
 
 
 
 
 

 ات مختلف درباريروا

 دونيفر يو جوان يدوران کودک

 جالل متيني

 

در  ران،ي ا ياني ن پادشاه کيپنجم دون،يفر يو جوان يوادث دوران کودکح

 يب   و ورت ا يخيو ت ار ياع   ا  حماس  يو عرب  يمتون منظوم و منثور فارس

ب   يجزئن باب ن  فقط در امور يات در ايگوناگون ذکر شده است. اختالفات روا

رد ک   يد بپ  ياست ک  خواننده ناچار با يخورد بلک  گاه تفاوت ب  حديچش  م

گر متف اوت ب وده يک ديت ا در موضوع مورد بحث کامالً با يسرچشم  و منشأ روا

س چند موضوع ي  گفت و سيات سخن خواهين رواين مقال  دربارۀ اياست. در ا

ب م ورد يترت ک   ب  يد. مطالبيگ ران  ياجمال ا  نظر خواه  ز بيوابست  بدان را ن

 قرار خواهد گرفت عبارت است ا : يبررس

 دون:يفر يو جوان يمختلف دربارۀ دوران کودک تايروا .1

 و متون مشاب  آن. يت شاهنام  فردوسيروا -الف

 ت کوش نام .يروا -ب

باً يدون تقريفر يو جوان يک  در آن ا ب  حوادث دوران کودک يمتون -ج

 ده است.يگردن يااشاره

 دون و خاندانش:يفر يدر  ندگان «گاو»نقش   -2
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 دون.يقاب پدران فرالدر  «گاو»کاربرد لفظ  -الف

 دون.ي،گاو فر« يگاو برما» -ب

 ش.يبسان سر گاو م يگر  -ج

 دون.يفر يگاو سوار  -د

 ج ! ةدر خان يگاو -ه

 .يدر شاهنام  فردوس « يبرما»دربارۀ کلم   يشن اديپ -3

 دونيفر يو جوان يختلف دربارۀ دوران کودکات ميروا -1

 و متون مشاب  آن يفردوس ةت شاهناميروا -الف

 دونيرفرد ک  در آن ب  گاو يگيقرار م يمورد بررس يتين بخش، روايدر ا

 ده است.ياشاره گرد

 
 يشاهنامه فردوس

ران يشاهان و پ لوانان ا يدر شاهنام  بندرت ب  حوادث دوران کودک  

ن مطلب پرداخت  يب  ذکر ا يموارد رتن ا د يده است. فردوسيگرد ل اشارهيبتفص

برخوردار  يت خاويع داستان ا  اهمين گون  حوادث در سلسل  وقاياست ک  ا

 ةب  گون يبرف و رخان يديب  سف يو اندام ير  ادن  ال فر ند سام با مويباشد،نظ

فرمان داد تا    سر نش گردنکشان و م انياه ،ک  سام ا  بيس يگرف و چشماننش

ش را ب  البر  کوه در هندوستان ببرند و در آنجا رها سا ندش. يد مويفر ند سپ

مرد شد چون  يکي»ک   يمرغ در البر  کوه بسر برد تا  ماني ال سال ا در پناه س

ک  در شاهنام  آمده است سام او را ب  نزد خود  يو آنگاه ب  شرح«  اد سرو يکي

م  آمده است از بشرح در شاهني   ادن رست  نيدانيک  مز چنان يد. و نيبا  گردان
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کودک در شک  مادر،مادر در هنگام  ادن او  ثةج يک  چگون  ب  سبب بزرگ

ا  پر  يدند،و آنگاه  ال لختيمناک گردي وش شد و هم  بر جان مادر و کودک بيب

اضر شد و حمرغ ه  اندر  مان بنزد  ال يمرغ را در مجمر آتش سوخت و سيس

-فوق ييو توانا يرومنديد ،نخست او را ب  نين ا  سبب اندوه  ال آگاه گردچو

سا ند و  مست يدن ميالعاده کودک مژده داد و سپس فرمود تا مادر را با نوشان

زند و چون يامير و مشک بيرابا ش ياهيآبگون بدرند و گ ياو را با خنجر يپ لو

ک   ز بر آن بمالنديمرغ را ني خ  ن ند و پر س ياجند و بر يخشک شد آن را بسا

 ن کارها رست   اده شد و روداب ،يمرغ و انجام هم  ايس ييسرانجام با راهنما

ز در ين«يرستم»ا ي«نيسزار» ين عمل جراحيجان بسالمت برد و نخست مادرش،

 رفت.يما انجام پ  يخ مليتار

 م اهناشدر  يشتريسط ببن گون  موارد نادر ک  با شرح و يگر ا  ايد يکي  

ک  ب   يدون است تا  مانيفر يو جوان ياد شده است حوادث دوران کودکي

 يدشاهدون با دوران پايفر ي ندگ ۀن دوريا يدادهايچون رو رسد.يم يپادشاه

 ضحاک مقارن است.

ران، چ  بر سر مردم يضحاک بر ا ةسلط ةن ک  در دوران هزار ساليدربارۀ ا

 درا  رو گار را چگون  ۀدورن يد در ايران آمده است و خاندان جمشيا

ز يغ  انگ ين ماجرايباً ساکت است. ا  آغا  ايتقر يشاهنام  فردوس اند،دهيگ ران

ش يچند ود سال  پادشاه ۀد در دوري  ک  چون جمشيدانين نميجز ا يزيچ

و  يج و دردمندنز ريصد سال نيد و سپس بمدت سيب بخشيکارها را نظ  و ترت

سبب   ان بيوان را فرمانبردار خود کرد و ج انيو دمرگ را ا  مردم دور ساخت 

د و خود را يدر خداوند ناسپاس گرد يو شادکام بودند، ياست ويحسن س
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امن و  کاست  شد، يرفت  رفت  ا  و يزديا ۀج  فرّيج ان خواند، و درنت ۀننديآفر

ان برافراشت يعل  طغ يکس يان رخت بر بست، در هر گوش ي مرانيا  ا شيآسا

ان آگاه شده ين تا يبنام ضحاک در ب يران ک  ا  وجود م تريان اياهو سپ

را ب   ين خواندند و ويبر او آفر يب  نزد او رفتند و ب  شاه «يشاه جو»بودند

خت و يران گريد ا  ايجمش ران،يبا ورود ضحاک ب  ا دند.يران برگزيا يپادشاه

ضحاک گرفتار و  ن ب  دستيچ يايدر در يمدت ود سال پن ان بسر برد تا رو 

دوران  يوا و موجز خود اوول کليان شيبا ب ي  گشت. فردوسيبا اره ب  دو ن

 اد کرده است:يت ين چند بيضحاک را در ا يپادشاه

 ن  فر انگانيين ان  گشت  آ

 وانگانينده شد کام داگرپ

 ارجمند يهنر خوار شد،جادو

 ، آشکارا گزندين ان، راست

 وان را يدست د يشده بر بد

 ب  را .. جزسخن ينبود يکين  

 ضحاک شوم ادين بود بني]بد

 موم[ م ره کي چو راو ا مر شد ج ان

 ندانست خود جز بد آموختن

 جزا کشتن و غارت وسوختن

 ک  هرشب دومردجوانبدچنان

 پ لوان ةک تر چ  ا  تخم چ 

 وان شاهيب  ا يخورشگر ببرد
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 راه درمان شاه يو  او ساخت

 ين آختو مغزش برو يبکشت

 يمر آن اژدها را خورش ساخت
1/35/3-14 

روي داده  ضحاک ياول پادشاه ةو شصت سال ا  آنچ  در دوره ن صد

خواهران  رنا  و ارنوا ، ش است، فردوسي فقط ب  دو مطلب اشاره کرده يکي آنک 

 دو يکشتن رو  ةبرنام يگر آن ک  در اجرايد را ب  شبستان خود برد. ديجمش

شتن ک يجا ب ب  خدمت ضحاک رفتند. آنان، (آشپز :) گريوالخن عنوا  ب و جوان،

 يرابنان، آشدند تا ا  مغز يشان سپرده ميک  در هر رو  ب  ا يدو تن ا  جوانان

ن مغز جوا يجا  کشتند و بيرا م يکي  کنند، يماران دوش ضحاک خوراک ت 

  چش  دور اگران، ين خواليب اين ترتيبردند. بديکار م گر مغز گوسپند بيد

دند، دايمرا نجات  يرانيگناه ايتن ا  جوانان ب يهر ماه جان س رو بانان ضحاک،

 و ند بزچبا  يآنان را پن ان د،يرسيست تن مين جوانان ب  دويو هرگاه تعداد ا

 د.رسيم ت شاهنام  نژاد کردان ب  آنانيک  ب  روا فرستادند،يش ب  وحرا ميم

 ةچندود سال ۀب  نسبت دور خر عمر ضحاک،ا  چ ل سال آ اما شاهنام ،

بوط   مردهد ک  هميار خواننده قرار ميدر اخت يشترياو اطالعات ب يآغا   ندگ

ن و دويدن ضحاک و بعد  ادن فريدون و ب  بند کشي ادن فر ينيبشياست ب  پ

 بنددون و دريفر يرو يدون ب  جنگ ضحاک و پيام کاوه رفتن فريق ،يپرورش و

 در کوه دماوند.دن ضحاک يکش

ل ضحاک چ ل سا يک  ا  دوران پادشاه يهنگام ت شاهنام ،يبراساس روا

 د:يهولناک د يخواب يشب ينمانده بود و يش باقيب
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 د کز کاخ شاهنش انيچنان د

 ناگ ان يد آمديپد يس  جنگ

 نايک تر اندر م يکيدو م تر 

 انيسرو و ب  چ ر ک يب  باال

 کمر بستن و رفتن شاهوار

 اندرون گر ه گاوسارب  چنگ 

 گجن ب  يرفت ش ضحاکيپ دمان

 بر سرش گر ۀ گاو رنگ ي د

 ک همان گرد ک تر بساليکاي

 دوال يديش کشي  سر تا ب  پا

 سنگ چو يببست شدست  ه دو بدان

 ب  گردن برش پال نگ... ين اد

 تا دماوند کوه يتاخت يهم

 س اندر گروهپکشان و دوان ا  

 رداد گيد ضحاک  بيچيبپ

 جگر ي  گفتيدش ا  بيبدر

 خواب اندرونبانگ بر د ب يکي

 ود ستون ةک  لر ان شد آن خان
1/37/45-54 

دار دل بخرد را ا  سراسر کشور ب  نزد خود يضحاک موبدان سخندان ب

تر آنان ب  رکي  دارتر وير کنند. پاسخ خردمندتر و بيفراخواند تا خوابش را تعب
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چون  -ک  هنو  ا  مادر  اده نشده است -دونيبنام فر ين بود ک  کسيضحاک ا

دون را ين ک  تو ه  پدر فريب تر ا  ا يليبرسد، گر ۀ ک  چ  دل يب  سن مرد

   است:يک  اورا چون دا يکشت و ه  گاو يخواه

 دن  خواهد بُيگاو برما يکي

   خواهد بُدنيرا دا يجوج ان

 تب  گردد آن ه  ب  دست توبر

 رن کشد گر ۀ گاو سين کيبد
1/40/107-108 

 و آنگاه:

 د، بگشاد گوشيچو ضحاک بشن

  و رفت هوش و تخت اندر افتاد  

 ش تخت بلندي  ا  پيماگران

     گزنديش     بيد  رويبتاب

 يچو آمد دل تاجور با  جا

 يان اندرآورد پايب  تخت ک

 دون ب  گرد ج انينشان فر

 با  جست آشکار و ن ان يهم

 خوردون خوابن آرام بودشن 

 شده رو  روشن بدو الجورد
1/40/109-113 

م نا  بز ين يدون، گاويفر ن  ک  پس ا   اده شديخوانيسپس در شاهنام  م

 شود:ين ا  مادر  اده ميري  و با وفات  يبرما
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   بوديهمان گاو کش نام برما

   بودين پاي  گاوان ورا برتر

 شد چو طاووس نر   مادر جدا

 دگر يبر تا ه رنگ يب  هر مو

 شده انجمن بر سرش بخردان

 شناسان و ه  موبدانستاره

 ديند چونان ج ان گاو درک  کس

 دير سر کاردانان شنين  ا  پ
1/41/120-123 

 

  ب يپدر و ن،ينگ شت  است ک  آتب ياديدون مدت  يهنو  ا  تولد فر

ا رشود. و مغز سرش يتوسط رو بانان ضحاک گرفتار و ب  دست ضحاک کشت  م

د را رخوارۀ خويکودک ش دون،يخورانند. پس فرانک مادر فريماران ضحاک مب  

  او است و آنجا بوده ا   دريبرد ک  گاو برمايم يد نگ بان مرغزارزهراسان ب  ن

 را بپرورد: ير آن گاو نغز ويرد و با شيخواهد ک  کودکش را بپ يم
 

 روان گشت و دلخست  ا  رو گار

 مرغزار يان سويرفت گر يهم

   بوديکجا نامور گاو برما

   بوديرايک  رخشنده بر تنش پ

 ش نگ بان  آن مرغزاريب  پ

 د خون در کناريد و باريخروش
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 ريپ  رپدر وارش ا  مادر اند

 رين گاو نغزش بپرور ب  شيو  ا
1/41/131-135 

و ن گار آيرد و ب  مدت س  سال با شيپ ينگ بان مرغزار خواهش او را م

گاه آدون ي  و فرين هنگام ضحاک ا  محل گاو برمايدر ا يرد.ولپرويدون را ميفر

اک ب  دن ضحيش ا  رسيپس فرانک ک  پ ،ديآيو در ودد کشتن آن ا برم گردديم

م  يسراس   ضحاک آگاه شده بوده است،يا  تصم يزديا ياش يمرغزار، بر اثر اند

  کوه البر و را ب رد و ايگيم يرود و کودکش را ا  ويب  سراغ نگ بان مرغزار م

 سپارد:يم ينيد يبرد و کودک را در آنجا ب  مرديب  هندوستان م

 اورد فر ند را چون نونديب

 کوه بلند يان سويچو غرم ژ

 بدان کوه بود ينيمرد د يکي

 اندوه بود يب يتيک  ا  کار گ

 نيپاکد يفرانک بدو گفت کا

 نيران  مي  ا يمن  سوگوار

 من   فر ندين گرانمايبدان کا

 بود خواهد سر انجمن يهم

 ببرد سر و تاج ضحاک را

 بند او خاک رارسپارد کم

 يد نگ بان اويترا بود با

 يدروار لر نده بر جان اوپ
   1/42/147-152 
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ب   ن هنگام ضحاکيرد. در ايگيع ده م  دون را بيت فريترب ينيمرد د

