ملک نيا
حديق  ،ص 508

ترجمة بنداري

ترجمة بنداري در موضوع مورد بحث ،دو تفاوت اساسي با شاهنام دارد.
نخست آن ک بر خالف شاهنام در اين کتاب در س مورد :تعبير خواب ضحاک،
حمل ضحاک ب مرغزار،و گفتگوي فريدون ب ش رنا و ارنوا  ،مطلقاً ا گاو
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ذکري ب ميان نيامده است( .ج /1ص 31و  .)32ديگر آن ک درآنجا ک مادر فريدون
( :مانک) فريدون را ب مرغزار ميبرد و ب نگ بان آن ميسپارد و نيز در هنگامي
ک فريدون نسب خود را ا مادر ميپرسد ،با آن ک ب گاو مورد بحث تصريح
گرديده مطلقاً نامي براي اين گاو ذکر نشده است (ن برماي  ،ن برمايون و ن نامي
ديگر) ،تن ا در مورد اول ب استثنايي بودن اين گاو اشاره شده است« :و کانت
بقرة خلق ا اهلل علي لون يسر الناظرين ،و يعجب الخالئق اجمعين( ».ج/1ص.)32
ن

هجري ،داستان دوران کودکي و جواني فريدون بر اساس چارچوب

کلي روايت شاهنام فردوسي ذکر گرديده است ،با اين تفاوت ک نظير شغر
سنائي و ترجمة بنداري براي گاو داي فريدون نامي ذکر نشده است ،همچنين
دراين دو کتاب ا البر کوه هندوستان سخني ب ميان نيامده و ا جمل مؤلف
حبيب السير نوشت است هنگامي ک ضحاک قصد مرغزار و گاو فريدون
کرد،مادر فريدون (فرامک)«مل

شده آن فر ند ارجمند را ا موضع م کور ب

جاي ديگر برد» ( حبيب السير،ج1ص)182
ب -روايت کوش نامه

برخالف شاهنام ،ک در آن ا دوران پادشاهي هزار سال ضحاک و حوادثي
ک بر خاندان جمشيد در اين مدت درا گ شت کمتر سخني بميان آمده است،در
کوشنام ،چند هزار بيت تن ا ب جمشيديان و دوران آوارگي و جنگ و گريزهاي
ايشان با دشمن اختصاص داده شده است.
بر اساس روايت حکي ايرانشاه بن ابي الخير در کوش نام ،هنگامي ک
ضحاک بر ايران چيره ميگردد ،جمشيد ب سبب آن ک همسرش دختر ماهنگ
شاه چين همسر و دو پسر و ديگر خويشان خود را براي آن ک ا گزند دشمن
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در امان مانند ب ارغون در کشور چين ميفرستد .و خود سپس در جنگ با م راج
در هند اسيرو ب نزد ضحاک فرستاده ميشود و پس ا پنجاه سال اسارت ،او را
ب فرمان ضحاک با اره ب دو ني ميسا ند .چون اين خبر ب ماهنگ در چين مي-
رسد ،ب با ماندگان جمشيد تووي ميکند ا بيش هاي ارغون خارج نشوند و
خود را ا چش ضحاکيان مخفي بدارند و خود ب جنگ م راج ميرود .و چنان
ک در داستان آمده است اين جنگ نيز ب کشت شدن ماهنگ ميانجامد .دراين
موقع ضحاک برادر خود ،کوش ،را با اين رسالت ب فرمانروايي چين ميفرستد
ک هر يک ا جمشيديان را يافت ،معدوم سا د .اين مطلب را نيز بگويي ک
جمشيد پيش ا بدرود با همسر و فر ندان خود ،اين را را ه براي آنان فاش
ساخت بود ک ا نسل پسرش نونک (در نسخة خطي کوشنام «ک» و «گ» هر
دو ب شکل«ک» نوشت شده است) ش رياري قدم ب ج ان خواهد گ اشت ک
کين نيا را ا ضحاک خواهد کشيد .با اعالم اين موضوع ا طرف جمشيد ،پس ا
آن ک جمشيديان ششصد سال پن ان ا کوش و ضحاکيان در چين ب سر برده
بودند آبتين (در سانسکريت  ،aptiya:در اوستا ،athvoya :برهان قاطع ،تصحيح
محمد معين) ،فر ندِ فر ند نونک چش ب ج ان ميگشايد و نونک ب همراهان و
سپاهيان خود اعالم ميدارد ک ا پشت آبتين ش رياري ب وجود خواهد آمد ک
گيتي را ا ديو و جادو ت ي خواهد ساخت .پس ا آن ک آبتين دوران کودکي را
پشت سر ميگ ارد ،رهبري جمشيديان را در دست ميگيرد و سال اي درا با
کوش فرمانرواي چين و فر ند وي کوش پيلگوش يا کوش پيل دندان در جنگ
و گريز ب سر ميبرد و سرانجام بر اساس اندر جمشيد ب ماچين و طي ور پادشاه
دادگر آن سر مين پناه ميبرد و در ساي حمايت وي ،سال ا در ش ر بسيال
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پايتخت ماچين ،در آسايش و امنيت ندگي ميکند .آبتين در دوران اقامت در
ماچين يک بار ب چين لشکرکشي ميکند و در غيبت کوش پيلگوش -ک اينک
ب جاي پدر فرمانرواي چين شده بوده است -در آنجا ب پيرو ي اي بزرگ دست
مييابد ،بر تخت سپ دار چين مينشيند ،غنائ بسيار ب دست ميآورد و آن ا را با
کشتي ب نزد طي ور ميفرستد ،ولي پس ا با گشت کوش پيلگوش ا نزد
ضحاک ،و نبردي ک بين او و آبتين درميگيرد ،با آن ک کوش کاري ا پيش
نميبرد .آبتين با دويست کشتي ب نزد طي ور با ميگردد آبتين در ش ر بسيال و
ب شرحي ک ب تفصيل در کوشنام م کورست با فرانک دختر يباي طي ورشاه
ا دواج ميکند .آبتين و فرانک ساليان درا ب خوشي با ه

ندگي ميکنند تا

ماني ک ا دوران هزار سال پادشاهي ضحاک بيش ا هشتاد سال باقي نمانده
بوده است .در اين هنگام ،شبي آبتين جمشيد را ب خواب ميبيند ،جمشيد
طوماري را ب وي ميسپارد و او را ب با گشت ب ايران فرمان ميدهد و ميافزايد
اينک مان آن فرا رسيده است ک کين نيا را ا ضحاک بيدادگر بخواهي .پس
آبتين و فرانک با رضايت طي ور ،و ب راهنمايي پيري درياشناس و با چ ار کشتي
ب سوي ايران حرکت ميکنند .پس ا پنج ماه درياپيمايي ،کوه قاف نمايان مي-
گردد ،چ ار ماه ديگر ميرانند تا ب يأجوج ميرسند ،بعد ا پنج ماه کشتيراني در
کنار سر مين يأجوج ب خشکي ميرسند .آنگاه پير درياشناس را با نام اي ب نزد
طي ور با ميگردانند .پس ا شناسايي راه ا در خشکي آبتين و همراهانش با
جامة با رگانان ا سقالب و درياي ژرف ميگ رند و ب درياي گيالن ميرسند و
بعد ا جمشيديان است و در دژي استوار در کوه دماوند ب سر ميبرد آگاه
ميگردد .سلکت کسي است ک تاکنون ضحاک بر او و دژ وي دست نيافت است.

روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

در اين مان بار ديگر آبتين جمشيد را در خواب ميبيند و سپس کامداد و ير
آبتين ،تعبير خواب را پيدا شدن ش رياري ا پشت آبتين اعالم ميکند .فرانک ا
آبتين باردار ميگردد .و پس ا ن ماه و يک رو پسري مي ايد ک :
رويش سراپرده شد الل رنک
فرّش فرو ان شده کوه و سنگ
ا همان رو  ،دو ن تا مدت س سال متفقاً فريدون را شير ميدهند چون
کودک چ ارسال ميشود

(کوش نام )f.212 a،

آبتين با خوابي ميبيند ،ترسان ا

خواب ميج د و کامداد را احضار ميکند و وي را ا خواب خود آگاه ميسا د.
کامداد پس ا بيان مقدماتي ،در تعبير خواب ب آبتين تووي ميکند ک فريدون را
ب جاي امني بيرون ا بيش بفرستد و ب دست مر بان خردمند روشندل م رباني
بسپارد .کامداد در ضمن ب طور پوشيده ،ب مرگ آبتين پس ا بيرون بردن فريدون
ا بيش نيز اشاره ميکند.
ا طرف ديگر سلکت ک ا ورود تني چند بيگان ب جنگل اي آمل آگاه
شده بوده است ،ب اميد آن ک شايد آنان ا جمشيديان باشند ،کسي را ا دژ ب
جنگل ميفرستد .آبتين آن مرد را ميبيند و ا وي دربارۀ سلکت پرسش ايي
ميکند ،و سپس کامداد را براي کسب اطالعات دقيق ب جايگاه سلکت گسيل
ميدارد:
ج ان جوي ،دستور را پيش خواند
سخن هر چ بشنيد ،با او براند
بدو گفت با اين ستمديده مرد
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همي خو يشتن رنج بايدت کرد
برو تا بنزيک سلکت ب کوه
مر او را ببين ا ميان گروه
نگ کن حصار و ببين جاي او
يکي پرس ا دانش و راي او
اگر م ربان است و يزدان پرست
خردمند و آهست و داد دست
فرست فريدون يل را برش
اگر دايگي را بود در خورش
(کوش نام )f.213 a،

با اين مقدم  ،کامداد با سلکت ديدار ميکند ،و بيآنک ا آبتين و فريدون
و مقصود خود ب وراحت چيزي بر بان آورد ،ب وي ميگويد ما ا ايرانيان
هستي ک ا بي ضحاک بدانديش نميتواني در «آباد بوم» ندگي کني و نيز
ميافزايد ک

ين اريي داري ک :

و اگر تو و دستورت را ب دانش بيا ماي و ا ع ده اين آ مايش برآييد،
را را ب تمامي بر تو خواه گشاد و آنگاه ين اري را نيز ب تو خواه سپرد.
سلکت ب وي پاسخ ميدهد اگر امرو ب برسش ايت پاسخ شايست دادم،
فردا نوبت ب دستور من ميرسد تا هرچ ميخواهي ا وي بپرسي.
ب فر انة ما تو فردا بگوي
هم دانش و دين ا او با جوي
ک فرتوت مردي است باريک راي

روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

مان درآورده او ير پاي
( کوش نام )f.213b ،

کامداد در آن رو برسش اي بسيار ا سلکت ميکند و وي ا روي دانش
ب همة آن ا پاسخ اي درست ميدهد .رو بعد نوبت ب آ مودن دستور سلکت
يعني همان مرد فرتوت باريکراي ميرسد .اين دستور خردمند مردي است ب نام
«برماين» (در اين نسخ حرف «پ» بيشتر ب مانند «ب» نوشت شده است):
چو ا پرده بنمود رخسار هور
ستاره ن ان گشت بيجنگ و شور
يکي انجمن کرد سلکت کوه
بزرگان ايران و دانشپژوه
فرستاد و دستور خود را بخواند
در آن ماي ور پيشگاهش نشاند
يکي پير روشندل جان فزاي
مان در آورده او را پاي
رميده تن توش و ا مغز هوش
گ شت دو انو باالي گوش
مان سرش کرده لر ان چو بيد
تن ا کام دور و روان ا اميد
فسرده دل و جاي آتش چو يخ
شده هر دو انو ستون نخ
چنين گفت سلکت درآن انجمن
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ک آمد يکي دانشي نزد من
سخن چند پرسيد و پاسخ شنيد
ب پاسخ ما هيچ سستي نديد
همي خواهد اکنون ک پرسد سخن
دستور ما اندر اين انجمن
چو ساالر کوه اين سخن کرد ياد
همانگ در آمد در کامداد
بخميد و در پيش بردش نما
همي آفرين کرد بر وي درا
سرافرا سلکت مر او را بخواند
بپرسيد و بنواخت و پيشش نشاند
چو برماين پاکدين را بديد
بنوي بر او آفرين گستريد
بدو گفت کاي پاک فر ان مرد
دل ما همي آر وي تو کرد
بدان آمدم تا ببين تو را
ب جان و روان بر گزين تو را
بدو گفت برماين اي مرد داد
دانش مر آيين شاخي ب ياد(؟)..
بپرس آنچ خواهي و پاسخ شنو

روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

ا اين پير فرتوت بر راه رو
(کوش نام )f214 bT214a ،

کامداد پيدرپي پرسش ايي را مطرح ميسا د و برماين دستور بيدرنگ ب
آن ا پاسخ ميدهد .سرانجام چون کامداد ا دانش سلکت و برماين مطمئن مي-
گردد ،در جلس اي خصووي حقيقت کار آبتين و فريدون را ب سلکت آشکار
ميسا د و ميافزايد ک من ا طرف آبتين براي آ مودن تو آمده بودم و اينک بدان
ک:
اگر بر فريدون کني دايگي
کند با تو خورشيد همسايگي
(کوش نام )f215 a ،

سلکت شادمان ا اين ک سرانجام ب آر وي خود رسيده است،کردگار را
سپاس ميگويد وا دژ ب مراه کامداد با ود سوار ب نزد آبتين ب بيش فرود
ميآيد .آبتين سلکت را ب نزد خود ميبرد و بر خوان ر مينشاند .خواليگر
خورش ايي ا درّاج و کبک نر بر خوان مين د .چون نان خوردن بپايان ميرسد،
بزمي ميآرايند و جام ميخواهد سپس آبتين هداياي بسيار ب سلکت ميبخشد و
آنگاه:
پرسنده را گفت کان شاخ گل
بياور ک شادان کند جام مل
شتابان بشد مرد خسرو پرست
همي يافت دست فريدون ب دست
چو شيري قصب دور کرد ا برش
پديدآمد آن چ رۀ فرخش
مين گشت روشن رخسار او
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مان شادمان شد ديدار او
ب آهستگي داي با ش نمود
سر افرا سلکت نوا ش نمود
ببوسيد آن روي چون نو ب ار
گرفت ب م ر دل اندر کنار
بخنديد در روي او آبتين
بدو گفت کاي نامدار گزين
درختي است اين،بار او روشني
بُن بر کند بيخ اهرمني
تو اين را بزن ار يزدان پاک
بدار و بپرورش چون جان پاک
بيامو ش آن چيز کآيد بکار
ک باشد ستوده برآن ش ريار
سواري و آرايش و داد و دين
چنان کن ک چون او نبيند مين
پس اندر جمشيد و وحف پدر
ب سلکت سپرد آن ش تاجور
ميبرد و س سال او را ميپرورد و در هفت سالگي او را براي آمو ش ب دستور
دانا ميسپرد:
مر او را ب دستور دانا سپرد
ک در دانش او بود با دستبرد
نبشتن بياموخت و خواندن نخست
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همي هر مان دانشي با جست
ب کوه اندر او را يکي تخت ساخت
بسي مرد دانا سوي کوه تاخت
يکي تخت پرماية رنگار
سراسر بدان گوهر شاهوار
بدان بخت شد مرد دانش پرست
نگاريده گردون ا آن سان ک هست
چنان کرد پيدا ا آن ماه و م ر
ک گفتي بزير آمده ست ا سپ ر
پديد اندر او جاي هر اختري
هر دانشي در گشاده دري
فريدون فرخ درآمد ب تخت
همي دانشش آر و کرد سخت
در آن تخت ،پيوست کردي نگاه
بدانست ا را خورشيد و ماه
کردار مريخ با مشتري
شد آگاه ا رنج و ا داوري
گردنده گردون چنان بر رسيد
ک گفتي ک گردون خود او آفريد
ب دانش چنان گشت کاندر مان
نماندي بر او هيچ کاري ن ان
شب تيره گون با بزرگان ب دشت
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بگفتي ک ا شب چ ماي گ شت
(کوش نام )F215 B،

در کوشنام مطلب ب اينجا ک ميرسد حداقل چند بيتي افتادگي دارد.
ظاهراً در دنبال اين تختي ک فريدون پيوست در آن نگاه ميکرده است ،ا «طاقي»
نيز سخن ب ميان آمده است و احتماالً مطالبي ديگر ک در نسخة منحصر ب فرد
کوشنام مفقود است .و آنگاه راوي اولي داستان ،و ب احتمال ضعيف سرايندۀ
کوشنام ب روايت پرورش فريدون با شير «گاو برماي  ،يا :پرماي » در کوه اشاره
ميکند و آن را سخني عاميان ميخواند و ب تفسير و تأويل «شير»« ،گاو» و
«برماي » ميپردا د .پس ا آخرين بيتي ک در چند سطر پيش آوردي دنبالة مطلب
در نسخ خطي کوشنام بدين قرار است:
ج انديده بگشاد را ا ن فت
ک آن تخت و آن طاق را يست ،گفت
سخن ر م شد در ميان گروه(؟)
ب کار فريدون و آن گاو و کوه
چنين گفت هر کس مردان مرد
ک ا گاو برماي او شير خورد
فريدون ا آن گاه دانش گشاد
ک برماين (اول :برماي ) آن را ب دانش ن اد
دگر هر ک را دانش آمد ب دست
بگويد ک برگاه خسرو نشست
ب دانش چنان بُد فريدون گرد
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ک او مردمان را چو گاوان شمرد
مردم ب دانش فزون داشت دست
چنان شد ک بر گاو و مردم نشست
چنين است گفتار اين پ لوي
ب دانش توان يافت گر بشنوي
(کوش نام )f. 215 b ،

ا طرف ديگر در کوشنام آمده است هنگامي ک کوش پيلگوش در چين
ا رفتن آبتين و فرارنک ا ماچين آگاه ميگردد ،نام اي ب ضحاک ميفرستد.
ضحاک با اطالع ا اين موضوع ،ب هر مر و بومي نام مينويسد تا آبتين را
بچنگ آورند .در اين هنگام رو ي آبتين با دست اي ا سپاهيان ضحاک روبرو
ميشود (چندين سال پس ا آن ک فريدون را ب سلکت سپرده بوده است) و با
آن ک آبتين با مردانگي تمام با آنان ميجنگد ،ولي سرانجام خود و دو فر ندش
کشت ميشوند .سپاهيان ضحاک سر هر س تن را ا بدن جدا ميسا ند و ب نزد
ضحاک ميبرند و ضحاک مغز سر آنان را ب ماراني ک بر دوشش روييده بودند
ميخوراند .و اين حادث

ماني روي ميدهد ک فريدون بيست سال شده بود و

نزد سلکت بسر ميبرد و ا ماجراي کشت شدن پدر بي خبر بود .فرارنک چون ا
کشت شدن شويش ،آبتين ،آگاه ميگردد با تني چند ا ايرانيان محل ندگي خود
را ترک ميکند .در کوشنام  ،پس ا اين وقايع ،تن ا ب يکي ا دو حادث

ندگاني

فريدون اشاره شده است ک مربوط است ب آگاهي کوش پيلگوش در ضحاک.
نخست خبر اين پيرو ي ب توسط مأموران ضحاک ب آگاه کوش پيلگوش در
چين ميرسد ،و پس ا مدتي نيز فرستادۀ مادر شاه نو (فرارنک) ب نزد طي ور
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ميرسد با اين پيام ک فر ندم ا کوه ب جنگ دشمن شتافت و ب يک خ ،
ضحاک را ب خاک افکند و دو دست و پايش را ب آهن ببست و وي را نداني
ساخت و غلّي بر گردنش ن اده است ک تا جاودان کس آن را نتواند گشود.
(کوشنام )f. 220 a ،

ج -متوني که در آنها به حوادث دوران کودکي و جواني فريدون اشاره شده است

]در کتاب اي التنبي [واالشراف مسعودي ،تاريخ بلعمي ،آثارالباقي عنالقرون
الخالي بيروني ،يناالخبار گرديزي ،گرشاسبنامة اسدي ،مجملالتواريخ و
القصص ،و تاريخ طبرستان ابن اسفنديار ،با آن ک ک و بيش ا غلب فريدون بر
ضحاک و در بند کردن وي در کوه دماوند و حوادث دوران پادشاهي فريدون
سخن ب ميان آمده است ،ولي دربارۀ دوره کودکي و جواني وي تقريباً چيزي
نوشت نشده .طبري ب اين ک فريدون چندمين نسل ا ج بوده است ،تولد او در
دنباوند ،تن ا يستن وي ا ترس ضحاک ،قيام کاوه و رفتن فريدون ب نزد وي،
غلب بر ضحاک و در بند کشيدن او ب اختصار سخن گفت است.
پاينده ،ص

(طبري ،ترجم

 .)138،140،138مسعودي در مروجال هب ب اسارت ضحاک ب دست

فريدون و مقيد ساختن وي در کوه دماوند اشاره کرده است

(مروجال هب ،ج ،1

ص .)264بيروني و گرديزي و اسدي تقريباً چيزي دربارۀ اين دورۀ ندگاني
فريدون نگفت اند .مؤلف مجملالتواريخ بر اساس روايت کوشنام نسب فريدون
را با عبارتي م

بدين شرح نوشت است« :فريدون بن اتفيال بن همايون بن

جمشيد الملک ،و مادرش فريرنک بود ،دختر ط ور ملک جزيرۀ بسالماچين
(ک ا؟) اندروني» .و ا کارهاي فريدون جز اين چيزي ذکر نکرده است ک «ايزد
تعالي افريدون را برانگيخت و کارها رفت تا ضحاک را بگرفت و چ ل سال بست
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بر هيوني ،گرد عال بگردانيد ،و بر آخر ب کوه دماوند در چاهي ببستش استوار...
(مجمل التواريخ ،ص .)27،41ابن اسفنديار در تاريخ طبرستان در اين باره تن ا ب چند
موضوع اشاره کرده است يکي آنک مادر فريدون و بستگانش در پايان کوه
دنباوند مستقر گشتند و سپس ا کوه ب چراگاه منتقل شدند و فريدون چون
هفتسال شد بر گاو سوار ميگرديد و گر ي ب شکل گاو برايش ساختند و با
يارانش ب اوف ان رفت و کاوه بدو پيوست( .تاريخ طبرستان ،ص.)58-57
2
نقش گاو در زندگي فريدون و خاندانش
الف – کاربرد لفظ «گاو» در القاب پدران فريدون

طبري دربارۀ لقب ده پشت پدران فريدون روايتي جالب توج دارد.
وي مينويسد« :ب پندار پارسيان پدران افريدون تا ده پشت هم اثفيان نام
داشتند .ا آن رو ک ا ضحاک برفر ندان خويش بيمناک بودند و روايت بود
ک يکيشان بر ضحاک چيره شود پر گاو بود ب معني واحب گاو بسيار ،پسر
اثفيان نيک گاو يعني واحب گاوان خوب  ،پسر اثفيان سير گاو ،يعني واحب
گاون چاق و درست ،پسر اثفيان پور گاو [در متن عربي :بور کاو] يعني
واحب گاوان ب رنگ گورخر ،پسر اثفيان اخشين گاو يعني واحب گاوان
رد ،پسر اثفيان سياه گاو يعني واحب گاوان سياه ،پسر اثفيان سپيد گاو [در
متن عربي :اسبي کاو] [يعني واحب گاوان سپيد ،پسر اثفيان کبر گاو يعني
واحب گاوان خاکستري ،پس اثفيان رمينگاو [در متن عربي :ابن اثفيان

رمين]
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يعني واحب هم جور گل و هم رنگ گاو ،پسر اثفيان بنفروسن پسر شاد
(طبري ،ترجمة پاينده ج/1ص ،153متن عربي،ج/1ص)227

ب طوري ک مالحظ ميشود براساس اين روايت ک حداکثر در اواخر
قرن سوم هجري و در مان نگارش تاريخ طبري -و احتماالً در طبرستان-
نده بوده است ،هر يک ا پدران فريدون لقبي داشت اند مختوم ب کلم «گاو».
بيروني نيز در آثارالباقي عنالقرون الخالي  ،همين روايت طبري را ب
وورتي آشفت و ناقص آورده است« :أفريدون بن اثفيان کاو بن اثفيان نيکاو بن
اثفيان بن ش ر کاو بن اثفيان اختيکاو بن اثفيان اسپي کاو بن اثفيان ديزه کاو بن
اثفيان نيکاو بن نيفروش بن ج الملک».