زار مرغ ان آنيپاچار ةهم ياست و ه  در آنجا بوديرسد ک  گاو برمايم يمرغزار

 کشد:يکشد و آنجا را ب  آتش مي  را ميو ا جمل  گاو برما

 خبر شد ب  ضحاک بد رو گار

 ش  و گاو و آن مرغزاريا آن ب

 ل مستين  چون پيامد پر ا  کيب

   را کرد پستيمرآن گاو برما
   1/42/154-155 

ده انزشدون تا ين قرارست ک  فريت شاهنام  بديداستان براساس روا ةدنبال

ون  ان چگ  رو گار خود را در کوهستيک  بدانآنيماند، بيدر البر کوه م يسالگ

پس  رسد وپيرود و نژاد خود را ا  او ميسپس ب  نزد مادر م يده است. ويگ ران

ران يا و  را کشت  و خان  آنان رين ک  ضحاک،پدرش و گاو برمايا  ا يا  آگاه

 بر او و مادش گ شت  يحوادثش چ يپ يدر سال ا يساخت  است و بطور کل

ام  زدان ب  جنگ ضحاک برود. سپس در شاهنيرد ب  فرمان يگي  مياست، تصم

و  دونيفر يمخصوص برا يدون، ساختن گر يام کاوه ذکر شده است ک  ب  فريق

 دون بر ضحاک ويفر يرو يگران ب  جنگ ضحاک و پ يدون با سپاهيرفتن فر

خت تبر  قال  مورد بحث قرار گرفت  است و سرانجامن ميک  در ا يدربند کردن و

چ  آن دون ا ين  مان فرانک، مادر فريضحاک تا ا يدون بجاينشستن فر يپادشاه

 ...د و رسيش ب  مادر ميدون دربارۀ پادشاهيام فريخبر است تا پ يداده ب يرو

ز در حوادث دوران يگر نيک موضوع م   ديست ب  يمورد نينجا بيدر ا

گر ا  يدون و چند تن ديفر ي .و آن آگاهيدون اشاره کنيفر يو جوان يکودک



  روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

ن يدون را در چند مورد خالو  ايفر«سروش»ييز راهنماينده است نيحوادث آ

 ن قرارست:يمطالب بد

 يرو يز پي  ک   ادنش و کشت  شدنش ب  دست ضحاک و نيبجز گاو برما

د بخر يتوسط موبد در دماوند کوه هم  ب  يدون بر ضحاک و بند کردن ويفر

ب   يبيام غال  ياز ا  گون  يدون نيفر يع دوران جوانيشده بود،در وقا ينيبشيپ

ا   يو يبا سروش در چند مورد و آگاه يگر ارتباط ويدو تن د يکيدون و يفر

 ان آمده است.يسخن ب  م يمنيبوده است ن  اهر يزديرنگ و افسون ک  اين

چون  ت ک ن ال ام بوده اسيا  هم يورداردون با برخيظاهراً فرانک مادر فر

و در   گاک ي  و مرغزاريا  وجود گاو برما يشود، با آگاهين، کشت  ميش آتبيشو

ک     آنبرد و پس اي  بدان مرغزار ميرخوار خود را مستقيآن بوده است کودک ش

بار  ر خورده بوده است،يدون مدت س  سال ا  پستان آن گاو طاووس رنگ شيفر

 ک ب يدنز ۀنديابد ک  ضحاک در آييرانک با استفاده ا  همان ال ام ، در مگر فيد

-يم زارم  ب  مرغيدون و گاو را نابود سا د پس سراسيمرغزار خواهد آمد تا فر

پرد . سيم ينيد يبرد و ب  مرد يرود و کودک خود را ا  آن محل ب  البر  کوه م

ت ن ج يز با خبراست ، و بدينفر ند خود  ۀندين در همان هنگام ا  آيهمچن يو

ک ن کوديو ا«بود خواهد سر انجمن يهم»د ک  فر ند منيگويم ينيب  مرد د

 است ک  ضحاک را نابود خواهد ساخت. يهمان کس

ز براساس آنچ  در شاهنام  آمده،بمانند فرانک ا  يگر کاوه نيد يا  سو

خارق العاده  يز وجوديآگاه بوده، بعالوه او در چش  ضحاک ن يمطالب پن ان

افکند و خروشان ا  بارگاه يم يادرد و ب  گوش يبوده است.چ  حضور ضحاک م

کنند ک  چرا در برابر يشود بزرگان درگاه ب  ضحاک اعتراض ميخارج م يو
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را ب  مجا ات  يو و يار کردين مرد آهنگر سکوت اختيو خشونت ا يتند

 :يدينرسان

 نامور پاسخ آورد  ود يکس

 د شنوديببا يفتک  ا  من شگ

 ديک  چون کاوه آمد  درگ  پد

 دياو را شن يدو گوش من آوا

 وان درستيان من و او ب  ايم

 برُست يکوه گفت يآهن يکي

 سربردودستدون چواو دب يهم

 مرا در دل آمد شکست يشگفت

 ن سپسيدبُدن  يندان  چ  شا

 ندانست کس يک  را  سپ ر
1/47/245-249 

 

  ادون و ه  يه  ا  وجود فر   ک  کاوه،يانخوين در شاهنام  ميهمچن

دت ا   ضحاک و جاسوسانش ميديک  ديالحدر گاه اقامت او آگاه بوده است،يجا

 خبر مانده بودند:ين را  بيا  ا

 

 زه بدستيرفت ن يخروشان هم

 زدان پرستينامداران  يک  ا

 دون کنديفر يکو هوا يکس

 رون کنديسر ا  بند ضحاک ب



  روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

  يدون شويک ب  نزد فريکاي

  .....ياو بغنو فرّ ةيبدان سا

 دون کجاستيبدانست خود کافر

 رفت راست يد و هميسر اندر کش
1/47/254-260 

رود، س  بار يدون ب  جنگ ضحاک ميک  فر يگر ا   مانيا  طرف د

 يو آمو د تايم يد. بار نخست سروش او را افسونگريآيسروش بر او فرود م

 ،(307-1/50/301) ادو و افسون ضحاک را دره  بشکندل  بتواند بند و جيبدان وس

و  کنندي ( قصد جان او ميا پرماي  يانوش و برماي)ک دونيسپس چون برادران فر

ر خواب ددون يسا ند تا فرمياو رها  يسو  را ا  فرا  کوه ب يگران سنگ خارۀ

  ک ينوشود و با افسيدار ميدون ا  خواب بيزد فريکشت  شود، با  ب  فرمان ا

ز يو ن (320-1/50/312) دارد.يآموخت  بوده است سنگ گران را ا  حرکت با  م

 ضحاک را ين د طلس  و جادويوان ضحاک قدم ميب  کاخ و ا يک  و يهنگام

 شکند:يدره  م

 ده بوديک  ضحاک سا  يطلسم

 ده بوديسرش ب  آسمان برفرا 

 دين   باال فرود آوروديفر

 د يدک  آن جز ب  نام ج اندار 

  ک  هم  مردم در انتظار يابيين ا  آنچ  در شاهنام  آمده است در ميهمچن

است. ا  جمل   يزدياو ا ياند ک  کارهادانست يز مياند و ندون بودهيظ ور فر



  19/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 يدون نست خود را ب  ويشود،فريدون روبرو ميارنوا ،همسر ضحاک چون با فر

 پرسد :يم يو اعجاب ا  و يد ارنوا  با شادمانيگويم

 د  و ارنوا يسخن ا چو بشن

 گشاده شدش بر دل پاک را 

 ييدون تويبدو گفت شاه آفر

 !ييتنبل و جادو يران کنيک  و

 کجاهوش ضحاک بردست تست

 گشاد ج ان ا  کمر بست تست
1/54/383 

 روي براي مقابل  با فريدون ب  کاخ خود ضحاک نيز چون با سپاهي گران

 واه و طرفدار فريدون هستند و شعارم  هواخبيند هن د و در راه ميمي

 :عمومي آن است ک 

 بر گاه ضحاک رانخواه  

 مر آن اژدهادوش ضحاک را
1/58/469 

 يند در کمال تلخيبيدون ميک   نان خود را در کنار فر يز هنگاميو ن

دون ي ا ب  دست فريدون و شکستن هم  بندها و جادويفر يرو يابد ک  پييدرم

ن هنگام است يپردا د ،در ايدون ب  جنگ ميبا فر يست.مع ه ا وا يزديا يکار

-يرا خرد م يکوبد و ترک ويدون گر ۀ گاوسا  خود را بر سر ضحاک ميک  فر

گردد يآشکار م يگر سروش بر ويکند بار ديسا د ،و چون قصد جان ضحاک م

ربند ده است،او را ديکند ک   مان مرگ ضحاک فرانرسيم يادآوريدون يو ب  فر

دون،ضحاک دربند را يو چون بعداً فر (486-1/59/483) کن و در کوه محبوس سا ،
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شود و درباره رفتار با ضحاک يگر سروش بر او ظاهر ميبرد،بار ديکوه م يبسو

 .(519-1/61/517) ن د.يان ميدون در ميرا با فر يمطلب

-يمم دون آمده است، معلويفر يپادشاه ۀعالوه ا  آنچ  در حوادث دورب

وخت  آم ش ب  پدرشانيپ يک  سروش در سال ا يونسز ا  افيگردد ک  فر ندان او ن

 روسرنگ ينشان ه  توانست  بودند بر جادو و ياند. چ  اب ره نبودهيبوده است ب

چار من بدان دي ک  ب  افسون سرو يو ا  سرما و باد دمان ره گردند،يمن چي

 ين دوره پادشاهيمه. در (220-1/73/210) سالمت ببرند بجان  ده بودند،يگرد

 هنگام  ب آ مودن فر ندان خود، يز برايک بار ني ي  وينيبيدون است ک  ميفر

 : د ب  افسون دست من،يبا گشتشان ا  

 خواستن کآگ  شود  ي  دلشان هم

 ش کوت  شودي  بدها گمان

 اژدها  يکيامد بسان يب

 ابد رهاين ير گفتيکز او ش

 جوش اندرونخروشان و جوشان ب  

 ا  دهانش،آتش آمد برون يهم

 ديک ديچو هر س  پسر را ب  نزد

 ديک ديب  گرد اندرون کوه تار

 خت گرد و بر آورد جوشيبر انگ

 ج ان گشت   آوا  او پر خروش...
1/57/238-243 

 کند ک :يو سپس ب  فر ندان خود اعتراف م
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 دژم ين گفت کان اژدهايچن

 بسو د ب  دم يتيکجا خواست گ

 يد ک  جست ا  شما مردمدر بُپ

 يچو بشناخت بر گشت با خرم
1/76/264-265 

 

 رهميغرر اخبار ملوک الفرس و س

ون ديرف يدر غرر اخبار ملوک الفرس ، ب  آنچ  درباره دوران کودک يثعالب

کرده  شارهقابل مالحظ  ا ييدر شاهنام  آمده است در کمال اختصار و با تفاوت ا

  يرش تغ يدون ا  شيک  فر يهولناک ضحاک، ب  گاو ر خوابيدر تعب ياست. و

او گن ينام ا يخواهد کرد و ب  دست ضحاک کشت  خواهد شد،اشاره ننموده ،ول

 توشت  اسبرمانون( ن ون[ )نسخ  بدل:ياسم ا گاو برما :ي]متن عرب «ونيبرما»را 

 .(31-30)ص 
 

 يفراالو

ده کر اشاره«ونيمابر»بمانند يب  ماده گاوان شاه پرور يتيدر ب يفراالو

 است:

 کيماده گاوان پاذه اش هر 

 ونيشاه پرور بوده چو برما
 43اشعار پراکنده....،ص

 

 و لغت فرس  يقيدق

 اد کرده است:ي «ونيبرما» دون با ناميز ا  فرين يقيدق
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 م رگان آمد جشن ملک افريدونا

 آن کجا نام نکو بردش برمايونا

 ت:گف يقيون بود. دقيام برمادون را نيگاو فر» ح آن نوشت  است:يتوض

 «م رگان آم  جشن ملک....
 161لغت فرس،ص

 يشمس فخر

رده آو«ونيبزما»دون را با ضبط ينام گاو فر يار جماليدر مع يشمس فخر

 است:

 ر تورايدون و بارگيو فر يتو رستم

 وني  احترام بخوانند رخش و   بزما
 يب  نقل ا  فرهنگ سرور

 يسنائ

ن گاو يآن ک  ا  نام ايب ،قهيالحق ةقيحد يز در مثنوين يسنائ

 دون اشاره کرده است:يفر يب  گاوپروردگ اورد،يان بيب  م يسخن

 هوردو پردن گاين  فر

 ر گرسن  را بردهيکرد ش

 ايک دوگي ين  ب  کاوه ب  سع

 اياسب ملک نور يا  ب بستد
 508ص  ق ،يحد

 يبندار ةترجم

با شاهنام  دارد.  ياساساوت تفدو  در موضوع مورد بحث، يبندار ةترجم

ر خواب ضحاک، ين کتاب در س  مورد: تعبيخست آن ک  بر خالف شاهنام  در ان

مطلقاً ا  گاو  دون ب  ش رنا  و ارنوا ،يفر يحمل  ضحاک ب  مرغزار،و گفتگو
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دون يگر آن ک  درآنجا ک  مادر فريد .(32و  31ص /1)ج امده است.يان نيب  م يذکر

 يز در هنگاميسپارد و نيبرد و ب  نگ بان آن ميمرغزار م دون را ب يفر مانک( ):

ح يآن ک  ب  گاو مورد بحث تصر با پرسد،يدون نسب خود را ا  مادر ميک  فر

 يون و ن  نامين  برما  ،ي)ن  برما ن گاو ذکر نشده استيا يبرا يده مطلقاً ناميگرد

و کانت » شده است: ن گاو اشارهيبودن ا ييتن ا در مورد اول ب  استثنا گر(،يد

 .(32ص/1)ج «ن.يعجب الخالئق اجمعيو  ن،يسر الناظريلون  يخلق ا اهلل عل ةبقر

دون بر اساس چارچوب يفر يو جوان يداستان دوران کودک ،ين   هجر

ر ر شغين تفاوت ک  نظيده است، با ايذکر گرد يت شاهنام  فردوسيروا يکل

 نيچنذکر نشده است، هم ينام دوني  فريگاو دا يبرا يبندار ةو ترجم يسنائ

ؤلف ل  مامده و ا  جميان نيب  م ين دو کتاب ا  البر  کوه هندوستان سخنيدرا

دون يک  ضحاک قصد مرغزار و گاو فر ير نوشت  است هنگاميب السيحب

  ر بع م کوضمل   شده آن فر ند ارجمند را ا  مو»دون )فرامک(يکرد،مادر فر

 (182ص1ر،جيب السيحب« ) گر برديد يجا

 

 ت کوش نامهيوار -ب

 يوادثهزار سال  ضحاک و ح يبرخالف شاهنام ،ک  در آن ا  دوران پادشاه

ر ت،دان آمده اسيبم ين مدت درا  گ شت  کمتر سخنيد در ايک  بر خاندان جمش

 يزهايگ و گرنو ج يان و دوران آوارگيديت تن ا ب  جمشيکوشنام ،چند هزار ب

 ه است.شان با دشمن اختصاص داده شديا

ک   ير در کوش نام ،هنگاميالخ يرانشاه بن ابي  ايت حکيبر اساس روا

د ب  سبب آن ک  همسرش دختر ماهنگ يگردد، جمشيره ميران چيضحاک بر ا

آن ک  ا  گزند دشمن  يشان خود را برايگر خوين همسر و دو پسر و ديشاه چ
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در جنگ با م راج فرستد. و خود سپس ين ميمان مانند ب  ارغون در کشور چادر 

او را  شود و پس ا  پنجاه سال اسارت،يرو ب  نزد ضحاک فرستاده ميدر هند اس

-ين ميبر ب  ماهنگ در چخن يسا ند. چون اي  ميب  فرمان ضحاک با اره ب  دو ن

ارغون خارج نشوند و  يهاش يکند ا  بي  ميد توويب  با ماندگان جمش رسد،

رود. و چنان يدارند و خود ب  جنگ م راج مب يان مخفيخود را ا  چش  ضحاک

ن يانجامد. درايز ب  کشت  شدن ماهنگ مين جنگ نيک  در داستان آمده است ا

فرستد ين ميچ يين رسالت ب  فرمانروايرا با ا کوش، موقع ضحاک برادر خود،

  ک  ييز بگوين مطلب را نيا معدوم سا د. افت،يان را يديک ا  جمشيک  هر 

آنان فاش  ين را  را ه  برايا ا  بدرود با همسر و فر ندان خود،ش يد پيجمش

هر « گ»و  «ک»نام  کوش يخط ة)در نسخ ساخت  بود ک  ا  نسل پسرش نونک

قدم ب  ج ان خواهد گ اشت ک   يارينوشت  شده است( ش ر« ک»شکل  دو ب

  د، پس اين موضوع ا  طرف جمشيد. با اعالم ايا را ا  ضحاک خواهد کشين نيک

سر برده  ن بيان در چيان ششصد سال پن ان ا  کوش و ضحاکيديآن ک  جمش

ح ي، برهان قاطع، تصح athvoya، در اوستا:aptiya: تي)در سانسکر نيبودند آبت

د و نونک ب  همراهان و يگشايفر ند نونک چش  ب  ج ان م ن(، فر ندِيمحمد مع

وجود خواهد آمد ک    ب يراين ش ريدارد ک  ا  پشت آبتيان خود اعالم ميسپاه

را  ين دوران کودکيخواهد ساخت. پس ا  آن ک  آبت ي تو و جادو يرا ا  د يتيگ

را  با د يرد و سال ايگيان را در دست ميديجمش يگ ارد، رهبريپشت سر م

ل دندان  در جنگ يا کوش پيلگوش يکوش پ ين و فر ند ويچ يکوش فرمانروا

 ور پادشاه ين و طيد ب  ماچيبر اساس اندر  جمش برد و سرانجاميسر م ز بيو گر

ال ي، سال ا در ش ر بسيت وي  حمايبرد و در ساين پناه ميدادگر آن سر م
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ن در دوران اقامت در يکند. آبتيم يت  ندگيش و امنين، در آسايتخت ماچيپا