(ص)104

و حمداهلل مستوفي نيز در

تاريخ گزيده روايتي شبي روايت طبري و بيروني بدين شرح دارد« :در ميان
جمشيد و فريدون هفت تن فاول بودهاند ک هم را گاو لقب بوده مثل :گاو
رد و گاو سفيد و گاو سرخ و گاو ابلق( ».ب نقل ا

فرهنگ آنندراج ،ذيل :گاو فريدون).

ب -گاوِ داية فريدون

در وفحات پيش گفتي ک در ضمن حوادث دوران کودکي فريدون در
شاهنام ا گاوي سخن ب ميان آمده ک وي را ب مدت س سال شير داده است.
اين گاو ک ا ج ات گوناگون استثنائي بوده است در ادب فارسي ش رت بسيار
دارد بدين ج ت نامش تقريباً در تمام کتاب اي لغت فارسي ثبت گرديده است.
سال ا پيش ا

ادن اين گاو تولدش ب توسط موبدي بخرد ،و در تعبير خواب

ضحاک ،اعالم گرديده بوده است .در هنگام تولدش بخردان و ستارهشناسان و
موبدان حاضر بودهاند .مادر فريدون نيز ،البد ب ال ام غيبي ا وجود چنين گاوي
آگاه بوده است و بدين سبب چون شويش ب دست ديگر ضحاک ک پس ا
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تعبير خواب هولناکش پيوست درودد بوده است ب فريدون و اين گاو دست
بيابد و آن ا را بکشد ،تقربياً در ماني ک فريدون س سال ا شير آن گاو تغ ي
کرده بوده است ،ا جايگاه گاو و فريدون آگاه ميگردد و ب قصد کشتن آن ا ب
سوي مرغزار حرکت ميکند ،ولي مادر فريدون فر ندش را پيش ا رسيدن
ضحاک بدان محل ا نگ بان مرغزار ميگيرد و وي را در البر کوه هندوستان ب
مردي ديني ميسپرد .ضحاک چون ب مرغزار ميرسد گاو فريدون را با ديگر
چ ارپايان آن مرغزار ميکشد و مرغزار را ويران ميسا د .وفت م

اين گاو،

يبايي شگفتانگيز اوست ک فردوسي چند بار بدان اشاره کرده است:
همان گاو کش نام برماي بود
گاوان ورا برترين ياي بود
مادر جدا شد چو طاووس نر
ب هر موي برتا ه رنگي دگر
120-121/41/1

يکي گاو ديدم چو خرم ب ار
سراپاي او پر رنگ و نگار...
پستان آن گاو طاووس رنگ
بر افراختي چون دالور ن نگ
174-177/43/1

همان گاو برماي ک داي بود
پيکر تنش همچو پيراي بود
379/54/1
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پس ا دوران کودکي فريدون دو بار ديگر ذکر اين گاو در شاهنام
تجديد ميشود .يکي هنگامي است ک فريدون در شانزده سالگي ا البر کوه ب
نزد مادر ميآيد و سرگ شت خود را ا مادر ميپرسد ،و مادر در ضمن مطالب
مختلف ب پرورش او با شير آن گاو طاووسرنگ و نيز کشت شدن گاو ب دست
ضحاک اشاره ميکند ( ،)173-180/43/1و ديگر در آنجا ک فريدون علي ضحاک
قيام کرده است و در غيبت ضحاک ب کاخ وي وارد ميشود و با ش رنا و
ارنوا  ،ا کشت شدن گاو برماي ب دست ضحاک با تأثر سخن ميگويد:
خون چنان بي بان چارپاي
چ آمد بر آن مرد ناپاک راي!
380/54/1

نکت گفتني ديگر دربارۀ اين گاو آن است ک موبدي ک خواب ضحاک را
تعبير کرده ،بر سرت خواهد کوفت و ترا در بند خواهد کشيد .در يکي ا روايات
خارج ا شاهنام نيز آمده است ک فريدون ضحاک را ب انتقام کشت شدن همين
گاو کشت است.
داستان اين گاو ب اين تفصيل ،تن ا در شاهنام آمده است و در روايات ديگر
چنان ک ديدي ب اين مطلب فقط اشارهاي شده است .نام اين گاو در شاهنامة
فردوسي «برماي » است ک ا آن با وفات «نغز»

()135-137/41/1

و «گرانماي »

( )180/44/1نيز ياد شده است .ولي در خارج ا شاهنام فقط يک بار در کوشنام
«گاو برماي » يا « گاو پرماي » آمده است (ک ا گاو برماي او شير خورد) .اما چنان
ک قبالً ديدي در س تکبيت ا فر االوي ،دقيقي ،و شمس فخري و نيز در لغت

روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

فرس اسدي و غُرر اخبار ملوکالفرس نام گاو فريدون :برمايون،پرمايون ،يا بزمايون
آمده ،و در برخي ا روايت ا ه مطلقاً نامي براي اين گاو ذکر نگرديده است.
ج-گرزي بسان سر گاو ميش

گر گران فريدون نيز در شاهنام ا ا اهميتي خاص و استثنائي برخوردار
است و چنين مينمايد ک در حماس ملي ما اهميت اين گر حتي ا گر سيصد
مني سام()1054/187/1نيز بيشتر بوده است يرا پيش ا آن ک فريدون ديده ب ج ان
بگشايد ،ا اين گر سخن گفت شده است ،چنان ک ديدي هنگامي ک ضحاک
خواب هولناک خود را براي موبدان گفت و تغبير آن را ا ايشان پرسيد ،يکي ا
موبدان ا جواني سخن ب ميان آورد ک «ب چنگ اندرون گر ه گاو سار» دارد
( )47/37/1و چون بنزد ضحاک برسد « دي بر سرش گر ه گاورنگ» ( .)48/37/1موبد
در تعبير خواب ب ضحاک گفت است ک آن جوان ،فريدون است ک « ند بر سرت
گر ه گاو روي» ( .)103/40/1سال ا بر اين خواب ميگ رد ،فريدون اده ميشود و
دوران کودکي و جواني را ميگ راند کاوه آهنگر بر ضد ضحاک قيام ميکند و ب
فريدون ميپيوندد .فريدون پن اني خود را براي نبرد با ضحاک آماده ميسا د .در
اين هنگام وي دو برادر خود ،کيانوش و برماي يا پرماي ( )280/49/1را ا تصمي
خود آگاه ميسا د و براي آغا کار ا آنان ميخواهد تا نخست آهنگران چيرهدست
را ب نزد وي بياورند تا براي او گر ي گران بسا ند .آنچ دربارۀ ساختن اين گر در
شاهنام آمده نيز درخور توج است يرا در شاهنام کمتر ب موردي برميخوري
ک شاه يا چ لواني طرح ساختن سالح خود را جزء ب جزء ب ونعتگران داده و
دربارۀ کيفيت آن سخن گفت باشد .فريدون ب برادرانش ميگويد:
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بياريد داننده آهنگران
يکي گر سا ند مارا گران
چو بگشاد لب هردو بشتافتند
ب با ار آهنگران تافتند
ا آن پيش هر کس ک بد نامجوي
بسوي فريدون ن ادند روي
ج انجوي پرگار بگرفت ود
و آن گر پيکر بديشان نمود
نگاري نگاريد بر خاک پيش
هميدون بسان سر گاو ميش
بدان دست بردند آهنگران
چو شد ساخت کار گر گران
ب پيش ج انجوي بردند گر
فرو ان بکردار خورشيد بر
283-289/49/1

و بدين ترتيب گر ي گران

( 352/52/1 ،283/49/1و) 361/53/1 ، 54

بسان سر

گاوميش براي فريدون ساخت ميشود ک بعداً فريدون ب هنگام جنگ با ضحاک
همين گر را بر سر وي ميکوبد .ا اين گر چند بار ديگر در داستان فريدون در
شاهنام با ووف اي گر ه گاو پيکر ( ،)256/76/1 ،359/53/1گر ه گاو چ ر (،)382/54/1
گر ه گاوسار( ،)435/57/1و گر ه گاو سر( )483/59/1ياد شده است.
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البت در شاهنامة فردوسي ،پس ا داستان ضحاک و فريدون ،نيز بارها
ترکيبات :گر ه گاو پيکر ،گر ه گاوچ ر ،گر ه گاورنگ ،گر ه گاوروي ،گر ه گاو
سار ،گر ه گاوسر ،و گر ه گاو ميش بکار رفت است ک با گر فريدون ک بدان
اشاره کردي ارتباطي ندارد.
در متون ديگر نيز ا گر فريدون ياد شده است .طبري نوشت است«بيشتر
جنگ وي با گر بود و سر گر وي چون سر گاو[متن عربي :رأس الثور] بود»
(طبري ،ترجمة پاينده ،)154/1،يا «افريدون کلة او [ضحاک] را بر گر ي پيچيده سر [متن
عربي :ملتوي الرأس] بکوفت».

(همان کتاب)138/1 ،

ثعالبي ه در غرر اخبار ملوک

الفرس و سيره ا اين گر با نام «کاوسار » ياد کرده است « :و امر ه بصنع
العمود المعروف بکر

کاوسار ال ي وجد ذکره في االخبار و معناه

بالفارسية العمود ال ي في راس وورة ثور» (غرر اخبار ملوک ،...ص )34،35در
تاريخ طبرستان ساختن گر ب کساني نسبت داده شده است ک ب فريدون پيوست
بودند«.قوم اوميدواره کوه و انبوه کوه قارن بدو پيوستند و براي ضحاک را کوفت
(گرشاسب نام

 ،ص.)330-329

ش رت گر گاوسار فريدون ا متون حماسي و تاريخي ب ديگر آثار منظوم
فارسي نيز رسيده و ا جمل خاقاني دو بار ا آن نام برده است:
آب گر گاوسارش باد کورا عرشيان
آتش ضحاک سو و اژدها خور ساختند
ديوان خاقاني ،ص 113

شب مگر کاندود خواهد بام گيتي را ب قير
کز بنات النعش هستش نردبان انگيخت
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در بره مريخ گر گاو افريدون ب دست
و مجره شب درفش کاويان انگيخت
ديوان خاقاني،ص394

د -گاو سواري فريدون

ابن اسفنديار مؤلف تاريخ طبرستان ک کتابش را بسال  613نوشت است،
درباب دوم اين کتاب «ابتداي بنياد طبرستان و بناي عمارت ش رهاي وي» ،چنان ک
قبالً گفتي اشاراتي ب

ندگاني فريدون کرده است ک يک مورد آن منحصر بفرد

مينمايد و آن گاو سواري فريدون است و بعيد نيست ک روايت او در اين باب ا
روايات شفاهي رايج در محل سرچشم گرفت باشد .اين اسفنديار مينويسد«چون
ضحاک تا ي جمشيد را پاره پاره کرد ،آل جمشيد ا ساي خورشيد نفور و م جور
شدند ......مادر افريدون با متعلقان ديگر ب پايان کوه دنباوند» آمدند .پس ا آن ک
فريدون اده شد ،ب سبب آن ک کوهستان غير قابل کشت بود ،ايشان ب منطق اي
ک داراي چراخور بود وساکنانش ا «نتاج و باج گاوان» ندگي ميکردند نقل مکان
نمودند .پس ا آن ک دوران شيرخوارگي فريدون سپري گرديد و هفت سال شد،
فريدون م ار در بيني گاوان ميکرد و ب جاي اسب ،بر پشت آن ا مينشست .اين
است عبارات ابن اسفنديار« :چون طفل ا حد رضاع ب فطام رسيد و هفت عام بر او
گ شت ،خِطام در بيني گاوان ميکرد و مرکب خود ميساخت .چنان بود ک گويي
ا عکس افالک بر روي خاک آفتابي ديگر ا ثور طلوع ميکند .چون مراهق شد،
جوانان آن جنبات براي دفع نکبات پناه ب جالدت و ش امت اوميکردند و هر رو
او بر گاو نشست با ايشان ب شکار و ديگر کار ميرفتي( »....تاريخ طبرستان ،ص.)58-57
مؤلف فرهنگ آنندراج نيز در ذيل «برمايون و برماي » و «گاو فريدون» ب گاو
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سواري فريدون اشاره کرده ،با اين تفاوت ک نوشت است فريدون بر «برمايون» ک
ب شير آن در ما ندران پرورش يافت بود ،سوار ميگشت.
ه  -گاوي در خانه جم!

بر اساس يک روايت ک طبري و مؤلف غرر اخبار ملوک الفرس ب آن اشاره
کردهاند ،فريدون پس ا پيرو ي بر ضحاک ،او را ميکشد .در روايت طبري پيش ا
کشت شدن ضحاک ،در گفتگوي فريدون با او  ،ب گاوي اشاره شده ک در خان او
اشارهاي نگرديده طبري در اين باب نوشت است ....« :و چون بر ضحاک دست
يافت ،ضحاک بدو گفت« :مرا ب انتقام جدت  ،ج مکش» و افريدون گفت:
«سخت باالگرفت اي و خويشتن را بزرگ پنداشت اي ک چنين طمع ميداري»و بدو
ياد آوري کرد ک جدش بزرگتر ا آن بود ک همسنگ ضحاک باشد و گفت ک او را
در مقابل گاوي ک در خان جدش بوده است ميکش »

(تاريخ الرسل والملوک ،ترجمة

نشأت ،ص  .)47ولي در غرر اخبار ملوک الفرس ک ب همين گفتگوي ضحاک و
فريدون اشاره گرديده است ک تو را ب سبب کشتن گاو برمايون ميکش « :و في
بعض الروايات ان قتل و قال ل الضحاک انما تقتلني بجدک جو فقال ل افريدون
انک اذاً العظي الشأن و لکني اقتلک بفقرة کاو برمايون»

(غرر اخبار ملوک،....

ص.)34
3
پيشنهادي دربارة کلمة «برمايه » در شاهنامة فردوسي
ديدي ک فردوسي در داستان کودکي فريدون لفظ «برماي » را در پنج بيت ب
کار برده است .در يکي ا اين پنج بيت نام گاو فريدون «برماي » ذکر شده است:
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همان گاو کش نام برماي بود
گاوان ورا برترين پاي بود
120/41/1

ولي در چ ار بيت ديگر لفظ « برماي » پس ا کلم « گاو» بدين وورت آمده
است:
کجا نامور گاو برماي بود
ک رخشنده بر تنش پيراي بود
132/41/1

بيامد پرا کين چون پيل مست
مر آن گاو برماي را کرد پست
155/42/1

همان گاو برماي ک داي بود
پيکر تنش همچو پيراي بود
379/54/1

اما در شعر فراالوي ،دقيقي ،شمس فخري و نيز در لغت فرس اسدي و
غرر اخبار ملوک الفرس و سيره چنان ک در وفحات پيش گ شت ا اين گاو
با نام «برمايون» «،پرمايون»« ،بزمايون» ياد شده است و واحب غرر اخبار ملوک
ب شيوه فردوسي در چ ار بيت اخير شاهنام  ،ترکيب«کاو برمايون» را در کتاب
خود بکار برده است.....« :ولکني اقتلک بفقرة کاو برمابون( »...ص.)34-35
آنچ در اين بخش مورد بررسي قرار ميگيرد آن است ک فردوسي لفظ «
برماي » را در ابيات فوقال کر با چ تلفظي و ب چ معنايي ب کار برده است و
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نيز وي ا نظر دستوري ،اين کلم را «اس خاص» ميدانست است يا چيزي
ديگر.
پيش ا آن ک بررسي خود را در اين باب آغا کني  ،نخست ضبط نام
گاو فريدون را در فرهنگ اي فارسي ا نظر ميگ راني  .آنچ در فرهنگ ا آمده
بترتيب تاريخ تأليف عبارت است ا :
لغت فرس اسدي (تأليف بين 458تا 465ق ).نسخ خطي  733ق :.برمايون يا
پرمايون .نسخ هاي خطي766و877ق  :پرمايون .نسخة خطي 1305ق :.پُرمايون
(شاهد ،شعر دقيقي :م رگان آمد جشن ملک الفريدونا )....پُرماي (شاهد ،شعر
فردوسي :يکي گاو پرماي خواهد بُدن).....
فرهنگ قواس (تأليف اواخر قرن  7و اوايل قرن 8ق :).ندارد.
معيار جمالي (تأليف  745ق ).ب نقل ا فرهنگ ج انگيري :برمايون( .ب
نظر محمد دبيرسياقي ،مؤلف کتاب لغت «معيار جمالي» کارش کال متکي بر
لغت فرس اسدي است(لغت فرس،ص 4مقدم ).
فرهنگ ج انگيري (تأليف 1007ق :).برمايون  ،براي  ،مايون ،وماي .
برهان قاطع (تأليف1062ق :.بِرمايون ،بَرمايون ،بزمايون ،بِرماي  ،بَرماي ،
مايون و ماي .
فرهنگ رشيدي (تأليف  1077ق :).برمايون ،برماي ( .با ذکر اين مطلب ک
بعضي آن را ب باي فارسي دانند) و مايون.
فرهنگ سروري (تأليف قرن  11هجري) :بَزکايون  ،مايون ،ماي .
فرهنگ آنندراج (تأليف 1306ق :).بَرمايون ،بَزمايون و برمايَ و مايون .با
اظ ار نظر مؤلف ک بعضي [برماي را] ب باي فارسي دانند و فقير آن را ب تر داند
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و ب ض خواند و ب معني آن واضح شود يعني پرماي ک شير بسيار داشت و
ميداده و اهلل اعل ».
فرهنگ انجمنآراي ناوري (تأليف نيم دوم قرن 13ق :).ب نقل ا
فرهنگ نظام :بُرماي  ،مبدل پرماي (ب معني پر شير).
فرهنگ ولف (تأليف 1936م :).برماي با ذکر پنج بيت شاهنام ک در آن
لفظ «برماي » آمده است .ولف بيت «يکي گاو برماي خواهد بُدن ).....را در ذيل
«پُرماي » نيز داده است.
فرهنگ نظام (تأليف  1358-1346ق :).بِرمايون ،بَزمايون و برماي ( .با
ت کر اين مطلب ک «مؤلف فرهنگ ناوري لفظ م کور را با ض باء مبدل پرماي
(ب معني پرشير) وحيح دانست  .گويا عقيدۀ مؤلف م کور اين بوده ک در مان
فريدون در فارسي امرو ما حرف مي دند و همان الفاظ و اوطالحات ما را
استعمال ميکردند در حالتي ک بان آن مان چيز ديگر بوده».
فرهنگ نفيسي -فرنودسار (تأليف 1345-1317ش :).پيرمايون ،بِرمايون،
برمايَ  ،بَرمايَ  ،مايون و مايه.
فرهنگ شاهنام (تأليف 1320ش :).پُرماي .
فرهنگ فارسي معين (تأليف  :)1345-1342پيرمايون و پيرماي .
دايرة المعارف فارسي (تأليف 1345ش :).بِرمايون و برماي بعالوه در
اين کتاب دو شبط :پيرمايون و پيرماي ب دو ضبط پيشين ارجاع گرديده است
(حرفت «م» دايرة المعارف چاپ نشده است).
واژه نامک ( تأليفحدود1355ش ).نام اين گاو ظاهراً بدين سبب ذکر
نشده کيست( » ....مقدمة واژه نامک).
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لغتنامة دهخدا (تأليف 1358-1325ش :).بِرمايون ،بَزمايون ،پَرمايون،
بَرماي  ،بِرماي  ،پَرماي  ،پُرماي  ،مايون ،و ماي در ضمن دهخدا در ذيل «برماي »
بفتح يا ب کسر اول و ب معني گاوي ک فريدون را شير داد ،س بيت ا شاهنام :
«همان گاوکش نام برماي بود« ،»...يکي گاو برماي خواهد بدن ،»...و « پُرماي » با
نقل يکي ا اين س بيت «يکي گاو پرماي خواهد بدن »..اظ ار نظر کرده است
ک «بيت اخير را اسدي در لغتنام آورده و گفت است نام گاو فريدون است،
لکن پرماي در اين بين نام نيست و ب معني لغوي کلم مرکب است يعني
واحب ماية بسيار».
وي بار ديگر در ذيل «پرماي » و نقل معني آن ا لغت فرس«گاو فريدون
بود (لغت فرس اسدي)» يکي ديگر ا بيت اي س گانة فوقال کر« :يکي گاوکش نام
پرماي بود »...را آورده و دربارۀ معني آن خواننده را ب آنچ در ذيل «يکي گاو
پرماي خواهد بدن »...نوشت ارجاع داده است.
فرهنگ تاريخي بان فارسي (تأليف 1357ش :).برايون و برماي ( .فقط
بخش اول« :آ -ب» چاپ شده است).
ا طرف ديگر ،با توج ب طر کاربرد اين لفظ در متون پيش ا اسالم
مسل ميگردد ک فراالوي و دقيقي و مؤلف غرر اخبار ملوک الفرس و سيره و
شمس فخري برخالف فردوسي وورتي نزديک ب ضبط باستاني اين کلم را ب
کار بردهاند .در اين باب رأي خالقي مطلق وائب است ک نوشت  :وورت درست
نام اين گاو در بيرون ا شاهنام مثالً در شعر فراالي و دقيقي ...و در لغت فرس
اسدي و نيز در غررالسير ثعالبي ...برمايون

barmayun

است ،برابر با وورت
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اوستايي  barəmayaonåک دربارۀ گاو نر ب کار رفت است

( (Sprechf. 24/1879. p. 147

 )Yaŝt17, 55; K Geldner, Zeitchr. fürvergel.همچنين در دينکرد ،کتاب ن
)west,p.T. IV., p218,220 ed. madan,

( ;P.814, 815

اين نام ب شکل  )gušn i ) Barmåyūnو ب معني

گاو (نر) آمده است ،ولي در بندهشن بزرگ
نام برادر فريدون است ک در شاهنام

(يک

(Barmayun)ed. Anklesaria 35,10

 ،ص  ،65بيت  )256آن نيز با همان مآخ

پ لوي دره آميخت اند .در هرحال در شاهنام برماي ب جاي برمايون ب خاطر
ضرورت و ن ب وجود آمده است»...