نک يک  ا -لگوشيبت کوش پيکند و در غيم يرکشکن لشيک بار ب  چين يماچ

بزرگ دست  ي ايرو يدر آنجا ب  پ -ن شده بوده استيچ يفرمانروا پدر يجا ب

آورد و آن ا را  با يدست م ار بيند، غنائ  بسينشين ميبر تخت سپ دار چ ابد،ييم

لگوش ا  نزد يپس ا  با گشت کوش پ يفرستد، ولي ور ميب  نزد ط يکشت

ش يا  پ يکاربا آن ک  کوش  رد،يگين درمين او و آبتيک  ب يضحاک، و نبرد

ال و ين در ش ر بسيگردد آبتي ور با  ميب  نزد ط يست کشتين با دويبرد. آبتينم

 ورشاه يط يباينام  م کورست با فرانک دختر  ل در کوشيتفص  ک  ب يب  شرح

کنند تا يم يبا ه   ندگ يان درا  ب  خوشين و فرانک ساليکند. آبتيا دواج م

نمانده  يش ا  هشتاد سال باقيضحاک ب يپادشاهک  ا  دوران هزار سال   ي مان

د يجمش ند،يبيخواب م  د را بين جمشيآبت ين هنگام، شبيبوده است. در ا

د يافزايدهد و ميران فرمان ميسپارد و او را ب  با گشت ب  ايم يرا ب  و يطومار

. پس يدادگر بخواهيا را ا  ضحاک بين نيده است ک  کينک  مان آن فرا رسيا

 ياشناس و با چ ار کشتيدر يريپ يي ور، و ب  راهنمايت طين و فرانک با رضايآبت

-يان مي، کوه قاف نماييماياپينج ماه درپکنند. پس ا  يران حرکت ميا يسوب  

در  يرانيبعد ا  پنج ماه کشت رسند،يأجوج مي ب  رانند تايگر ميگردد، چ ار ماه د

ب  نزد  يااشناس را با نام ير درياه پرسند. آنگيم يأجوج ب  خشکين يکنار سر م

ن و همراهانش با يآبت يراه ا در خشک ييگردانند. پس ا  شناساي ور با  ميط

رسند و يالن ميگ يايگ رند و ب  دريژرف م يايبا رگانان ا  سقالب و در ةجام

برد آگاه يسر مب استوار در کوه دماوند  يو در دژ تان اسيديبعد ا  جمش

افت  است. يدست ن ياست ک  تاکنون ضحاک بر او و دژ و يسلکت کسگردد. يم
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ر يند و سپس کامداد و يبيد را در خواب مين جمشيگر آبتين  مان بار ديدر ا

کند. فرانک ا  ين اعالم ميا  پشت آبت ياريدا شدن ش رير خواب را پيتعب ن،يآبت

 د ک  :ي ايم يک رو  پسري گردد. و پس ا  ن  ماه وين باردار ميآبت

 ش سراپرده شد الل  رنکي  رو

 ش فرو ان شده کوه و سنگ  فرّ

 

د چون دهنير ميدون را شيفر مدت س  سال متفقاً دو  ن تا ا  همان رو ،

ا   ترسان ند،يبيم ين با  خوابيآبت (f.212 a)کوش نام ، شوديکودک چ ارسال  م

. سا دياب خود آگاه مرا ا  خو يکند و ويج د و کامداد را احضار ميخواب م

دون را ي  فرکند کي  مين تووير خواب ب  آبتيدر تعب ،يان مقدماتيکامداد پس ا  ب

 ي ربانمش  بفرستد و ب  دست مر بان خردمند روشندل يرون ا  بيب يامن يجا  ب

دون يدن فررون برين پس ا  بيب  مرگ آبت ده،يطور پوش بسپارد. کامداد در ضمن ب

 کند.ياره مز اشيش  نيا  ب

اه آمل آگ يگان  ب  جنگل ايچند ب يگر سلکت ک  ا  ورود تنيا  طرف د

ب     دژارا  يکس ان باشند،يديد آنان ا  جمشيد آن ک  شايشده بوده است، ب  ام

 يياسلکت پرسش  ۀدربار يند و ا  ويبين آن مرد را ميفرستد. آبتيجنگل م

 ليگاه سلکت گسيق ب  جايدق کسب اطالعات يو سپس کامداد را برا کند،يم

 دارد:يم

 ش خوانديدستور را پ ،يج ان جو

 با او براند د،يسخن هر چ  بشن

 ده مردين ستمديبدو گفت با ا
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 دت کرديشتن رنج  بايخو  يهم

 ک سلکت ب  کوهيبرو تا بنز

 ان گروهين ا  ميمر او را بب

 او ين جاينگ  کن حصار و بب

 او يپرس ا  دانش و را يکي

 زدان پرستيربان است و اگر م 

 خردمند و آهست  و داد دست

 ل را برشيدون يفرست  فر

 را بود در خورش يگياگر دا
 (f.213 a)کوش نام ، 

دون ين و فريک  ا  آبتآنيو ب کند،يدار ميکامداد با سلکت د ن مقدم ،يبا ا

ان ينرايد ما ا  ايگويم يبر  بان آورد، ب  و يزيوراحت چ  و مقصود خود ب

 زيو ن  يکن ي ندگ «آباد بوم»  در يتوانيش نميد  ضحاک بداني  ک  ا  بيهست

   ک :يدار يين اريد ک   يافزايم

 د،ييآرش بين آ ماي  و ا  ع ده ايا مايو اگر تو و دستورت را ب  دانش ب

 پرد.ساه  ز ب  تو خويرا ن ين اريبر تو خواه  گشاد و آنگاه   يتمام را  را ب

 م،ست  داديت پاسخ شايدهد اگر امرو  ب  برسش اياسخ مپ يسلکت ب  و

 .يبپرس يا  و يخواهيرسد تا هرچ  ميفردا نوبت ب  دستور من م

 يما تو فردا بگو ة انرب  ف

 ين ا  او با جويهم  دانش و د

 يک راياست بار يک  فرتوت مرد



  روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

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

نش دا يا  رو يکند و ويار ا  سلکت ميبس يبرسش اکامداد در آن رو  

لکت دهد. رو  بعد نوبت ب  آ مودن دستور سيدرست م يآن ا پاسخ ا ةب  هم

 منا  است ب ين دستور خردمند مرديرسد. ايم يراکيهمان مرد فرتوت بار يعني

 :نوشت  شده است(« ب» مانند شتر بيب« پ»ن نسخ  حرف ي)در ا «نيبرما»

 رده بنمود رخسار هور چو ا  پ

 جنگ و شوريستاره ن ان گشت ب

 انجمن کرد سلکت   کوه  يکي

 پژوهران و دانشيبزرگان ا

 فرستاد و دستور خود را بخواند 

 شگاهش نشانديور پ يدر آن ما

 ير روشندل جان فزايپ يکي

 ي مان  در آورده او را   پا

 ده   تن توش و ا  مغز هوشيرم

 گوش يگ شت  دو  انو   باال

 دي مان  سرش کرده لر ان چو ب

 ديتن ا  کام دور و روان ا  ام

 خيآتش چو  يفسرده دل و جا

 شده هر دو  انو ستون  نخ

 ن گفت سلکت درآن انجمنيچن
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 نزد من يدانش يکيک  آمد 

 ديد و پاسخ شنيسخن چند پرس

 ديند يچ سستيب  پاسخ  ما ه

 خواهد اکنون ک  پرسد سخن يهم

 ن انجمن ير ا  دستور ما اند

 ادين سخن کرد يچو ساالر کوه ا

 همانگ  در آمد   در کامداد

 ش بردش نما يد و در پيبخم

 درا  ين کرد بر ويآفر يهم

 سرافرا  سلکت مر او را بخواند

 شش نشانديد و بنواخت و پيبپرس

 دين را بدين پاکديچو برما

 دين گستريبر او آفر يبنو

 پاک فر ان  مرد يبدو گفت کا

 تو کرد يآر و يا همدل م

 ن  تو رايبدان آمدم تا بب

 ن  تو رايب  جان و روان بر گز

 

 مرد داد ين ايبدو گفت برما

 اد)؟(..يب   ين شاخيي  دانش مر آ

 و پاسخ شنو يبپرس آنچ  خواه



  روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

 ر فرتوت بر راه روين پيا  ا
 (f214  bT214a )کوش نام ، 

گ ب  درنين دستور بيرماسا د و بيرا مطرح م ييپرسش ا يپدريکامداد پ

-يم ن مطمئنيدهد. سرانجام چون کامداد ا  دانش سلکت و برمايآن ا پاسخ م

ر دون را ب  سلکت آشکاين و فريقت کار آبتيحق يخصوو يدر جلس  ا گردد،

بدان  نکيا وآ مودن تو آمده بودم  ين برايد ک  من ا  طرف آبتيافزايسا د و ميم

 ک :

 يگيدا يدون کنياگر بر فر

 يگيد همسايکند با تو خورش
 (f215 a )کوش نام ، 

را  ده است،کردگاريخود رس ين ک  سرانجام ب  آر ويسلکت شادمان ا  ا
د   فروشين ب  بينزد آبت  د وا  دژ ب مراه کامداد با ود سوار بيگويسپاس م

گر يالنشاند. خويبرد و بر خوان  ر مينزد خود م  ن سلکت را بيد. آبتيآيم
 د،رسيمان ين د. چون نان خوردن بپاياج و کبک نر بر خوان ما  درّ ييرش اخو
 خشد وبيار ب  سلکت ميبس ياين هدايخواهد سپس آبتيند و جام ميآرايم يبزم

 آنگاه:
 پرسنده را گفت کان شاخ گل

 اور ک  شادان کند جام مليب
 شتابان بشد مرد خسرو پرست 

 دون ب  دستيافت دست فري يهم

 قصب دور کرد ا  برش يريچو ش

 فرخش ۀدآمد آن چ ريپد

 ن گشت روشن   رخسار اوي م
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 دار اوي مان شادمان شد   د
   با ش نموديدا يب  آهستگ

 سر افرا  سلکت نوا ش نمود
 چون نو ب ار يد آن رويببوس

 گرفت  ب  م ر دل اندر کنار
 نياو آبت يد در رويبخند

 نينامدار گز يبدو گفت کا
 ين،بار او روشنياست ا يدرخت
  يهرمناخ ين بر کند ب  بُ
 زدان پاکين را بزن ار يتو ا

 بدار و بپرورش چون جان پاک

 د بکاريز کآيامو ش آن چيب

 اريک  باشد ستوده برآن ش ر

 ن يش و داد و ديو آرا يسوار

 ن  يند  ميچنان کن ک  چون او نب

 د و وحف پدريپس اندر  جمش

 ب  سلکت سپرد آن ش  تاجور

ور   دستآمو ش ب ياو را برا يپرورد و در هفت سالگيرد و س  سال او را مبيم

 سپرد:يدانا م

 مر او را ب  دستور دانا سپرد

 ک  در دانش او بود با دستبرد

 اموخت و خواندن نخستينبشتن ب



  روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

 با  جست يهر  مان دانش يهم
 خت ساخت ت يکيب  کوه اندر او را 

 کوه تاخت يمرد دانا سو يبس
  رنگار  ةيت پرماتخ يکي

 سراسر بدان گوهر شاهوار
 بدان بخت شد مرد دانش پرست

 ده گردون ا آن سان ک  هستينگار
 دا ا آن ماه و م ر يچنان کرد پ

 ر آمده ست ا  سپ ريبز يک  گفت
 يهر اختر يد اندر او جايپد

  يدر گشاده در ي  هر دانش
 دون فرخ درآمد ب  تختيفر
 دانشش آر و کرد سخت يهم
 نگاه يوست  کرديپ، ختت آندر 

 د و ماهيبدانست ا  را  خورش
 يخ با مشتري کردار مر

 يو ا  داور آگاه ا  رنج شد

 ديگردنده گردون چنان بر رس  

 دين خود او آفروک  گرد يک  گفت

 ب  دانش چنان گشت کاندر  مان 

 ن ان يچ کاريبر او ه ينماند

 

 ره گون با بزرگان ب  دشتيشب ت
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   گ شتيب چ  ماک  ا  ش يبگفت
 (F215 B،)کوش نام     

رد. دا يافتادگ يتيرسد حداقل چند بينجا ک  مينام  مطلب ب  ادر کوش

« يطاق» ، ا کرده استيوست  در آن نگاه ميدون پيک  فر ين تختيظاهراً در دنبال ا

فرد  ب منحصر ةگر ک  در نسخيد يان آمده است و احتماالً مطالبيز سخن ب  مين

 ۀندياف سريو ب  احتمال ضع داستان، ياول يم  مفقود است. و آنگاه راوناکوش

شاره کوه ا در«  يا: پرماي  ،يگاو برما» ريدون با شيت پرورش فرينام  ب  رواکوش

و « گاو» ،«ريش»ل ير و تأويخواند و ب  تفسيان  ميعام يکند و آن را سخنيم

طلب م ةبال  دنيش آورديند سطر پک  در چ يتين بيپردا د. پس ا  آخريم«  يبرما»

 ن قرار است: ينام  بدکوش يدر نسخ  خط

 ده بگشاد را  ا  ن فتيج اند

 گفت ،ستيرا ک  آن تخت و آن طاق 

 ان گروه)؟(يسخن ر م شد در م

 دون و آن گاو و کوهيب  کار فر

 ن گفت هر کس   مردان مرديچن

 ر خوردي  او شيک  ا  گاو برما

 نش گشاددون ا  آن گاه دايفر

  ( آن را ب  دانش ن اديبرما ن )اول:يک  برما

 دست دگر هر ک  را دانش آمد ب

 د ک  برگاه خسرو نشستيبگو

 دون گرديب  دانش چنان بُد فر



  روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

 ک  او مردمان را چو گاوان شمرد

 مردم ب  دانش فزون داشت دست  

 چنان شد ک  بر گاو و مردم نشست

 ين پ لوين است گفتار ايچن

 يافت گر بشنويوان ت شب  دان
 (f. 215 b )کوش نام ، 

ن يلگوش در چيک  کوش پ ينام  آمده است هنگامگر در کوشيا  طرف د

فرستد. ياک محب  ض ياگردد، نام ين آگاه مين و فرارنک ا  ماچيا  رفتن آبت

ن را يسد تا آبتينوينام  م ين موضوع، ب  هر مر  و بوميضحاک با اطالع ا  ا

ان ضحاک روبرو يا  سپاه يان با دست يآبت ين هنگام رو يدر ابچنگ آورند. 

دون را ب  سلکت سپرده بوده است( و با ين سال پس ا آن ک  فريشود )چنديم

سرانجام خود و دو فر ندش  يجنگد، وليتمام با آنان م ين با مردانگيآن ک  آبت

 ند و ب  نزد سايان ضحاک سر هر س  تن را ا  بدن جدا ميشوند. سپاهيکشت  م

ده بودند ييک  بر دوشش رو يبرند و ضحاک مغز سر آنان را ب  مارانيضحاک م

ست سال  شده بود و يدون بيدهد ک  فريم يرو ين حادث   مانيخوراند. و ايم

خبر بود. فرارنک چون ا   يکشت  شدن پدر ب يبرد و ا  ماجراينزد سلکت بسر م

خود  يان محل  ندگيرانيچند ا  ا يد با تنگردين، آگاه ميش، آبتيکشت  شدن شو

 يا  دو حادث   ندگان يکيع، تن ا ب  ين وقاينام ، پس ا  اکند. در کوشيرا ترک م

لگوش در ضحاک. يکوش پ يدون اشاره شده است ک  مربوط است ب  آگاهيفر

لگوش در يب  توسط مأموران ضحاک ب  آگاه کوش پ يرو ين پينخست خبر ا

 ور يمادر شاه نو )فرارنک( ب  نزد ط ۀز فرستادين يپس ا  مدترسد، و ين ميچ
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ک  خ ، يام ک  فر ندم ا  کوه ب  جنگ دشمن شتافت و ب  ين پيرسد با ايم

 يرا  ندان يش را ب  آهن ببست و ويضحاک را ب  خاک افکند و دو دست و پا

 بر گردنش ن اده است ک  تا جاودان کس آن را نتواند گشود. يساخت و غلّ
 (f. 220 aنام ، )کوش

 
 شاره شده استا دونيفر يو جوان يکه در آنها به حوادث دوران کودک يمتون -ج 

القرون   عنيالباقآثار ،يعملخ بي، تاريعودسواالشراف م]در کتاب اي التنبي [

خ و يالتوار، مجملياسد ةنام، گرشاسبيزياالخبار گردني  ،يروني  بيالخال

دون بر يش ا  غلب  فريار، با آن ک  ک  و بيستان ابن اسفندخ طبريالقصص، و تار

دون يفر يدر کوه دماوند و حوادث دوران پادشاه يضحاک و در بند کردن و

 يزيباً چيتقر يو يو جوان يدوره کودک ۀدربار يان آمده است، وليسخن ب  م

در  ن نسل ا  ج  بوده است، تولد اويدون چندمين ک  فريب  ا ينوشت  نشده. طبر

 ،يدون ب  نزد ويام کاوه و رفتن فريق ،ا  ترس ضحاک يستن ويدنباوند، تن ا  

، ترجم  ي)طبر دن او ب  اختصار سخن گفت  است.يغلب  بر ضحاک و در بند کش

ال هب ب  اسارت ضحاک ب  دست در مروج ي. مسعود(138،140،138نده، ص يپا

 ،1ال هب، ج )مروجاست  ره کردهادر کوه دماوند اش يد ساختن ويدون و مقيفر

 ي ندگان ۀن دوريا ۀدربار يزيباً چيقرت يو اسد يزيو گرد يروني. ب(264ص

دون ينام  نسب فرت کوشيخ بر اساس روايالتواراند. مؤلف مجملدون نگفت يفر

ون بن يال بن همايدون بن اتفيفر» وشت  است:نن شرح يم   بد يرا با عبارت

ن يالماچسب ۀريک بود، دختر ط ور ملک جزرنيد الملک، و مادرش فريجمش

زد يا»ذکر نکرده است ک   يزين چيدون جز ايفر يو ا  کارها«. ي)ک ا؟( اندرون

خت و کارها رفت تا ضحاک را بگرفت و چ ل سال بست  يدون را برانگيافر يتعال



  روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

 ستش استوار...بب ير چاهدد، و بر آخر ب  کوه دماوند ي، گرد عال  بگردانيونيبر ه

ن باره تن ا ب  چند يخ طبرستان در ايار در تاري. ابن اسفند(27،41خ، صيجمل التوار)م

ان کوه ياپدون و بستگانش در يک  مادر فرآن يکياره کرده است شموضوع ا

دون چون يتقل شدند و فرندنباوند مستقر گشتند و سپس ا  کوه ب  چراگاه م

ش ساختند و با يگاو برا شکل  ب يد و گر يگرديسوار م سال  شد بر گاوهفت

 .(58-57ص ،خ طبرستاني)تار وست.يارانش ب  اوف ان رفت و کاوه بدو پي

 

2 

 دون و خاندانشيفر ينقش گاو در زندگ

 
 دونيالقاب پدران فر در« گاو»کاربرد لفظ  –الف 

جالب توج  دارد.  يتيدون روايلقب ده پشت پدران فر ۀدربار يطبر

ان نام يدون تا ده پشت هم  اثفيان پدران افريب  پندار پارس»سد: ينويم يو

ت بود يمناک بودند و روايش بيداشتند. ا  آن رو ک  ا  ضحاک برفر ندان خو

ار، پسر يواحب گاو بس يره شود پر گاو بود ب  معنيشان بر ضحاک چيکيک  

واحب  يعنير گاو، يان سيواحب گاوان خوب ، پسر اثف يعنيک گاو يان نياثف

 يعني [بور کاو :يدر متن عرب] ان پور گاويپسر اثف ،رستگاون چاق و د

واحب گاوان  يعنين گاو يان اخشيواحب گاوان ب  رنگ گورخر، پسر اثف

در ]د گاو يان سپياه ،پسر اثفيواحب گاوان س يعنياه گاو يان سي رد، پسر اثف

 يعنيان کبر گاو يد، پسر اثفيواحب گاوان سپ يعني[ ]  کاوي: اسبيمتن عرب

 [نيان رمي: ابن اثفيدر متن عرب] گاونيان رميپس اثف ،يب گاوان خاکسترواح
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 ان بنفروسن پسر شاديواحب هم  جور گل  و هم  رنگ گاو، پسر اثف يعني
 (227ص/1،جي، متن عرب153ص/1نده جياپ ة، ترجمي)طبر

اخر ت ک  حداکثر در اوين روايشود براساس ايک  مالحظ  م يطور ب

-نو احتماالً در طبرستا -يخ طبري مان نگارش تار و در يقرن سوم هجر

  «.اوگ»لم  کاند مختوم ب  داشت  يدون لقبيک ا  پدران فري نده بوده است، هر 

  ب ار يطبر تيروا نيهم  ،يالخال القرونعن  يآثارالباق در زين يرونيب

 بن کاوني انياثف بن کاو انياثف بن دونيأفر» است: آورده ناقص و آشفت  يوورت

 بن کاو زهيد اثفيان بن اسپي کاو اثفيان بن اختيکاو اثفيان بن کاو ش ر بن اثفيان

 رد زين يمستوف حمداهلل و (104)ص «الملک. ج  بن فروشين بن کاوين انياثف

 ان يم در» دارد: شرح نيبد يرونيب و يطبر تيروا  يشب يتيروا دهيگز خيتار

 اوگ مثل: بوده لقب گاو را هم  ک  اندبوده فاول  تن هفت دونيفر و ديجمش

 .دون(يفر اوگ ل:يذ آنندراج، فرهنگ ا  نقل )ب  «ابلق. گاو و سرخ گاو و ديسف گاو و  رد
 

 دونيفر ةيدا گاوِ -ب

 در دونيفر يکودک دوران حوادث ضمن در ک   يگفت شيپ وفحات در

 ست.ا داده ريش سال س  مدت ب  را يو ک  آمده انيم ب  سخن يگاو ا  شاهنام 

 اريبس ش رت يفارس ادب در است بوده ياستثنائ گوناگون ج ات ا  ک  گاو نيا

 است. دهيگرد ثبت يفارس لغت يکتاب ا تمام در باً يتقر نامش ج ت نيبد دارد

 خواب ريتعب در و بخرد، يموبد توسط  ب تولدش گاو نيا  ادن ا  شيپ سال ا

 و شناسانستاره و ردانبخ تولدش هنگام در است. بوده دهيگرد اعالم ضحاک،

 يگاو نيچن وجود ا  يبيغ ال ام ب  البد ز،ين دونيفر مادر اند.بوده حاضر موبدان

 ا  پس ک  ضحاک گريد دست ب  شيشو چون سبب نيبد و است بوده آگاه



  روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

 دست گاو نيا و دونيفر ب  است بوده درودد وست يپ هولناکش خواب ريتعب

  يتغ  گاو آن ريش ا  سال س  دونيفر ک  ي مان در اًيتقرب بکشد، را آن ا و ابديب

 ب  آن ا کشتن قصد ب  و گردديم آگاه دونيفر و گاو گاهيجا ا  است، بوده کرده

 دنيرس ا  شيپ را فر ندش دونيفر مادر يول کند،يم حرکت مرغزار يسو

 ب  هندوستان البر کوه در را يو و رديگيم مرغزار نگ بان ا  محل بدان ضحاک

 گريد با را دونيفر گاو رسديم مرغزار ب  چون ضحاک سپرد.يم ينيد يمرد

 گاو، نيا م   وفت سا د.يم رانيو را مرغزار و کشديم مرغزار آن انيچ ارپا

 است: کرده اشاره بدان بار چند يفردوس ک  اوست زيانگشگفت ييباي 

 بود  يبرما نام کش گاو همان

 بود  ياي نيبرتر ورا گاوان  

 نر طاووس چو شد جدا مادر  

 دگر يرنگ برتا ه يمو هر ب 
1/41/120-121 

 ب ار خرم چو دميد گاو يکي

 نگار... و رنگ   پر او يسراپا

 رنگ طاووس گاو آن پستان  

 ن نگ دالور چون يافراخت بر
      1/43/174-177 

 بود  يدا ک   يبرما گاو همان

 بود  يرايپ همچو تنش کريپ  
1/54/379 
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 شاهنام  در گاو نيا ذکر گريد بار دو دونيفر يکودک ندورا ا  پس

 ب  وهک البر  ا  يسالگ شانزده در دونيفر ک  است يهنگام يکي شود.يم ديتجد

 البمط ضمن در مادر و پرسد،يم مادر ا  را خود سرگ شت و ديآيم مادر نزد

 تدس ب  گاو شدن کشت  زين و رنگطاووس گاو آن ريش با او پرورش ب  مختلف

 ضحاک  يعل دونيفر ک  نجاآ در گريد و ،(180-1/43/173) کنديم اشاره ضحاک

 و ش رنا  با و شوديم وارد يو کاخ ب  ضحاک بتيغ در و است کرده اميق

 د:يگويم سخن تأثر با ضحاک دست ب   يبرما گاو شدن کشت  ا  ارنوا ،

 يچارپا  بان يب چنان خون  

 !يرا ناپاک مرد آن بر آمد چ 
1/54/380 

 را ضحاک خواب ک  يموبد ک  است آن گاو نيا ۀدربار گريد يگفتن نکت 

 اتيارو ا  يکي در د.يکش خواهد بند در ترا و کوفت خواهد سرت بر کرده، ريتعب

 نيمه شدن کشت  انتقام ب  را ضحاک دونيفر ک  است آمده زين شاهنام  ا  خارج

  است. کشت  گاو

 گريد اتيروا در و است آمده شاهنام  در تن ا ل،يتفص نيا ب  گاو نيا داستان

 ةشاهنام در گاو نيا نام است. شده يااشاره فقط مطلب نيا ب   يديد ک  چنان

 « يامگران» و (137-1/41/135) «نغز» وفات با آن ا  ک  است « يبرما» يفردوس

 م ناکوش در بار کي فقط شاهنام  ا  خارج در يول ت.اس شده ادي زين (1/44/180)

 چنان اما خورد(. ريش او  يبرما گاو ا  )ک  است آمده « يپرما گاو » اي « يبرما گاو»

 لغت در زين و يفخر شمس و ،يقيدق ،ياالو فر ا  تيبتک س  در  يديد قبالً ک 



  روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

 ونيبزما اي ون،يون،پرمايبرما دون:يفر گاو نام الفرسملوک اخبار رغُر و ياسد فرس

 است. دهينگرد ذکر گاو نيا يبرا ينام مطلقاً ه   اتيروا ا  يبرخ در و آمده،
 

 شيم گاو سر بسان يگرز-ج 

 رداربرخو ياستثنائ و خاص يتياهم ا  ا  شاهنام  در زين دونيفر گران گر 

 دصيس گر  ا  يحت گر  نيا تياهم ما يمل حماس  در ک  دينمايم نيچن و است

 ج ان  ب دهيد دونيفر ک  آن ا  شيپ راي  است بوده شتريب زين(1/187/1054)سام يمن

 ضحاک ک  يهنگام  يديد ک  چنان است، شده گفت  سخن گر  نيا ا  د،يبگشا

 ا  يکي د،يپرس شانيا ا  را آن ريتغب و گفت موبدان يبرا را خود هولناک خواب

 رددا «سار گاو گر ه اندرون چنگ ب » ک  آورد انيم ب  سخن يجوان ا  موبدان

 موبد .(1/37/48) «گاورنگ گر ه سرش بر ي د» برسد ضحاک زدبن چون و (1/37/47)

 تسر بر  ند» ک  است دونيفر جوان، آن ک  است گفت  ضحاک ب  خواب ريتعب در

 و ودشيم  اده دونيفر گ رد،يم خواب نيا بر سال ا .(1/40/103) «يرو گاو گر ه

 ب  و کنديم اميق ضحاک ضد بر آهنگر کاوه گ رانديم را يجوان و يکودک دوران

 در ا د.سيم آماده ضحاک با نبرد يبرا را خود يپن ان دونيفر وندد.يپيم دونيفر

  يتصم ا  را (1/49/280)  يپرما اي  يبرما و انوشيک خود، برادر دو يو هنگام نيا

 دسترهيچ آهنگران نخست تا خواهديم آنان ا  کار آغا  يبرا و سا ديم آگاه خود

 در ر گ نيا ساختن ۀدربار آنچ  بسا ند. گران يگر  او يبرا تا ندراويب يو نزد ب  را

  يورخيبرم يمورد ب  کمتر شاهنام  در راي  است توج  درخور زين آمده شاهنام 

 و داده ونعتگران ب  جزء ب  جزء را خود سالح ساختن طرح يچ لوان اي شاه ک 

 گويد:يم برادرانش ب  فريدون باشد. گفت  سخن آن کيفيت دربارۀ
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 آهنگران داننده دياريب

 گران مارا سا ند گر  يکي

 بشتافتند هردو لب بگشاد چو

 تافتند آهنگران با ار ب 

 ينامجو بد ک  کس هر ش يپ آن ا 

 يرو ن ادند دونيفر يبسو

  ود بگرفت پرگار يج انجو

 نمود شانيبد کريپ گر  آن و 

 شيپ خاک بر دينگار ينگار

  شيم گاو سر بسان دونيهم

  آهنگران بردند دست بدان

  گران گر  کار ساخت  شد چو

 گر  بردند يج انجو شيپ ب 

 بر  ديخورش بکردار فرو ان
1/49/283-289 

 سر بسان ( 1/53/361 ، 54و 1/52/352 ،1/49/283) گران يگر  بيترت نيبد و

 اکضح با جنگ هنگام ب دونيفر بعداً ک  شوديم ساخت  دونيفر يبرا شيگاوم

 در دونيفر داستان در گريد بار چند گر  نيا ا  کوبد.يم يو سر بر را گر  نيهم

 ،(1/54/382) چ ر گاو گر ه ،(1/76/256 ،1/53/359) کريپ گاو گر ه يووف ا با شاهنام 

  است. شده ادي (1/59/483)سر گاو گر ه و ،(1/57/435)گاوسار گر ه



  روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

 بارها زين دون،يفر و ضحاک داستان ا  پس ،يفردوس ةشاهنام در البت 

 گاو هگر  ،يگاورو گر ه گاورنگ، گر ه گاوچ ر، گر ه کر،يپ گاو گر ه بات:يترک

 دانب ک  دونيفر گر  با ک  است رفت  بکار شيم گاو گر ه و گاوسر، گر ه سار،

  ندارد. يارتباط  يکرد اشاره

 رشتيب»است نوشت  يطبر است. شده ادي دونيفر گر  ا  زين گريد متون در

 «بود الثور[ رأس :يعرب گاو]متن سر چون يو گر  سر و بود گر  با يو نگج

 متن] رس دهيچيپ يگر  بر را [ضحاک] او ةکل دونيافر» اي ،(1/154نده،يپا ةترجم ،ي)طبر

 وکمل اخبار غرر در ه  يثعالب (1/138 کتاب، )همان «بکوفت. [الرأس يملتو :يعرب

 صنع ب ه  امر و » است: کرده ادي « سارکاو» نام با گر  نيا ا  ره يس و الفرس

 معناه و االخبار يف ذکره وجد يال  کاوسار بکر  المعروف العمود

 در (34،35ص ملوک...، اخبار غرر) «ثور ةوور راس  يف يال  دوعمال ةيبالفارس

 وست يپ دونيفر ب  ک  است شده داده نسبت يکسان ب  گر  ساختن طبرستان  خيتار

 کوفت ار ضحاک يبرا و وستنديپ بدو قارن کوه انبوه و کوه وارهدياوم قوم»بودند.