(انسيکلوپدي

ايرانيکا) .وي در جاي ديگر نيز

دربارۀ همين لفظ اظ ار نظر کرده است ک  ...« :در پ لوي ،اين برادر فريدون و
گاوي ک فريدون را داي بود ه نامند ... ،همچنان ک در شاهنام نيز هر دو
برماي نام دارند ،ولي همانگون ک ياد شد در چاپ اي شاهنام ب نادرست اين
نام را (چ در مورد برادر فريدون و چ در مورد گاوداي ) ب پرماي برگردانيدهاند»
(بيست نکت در ادبيات شاهنام ) .ب اين مطالب اين موضوع را نيز بايد بيفزايي
ک در روايت کوش نام چنان ک قبالً اشاره گرديد نام دستور دانشمند سلکت
«برماين» است ک ظاهراً هموتربيت فريدون را ا هفت سالگي ببعد بع ده گرفت.
چنان ک مالحظ مي شود ضبط اين کلم نيز ب «برمايون» (نام برادر يا گاو
فريدون) نزديک است.
با پ يرفتن همة اين مطالب ،پرسشي را ک در آغا اين بخش مطرح
ساختي هنو ب قوت خود باقي است .درست است ک نام گاو در متون اوستايي
و پ لوي ،و نيز در شعر فراالوي ،دقيقي ،شمس فخري ،و در ضبط لغت فرس ،و
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غرر اخبار ملوک الفرس بصورت «برمايون» است ،و نيز درست است ک لفظ
«برمايون» در بحر متقارب شاهنام نميگنجد و فردوسي ب ضرورت بايستي آن
را بصورتي تغيير ميداده است ک «برماي » ب ترين راه حل آن ب شمار ميرود .ولي
آيا فردوسي ا همة اين سوابق آگاه بوده است؟ (گرچ ب نظر ميرسد ک مأخ
وي در داستان فريدون با مأخ وي مؤلف غرر اخبار ملوک الفرس ،و دقيقي
نبايست مختلف باشد) و آيا او «برماي » را در هر پنج بيتي ک در ودر اين بخش
آوردي ب عنوان «اس خاص» ب کار برده است؟
فردوسي بي ترديد در بيت:
همان گاوکش نام برماي بود
گاوان ورا ب ترين پاي بود
لفظ «برماي » را چنان ک قبالً گفتي بعنوان «اس خاص» بکار برده است،
گرچ در مورد ضبط آن ،ک آيا با باي فارسي (پرماي ) است يا باي تا ي
(برماي ) ،و نيز در مورد تلفظ آن ک ب ض يا فتح اول است يا جاي سؤال
همچنان باقي است .ولي در چ ار بيت ديگر:
همان گاو برماي ک داي بود
پيکر تنش همچو پيراي بود
عالوه بر سوالي ک در مورد ضبط و تلفظ کلمة «برماي » در بيت نخستين
مطرح کردي  ،اين نکت نيز بايد روشن گردد ک آيا فردوسي کلمة مورد بحث را
در چ ار بيت اخير «اس خاص» ميدانست است يا ن  ،و اگر در نظر وي «برماي »
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اس خاص بوده است ،آنگاه کاربرد لفظ «يکي» را در بيت «يکي گاو برماي
خواهد بدن »...نيز بايد توجي کرد.
براي آن ک حداقل ب بخشي ا پرسش نخستين (ضبط «برماي » با باي
فارسي يا باي تا ي) پاسخ داده شود ،در درجة اول ال م است ک ضبط کلمة
«برماي » را در نسخ هاي خطي ک ن شاهنام ا نظر بگ راني  .در پانزده نسخ
خطي ک ن و معتبر شاهنام  ،ضبط اين لفظ در چ ار بيت ا پنج بيت مورد بحث
بشرح ير است:
همان گاوکش نام برماي بود
گاوان ورا برترين پاي بود
*ف ،ل ،س ،لن ،ق ،ق ،2و ،س : ،2برماي ؛ پ ،آ ،ل ،2ب ،ل : ،3پرماي ؛
لي :همان گاو برماي کش داي ؛ لن 2همان گاوکش پر ا ماي .
يکي گاو برماي خواهد بدن
ج انجوي را داي خواهد بدن
*ف :بُرماي ؛ ل :برماي ؛ س ،لن ،ق ،ق ،2لي ،س :2برماي ؛ پ ،و ،آ ،ل،2
ب ،ل ،3لن :2پرماي .
کجا نامور گاو برماي بود
ک رخشنده برتنش پيراي بود
*ف :بُرماي ؛ ل ،س ،لن ،ق ،ق ،2لي ،پ ،س :2برماي ؛ و ،آ ،ل ،2ب،
ل ،3لن :2پرماي .
همان گاو برماي ک داي بود
پيکر تنش همچو پيراي بود
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*ف :بُرماي ؛ ل ،س ،ق ،ق ،2ل :2برماي ؛ لن :برماي ؛ پ ،و ،آ ،ب ،ل ،3لن
 :2پرماي .
نتيج اي ک ا اين بررسي ب دست ميآيد آنست ک اين کلم در پانزده
نسخة خطي شاهنام با توج ب تاريخ کتابت آن ا ،ب وورت اي يرين کتابت
شده است:
در نسخ ف ،اقدم نسخ (مورخ :)614بُرماي س بار ،برماي يک بار.
در نسخ هاي ل (مورخ  ،)675س(مورخ ،)731لن (مورخ ،)733ق(مورخ
 ،)741ق(2مورخ )796لي (مورخ  )840س( 2مورخ : )903برماي  22بار ،برماي
(حرف اول بينقط  2بار.
در نسخ هاي ل( 3مورخ  ،)841پ (مورخ ،) 844و (مورخ  )848لن2
(مورخ  )849آ (مورخ  )852ل( 2مورخ  )891ب (مورخ  :)894پرماي  25بار،
برماي  3بار ( .دربارۀ مشخصات کامل اين نسخ ها ر ک« .معرفي و ار يابي
برخي ا دستنويس اي شاهنام »).
بعالوه چنان ک ذکر شد ک نترين نسخة خطي موجود شاهنام  ،يعني
نسخ ف(فلورانس) ،س بار اين کلم را با باي تا ي ولي با نشانة پيش (ضم )
ضبط کرده است ک ب احتمال قوي کاتب نسخ آن را «پرماي » ميخوانده است
ن «برماي » .گرچ بنا بر قول خالقي مطلق ،ب اعرابگ اري کاتب نسخ ف در
تمام موارد نميتوان اعتماد کرد

(ايران نام

 ،سال  ،4شماره  ،1ص .) 32

ا طرف ديگر بدي ي است در تمام مواردي ک اين کلم در نسخ هاي
خطي م کور با باي فارسي «پرماي » ضبط شده است بيترديد کاتبان اين نسخ ها،
آن را با باي تا ي برماي تلفظ نميکردهاند .درحالي ک در برخي و يا در اکثر و يا
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در تمام مواردي ک نسخ نويسان ،کلمة مورد بحث را در اين نسخ ها با باي
تا ي «برماي » نوشت اند ،محتمل است ک آن را با باي فارسي «پرماي »
ميخواندهاند .يرا چنان ک مي داني در بسياري ا نسخ هاي خطي ا قرن پنج
تا ده و يا ده هجري ،ضبط «ب» و «پ» يکسان و با يک نقط بوده است.
(رک .مجلة دانشکدۀ ادبيات مش د« :رس الخط فارسي در قرن پنج هجري» ،سال  ،3ص ،206-159
و نيز « تحول رس الخط فارسي ا قرن هشت تا قرن سيزده هجري» سال  ،4ص .)162-135

ا سوي ديگر با آن ک نسخ هاي قديمي شاهنام اطالعاتي ،ولو مب ،
دربارۀ ضبط کلمة مورد بحث ،و ب شرحي ک گ شت ،در اختيار ما قرار ميدهند،
ولي درمورد چگونگي تلفظ اين کلم ب جز نسخة ف ،ا بقية نسخ ها چيزي
معلوم نميگردد.
در اينجا بايد بيفزايي آنچ را تا کنون دربارۀ ضبط «برماي » در نسخ هاي
ک ن شاهنام گزارشوار گفت اي چيزي را ثابت نميکند و بخصوص نميخواهي
با تکي بر اقدم نسخ يا اوحّ نسخ و يا اکثر نسخ در اين باب ضبطي را بر ضبط
ديگر ترجيح بدهي  ،ولي يقيناً ذکر اين اطالعات براي واحبنظران و نکت بينان
خالي ا فايده نيست.
و اما براي پاسخ دادن ب بخش اوّل پرسش دوم ک فردوسي کلمة مورد
بحث ما را در نظر بگ راني :
همانطوري ک قبالً گفت اي در بيت «همان گاوکش نام برماي بود»...
بيترديد فردوسي اين کلم را «اس خاص» ميدانست است ولي در چ ار بيت
ديگر موضوع قابل تأمل و بحث است .چ در يک بيت آمده است« :يکي گاو
برماي خواهد بُدن »....و در بيت ديگر «کجا نامور گاو برماي بود »....و در بيت
سوم «مر آن گاو برماي را کرد پست ».و در بيت آخر «همان گاو برماي ک داي
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بود .»...در اين چ ار مصرع ،يا گاو را ب کلمة بعد ا آن اضاف ميکني و يا آن ک
حرف آخر آن را ساکن ميخواني ک وورت اول يعني «گاو برماي » وحيحتر
مي نمايد .اگر «برماي » اس خاص باشد « ،گاو» را بايد ا نظر دستوري «اس عام»
و «اس جنس» بداني ک در اين وورت ميشود «اضافة توضيحي» ک ا آن با
نام اي «اضافة تسمي » و «اضافة بياني» يا «اضافة تبييني» نيز ياد کردهاند و مثال ايي
چون :رو جمع  ،ماه رمضان ،فصل ب ار ،ملک هندوستان ،ش ر مصر ،جزيرۀ
سرانديب ،ش ر اوف ان ،ش ر ت ران ،ش ر مش د ،ش ر غزنين ،مسجد آدين در
کتاب اي دستور بان فارسي براي آن ياد شده است

(اضاف

،ص،127-123-122-104و.)...

ولي نگارندۀ اين سطور ب خاطر ندارد ک در متون نظ و نثر ک ن فارسي ،ترکيبي
اضافي ا اين نوع ،يعني مرکب ا اس عام يا اس جنس يکي ا جانداران و «اس
خاص» آن ا ،ب کار رفت باشد ،چنان ک امرو نيز در بان اهل قل و بان محاوره
کاربرد چنين ترکيب اضافي متداول نيست .براي بررسي اين موضوع ب تر است
نخست با مراجع ب «فرهنگ ولف» ب سراغ شاهنامة فردوسي بروي .
فردوسي با آن ک نام چند اسب را در شاهنام ذکر کرده است مانند:
«رخش :اسب رست (بيش ا 180بار)« ،ب زاد» اسب سياوش و گشتاسب (حداقل
 12بار) ،و «شباهنگ» اسب بيژن (يک بار) ،هرگز نام اين س اسب را در ترکيباتي
چون :اسب رخش ،اسب ب زاد (مقصود اضافة ملکي نيست) ،و اسب شباهنگ –
نظير «گاو برماي » ب کار نبرده است .فردوسي اين س کلم را ب عنوان «اس
خاص» ب همان وورتي در شعر آورده است ک ما نيز امرو اسم اي خاص را
در نوشت ها و گفتگوي رو انة خود ب کار ميبري  .طر استعمال او بدين قرار
است:
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سوي رخش رخشان بيامد دمان
چو آتش بجوشيد رخش آن مان
2853/1657/6

ب ب زاد بنمود ين و لگام
بدان تا برآيدش ا آن کار کام
730-731/722/3

فرنگيس چون روي ب زاد ديد
شد ا آب ديده رخش ناپديد
759/732/3

ه اندر مان بيژن آمد دمان
بسي چيدۀ ر م با ترجمان
ب پشت شباهنگ بر بست تنگ
چو جنگي پلنگي گرا ان ب جنگ
750-751/1179/5

وي «شبرنگ» (در حدود  24بار )« ،شبديز» (در حدود  8بار)« ،گلگون» ،و
«گلرنگ» (هر يک چ ار پنج بار ) را نيز دربارۀ اسب ب کار برده است.
دربارۀ «شبرنگ» همانطوري ک محمد معين تصريح کرده است برخالف
گمان برخي ا فرهنگنويسان« ،شبرنگ» اس خاص و نام اسب سياوش نيست،
بلک وفت است و فردوسي آن را ب معني سياهرنگ ب کار برده است
حاشية :شبرنگ) .مثال اي يرين اين نکت را تأييد ميکند:
بدادش بدو شاه ب زاد را
سي جوشن و خود پوالد را