 .(330-329ص نام ، )گرشاسب

 ممنظو آثار گريد ب  يخيتار و يحماس متون ا  دونيفر گاوسار گر  ش رت

 است: برده نام آن ا  بار دو يخاقان جمل  ا  و دهيرس زين يفارس

 انيعرش کورا باد گاوسارش گر  آب

 ساختند خور دهااژ و سو  ضحاک آتش
 113 ص ،يخاقان وانيد

 ريق ب  را يتيگ بام خواهد کاندود مگر شب

 خت يانگ نردبان هستش النعش بنات کز
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 دست ب  دونيافر گاو گر  خيمر بره در

 خت يانگ انيکاو درفش شب مجره و 
 394،صيخاقان وانيد

 دونيفر يسوار گاو -د

 است، نوشت  613 بسال را کتابش ک  طبرستان خيتار مؤلف ارياسفند ابن

 ک  چنان ،«يو يش رها عمارت يبنا و طبرستان اديبن يابتدا» کتاب نيا دوم درباب

 بفرد منحصر آن مورد کي ک  است کرده دونيفر ي ندگان ب  ياشارات  يگفت قبالً

 ا  باب نيا در او تيروا ک  ستين ديبع و است دونيفر يسوار گاو  آن و دينمايم

 چون»سدينويم ارياسفند نيا باشد. گرفت  سرچشم  محل در جيرا يشفاه اتيروا

 م جور و نفور ديخورش  يسا ا  ديجمش آل کرد، پاره  پاره را ديجمش يتا  ضحاک

 ک   آن ا  پس آمدند. «دنباوند کوه انيپا ب  گريد متعلقان با دونيافر مادر شدند......

 يامنطق  ب  شانيا بود، تکش قابل ريغ کوهستان ک  آن سبب  ب شد،  اده دونيفر

 مکان نقل کردنديم ي ندگ «گاوان باج و نتاج» ا  وساکنانش بود چراخور يدارا ک 

 شد، سال  هفت و ديگرد يسپر دونيفر يرخوارگيش دوران ک  آن ا  پس نمودند.

 نيا نشست.يم آن ا پشت بر ،باس يجا  ب و کرديم گاوان ينيب در م ار دونيفر

 او بر عام هفت و ديرس فطام ب  رضاع حد ا  طفل چون» ار:ياسفند ابن عبارات است

 ييگو ک  بود چنان ساخت.يم خود مرکب و کرديم گاوان ينيب در طامخِ گ شت،

 شد، مراهق چون کند.يم طلوع ثور ا  گريد يآفتاب خاک يرو بر افالک عکس ا 

 رو  هر و کردندياوم ش امت و الدتج ب  پناه نکبات دفع يبرا جنبات آن جوانان

 .(58-57ص طبرستان، خي)تار «....يرفتيم کار گريد و شکار ب  شانيا با نشست  گاو بر او

 گاو ب  «دونيفر گاو» و « يبرما و ونيبرما» ليذ در زين آنندراج فرهنگ مؤلف
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 ک  «برمايون» بر دونيفر است نوشت  ک  تفاوت نيا با کرده، اشاره دونيفر يسوار

 گشت.مي سوار بود، يافت  پرورش ما ندران در آن شير ب 

 
 جم! خانه در يگاو - ه

 هاشار آن  ب الفرس ملوک اخبار غرر مؤلف و يطبر ک  تيروا کي اساس بر

 ا  شيپ يطبر تيروا در کشد.يم را او ضحاک، بر يرو يپ ا  پس دونيفر اند،کرده

 او  خان در ک  شده اشاره يگاو ب  ، او با دونيفر يگفتگو در ضحاک، شدن کشت 

 تدس ضحاک بر چون و ».... است: نوشت  باب نيا در يطبر  دهينگرد يااشاره

 گفت: دونيافر و «مکش ج  ، جدت انتقام ب  مرا» گفت: بدو ضحاک افت،ي

 بدو و«يداريم طمع نيچن ک  يا پنداشت  بزرگ را شتنيخو و ياباالگرفت  سخت»

 ار او ک  گفت و باشد ضحاک همسنگ ک  بود آن ا  بزرگتر دشج ک  کرد يآور ادي

 ةمرجت ملوک،الو الرسل خي)تار «کش يم است بوده جدش خان  در ک  يگاو مقابل در

 و ضحاک يگفتگو نيهم ب  ک  الفرس ملوک اخبار غرر در يول .(47 ص نشأت،

 يف و»  :کشيم ونيبرما گاو کشتن سبب ب  را تو ک  است دهيگرد اشاره دونيفر

 دونيفرا ل  فقال جو بجدک يتقتلن انما الضحاک ل  قال و قتل  ان  اتيالروا بعض

 ملوک....، اخبار غرر) «ونيبرما کاو ةبفقر اقتلک يلکن و الشأن  يعظلا اذاً انک

 .(34ص

 

3 

 يفردوس ةشاهنام در « هيبرما» ةکلم ةدربار يشنهاديپ

  ب تيب پنج در را « يبرما» لفظ دونيفر يکودک داستان در يفردوس ک    يديد

 است: شده ذکر « يبرما» دونيفر گاو نام تيب پنج نيا ا  يکي در است. برده کار
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 بود  يبرما  نام کش گاو همان

 بود  يپا نيبرتر ورا  گاوان
1/41/120 

 آمده وورت نيبد «گاو » کلم  ا  پس «  يبرما » لفظ گريد تيب چ ار در يول

 است:

 بود  يبرما گاو نامور کجا

 بود  يرايپ تنش بر رخشنده ک 
 1/41/132 

 مست ليپ چون ن يک پرا  امديب

 پست کرد را  يبرما گاو آن مر
 1/42/155 

 بود  يدا ک   يبرما گاو همان

 بود  يرايپ همچو تنش کريپ  
 1/54/379 

 و ياسد فرس لغت در زين و يفخر سمش ،يقيدق ،يفراالو شعر در اما

 گاو نيا ا  گ شت شيپ وفحات در ک  چنان ره يس و لفرسا ملوک اخبار غرر

 ملوک باراخ غرر واحب و است شده ادي «ونيبزما» ،«ونيپرما»، «ونيبرما» نام با

 کتاب رد را «ونيبرما کاو»بيترک ، شاهنام  رياخ تيب چ ار در يفردوس وهيش ب 

 .(35-34)ص «برمابون... کاو ةبفقر اقتلک يولکن»..... است: برده بکار خود

 » لفظ يفردوس ک  است آن رديگيم قرار يبررس مورد بخش نيا در آنچ 

 و است برده کار ب ييمعنا چ  ب  و يتلفظ چ  با ال کرفوق اتياب در را «  يبرما
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 يزيچ اي است دانست يم «خاص اس » را کلم  نيا ،يدستور نظر ا  يو زين

 گر.يد

 نام ضبط نخست ،  يکن آغا  باب نيا در را خود يبررس ک  آن ا  شيپ

 آمده  افرهنگ در آنچ   .يگ رانيم نظر ا  يفارس يفرهنگ ا در را دونيفر گاو

  ا : است عبارت فيتأل خيتار بيبترت

 اي ونيبرما ق.: 733 يخط نسخ  ق.( 465تا458 نيب في)تأل ياسد فرس غتل

 نويرماپُ ق.:1305 يخط ةنسخ ون.يپرما : ق877و766يخط يهانسخ  ون.يپرما

 شعر د،)شاه  يپُرما دونا....(يالفر ملک جشن دمآ م رگان :يقيدق شعر )شاهد،

 بُدن.....( خواهد  يپرما گاو يکي :يفردوس

 ندارد. ق.(:8 قرن لياوا و 7 قرن اواخر في)تأل قواس فرهنگ

 )ب  .ونيبرما :يريج انگ فرهنگ ا  نقل ب  ق.( 745 في)تأل يجمال اريمع

 بر يمتک کال کارش «يجمال اريمع» لغت کتاب مؤلف ،ياقيرسيدب محمد نظر

 مقدم (. 4فرس،ص است)لغت ياسد فرس لغت

 . يوما ون،يما  ،يبرا ، ونيبرما ق.(: 1007في)تأل يريج انگ فرهنگ

  ،يارمبَ  ،يبِرما ون،يبزما ون،يبَرما ون،يبِرما ق.:1062في)تأل قاطع برهان

 . يما و ونيما

 ک  لبمط نيا ذکر )با  .يبرما ون،يبرما ق.(: 1077 في)تأل يديرش فرهنگ

 ون.يما و دانند( يفارس يبا ب  را آن يبعض

  .يما ون،يما ، ونيزکابَ (:يهجر 11 قرن في)تأل يسرور فرهنگ

 با ون.يما و  يَامبر و ونيزمابَ ون،يرمابَ ق.(:1306 في)تأل اجرآنند فرهنگ

 داند ب تر را آن ريفق و دانند  يفارس يبا ب  [را  يبرما] يبعض ک  مؤلف نظر اظ ار
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 و داشت  اريبس  ريش ک   يپرما يعني شود واضح نآ يمعن ب  و خواند ض  ب  و

 «اعل . اهلل و دادهيم

 ا  نقل  ب  ق.(:13 قرن دوم م ين في)تأل يناور يآراانجمن فرهنگ

 ر(.يش پر يمعن )ب   يپرما مبدل  ،يبُرما  نظام: فرهنگ

 آن رد ک  شاهنام  تيب پنج ذکر با  يبرما م.(:1936 في)تأل ولف فرهنگ

 ليذ در ار بُدن.....( خواهد  يبرما گاو يکي» تيب ولف است. آمده « يبرما» لفظ

 است. داده زين « يرماپُ»

 )با  .يبرما و ونيزمابَ ،ونيرمابِ ق.(: 1358-1346 في)تأل نظام فرهنگ

  يماپر مبدل باء ض  با ار رم کو فظل يناور فرهنگ مؤلف» ک  مطلب نيا کر ت

  مان در ک  بوده نيا م کور مؤلف ۀديعق ايگو دانست . حيوح ر(يپرش يمعن )ب 

 ار ما اوطالحات و الفاظ همان و  دنديم حرف ما امرو  يفارس در دونيفر

  «بوده. گريد زيچ  مان آن  بان ک  يحالت در کردنديم استعمال

 بِرمايون، ون،يرمايپ ش.(: 1345-1317في)تأل فرنودسار -يسينف فرهنگ

 مايه. و مايون ،بَرمايَ  برمايَ ،

 پُرماي . ش.(:1320 )تأليف شاهنام  فرهنگ

  .يرمايپ و يرمايونپ (:1345-1342 )تأليف معين فارسي فرهنگ

 در بعالوه  يبرما و ونيرمابِ ش.(:1345 في)تأل يفارس المعارف ةريدا

 ستا دهيگرد ارجاع نيشيپ ضبط دو ب   يرمايپ و ونيرمايپ شبط: دو کتاب نيا

 است.( نشده چاپ المعارف ةريدا «م» )حرفت

 ذکر سبب نيبد ظاهراً  گاو نيا نام ش.(1355فحدوديتأل ) نامک واژه

 .نامک( واژه ة)مقدم « ست....يک نشده
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 ون،يپَرما ون،يبَزما ون،يمابِر ش.(: 1358-1325في)تأل دهخدا ةناملغت

 « يبرما» ليذ رد دهخدا ضمن در  يما و ون،يما  ،يپُرما  ،ياپَرم  ،يبِرما  ،يبَرما

 اهنام :ش ا  تيب س  داد، ريش را دونيفر ک  يگاو يمعن ب  و اول کسر  ب اي بفتح

 اب « يپُرما » و ،«بدن... خواهد  يبرما گاو يکي» ،«بود...  يبرما نام گاوکش همان»

 است کرده نظر اظ ار «دن..ب خواهد  يپرما گاو يکي» تيب س  نيا ا  يکي نقل

 ست،ا دونيفر گاو نام است گفت  و آورده نام لغت در ياسد را رياخ تيب» ک 

 يعني است بمرک کلم  يلغو يمعن ب  و ستين نام نيب نيا در  يپرما لکن

  «ار.يبس ةيما واحب

 دونيفر گاو»فرس لغت ا  آن يمعن نقل و «  يپرما» ليذ در گريد بار يو

 امن گاوکش يکي» ال کر:فوق ةگانس  يت ايب ا  گريد يکي «(ياسد فرس )لغت بود

 گاو يکي» ليذ در آنچ  ب  را خواننده آن يمعن ۀدربار و آورده را «بود...  يپرما

 است. داده ارجاع نوشت  «بدن... خواهد  يپرما

 ط)فق  .يبرما و ونيبرا ش.(: 1357في)تأل يفارس  بان يخيتار فرهنگ

 است.( شده چاپ «ب -آ» اول: بخش

ش ا  اسالم ين لفظ در متون پيگر، با توج  ب  طر  کاربرد ايا  طرف د

ره  و يو مؤلف غرر اخبار ملوک الفرس و س يقيو دق يگردد ک  فراالويمسل  م

  ن کلم  را بيا يک ب  ضبط باستانينزد يوورت يوسدبرخالف فر يشمس فخر

ائب است ک  نوشت : وورت درست مطلق و يخالق ين باب رأياند. در اکار برده

... و در لغت فرس يقيو دق يرون ا  شاهنام  مثالً در شعر فراالين گاو در بينام ا

است، برابر با وورت  barmayunون ي... برماير ثعالبيز در غررالسيو ن ياسد
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 Sprechf. 24/1879. p. 147)) کار رفت  است گاو نر ب ۀک  دربار barəmayaonå يياوستا

Yaŝt17, 55; K Geldner, Zeitchr. fürvergel.) نکرد، کتاب ن  ين در ديهمچن (P.814, 815; 

west,p.T. IV., p218,220 ed. madan, )  ن نام ب  شکل يا) Barmåyūn gušn i) يو ب  معن 

 Barmayun (ed. Anklesaria 35,10)در بندهشن بزرگ  يگاو )نر( آمده است، ول

همان مآخ   با زيآن ن (256ت ي، ب65ک ، ص ي)در شاهنام   دون است ک ينام برادر فر

خاطر  ون بيبرما يجا   بياند. در هرحال در شاهنام  برماخت يدره  آم يپ لو

ز يگر نيد يدر جا ي. وکا(يرانيا يکلوپدي)انس« وجود آمده است... ضرورت و ن ب

دون و يبرادر فر ني، ايدر پ لو»... ن لفظ اظ ار نظر کرده است ک : يهم ۀدربار

ز هر دو ي  بود ه  نامند، ... همچنان ک  در شاهنام  نيدون را دايک  فر يگاو

ن يشاهنام  ب  نادرست ا ياد شد در چاپ ايگون  ک  همان ي  نام دارند، وليبرما

« انددهي  برگرداني ( ب  پرمايدون و چ  در مورد گاوداينام را )چ  در مورد برادر فر

  ييفزايد بيز باين موضوع را نين مطالب ايات شاهنام (. ب  ايادبست نکت  در ي)ب

د نام دستور دانشمند سلکت يت کوش نام  چنان ک  قبالً اشاره گرديک  در روا

ببعد بع ده گرفت.  يدون را ا  هفت سالگيت فرياست ک  ظاهراً هموترب« نيبرما»

ا گاو ي نام برادر)« ونيبرما»ز ب  ين کلم  نيشود ضبط ا يچنان ک  مالحظ  م

 ک است.يدون( نزديفر

ن بخش مطرح يرا ک  در آغا  ا ين مطالب، پرسشيا ةرفتن هميبا پ 

 يياست. درست است ک  نام گاو در متون اوستا ي  هنو  ب  قوت خود باقيساخت

، و در ضبط لغت فرس، و ي، شمس فخريقي، دقيز در شعر فراالوي، و نيو پ لو
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ز درست است ک  لفظ ياست، و ن« ونيبرما»رت غرر اخبار ملوک الفرس بصو

آن  يستيضرورت با  ب يگنجد و فردوسيدر بحر متقارب شاهنام  نم« ونيبرما»

 يرود. وليشمار م ن راه حل آن بيب تر«  يبرما»داده است ک  ير مييتغ يرا بصورت

 رسد ک  مأخ ينظر م  ن سوابق آگاه بوده است؟ )گرچ  بيا ةا  هم يا فردوسيآ

 يقيلف غرر اخبار ملوک الفرس، و دقؤم يدون با مأخ  ويدر داستان فر يو

ن بخش يک  در ودر ا يتيرا در هر پنج ب«  يبرما»ا او يست مختلف باشد( و آينبا

 کار برده است؟  ب« اس  خاص»عنوان     بيآورد

 ت:يد در بيترد يب يفردوس

   بوديهمان گاوکش نام برما

   بودين پايگاوان ورا ب تر  

 رده است،بکار ب« اس  خاص»  بعنوان يرا چنان ک  قبالً گفت«  يبرما»لفظ 

 يتا  يا باي ( است ي)پرما يفارس يا با بايگرچ  در مورد ضبط آن، ک  آ

ال ؤس يا جايا فتح اول است يز در مورد تلفظ آن ک  ب  ض  ي (، و ني)برما

 گر:يت ديدر چ ار ب ياست. ول يهمچنان باق

   بود ي  ک  دايبرماهمان گاو 

   بوديرايکر تنش همچو پي  پ

ن يت نخستيدر ب«  يبرما» ةک  در مورد ضبط و تلفظ کلم يعالوه بر سوال

مورد بحث را  ةکلم يا فردوسيد روشن گردد ک  آيز باين نکت  ني ، ايمطرح کرد

«  يبرما» يا ن ، و اگر در نظر ويدانست  است يم« اس  خاص»ر يت اخيدر چ ار ب
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  يگاو برما يکي»ت يرا در ب« يکي»اس  خاص بوده است، آنگاه کاربرد لفظ 

   کرد. يد توجيز باين« خواهد بدن...

 يبا با«  يبرما»ن )ضبط يا  پرسش نخست يآن ک  حداقل ب  بخش يبرا

 ةلماول ال م است ک  ضبط ک ة( پاسخ داده شود، در درجيتا  يا باي يفارس

خ  ه نس . در پانزديک ن شاهنام  ا  نظر بگ ران يخط يهارا در نسخ «  يبرما»

ث بح ت مورديت ا  پنج بين لفظ در چ ار بيک ن و معتبر شاهنام ، ضبط ا يخط

 ر است: يبشرح  

   بوديهمان گاوکش نام برما

   بودين پاي  گاوان ورا برتر

 ؛ يما، : پر3، ب، ل2 ؛ پ، آ، لي، : برما2، و، س2*ف، ل، س، لن، ق، ق

  .يهمان گاوکش پر ا  ما 2 ؛ لني  کش داين گاو برما: همايل

    خواهد بدنيگاو برما يکي

   خواهد بدن يرا دا يج انجو

، 2، لآ ؛ پ، و، ي: برما2، سي، ل2 ؛ س، لن، ق، قي ؛ ل: برمايرما*ف: بُ

  . ي: پرما2، لن3ب، ل

   بوديکجا نامور گاو برما

   بوديرايک  رخشنده برتنش پ

، ب، 2 ؛ و، آ، لي: برما2، پ، سي، ل2 ؛ ل، س، لن، ق، قيرما*ف: بُ    

  . ي: پرما2، لن3ل

   بودي  ک  دايهمان گاو برما

   بوديرايکر تنش همچو پي  پ
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، لن 3، لب ؛ پ، و، آ، ي ؛ لن: برماي: برما2، ل2 ؛ ل، س، ق، قيرما*ف: بُ

  .ي: پرما2

زده کلم  در پانن يد آنست ک  ايآيدست م  ب ين بررسيک  ا  ا ياج ينت

 تابتن کيري  يوورت ا  خ کتابت آن ا، بيشاهنام  با توج  ب  تار يخط ةنسخ

 شده است: 

 . ک باري  ي  س  بار، برمايرما(: ب614ُدر نسخ  ف، اقدم نسخ )مورخ

 (، ق)مورخ733(، لن )مورخ731(، س)مورخ675)مورخ  ل يهادر نسخ 

  يمابار، بر 22  ي( : برما903)مورخ 2( س840)مورخ  ي( ل796)مورخ2(، ق741

 بار. 2نقط  بي)حرف اول 

 2( لن848(، و )مورخ  844(، پ )مورخ841)مورخ  3ل يهادر نسخ 

ر، با 25  ي(: پرما894( ب )مورخ 891)مورخ  2( ل852( آ )مورخ 849)مورخ 

 يابيو ار  يمعرف»ن نسخ  ها ر ک. يمشخصات کامل ا ۀبار. ) دربار 3  يبرما

 .«(شاهنام  يس ايستنوا  د يبرخ

 يعنيموجود شاهنام ،  يخط ةن نسخيتربعالوه چنان ک  ذکر شد ک ن

م ( )ض شيپ ةبا نشان يول يتا  ين کلم  را با باينسخ  ف)فلورانس(، س  بار ا

خوانده است يم«  يپرما»کاتب نسخ  آن را  ياحتمال قو  ضبط کرده است ک  ب

ف در  کاتب نسخ  يگ ارمطلق، ب  اعراب يگرچ  بنا بر قول خالق«.  يبرما»ن  

 . ( 32، ص 1، شماره 4ران نام ، سال ي)اتوان اعتماد کرد يتمام موارد نم

 يهان کلم  در نسخ يک  ا ياست در تمام موارد ي يگر بديا  طرف د

ها، ن نسخ يد کاتبان ايترديضبط شده است ب«  يپرما» يفارس يم کور با با يخط

ا يا در اکثر و يو  يک  در برخ ياند. درحالکردهي  تلفظ نميبرما يتا  يآن را با با
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 يها با بان نسخ يمورد بحث را در ا ةسان، کلمينوک  نسخ  يدر تمام موارد

«  يپرما» يفارس ياند، محتمل است ک  آن را با بانوشت «  يبرما» يتا 

ن پنج  را  ق يخط يهاا  نسخ  ياري  در بسيدان يرا چنان ک  مياند.  خواندهيم

ک نقط  بوده است. يکسان و با ي« پ»و « ب»، ضبط يا ده  هجريتا ده  و 
، 206-159، ص 3، سال «يدر قرن پنج  هجر يرس  الخط فارس»ات مش د: يادب ۀدانشکد )رک. مجلة

 (.162-135، ص 4سال « يزده  هجريا  قرن هشت  تا قرن س يتحول رس  الخط فارس» ز يو ن

 ب  ،، ولو ميشاهنام  اطالعات يميقد  يهار با آن ک  نسخ گيد يا  سو

ند، دهيار ما قرار ميک  گ شت، در اخت يشرحث، و ب حمورد ب ةضبط کلم ۀدربار

 يزيها چنسخ  ةيف، ا  بق ةجز نسخ ن کلم  بيتلفظ ا يدرمورد چگونگ يول

 گردد.يمعلوم نم

 يهار نسخ د«  يبرما»ضبط  ۀارب  آنچ  را تا کنون درييفزايد بينجا بايدر ا

  يواهخيکند و بخصوص نميرا ثابت نم يزي  چياوار گفت ک ن شاهنام  گزارش

ط  بر ضب را ين باب ضبطيا اکثر نسخ در ايخ و سن ا اوحّ ي  بر اقدم نسخ يکتبا 

نان يبکت واحبنظران و ن ين اطالعات برايناً ذکر ايقي ي ، وليح بدهيگر ترجيد

 ست.ينده يا  فا يخال

د مور ةکلم يل پرسش دوم ک  فردوسپاسخ دادن ب  بخش اوّ يو اما برا

  :يبحث ما را در نظر بگ ران

«   بود...يهمان گاوکش نام برما»ت ي  در بياک  قبالً گفت  يهمانطور

ت يدر چ ار ب يدانست  است وليم« اس  خاص»ن کلم  را يا يد فردوسيترديب

گاو  يکي»ت آمده است: يک بيست. چ  در گر موضوع قابل تأمل و بحث ايد

ت يو در ب«   بود....يکجا نامور گاو برما»گر يت ديو در ب«   خواهد بُدن....يبرما

  ي  ک  دايهمان گاو برما»ت آخر يو در ب«   را کرد پست.يمر آن گاو برما»سوم 
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ا آن ک  ي   ويکنيبعد ا  آن اضاف  م ةا گاو را ب  کلمين چ ار مصرع، يدر ا«. بود...

حتر  يوح«  يگاو برما» يعني  ک  وورت اول يخوانيحرف آخر آن را ساکن م

« اس  عام» يد ا  نظر دستوريرا با« گاو» اس  خاص باشد، «  يبرما»د. اگر ينما يم

ک  ا  آن با « يحيتوض ةاضاف»شود ين وورت مي  ک  در ايبدان« اس  جنس»و 

 يياند و مثال ااد کردهيز ين« ينييتب ةاضاف»ا ي« يانيب ةاضاف» و«  يتسم ةافضا» ينام ا

 ۀريچون: رو  جمع ، ماه رمضان، فصل ب ار، ملک هندوستان، ش ر مصر، جز

ن  در ين، مسجد آديش ر غزن ب، ش ر اوف ان، ش ر ت ران، ش ر مش د،يسراند

. ،و...(127-123-122-104)اضاف ،ص اد شده استيآن  يبرا يدستور  بان فارس يکتاب ا

 يبي، ترکيخاطر ندارد ک  در متون نظ  و نثر ک ن فارس ن سطور بيا ۀنگارند يول

اس  »ا  جانداران و  يکيا اس  جنس يمرکب ا  اس  عام  يعنين نوع، يا  ا ياضاف

ز در  بان اهل قل  و  بان محاوره يکار رفت  باشد، چنان ک  امرو  ن آن ا، ب« خاص

ست ا ن موضوع ب تريا يبررس يست. برايمتداول ن يب اضافين ترکيکاربرد چن

  .يبرو يفردوس ةسراغ شاهنام  ب« فرهنگ ولف»نخست با مراجع  ب  

د: را در شاهنام  ذکر کرده است مانن بک  نام چند اس با آن يفردوس

ل )حداق اوش و گشتاسبياسب س« ب زاد»بار(، 180ش ا  ي)ب رست  برخش: اس»

 ياتبير ترکن س  اسب را ديبار(، هرگز نام ا کي) ژنياسب ب« شباهنگ»بار(، و  12

 –ست(، و اسب شباهنگ ين يملک ة)مقصود اضاف چون: اسب رخش، اسب ب زاد

 اس »ان عنو  ن س  کلم  را بيا يکار نبرده است. فردوس ب«  يگاو برما»ر ينظ

ا خاص ر يز امرو  اسم اير آورده است ک  ما نعدر ش يب  همان وورت« خاص

ر ن قراي . طر  استعمال او بديبريکار م خود ب ةرو ان يو گفتگوها در نوشت 

 است:
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 امد دمانيرخشان ب شرخ يسو

 د رخش آن  مانيچو آتش بجوش
 6/1657/2853 

 ب  ب زاد بنمود  ين و لگام

   آن کار کامابدان تا برآيدش 
 3/722/730-731 

 ديب زاد د يس چون رويفرنگ

 ديده رخش ناپديشد ا  آب د
 3/732/759 

 ژن آمد دمانيه  اندر  مان ب

 ر م با ترجمان ۀديچ يبس

 ب  پشت شباهنگ بر بست  تنگ

 گرا ان ب  جنگ يگنپل يچو جنگ
5/1179/750-751 

، و «نگلگو» بار(، 8)در حدود « زيشبد»بار (،  24)در حدود « شبرنگ» يو

 .کار برده است اسب ب ۀز درباريک چ ار پنج بار ( را ني)هر « گلرنگ»

ح کرده است برخالف ين تصريک  محمد مع يطورهمان« شبرنگ»ربارۀ د

ست، ياوش نياس  خاص و نام اسب س« شبرنگ»سان، ينوا  فرهنگ يگمان برخ

ع، رهان قاط)بکار برده است  رنگ باهيس يمعن آن را ب يبلک  وفت است و فردوس

 کند:يد ميين نکت  را تأين ايري  ي. مثال اة: شبرنگ(يحاش

 دش بدو شاه ب زاد رابدا

   جوشن و خود پوالد رايس 
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 ان را ببستيپر شاه کشت  م

   رنگ ب زاد را برنشستيس

 ان سپاهيد تا در ميخرام

 اه ينشست  برآن خوبرنگ س
6/1535/687-689  

، «رنگ ب زاد يس» يجا گر بيات دي، در اب«ب زاد»ن يدربارۀ هم يفردوس

( ش ا  موووفي)وفت پ« شبرنگ ب زاد»و « شبرنگ»و « اهياسب س»ن بار يچند

 کار برده است:  ز بيرا ن

 اهي ره خواه  ا  تو گر اسپ س

 دک همچو ماه...يا ريپرستار 
 3/740/1055  

 ن و بر پشت شبرنگ شديبگفت ا

 ب  چ ره بسان شباهنگ شد
 2/742/1080  

 گر چو شبرنگ ب زاد رايس  د

 ابد او رو  تگ باد رايک  در
 3/740/1055-1060  

ب ين ه  ک  ترکيريت  يدر دو ب يک  فردوس ياست هنگام ي يو بد
رنگ دانست  ن  اهيس يمعن را وفت و ب« شبرنگ»را آورده است، « اسب شبرنگ»

 اس  خاص: 
 نشست ا  بر اسب شبرنگ شاه

 د گرد سپاه يامد بگرديب
 5/1329/118  
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 د خفتان جنگيامد بپوشيب

 دند بر اسب شبرنگ تنگيکش
 6/1589/1599  

مة ر شاهناد« شبرنگ»باً آنچ  را ک  دربارۀ يز تقرين« زيشبد»و اما دربارۀ 

  ب« زيشبد»  ک  يخوانين ميمع ي  وادق است. در فرهنگ فارسيگفت يفردوس

 يهگر در شاهنام  در دوران پادشايفام است، ا  طرف داهيشبرنگ و س يمعن

 يسب اا يبرا« زيشبد»لفظ  زيمنوچ ر، نوذر، ل راسب، ب رام گور، و خسرو پرو

و ا   «.اس  خاص»کار رفت  است ن   ب« وفت»عنوان   جا بمختلف آمده و هم 

 ا  زيک  در حوادث دوران منوچ ر، ب رام گور و خسرو پرو يتيجمل  در س  ب

 اد شده است: ي« زياسب شبد»