(برهان قاطع،
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پر شاه کشت ميان را ببست
سي رنگ ب زاد را برنشست
خراميد تا در ميان سپاه
نشست برآن خوبرنگ سياه
687-689/1535/6

فردوسي دربارۀ همين «ب زاد» ،در ابيات ديگر ب جاي «سي رنگ ب زاد»،
چندين بار «اسب سياه» و «شبرنگ» و «شبرنگ ب زاد» (وفت پيش ا موووف)
را نيز ب کار برده است:
ره خواه ا تو گر اسپ سياه
پرستار يا ريدک همچو ماه...
1055/740/3

بگفت اين و بر پشت شبرنگ شد
ب چ ره بسان شباهنگ شد
1080/742/2

س ديگر چو شبرنگ ب زاد را
ک دريابد او رو تگ باد را
1055-1060/740/3

و بدي ي است هنگامي ک فردوسي در دو بيت يرين ه ک ترکيب
«اسب شبرنگ» را آورده است« ،شبرنگ» را وفت و ب معني سياهرنگ دانست ن
اس خاص:
نشست ا بر اسب شبرنگ شاه
بيامد بگرديد گرد سپاه
118/1329/5
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بيامد بپوشيد خفتان جنگ
کشيدند بر اسب شبرنگ تنگ
1599/1589/6

و اما دربارۀ «شبديز» نيز تقريباً آنچ را ک دربارۀ «شبرنگ» در شاهنامة
فردوسي گفتي وادق است .در فرهنگ فارسي معين ميخواني ک «شبديز» ب
معني شبرنگ و سياهفام است ،ا طرف ديگر در شاهنام در دوران پادشاهي
منوچ ر ،نوذر ،ل راسب ،ب رام گور ،و خسرو پرويز لفظ «شبديز» براي اسب اي
مختلف آمده و هم جا ب عنوان «وفت» ب کار رفت است ن «اس خاص» .و ا
جمل در س بيتي ک در حوادث دوران منوچ ر ،ب رام گور و خسرو پرويز ا
«اسب شبديز» ياد شده است:
من و رست و اسب شبديز و تيغ
نيارد ب ما ساي گسترده ميغ
1795/229/1

من و اسب شبديز و شمشير تيز
نگيرم فريب و ندان گريز
564/2148/8

کجات اسب شبديز رين رکيب
ک

ير تو اندر بدي ناشکيب
391/2931/9

البت در اين سخني نيست ک «شبديز» همچنان ک در کتاب اي لغت و ا
جمل در فرهنگ فارسي معين آمده نام اسب خسروپرويز نيز بوده است با اين
توضيح ک آن اسب را با ب مناسبت سياهي رنگ «شبديز» ميگفت اند .ولي گمان

روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

بنده آن است ک فردوسي در بيت اخير ( کجاست اسب شبديز رين رکيب)...
ک مربوط ب شيون و اري باربد است بر مرگ خسروپرويز« ،شبديز» را ب عنوان
وفت ب کار برده است ،ن بدانسان ک نظامي و ديگران آن را ب وورت «اس
خاص» و نام اسب خسروپرويز آوردهاند.
کلمة «گلگون» ک در شاهنام در داستان بيژن و منيژه ،دوا ده رخ،
پادشاهي گشتاسب ،و ب رام گور آمده ،ظاهراً رنگ اسب را بيان ميکند نظير
شبرنگ و شبديز در همين کتاب مانند:
هميتاخت گلگون بر آوا چنگ
سوي خان با ارگان بيدرنگ
944/2169/7

همانطوري ک لفظ «گلرنگ» نيز در شاهنام يک بار براي اسب فريدون
آمده است و حداقل چ ار بار مترادف با «رخش» ،اسب رست  ،با توج ب رنگ
اين اسب:
ببيني ک درجنگ من چون شوم
ک با بور گلرنگ در خون شوم
69/285/1

برآمد چو باد دمان ا برش
بشد تيز گلرنگ ير اندرش
125/289/1

ذکر اين مطلب نيز شايد مفيد باشد ک «رخش» نام اسب رست نيز در لغت
«رنگ سرخ و سفيد دره آميخت باشد و بعضي گويند رنگي است ميان سياه و
بور» (برهان قاطع) .يا رنگي مرکب ا «رنگ قرمز و ردۀ تخ مرغ و سفيدي و
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گل اي بسيار کوچک ميان رد و قرمز» است
نورو نام

(حاشية برهان قاطع ،ب نقل ا تعليقات

) .فردوسي نيز در بيت اي يرين رنگ رخش را ذکر کرده است:
سي چش و بور ابرش و گاو دم
سي خاي و تند و پوالد س
تنش پر نگار ا کران تا کران
چو برگ گل سرخ بر عفران...
همي رخش خواني بور ابرش است...
ب خوبي چو آب و ب تگ آتش است...
بيا يد چنگال گردي بزور
بيفشرد يک دست بر پشت بور...
99-121/288/1

با توج ب آنچ در مورد «شبرنگ»« ،شبديز»« ،گلگون» ،و «گلرنگ» در
شاهنام گفتي معلوم ميگردد ک کاربرد «اسب شبرنگ» و «اسب شبديز»
مجموعاً چ ار پنج بار در تمام شاهنام

ب هيچوج نظير چ ار بار استعمال «گاو

برماي » در داستان ضحاک (س بار در  49بيت ا بيت  107تا  ،155و يک بار در
بيت  )379نيست ،چ شبرنگ و شبديز در ابيات معدود م کور ،وفت است ن
اس خاص.
اما کاربرد «شبرنگ» و «شبديز» در شعر ديگر شاعران چنان ک قبالً اشاره
کردي با شاهنام تفاوت دارد .منوچ ري ،ه «شبرنگ» و ه «شبديز» را ب عنوان
اس خاص و در رديف نام ديگر اسبان آورده است و محمد دبيرسياقي مصحح
ديوان منوچ ري در هردو مورد آن را نام اسب خسروپرويز دانست است.

روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

اعوجي کردار و دلدل قامت و شبديز نعل
رخش فرمان و براق اندام و شبرنگ اهتزا
ديوان منوچ ري ص 42

رخش با او الغر و شبديز با او کندرو
ورد با او راجل و يحموم با او اژک ن
همان کتاب ص 76

نظامي نيز در خسرو و شيرين در موارد متعدد «شبديز» را وريحاً ب عنوان
«اس خاص» و نام اسب خسروپرويز آورده است .وي در اين کتاب ابياتي نيز در
ووف «شبديز» اسب خسروپرويز ،سروده ک ه ب سياهي رنگ آن با کلمة
«شبرنگ» تصريح کرده است و ه ب اين ک نام اسب خسروپرويز «شبديز» بوده
است:
دوم چون مرکبت را پي بريدند
و آن بر خاطرت گردي نديدند
ب شبرنگي رسي شبديز نامش
ک ورور در نيابد گرد گامش
خسرو شيرين نظامي،ص 47

بر آخُر بست دارد رهنوردي
کز او در تگ نيابد(نبيند) باد گردي...
ن اده نام آن شبرنگ ،شبديز
بر او عاشق تر ا مرغ شباويز ....
ن شيرين تر شيرين خلق ديدم
ن چون شبديز شبرنگي شنيدم
همان کتاب ،ص 54-53
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ب حک آن ک اين شبرنگ شبديز
ب گاه پوي بس تندست و بس تيز
همان کتاب ،ص 73

ترکيب «شبرنگ شبديز» در اين بيت نظامي ،ترکيب «شبرنگ ب زاد» را در
شاهنام فراياد ميآورد ک قبالً ا آن سخن گفت اي  ،ک در هر دو مورد «شبرنگ»
ب معني سياهرنگ است و ا نظر دستوري «وفت» .نظامي نيز با آن ک  34بار لفظ
«شبديز» را در خسرو و شيرين ب عنوان اس خاص و نام اسب خسروپرويز ب کار
برده ،هرگز ترکيب «اسب شبديز» (نظير :گاو برماي ) را در شعر خود نياورده
همچنان ک منوچ ري ه در دو بيتي ک نقل کردي چنين ترکيب اضافيي را
ب کار نبرده است.
بجز کلمات فارسي ک ب عنوان اس خاص و نام بعضي ا اسب ا و يا
ب طور کلي کلماتي ک براي اسب ب کار رفت است و ب اختصار ب آن اشاره
کردي  ،چند کلمة غير فارسي نيز ب عنوان اس خاص براي بعضي ا چ ارپايان
در شعر و نثر فارسي آمده است مانند :براق( ،نام ستوري کوچکتر ا استر و
بزرگتر ا خر ک پيامبر اسالم در شب معراج بر آن سوار شد) و دلدل ش با (نام
ماده استر پيامبر) ،يحموم (نام اسب پيامبر) و يعفور (نام خر پيامبر) .در مثال اي
معدودي ک ا کاربرد اين کلمات در آثار منظوم و منثور فارسي
دهخدا)

(رک .لغتنامة

آمده است نيز ترکيبي مانند «گاو برماي » ب چش نميخورد (يعني مثالي

مانند :اسب يحموم ،خر يعفور يا حمار يعفور).
بحث خود را دربارۀ نحوۀ کاربرد اس خاص چ ارپايان در بان فارسي با
طر استعمال نام گاو فريدون در روايتي ک ضبط آن ب وورت «برمايون» آمده

روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

است ب پايان ميرساني  .در وفحات پيش ديدي ک فراالوي ،دقيقي ،و شمس
فخري در س بيت اين لفظ را ب عنوان نام گاو فريدون آوردهاند .بار ديگر آن
ابيات را ا نظر ميگ راني :
ماده گاوان پاده اش هريک
شاه پرور بود چو برمايون
فراالوي

م رگان آمد جشن ملک افريدونا
آن کجا گاو نکو بودش برمايونا
دقيقي

تو رستمي و فريدون و بارگير تو را
احترام بخوانند رخش و برمايون
شمس فخري

ب طوري ک مالحظ ميشود شاعراني ک لفظ «برمايون» را ب عنوان اس
خاص و نام گاو فريدون آوردهاند در هيچيک ا اين س بيت ،ترکيب اضافي
«گاو برمايون»

نظير :گاو برماي

را ب کار نبردهاند ،ايشان نيز هم جا بر طبق

قواعد بان فارسي اس خاص را ب تن ايي آوردهاند همچنان ک ديگر شاعران نيز
رخش ،ب زاد ،شباهنگ و امثال َآن را در شعر خود ب کار بردهاند ،درحاليک
ديدي فردوسي لفظ «برماي » را ک نوشت اند نام گاو فريدون است ،در چ ار بيت
ب وورت «گاو برماي » آورده است.
در اينجا ذکر اين موضوع نيز سودمند مينمايد ک فردوسي لفظ «پُرماي » را
بيش ا  120بار و ب چند معني در شاهنام آورده ک ا آن جمل است:
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پرماي اسبان رين ستام

770/431/2

اسبان پرماي و گوهران

185/1151/5

شتر خواست پرماي ده کاروان

156/2037/7

يکي اسب پرماي تاوان ده
مبادا ک بر وي سپاسي ن

1850/2219/7

آوردن تمام شواهد ا شاهنام در اين باب ن ضروري است و ن وفحات
محدود اين مقال اجا ه ميدهد ولي براي آن ک ب وسعت استعمال اين کلم در
بان فردوسي بيشتر آشنا شوي چند مثال ديگر را ب طور نمون دکر ميکني :
ديباي پرماي ( ،)268/48/1پرماي جام ( ،)617/95/1پرماي ده ( ،)146/2296/8کاخ پرماي
( ،)106/1926/7پرماي انگشتري ( ،)858/176/1تاج پرماي ( ،)1520/212/1تخت پرماي
( ،)750/479/2شاه پرماي ( ،)465/548/3پرماي افراسياب ( ،)757/564/3فر ند پرماي
( ،)1315/756/3بزرگان پرماي ( ،)2200/1384/5پرماي با ارگان ( ،)613/2151/7دهقان
پرماي ( ،)802/2161/7آر وهاي پرماي ( ،)129/68/1چو ديدند پرمايگان روي شاه
( ،)258/76/1ب

پرمايگان بدره و تاج داد ( ،)178/390/2ب

ابلستان چند پرماي بود

( ،)166/970/4دو پرماي بيداردل پ لوان ( ،)59/1144/5بياورد آ اد تن داي اي يکي
پاک و پر شرم و پرماي اي ( ،)13/1759/6برآورد پرماي ده شارسان ( ،)1922/1918/7ب
پرماي بر پاسباني کن ( ،)32/2568/8سخنگوي و پرماي آ ادگان ( )312/2926/9وغيره.
توج ب کثرت کاربرد کلم « پرماي » در شاهنام ب عنوان «وفت» براي
اشخاص ،چ ارپايان ،ا جمل اسب و شتر ،اشياء و امثال آن ،براي نتيج گيري ا
موضوعي ک مطرح ساخت اي بيفايده نيست.

روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

و اينک ميرسي ب بخش دوم پرسش دوم ک دربارۀ ساختمان دستوري
عبارت «يکي گاو برماي » مطرح کردي  .گفتي اگر «برماي » را «اس خاص» و نام
گاوي بداني ک فريدون را داي بوده است کاربرد لفظ «يکي» ب عنوان يکي ا
نشان هاي نکره ساختن اس پيش ا «گاو برماي » عجيب و حتي با توج ب طر
استعمال فردوسي و ديگر شاعران و نويسندگان بزرگ بان فارسي نادرست نيز
مينمايد .فردوسي در ابياتي ک رخش ،ب زاد ،و شباهنگ را ب کار نبرده است تا
چ رسد ب عبارتي مانند :يکي اسب رخش ،يکي اسب ب زاد و يکي اسب
شباهنگ .فردوسي و ديگر استادان نظ و نثر فارسي لفظ «يکي» را عموماً پيش ا
اس «عام» ب کار بردهاند يا پيش ا اس عام و وفت و يا پيش ا وفت جانشين
اس و ن پيش ا اس خاص .ب شواهد يرين ا شاهنام توج بفرماييد:
يکي تخت پرماي اندرميان
ده پيش او اختر کاويان
750/479/2

يکي کاخ پرماي او را بساخت
ا آن سر شباني سرش برفراخت
106/1926/7

يکي اسب پرماي تاوان ده
مبادا ک بر وي سپاسي ن
1850/2219/7

يکي تخت پرماي ا عاج و ساج
پيرو ه م د و بيجاده تاج
1699/869/3
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يکي تخت پرماي کرده بپاي
بر او بر نشست ج ان کدخداي
 /26/1يرنويس

يکي گنج پرماي تر برگزيد
بدين ماهرخ داد شنگل کليد
2195/2238/7

يکي م د پرماي ا عود تر
بر او بافت

ر و چندي گ ر
374/1828/7

آيا اين مثال ا و بويژه ترکيب «يکي اسپ پرماي » ا نظر ساختمان دستوري
ب «يکي گاو برماي » مورد بحث ما بسيار شبي نيست؟
اينک آنچ را ک در وفحات پيش دربارۀ «گاو برماي » گفت اي بار ديگر
باختصار ا نظر مي گ راني :
*در اين موضوع ترديد نيست ک نام گاو مورد بحث ما در حکايت
کودکي فريدون در متون اوستايي و پ لوي «برمايون» و در بعضي ا متن اي
فارسي و عربي دورۀ اسالمي نيز «برمايون» و «پرمايون» و ...است.
*ا طرف ديگر اين حقيقت را نيز نبايد ا نظر دور داشت ک فردوسي
ب طور کلي شاهنام را بر اساس روايات شفاهي ک پيش ا وي ب

بان فارسي

دري ب قيد کتابت درآمده بوده است ب نظ کشيده ن با تکي ب متون پ لوي ،و
بدي ي است ک در نقل اينگون روايات ا نسلي ب نسل ديگر تغييرات مختلفي
ب وجود ميآيد ک آن ا را ا وورت اوليشان دور ميسا د ،ب عنوان مثال:

روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

«اسفنديار» ک در شاهنام و ديگر متون فارسي و عربي با همين ضبط -
مختوم ب «-ار»  -آمده ،در پ لوي
(فرهنگ فارسي معين)

spandyåt

و در اوستايي

spento-dåto

است.

ک ب تبديل «ات» يا «اد» ب «ار» قابل توجي نيست .طبري

استثناء نام اسفنديار بن فرخ اد ،برادر رست را در حوادث سال  22هجري با
ضبط «اسفندياذ» آورده است.

(طبري ،متن عربي ،ص )،1661 ،2660 ،2650

«برمايون» در اوستايي و پ لوي ب معني گاو نر است ،ولي «برمايون» در
متون پس اسالم ب عنوان گاو ماده و گاو داية فريدون معرفي شده است و اگر
«برماي » را ب وورت دگرگون شدۀ «برمايون» بداني  ،در شاهنام «برماي » بيشتر ب
معني گاو ماده آمده است.
در شاهنام دربارۀ نام همين گاو (اگر برماي را نام خاص بداني ) نيز
تناقض آشکاري ب چش ميخورد .در چ ار مورد «برماي » نام گاو ماده و داية
فريدون است.

()379/54/1 ،154-155/42/1 ،135 -131/41/1 ،107/40/1

و در يک مورد

( )120-121/41/1نام گاوي ک ا آن گاو ماده اده شده است .همچنان ک يک
جا گاوي ک ا مادر اده ميشود چون طاووس نر است و هر مويش ب رنگي
()411120-121/1

و در س مورد ديگر

()379/54/1 ،177-174/43/1 ،135-131/41/1

اين

گاو ماده است ک طاووسرنگ و سراپايش پر ا رنگ و نگار است.
* اگر «برماي » را در شاهنام نام گاو بداني  ،معلوم نيست چرا در متون
ديگري ک تحت تأثير شاهنام يا روايت اولي شاهنام بودهاند نام گاو را ذکر
نکردهاند ،ا جمل بنداري در ترجمة شاهنام فردوسي ب عربي ،با آنک در اين
داستان يباي گاو فريدون را ياد کرده حتي يکبار ه ا نام گاو ذکري ب ميان
نياورده است .درحاليک بنداري  22بار «رخش» نام اسب رست و يک بار نيز
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شبدا ( :شبديز) را در ترجمة خود ذکر کرده است .و چنين است حبيب السير و
روضة الصفا ک در آن دو ه نام گاو فريدون ذکر نگرديده است.
* فردوسي و ديگر شاعران و نويسندگان فارسي بان اس عام يا اس
جنس چ ارپايان را ب اس خاص آن ا اضاف نکرده و ترکيباتي نظير «اسب
رخش» ب کار نبردهاند تا ا اين طر استعمال خود قرين اي باشد بر وحت کاربرد
«گاو برماي ».
* اگر فردوسي «برماي » را ا اس خاص گاو ميدانست است ک البت در
يک مورد ب اين موضوع تصريح کرده است (برماي يا پرماي ) چ ضرورت داشت
است ک چ ار بار ديگر ب گويد «گاو برماي » درحاليک با توج ب موارد مشاب
دربارۀ نام اسپان مختلف در شاهنام و متون ديگر بايست ميگفت «برماي » يا
«گاو».
* کاربرد «يکي» ا نشان هاي نکره ساختن اس  ،پيش ا اس خاص يا
ترکيب اضافي مرکب اس جنس چ ارپا و نام خاص چ ارپا نظير «يکي اسب
رخش» در شاهنام و متون ديگر سابق ندارد.
* درمورد اس خاص چند اسب در شاهنام و متون ديگر بجز يکي دو
مورد نظير ب زاد (اسب سياوش) ،نام اسب عموماً ا رنگ او اقتباس شده است
مانند «رخش» براي اسب رست در شاهنام « ،شبديز» براي اسب خسروپرويز در
خسرو و شيرين نظامي ،و «شبديز» و «شبرنگ» در شعر منوچ ري ،در حقيقت
«وفت» ب عنوان «اس خاص» ب کار رفت است.
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* ک نترين نسخة خطي موجود در شاهنام (نسخة ف مورخ  )614کلمة
«برماي» را س بار ا چ اربار با باي تا ي و با حرکت ض ّم (بُرماي ) ثبت کرده ک
با تلفظ «بَرمايون» سا گار نيست.
* در بقية نسخ هاي قديمي شاهنام نيز هرجا کلمة مورد بحث ب وورت
«برماي » با باي تا ي نوشت شده است با توج ب رس الخط رايج در قرون پيشين
بسيار محتمل است ک آن را «پرماي » ميخواندهاند.
* ديدي ک فردوسي لفظ «پرماي » را ب عنوان «وفت» براي اشخاص،
چ ارپايان ،و اشياء ب وورت بسيار گستردهاي ب کار برده است.
* مراجع ب فرهنگ ايي ک ضبط اي گوناگون «برمايون» و «برماي » و غيره
در آن ا آمده است نيز ميتواند ما را تاحدي راهنمايي کند.
در لغت فرس اسدي ک در نيمة قرن پنج هجري تأليف شده ،مؤلف با
آنک نام هيچيک ا اسب ا نظير :رخش ،ب زاد ،شباهنگ و يا معني کلمات شبرنگ،
شبديز ،گلگون ،و گلرنگ را ک در شاهنام م کور است ذکر نکرده ،لفظ
«برمايون» را با ذکر معني و شاهدي ا دقيقي آورده است .با قبول اين موضوع ک
نسخ هاي خطي لغت فرس اختالف اي بسيار با ه دارد ،ولي ا آنچ دربارۀ عدم
ذکر نام اسب ا ا يکطرف ،و نيز ذکر لفظ «برمايون» ا طرف ديگر گفتي معلوم
ميشود ک مؤلف کتاب لفظ «برمايون» را براي خوانندگان فرهنگش نامآشنا
ميدانست است و ناچار آن را در کتاب خود آورده است .آيا اگر اسدي طوسي
ک حداکثر حدود ني قرني پس ا فردوسي کتاب خود را تأليف کرده است ،در
داستان فريدون و گاو داي او ،کلم مورد بحث ما را «برماي » با باي تا ي قرائت
ميکرد و آن را نام گاو فريدون ميدانست ،برماي را نيز ب مانند برمايون با ذکر
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معني و شاهدي ا شعر فردوسي نميآورد؟ يرا وي حداقل هفتاد و هشت بيت
ا شاهنام فردوسي را ب عنوان شاهد لغات م کور در فرهنگ خود آورده است
ولي چنانک گفتي او «برماي » را در کتاب خود نياورده است .در نسخة خطي
بسيار جديد لغت فرس مکتوب ب سال  1305ق .چنانک ديدي اين کلم ب شکل
«پرماي » ب عنوان اس خاص و نام گاو فريدون ذکر شده است.
در چند فرهنگ ديگر نيز ک در قرن  7و  8هجري تأليف شده است نام
گاو فريدون تن ا با ضبط «برمايون» آمده است و آنچ در اين باب دربارۀ لغت
فرس اسدي گفتي دربارۀ اين فرهنگ ا نيز وادق است.
امّا در فرهنگ ايي ک ا آغا قرن يا ده تا نيمة قرن چ ارده هجري در
شب قارۀ هند تأليف گرديده است ،عالوه بر دو ضبط :برماي  ،و پرمايون در
نسخ هاي خطي قديمي لغت فرس اسدي ،ضبط اي ديگر :بزمانون ،بزمايون،
بِرماي  ،بَزماي  ،پُرماي  ،مايون ،ماي نيز ب معني نام گاو داي فريدون آمده است.
شاهدي ک هم اين لغتنويسان براي «برماي » آوردهاند منحصراً ا شاهنامة
فردوسي است و ا ابياتي ک ما تا کنون چند بار آن ا را ذکر کردهاي  .در بين
ايشان تن ا مؤلف فرهنگ آنندراج (تأليف 1306ق ).اظ ار نظر کرده ک ب تر است
«برماي » را «پرماي » بخواني يعني «برماي ک شير بسيار داشت و ميداده» و بدين
ترتيب معلوم ميشود ک وي «پرماي » را در «گاو پرماي » وفت نيز ميدانست
است.
در فرهنگ انجمنآراي ناوري (تأليف نيم دوم قرن 13ق ).ک در ايران و
پيش ا فرهنگ آنندراج تأليف شده ،مؤلف ،لفظ «برماي » را مبدل «پرماي »
(ب معني پرشير) و درنتيج آن را وفت دانست است ،و چنانک ديدي مؤلف
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فرهنگ نظام ک کتاب خود را در حدود  50سال پيش در هند نوشت  ،اين رأي را
ب شدت رد کرده است.
دستة آخر فرهنگ ايي است ک در  50سال اخير در ايران و آلمان ،ک و
بيش با توج ب اوول علمي فرهنگنويسي تأليف شده .در اين فرهنگ ا کلمة
مورد بحث با ضبط اي :برمايون ،بزمايون ،بزمانون ،پرمايون ،و پيرمايون ،بِرماي ،
بَرماي  ،پرماي  ،پيرماي  ،پَرماي (و گاهي با ذکر ضبط اوستايي و کلم ) ،مايون ،و
ماي منحصراً ب معني گاو فريدون آمده است .ب استثناي دهخدا ک در بيت (يکي
گاو برماي خواهد بدن )...تصريح کرده است «برماي » در اين بيت نام گاو فريدون
نيست ،و اين کلم در اين بيت «پرماي » است ب معني واحب ماية بسيار ،يعني
دهخدا الاقل در مورد يک بيت ا پنج بيت فردوسي ،رأي مؤلفان فرهنگ
انجمنآراي ناوري و فرهنگ آنندراج را تأييد کرده است.
* همة اين فرهنگ ا براي «برمايون» شاهد ا فراالوي ،دقيقي ،و شمس
فخري ،و براي «برماي » شاهد ا شاهنامة فردوسي آوردهاند ،درحاليک براي
ضبط اي ديگر و ا جمل «مايون» و «ماي » مطلقاً شاهدي نياورده و ب ذکر اين ک
«مايون :نام گاوي است ک فريدون را شير داده ،و آن را برماي و برمايون نيز
گويند .ماي  ... :ب معني مايون است ک مرقوم شد( ».فرهنگ ج انگيري) بسنده
کردهاند ،درحاليک فيالمثل مؤلف همين فرهنگ ج انگيري در ذيل «برمايون»
بيتي ا دقيقي ،و در ذيل «برماي » دو بيت ا فردوسي را ب عنوان شاهد آورده
است .ا طرف ديگر وجود دو کلمة «مايون» و «ماي » هر دو ب چمعني «برمايون»
و «برماي » در فرهنگ اي شب قارۀ هند ک بعداً ب بعضي ا فرهنگ اي فارسي
پنجاه سال اخير نيز راه يافت  ،اين نظر را تأييد ميکند ک ممکن است کسي يا
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کساني در آن خطة پ ناور «بر» را در دو کلمة «برماي » و «برمايون»« ،بر» حرف
اضاف پنداشت و «مايون» و «ماي » را کلمة اولي تصور کرده باشند .و چنان ک
ميداني کساني چون دهخدا ،سعيد نفيسي ،و محمد معين اشتباهات لغاتنويسان
غيرايراني را در هند و آسياي وغير با ذکر مثال اي متعدد برشمردهاند
قاطع ،ب قل محمد معين ،ص 47؛ در همين مقدم