 غيز و تيمن و رست  و اسب شبد

 غي  گسترده ميارد ب  ما ساين
 1/229/1795  

 زير تيز و شمشيمن و اسب شبد

 زيب و ندان  گريرم فرينگ
 8/2148/564  

 بين رکيز  ريکجات اسب شبد

 بيناشک ير تو اندر بديک   
 9/2931/391  

لغت و ا   يهمچنان ک  در کتاب ا« زيشبد»ست ک  ين ين سخنيالبت  در ا

ن يا از بوده است بيز نين آمده نام اسب خسروپرويمع يجمل  در فرهنگ فارس

گمان  ياند. ولگفت يم« زيشبد»رنگ  ياهيمناسبت س ح ک  آن اسب را با  بيتوض
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ب...( ين رکيز  ريت اسب شبدسر ) کجايت اخيدر ب يبنده آن است ک  فردوس

عنوان  را ب« زيشبد»ز، يست بر مرگ خسروپروا باربد يون و  اريک  مربوط ب  ش

اس  »وورت  گران آن را بيو د يمسان ک  نظاکار برده است، ن  بدان وفت ب

 اند. ز آوردهيو نام اسب خسروپرو« خاص

خ، ژه، دوا ده ريژن و منيک  در شاهنام  در داستان ب« گلگون»کلمة 

 ريکند نظيان ميگشتاسب، و ب رام گور آمده، ظاهراً رنگ اسب را ب يپادشاه

 ن کتاب مانند:يز در هميشبرنگ و شبد

 چنگتاخت گلگون بر آوا  يهم

 درنگيخان با ارگان ب يسو
 7/2169/944  

ن دوياسب فر يک بار برايز در شاهنام  ين« گلرنگ»ک  لفظ  يطورهمان

رنگ  ، اسب رست ، با توج  ب «رخش»آمده است و حداقل چ ار بار مترادف با 

 ن اسب:يا

 ک  درجنگ من چون شوم ينيبب

 ک  با بور گلرنگ در خون شوم
 1/285/69  

 د دمان ا  برشبرآمد چو با

 ر اندرشيز گلرنگ  يبشد ت
 1/289/125  

ز در لغت ينام اسب رست  ن« رخش»د باشد ک  يد مفيز شاين مطلب نيکر اذ

اه و يان سياست م يند رنگيگو يخت  باشد و بعضيد دره  آميرنگ سرخ و سف»

و  يديرنگ قرمز و  ردۀ تخ  مرغ و سف»مرکب ا   يا رنگي. )برهان قاطع(« بور
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قات ينقل ا  تعل ة برهان قاطع، بي)حاشاست « ان  رد و قرمزيار کوچک ميبس يگل ا

 ن رنگ رخش را ذکر کرده است: يري  يت ايز در بين ي. فردوسنورو نام (

   چش  و بور ابرش و گاو دميس

   و تند و پوالد س ي  خايس

 تنش پر نگار ا  کران تا کران

 ...چو برگ گل سرخ بر  عفران

 ...  بور ابرش استينرخش خوا يهم

 ...چو آب و ب  تگ آتش است يخوب ب

 بزور يد چنگال گرديا يب

 ک دست بر پشت بور...يفشرد يب
 1/288/99-121  

در « گلرنگ»، و «گلگون»، «زيشبد»، «شبرنگ»با توج  ب  آنچ  در مورد 

   «زياسب شبد»و « اسب شبرنگ»گردد ک  کاربرد ي  معلوم ميشاهنام  گفت

 گاو» تعمالبار اس ر چ اريوج  نظچيهب   چ ار پنج بار در تمام شاهنام   مجموعاً

بار در  کي، و 155تا  107ت يت ا  بيب 49در داستان ضحاک )س  بار در «  يبرما

  ات معدود م کور، وفت است نيز در ابيست، چ  شبرنگ و شبدي( ن379ت يب

 اس  خاص. 

  اشارهر شاعران چنان ک  قبالًگيدر شعر د« زيشبد»و « شبرنگ»اما کاربرد 

عنوان  ب را« زيشبد»و ه  « شبرنگ»، ه  ي  با شاهنام  تفاوت دارد. منوچ ريکرد

ح در رديف نام ديگر اسبان آورده است و محمد دبيرسياقي مصحاس  خاص و 

 ديوان منوچ ري در هردو مورد آن را نام اسب خسروپرويز دانست  است.
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 ز نعليشبد کردار و دلدل قامت و ياعوج

 رخش فرمان و براق اندام و شبرنگ اهتزا  
  42ص  يوان منوچ ريد

  ز با او کندرو يالغر و شبد رخش با او

 حموم با او اژک ن يورد با او راجل و 
  76همان کتاب ص   

عنوان  حاً بيرا ور« زيشبد»ن در موارد متعدد يريز در خسرو و شين ينظام

ر ز دين ياتين کتاب ابيدر ا يز آورده است. ويو نام اسب خسروپرو« اس  خاص»

رنگ آن با کلمة  ياهيز، سروده ک  ه  ب  سياسب خسروپرو« زيشبد»ووف 

وده ب« زيشبد»ز ين ک  نام اسب خسروپرويح کرده است و ه  ب  ايتصر« شبرنگ»

 است: 
 دنديبر يدوم چون مرکبت را پ
 دند يند يو  آن بر خاطرت گرد

 نامشز يشبد يرس يب  شبرنگ
 ابد گرد گامشيک  ورور در ن

  47،ص ين نظاميريخسرو ش 

 يبر آخُر بست  دارد رهنورد
 ...يند( باد گرديابد)نبيکز او در تگ ن

  زين اده نام آن شبرنگ، شبد
 ز ....يبر او عاشق تر ا  مرغ شباو

 دمين خلق ديرين تر   شيرين  ش

 دميشن يز شبرنگين  چون شبد
  54-53همان کتاب، ص  
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 زين شبرنگ شبديحک  آن ک  ا  ب

 زي  بس تندست و بس تيب  گاه پو
 73همان کتاب، ص      

ا در ر« شبرنگ ب زاد»ب ي، ترکيت نظامين بيدر ا« زيشبرنگ شبد»ب يترک

 «شبرنگ»ورد  ، ک  در هر دو مياآورد ک  قبالً ا  آن سخن گفت ياد ميشاهنام  فرا

بار لفظ  34ز با آن ک  ين ينظام«. وفت» يرنگ است و ا  نظر دستوراهيس يمعن ب

کار  بز يعنوان اس  خاص و نام اسب خسروپرو ن بيريرا در خسرو و ش« زيشبد»

 اوردهي ( را در شعر خود نير: گاو برماي)نظ« زياسب شبد»ب يبرده، هرگز ترک

ا ر ييب اضافين ترکي  چنيک  نقل کرد يتيه  در دو ب يهمچنان ک  منوچ ر

 است. کار نبرده ب

 ايا  اسب ا و  يعنوان اس  خاص و نام بعض ک  ب يبجز کلمات فارس

اشاره  اختصار ب  آن کار رفت  است و ب اسب ب يک  برا يکلمات يطور کل ب

ن ايپاا  چ ار يبعض يعنوان اس  خاص برا ز بين ير فارسي ، چند کلمة غيکرد

 وستر کوچکتر ا  ا يرآمده است مانند: براق، )نام ستو يدر شعر و نثر فارس

نام  با )شبر آن سوار شد( و دلدل امبر اسالم در شب معراج يبزرگتر ا  خر ک  پ

 اي ر مثالدر(. ماده استر پيامبر(، يحموم )نام اسب پيامبر( و يعفور )نام خر پيامب

مة نالغت )رک. يفارس معدودي ک  ا  کاربرد اين کلمات در آثار منظوم و منثور

 يمثال يعنيخورد )يچش  نم  ب«  يگاو برما»مانند  يبيز ترکيست نآمده ا دهخدا(

 عفور(. يا حمار يعفور يحموم، خر يمانند: اسب 

با  يان در  بان فارسيبحث خود را دربارۀ نحوۀ کاربرد اس  خاص چ ارپا

آمده « ونيبرما»وورت  ک  ضبط آن ب يتيدون در روايطر  استعمال نام گاو فر
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، و شمس يقي، دقي  ک  فراالويديش دي . در وفحات پيرسانيان مياست ب  پا

گر آن ياند. بار ددون آوردهيعنوان نام گاو فر  ن لفظ را بيت ايدر س  ب يفخر

  : يگ رانيات را ا  نظر مياب

 

 کيماده گاوان پاده اش هر

 ونيشاه پرور بود چو برما
 فراالوي

 دونايم رگان آمد جشن ملک افر

 ونايدش برماآن کجا گاو نکو بو
  دقيقي

 ر تو را يدون و بارگيو فر يتو رستم

 وني  احترام بخوانند رخش و برما
 يشمس فخر 

اس   عنوان  را ب« ونيبرما»ک  لفظ  يشود شاعرانيک  مالحظ  م يطور ب

 يب اضافيت، ترکين س  بيک ا  ايچياند در هدون آوردهيخاص و نام گاو فر

بق جا بر طهم  زيشان نياند، اکار نبرده را ب    يمار: گاو برينظ   «ونيگاو برما»

ز ين عرانگر شاياند همچنان ک  دآورده ييتن ا اس  خاص را ب يقواعد  بان فارس

ک  ياند، درحالکار برده رخش، ب زاد، شباهنگ و امثال َآن را در شعر خود ب

ت ي ار بچست، در دون اياند نام گاو فررا ک  نوشت «  يبرما»لفظ  ي  فردوسيديد

 آورده است. «  يگاو برما»وورت  ب

را «  يماپُر»لفظ  يد ک  فردوسينمايز سودمند مين موضوع نينجا ذکر ايدر ا

 : در شاهنام  آورده ک  ا  آن جمل  است يبار و ب  چند معن 120ش ا  يب
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  2/431/770   ن ستامي  اسبان  ري  پرما

  5/1151/185     و  گوهراني  اسبان پرما

  7/2037/156    ده کاروانيشتر خواست پرما

   تاوان ده  ياسب پرما يکي

  7/2219/1850                    ن   يسپاس يمبادا ک  بر و

حات است و ن  وف ين باب ن  ضروريآوردن تمام شواهد ا  شاهنام  در ا

ر دلم  کن يآن ک  ب  وسعت استعمال ا يبرا يدهد ولين مقال  اجا ه ميمحدود ا

 : يکنيطور نمون  دکر م گر را بي  چند مثال ديشتر آشنا شويب ي بان فردوس

  ي، کاخ پرما(8/2296/146)   دهي، پرما(1/95/617)   جامي، پرما(1/48/268)  يپرما يبايد

  يرما، تخت پ(1/212/1520)  ي، تاج پرما(1/176/858) ي  انگشتري، پرما(7/1926/106)

  يپرما ، فر ند(3/564/757) ابي  افراسي، پرما(3/548/465)  يپرما ، شاه(2/479/750)

، دهقان (7/2151/613)   با ارگاني، پرما(5/1384/2200)  ي، بزرگان پرما(3/756/1315)

 شاه يگان رويدند پرماي، چو د(1/68/129)  يپرما ي، آر وها(7/2161/802)  يپرما

   بوديپرما ، ب   ابلستان چند(2/390/178) گان بدره و تاج دادي، ب   پرما(1/76/258)

 يکي يا ياورد آ اد تن دايب ،(5/1144/59)داردل پ لوان ي  بي، دو پرما(4/970/166)

، ب  (7/1918/1922)   ده شارساني، برآورد پرما(6/1759/13) يا يپاک و پر شرم و پرما

 ره.يغو (9/2926/312)   آ ادگانيو پرما ي، سخنگو(8/2568/32)کن   ي  بر پاسبانيپرما

 يبرا «وفت»عنوان   در شاهنام  ب«  يپرما» توج  ب  کثرت کاربرد کلم  

ا   يريگ جينت ياء و امثال آن، برايان، ا  جمل  اسب و شتر، اشيشخاص، چ ارپاا

 ست.يده نيفاي  بياک  مطرح ساخت  يموضوع
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 يستورساختمان د ۀ  ب  بخش دوم پرسش دوم ک  درباريرسينک ميو ا

 و نام« اصاس  خ»را «  يبرما»  اگر ي . گفتيمطرح کرد«  يگاو برما يکي»عبارت 

  ا يکيعنوان  ب« يکي»  بوده است کاربرد لفظ يدون را داي  ک  فريبدان يگاو

   طر با توج  ب يب و حتيعج«  يگاو برما»ش ا  ينکره ساختن اس  پ يهانشان 

ز يننادرست  يسندگان بزرگ  بان فارسيگر شاعران و نويو د ياستعمال فردوس

ت تا کار نبرده اس ب زاد، و شباهنگ را ب ک  رخش، ياتيدر اب يد. فردوسينمايم

اسب  يکيو اسب ب زاد  يکي ،اسب رخش يکيمانند:  يچ  رسد ب  عبارت

ا   اً پيشرا عموم« يکي». فردوسي و ديگر استادان نظ  و نثر فارسي لفظ شباهنگ

ين اند يا پيش ا  اس  عام و وفت و يا پيش ا  وفت جانشار بردهکب « عام»اس  

 : ديين ا  شاهنام  توج  بفرمايريب  شواهد   .خاصاس  و ن  پيش ا  اس  

 اني  اندرميتخت پرما يکي

 انيش او اختر کاوي ده پ
 2/479/750  

   او را بساختيکاخ پرما يکي

 سرش برفراخت يا  آن سر شبان
 7/1926/106  

   تاوان ده ياسب پرما يکي

 ن    يسپاس يمبادا ک  بر و
 7/2219/1850  

   ا  عاج و ساجيتخت پرما يکي

 جاده تاجيرو ه م د و   بي  پ
 3/869/1699  
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 ي  کرده بپايتخت پرما يکي

 يبر او بر نشست  ج ان کدخدا
 سيرنوي /1/26 

 دي  تر برگزيگنج پرما يکي

 دين ماهرخ داد شنگل کليبد
 7/2238/2195  

   ا  عود تريم د پرما يکي

 گ ر يبر او بافت   ر و چند
 7/1828/374  

 يرن دستوا  نظر ساختما«  ياسپ پرما يکي»ب يژه ترکين مثال ا و بويا ايآ

 ست؟ ي  نيار شبيمورد بحث ما بس«  يگاو برما يکي»ب  

ر گير د  بايگفت  ا«  يگاو برما»ش دربارۀ ينک آنچ  را ک  در وفحات پيا

  :يگ ران يتصار ا  نظر مباخ

ت يست ک  نام گاو مورد بحث ما در حکايد نين موضوع تردي*در ا

 ياا  متن  يو در بعض« ونيبرما» يو پ لو ييدون در متون اوستايفر يکودک

 و... است. « ونيرماپ»و « ونيبرما»ز ين يدورۀ اسالم يو عرب يفارس

 يسداشت ک  فردو د ا  نظر دوريز نبايقت را نين حقيگر اي*ا  طرف د

 يارسف بان   ب يش ا  ويک  پ يات شفاهيشاهنام  را بر اساس روا يطور کل ب

 ، ويلوپ    ب  متونيده ن  با تکيد کتابت درآمده بوده است ب  نظ  کشيب  ق يدر

 يفختلرات مييگر تغيب  نسل د يات ا  نسليگون  روانياست ک  در نقل ا ي يبد

 سا د، ب  عنوان مثال:شان دور مياوليا  وورت  د ک  آن ا رايآيوجود م ب
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 -بط ک  در شاهنام  و ديگر متون فارسي و عربي با همين ض« اسفنديار»

است.  spento-dåto ييو در اوستا  spandyåt يلوآمده، در پ  -« ار-»مختوم ب  

 يطبر ست.ي  نيقابل توج« ار»ب  « اد»ا ي« ات»ل يک  ب  تبد ن(يمع ي)فرهنگ فارس

با  يجره 22 اد، برادر رست  را در حوادث سال ار بن فرخياستثناء نام اسفند

 ،( 1661، 2660، 2650، ص ي، متن عربي)طبرآورده است. « اذياسفند»ضبط 

 در« نويبرما» يگاو نر است، ول يب  معن يو پ لو ييدر اوستا« ونيبرما»