(مقدمة برهان

 :علي اکبر دهخدا ،فرهنگ شعوري) .با توج ب

اين اول بعيد نيست ک چنين لغتنويساني ک اهل بان نبودهاند ،ولي « بان
پارسي ديرگاهي بان رسمي درباري يا بان ادبي مملکت آنان بوده» است ،بي
توج ب رس الخط فارسي ک در بسياري ا موارد «ب» و «پ» ب يک شکل و با
يک نقط نوشت ميشده ،چون کلمة «برماي » را با باي تا ي در شاهنام ديدهاند
تصور کرده باشند فردوسي و عموم فارسي بانان آن را با باي تا ي تلفظ
ميکردهاند ،و چون ا طرف ديگر با کلمة «برمايون» ب معني گاو داية فريدون در
شعر ديگران نيز آشنا بودهاند ،محتمالً اول هر دو کلم را ه يکي پنداشت
باشند.
نگارندۀ اين سطور براي اينگون قرائت اي نادرست برخي ا کلمات
پارسي در شب قارۀ هند شاهدي دارد .در ش ر الهور مسجد بزرگي است ب نام
مسجد پادشاهي .بر کتيبة اين مسجد اين نام با رس الخط قديمي فارسي (کتابت
پ ب شکل ب) و ب وورت «مسجد بادشاهي» در روي کاشي و ب خط جلي
نوشت شده است .ولي امرو اهل محل و آشنايان ب

بان فارسي در آن خط  ،نام

اين مسجد را بر اساس وورت مکتوب آن «مسجد بادشاهي» تلفظ ميکنند ن
«مسجد پادشاهي».
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با توج ب مطالبي ک تاکنون گفت اي آيا نميتوان پ يرفت همچنان ک
مأخ روايت کودکي فريدون در شاهنامة فردوسي با روايت کوشنام کامالً
متفاوت بوده است ،روايت فردوسي دربارۀ گاو داية فريدون نيز با روايت
فراالوي و دقيقي و شمس فخري کامالً تطبيق نميکرده است؟ در روايات اين س
تن ،نام گاو فريدون «برمايون» ذکر شده بوده است ،ولي در روايت فردوسي اين
گاو استثنائي ،بيذکر نام ،فقط ب فراواني شير توويف شده بوده و بدين ج ت
فردوسي لفظ «پُرماي » را در چ ار مورد ب عنوان وفت گاو ب کار برده است ،و
در بيتي ه ک آن را ب عنوان اس خاص و نام گاو آورده (همان گاوکش نام
پرماي بود )...با توج ب وفت پرمايگي گاو فريدون ،وفت «پرماي » را ب جاي
اس خاص و نام آن گاو آورده باشد ،همانطوري ک در مورد نام برخي ا اسب ا
نيز در شاهنام و ديگر متون ب همين ترتيب عمل شده است .اگر ب روايت
کوشنام توج کني ميبيني ک بر اساس آن روايت نيز دو داي ب مدت س سال
مشترکاً فريدون را شير ميدادهاند .پس در اين روايت ه با آن ک پرورش
فريدون با شير گاو نيست ،با موضوع يادي شير مطرح است همچنان ک در
شاهنام ه فريدون س سال ا شير گاو مورد بحث تغ ي کرده است .در نتيج
آيا نميتوان گفت فردوسي اين کلم را در هر پنج مورد «پُرماي » ميخوانده است
و همة فارسي بانان باسواد ايراني و ا جمل اسدي طوسي در قرون پيشين ،اين
کلم را ولو با باي تا ي نوشت شده بوده است ،با باي فارسي و ب ض اول
«پُرماي » ميخواندهاند .و چون نوبت ب غير ايرانيان فارسيدان و فارسيخوان در
شب قارۀ هند ميرسد ،آنان وورت مکتوب اين کلم يعني «برماي » را در
نسخ هايي ک با باي تا ي نوشت شده بوده است ،وورت اولي آن پنداشت و آن
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را «برماي » تلفظ و در کتاب اي لغت خود ضبط کرده باشند ،بخصوص ک آنان با
کلمة «برمايون» با باي تا ي در شعر دو س تن ا شعرا نيز آشنايي داشت اند ،و
سپس محققان معاور با آگاهي ا ضبط اين لفظ در اوستايي و پ لوي ،بر تلفظ
اين کلم با باي تا ي ،ب کسر يا فتح اول ،تأکيد کرده و ضبط «پُرماي » را
نادرست خوانده باشند.
پيشن ادي است دربارۀ ضبط و تلفظ و معني کلمة «برماي » در عبارت «گاو
برماي » در شاهنامة فردوسي ب پيشگاه واحبنظران و دانشمندان.
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متيني ،جالل ،رس الخط فارسي ا قرن شش تا قرن سيزده هجري ،ش  ،3سال ،)1347( 4
ص .162-135
مجمل التواريخ والقصص ،تصحيح محمد تقي ب ار (ملک الشعرا) ،ت ران.1318 ،
مسعودي ،مروج ال هب و معادن الجوهر ،تصحيح  ،Charles Pellatبيروت .1965
مسعودي ،التنبي و االشراف ،ترجمة ابوالقاس پاينده ،ت ران . 1349
معين ،محمد ،مزديسنا و تأثير آن در ادبيات فارسي ،ت ران . 1336
معين ،محمد ،اضاف  ،چاپ دوم ،ت ران . 1341
منوچ ري ،ديوان منوچ ري ،تصحيح محمد دبير سياقي ،ت ران 2536 ،شاهنشاهي (= 1356
شمسي).
ميرخواند ،روضة الصفا ،ت ران . 1338
نظامي ،خسرو و شيرين ،تصحيح وحيد دستگردي ،ت ران ،چاپ علمي ،سال نامعين.
تولدک  ،تئودور ،حماسة ملي ايران ،ترجمة بزرگ علوي ،ت ران .1327
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فرهنگها
برهان قاطع ،تصحيح محمد معين ،چاپ سوم ،ت ران . 1357
دايرة المعارف فارسي ،ير نظر غالمحسين مصاحب ،ت ران . 1345
وحاح الفرس ،تصحيح عبدالعلي طاعتي ،ت ران . 1341
فرهنگ آنندراج ،ير نظر محمد دبير سياقي ،ت ران . 1335
فرهنگ ج انگيري ،تصحيح رحي عفيفي ،مش د . 1351
فرهنگ رشيدي ،تصحيح محمد عباسي ،ت ران . 1337
فرهنگ سروري ،تصحيح محمد دبيرسياقي ،ت ران . 1341-1338
فرهنگ شاهنام  ،رضا اده شفق ،ت ران . 1320
فرهنگ فارسي محمد معين ،چاپ دوم ،ت ران . 1353
فرهنگ قوّاس ،تصحيح ن ير احمد ،ت ران . 1353
فرهنگ مجموعة الفرس ،تصحيح عزيز اهلل جويني ،ت ران  2536شاهنشاهي.
فرهنگ نظام ،حيدرآباد دکن  1358-1346ق.
فرهنگ نفيسي( ،فرنود سار) ،ت ران . 1334-1317
لغت فرس اسدي ،تصحيح عباس اقبال ،ت ران . 1319
لغت فرس اسدي ،تصحيح محمد دبير سياقي ،چاپ دوم ،ت ران  2536شاهنشاهي (= 1356
شمسي).
لغت نامة دهخدا ،ت ران. 1358-1325 ،
مدار االفاضل ،تصحيح محمد باقر ،الهور. 1349-1337 ،
معيار جمالي ،ب نقل ا فرهنگ ج انگيري.
واژه نامک ،عبدالحسين نوشين ،ت ران ،احتماالً . 1355
منابع خارجي
Khaleghi Motlagh , Djalal , Barmaya , Encyclopedia Iranica , under publication.
Wolf Fritz , Glossar zu Firdusis Schahname , Berlin , 1935.