 اگر وشده است  يدون معرفية فريعنوان گاو ماده و گاو دا  متون پس اسالم ب

تر ب  شيب«  يمابر» ، در شاهنام  يبدان« ونيبرما»وورت دگرگون شدۀ  را ب«  يبرما»

 گاو ماده آمده است.  يمعن

ز ي( ن ي  را نام خاص بدانين گاو )اگر برمايدر شاهنام  دربارۀ نام هم

ة يدا ونام گاو ماده «  يبرما»خورد. در چ ار مورد يب  چش  م يتناقض آشکار

 ک مورديو در  (1/54/379، 155-1/42/154، 135 -1/41/131، 1/40/107)دون است. يفر

ک يک  ا  آن گاو ماده  اده شده است. همچنان ک   ي( نام گاو1/41/120-121)

 يش ب  رنگيشود چون طاووس نر است و هر مويک  ا  مادر  اده م يجا گاو

ن يا (1/54/379، 177-1/43/174، 135-1/41/131)گر يو در س  مورد د (1/411120-121)

 ش پر ا  رنگ و نگار است.يرنگ و سراپاگاو ماده است ک  طاووس

متون  ست چرا دري ، معلوم نيرا در شاهنام  نام گاو بدان«  يبرما»اگر  *

اند نام گاو را ذکر شاهنام  بوده يت اوليا رواير شاهنام  يک  تحت تأث يگريد

ن ي، با آنک  در ايب  عرب ير ترجمة شاهنام  فردوسد ياند، ا  جمل  بندارنکرده

ان يب  م يبار ه  ا  نام گاو ذکرکي ياد کرده حتيدون را يگاو فر يبايداستان  

ز يبار ن کينام اسب رست  و « رخش»بار  22 يک  بندارياورده است. درحالين
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ر و يب السين است حبيز( را در ترجمة خود ذکر کرده است. و چنيشبد شبدا  ):

 ده است. يدون ذکر نگرديالصفا ک  در آن دو ه  نام گاو فر ةروض

 ا اس ي بان اس  عام  يسندگان فارسيگر شاعران و نويو د يفردوس *

ب اس»ر ينظ يباتيان را ب  اس  خاص آن ا اضاف  نکرده و ترکيجنس چ ارپا

ربرد حت کاباشد بر و يان ين طر  استعمال خود قرياند تا ا  اکار نبرده ب« رخش

 «.  يگاو برما»

ت  در دانست  است ک  البيرا ا  اس  خاص گاو م«  يبرما» ياگر فردوس *

 اشت د ( چ  ضرورت يا پرماي  يح کرده است )برماين موضوع تصريک مورد ب  اي

ک  با توج  ب  موارد مشاب  درحالي« گاو برماي »گويد ديگر ب است ک  چ ار بار 

يا  «برماي »گفت لف در شاهنام  و متون ديگر بايست ميدربارۀ نام اسپان مخت

 «.گاو»

 ايش ا  اس  خاص ينکره ساختن اس ، پ يهاا  نشان « يکي»کاربرد  *

اسب  يکي»ر يمرکب اس  جنس  چ ارپا و نام خاص چ ارپا نظ يب اضافيترک

 گر سابق  ندارد.يدر شاهنام  و متون د« رخش

دو  يکيگر بجز ينام  و متون ددرمورد اس  خاص چند اسب در شاه *

ت ه اساوش(، نام اسب عموماً ا  رنگ او اقتباس شدير ب زاد )اسب سيمورد نظ

در  زياسب خسروپرو يبرا« زيشبد»اسب رست  در شاهنام ،  يبرا« رخش»مانند 

 قتي، در حقيدر شعر منوچ ر« شبرنگ»و « زيشبد»، و ين نظاميريخسرو و ش

 کار رفت  است.  ب« اس  خاص»عنوان  ب« وفت»
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( کلمة 614ف مورخ  ةموجود در شاهنام  )نسخ ين نسخة خطيترک ن *

ک   ت کرده( ثب يو با حرکت ضّم  )بُرما يتا  يرا س  بار ا  چ اربار با با« يبرما»

 ست.يسا گار ن« ونيرمابَ»با تلفظ 

وورت  مورد بحث ب ةز هرجا کلميشاهنام  ن يميقد يهانسخ  ةيدر بق *

ن يشيپرون ج در قي  ب  رس  الخط راجنوشت  شده است با تو يتا  يبا با«  يبرما»

 اند.خواندهيم«  يپرما»را  ار محتمل است ک  آنيبس

 اشخاص، يبرا« وفت»عنوان  را ب«  يپرما»لفظ  ي  ک  فردوسيديد *

 کار برده است. ب ياار گستردهيوورت بس اء بيان، و اشيچ ارپا

 رهيو غ « يبرما»و « ونيبرما»گوناگون  يک  ضبط ا ييامراجع  ب  فرهنگ  *

 کند. ييراهنما يتواند ما را تاحديز ميدر آن ا آمده است ن

لف با ؤف شده، ميتأل يقرن پنج  هجر ةميک  در ن يدر لغت فرس اسد

کلمات شبرنگ،  يا معنير: رخش، ب زاد، شباهنگ و يک ا  اسب ا نظيچيآنک  نام ه

لرنگ را ک  در شاهنام  م کور است ذکر نکرده، لفظ ، گلگون، و گزيشبد

ن موضوع ک  يآورده است. با قبول ا يقيا  دق يو شاهد يرا با ذکر معن« ونيبرما»

ا  آنچ  دربارۀ عدم  يار با ه  دارد، وليبس يلغت فرس اختالف ا يخط يهانسخ 

  معلوم يتگر گفيا  طرف د« ونيبرما»ز ذکر لفظ يطرف، و نکيذکر نام اسب ا ا  

آشنا خوانندگان فرهنگش نام يرا برا« ونيبرما»لف کتاب لفظ ؤشود ک  ميم

 يطوس يا اگر اسديرا در کتاب خود آورده است. آ دانست  است و ناچار آنيم

ف کرده است، در يکتاب خود را تأل يپس ا  فردوس يقرن يک  حداکثر حدود ن

باي تا ي قرائت با «  يبرما»ث ما را   او، کلم  مورد بحيدون و گاو دايداستان فر

مانند برمايون با ذکر دانست، برماي  را نيز ب کرد و آن را نام گاو فريدون ميمي
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ت يهشت بآورد؟  يرا وي حداقل هفتاد و معني و شاهدي ا  شعر فردوسي نمي

عنوان شاهد لغات م کور در فرهنگ خود آورده است  را ب يا  شاهنام  فردوس

 يخط ةاورده است. در نسخيرا در کتاب خود ن«  يبرما»  او ينک  گفتچنا يول

شکل  ن کلم  بي  ايديق. چنانک  د 1305د لغت فرس مکتوب ب  سال يار جديبس

 دون ذکر شده است. يعنوان اس  خاص و نام گاو فر  ب«  يپرما»

م ف شده است نايتأل يهجر 8و  7ز ک  در قرن يگر نيدر چند فرهنگ د

ت لغ ۀرن باب دربايآمده است و آنچ  در ا« ونيبرما»دون تن ا با ضبط يگاو فر

 ز وادق است.ين فرهنگ ا ني  دربارۀ ايگفت يفرس اسد

در  يهجر قرن چ ارده  ةميا ده  تا نيک  ا  آغا  قرن  ييامّا در فرهنگ ا

ر ن دوي ، و پرمايده است، عالوه بر دو ضبط: برمايف گرديهند تأل ۀشب  قار

ون، يگر: بزمانون، بزمايد ي، ضبط ايلغت فرس اسد يميقد يخط يهانسخ 

است.  ن آمدهدويرف  ينام گاو دا يمعن ز بي  نيون، ماي ، مايرما ، پُيزما ، بَيرمابِ

 ةهناماند منحصراً ا  شاآورده«  يبرما» يسان براينون لغتيک  هم  ا يشاهد

ن ير ب . ديا ا را ذکر کردهک  ما تا کنون چند بار آن ياتياست و ا  اب يفردوس

 تر است بق.( اظ ار نظر کرده ک  1306ف يلف فرهنگ آنندراج )تألؤ ا منشان تيا

ن يو بد« دادهيار داشت  و مير بسي  ک  شيبرما» يعني  يبخوان«  يپرما»را «  يبرما»

دانست  يز ميوفت ن«  يگاو پرما»را در «  يپرما» يشود ک  ويب معلوم ميترت

 است.

ران و يق.( ک  در ا13م  دوم قرن يف ني)تأل يناور يآرافرهنگ انجمن در

«  يپرما»را مبدل «  يبرما»لف، لفظ ؤف شده، ميش ا  فرهنگ آنندراج تأليپ

لف ؤ  ميديرا وفت دانست  است، و چنانک  د ج  آنير( و درنتيپرش يمعن )ب
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را  ين رأي ، اش در هند نوشتيسال پ 50فرهنگ نظام ک  کتاب خود را در حدود 

 شدت رد کرده است.  ب

  و کران و آلمان، ير در ايسال اخ 50است ک  در  ييدستة آخر فرهنگ ا

 ةمن فرهنگ ا کليف شده. در ايتأل يسينوفرهنگ يش با توج  ب  اوول علميب

 ، يبِرما ون،يرمايون، و پيون، بزمانون، پرمايون، بزماي: برمايمورد بحث با ضبط ا

ون، و ي(، مالم و ک ييبا ذکر ضبط اوستا ي  )و گاهي ، پَرمايرماي ، پيا ، پرميبَرما

 يکي)ت يب دهخدا ک  در ياستثنا دون آمده است. بيگاو فر يمعن  منحصراً ب يما

دون ياو فرگت نام ين بيدر ا«  يبرما»ح کرده است ي  خواهد بدن...( تصريگاو برما

 يعني، ارية بسيواحب ما يمعن ب است«  يپرما»ت ين بين کلم  در ايست، و اين

بيت ا  پنج بيت فردوسي، رأي مؤلفان فرهنگ ک يدهخدا الاقل در مورد 

 فرهنگ آنندراج را تأييد کرده است. آراي ناوري وانجمن

شاهد ا  فراالوي، دقيقي، و شمس « برمايون»همة اين فرهنگ ا براي  *

ک  براي اند، درحاليردهفردوسي آو ةشاهد ا  شاهنام« برماي »فخري، و براي 

مطلقاً شاهدي نياورده و ب  ذکر اين ک  « ماي »و « مايون»ضبط اي ديگر و ا جمل  

مايون: نام گاوي است ک  فريدون را شير داده، و آن را برماي  و برمايون نيز »

)فرهنگ ج انگيري( بسنده « معني مايون است ک  مرقوم شد. گويند. ماي : ... ب

« برمايون»لف همين فرهنگ ج انگيري در ذيل ؤالمثل مک  فيحالياند، درکرده

عنوان شاهد آورده  دو بيت ا  فردوسي را ب« برماي »بيتي ا  دقيقي، و در ذيل 

« برمايون»معني  چهر دو ب« ماي »و « مايون»است. ا  طرف ديگر وجود دو کلمة 

ا  فرهنگ اي فارسي در فرهنگ اي شب  قارۀ هند ک  بعداً ب  بعضي « برماي »و 

کند ک  ممکن است کسي يا راه يافت ، اين نظر را تأييد مي زپنجاه سال اخير ني
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حرف « بر»، «برمايون»و « برماي » ةرا در دو کلم« بر»کساني در آن خطة پ ناور 

را کلمة اولي تصور کرده باشند. و چنان ک  « ماي »و « مايون»اضاف  پنداشت  و 

نويسان دهخدا، سعيد نفيسي، و محمد معين اشتباهات لغاتداني  کساني چون مي

)مقدمة برهان اند غيرايراني را در هند و آسياي وغير با ذکر مثال اي متعدد برشمرده

. با توج  ب  ؛ در همين مقدم : علي اکبر دهخدا، فرهنگ شعوري(47قل  محمد معين، ص  قاطع، ب

 بان »اند، ولي   اهل  بان نبودهنويساني کاين اول بعيد نيست ک  چنين لغت

است، بي « پارسي ديرگاهي  بان رسمي درباري يا  بان ادبي مملکت آنان بوده

ب  يک شکل و با « پ»و « ب»الخط فارسي ک  در بسياري ا  موارد توج  ب  رس 

اند را با باي تا ي در شاهنام  ديده« برماي »شده، چون کلمة يک نقط  نوشت  مي

 بانان آن را با باي تا ي تلفظ باشند فردوسي و عموم فارسيتصور کرده 

معني گاو داية فريدون در  ب« برمايون»اند، و چون ا  طرف ديگر با کلمة کردهمي

اند، محتمالً اول هر دو کلم  را ه  يکي پنداشت  شعر ديگران نيز آشنا بوده

 باشند.

 برخي ا  کلمات گون  قرائت اي نادرستنگارندۀ اين سطور براي اين

م نا  پارسي در شب  قارۀ هند شاهدي دارد. در ش ر الهور مسجد بزرگي است ب

ابت )کت سجد اين نام با رس  الخط قديمي فارسيم مسجد پادشاهي. بر کتيبة اين

خط جلي   در روي کاشي و ب« مسجد بادشاهي»وورت  شکل ب( و ب پ ب

ام نط ، خان ب   بان فارسي در آن نوشت  شده است. ولي امرو  اهل محل و آشناي

کنند ن  تلفظ مي« مسجد بادشاهي»اين مسجد را بر اساس وورت مکتوب آن 

 «.مسجد پادشاهي»



  روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

وان پ يرفت همچنان ک  تاي  آيا نميبا توج  ب  مطالبي ک  تاکنون گفت 

نام  کامالً مأخ  روايت کودکي فريدون در شاهنامة فردوسي با روايت کوش

است، روايت فردوسي دربارۀ گاو داية فريدون نيز با روايت ده متفاوت بو

کرده است؟ در روايات اين س  فراالوي و دقيقي و شمس فخري کامالً تطبيق نمي

ذکر شده بوده است، ولي در روايت فردوسي اين « برمايون»تن، نام گاو فريدون 

ده و بدين ج ت ذکر نام، فقط ب  فراواني شير توويف شده بوگاو استثنائي، بي

کار برده است، و  عنوان وفت گاو ب  را در چ ار مورد ب« پُرماي »فردوسي لفظ 

عنوان اس  خاص و نام گاو آورده )همان گاوکش نام  در بيتي ه  ک  آن را ب

جاي   را ب« پرماي »پرماي  بود...( با توج  ب  وفت پرمايگي گاو فريدون، وفت 

باشد، همانطوري ک  در مورد نام برخي ا  اسب ا اس  خاص و نام آن گاو آورده 

نيز در شاهنام  و ديگر متون ب  همين ترتيب عمل شده است. اگر ب  روايت 

مدت س  سال   بيني  ک  بر اساس آن روايت نيز دو داي  بنام  توج  کني  ميکوش

اند. پس در اين روايت ه  با آن ک  پرورش دادهمشترکاً فريدون را شير مي

ريدون با شير گاو نيست، با  موضوع  يادي شير مطرح است همچنان ک  در ف

شاهنام  ه  فريدون س  سال ا  شير گاو مورد بحث تغ ي  کرده است. در نتيج  

خوانده است مي« پُرماي »توان گفت فردوسي اين کلم  را در هر پنج مورد آيا نمي

ي طوسي در قرون پيشين، اين  بانان باسواد ايراني و ا  جمل  اسدو همة فارسي

ض  اول   کلم  را ولو با باي تا ي نوشت  شده بوده است، با باي فارسي و ب

خوان در دان و فارسياند. و چون نوبت ب  غير ايرانيان فارسيخواندهمي« پُرماي »

را در « برماي »رسد، آنان وورت مکتوب اين کلم  يعني شب  قارۀ هند مي

اي تا ي نوشت  شده بوده است، وورت اولي آن پنداشت  و آن هايي ک  با بنسخ 
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تلفظ و در کتاب اي لغت خود ضبط کرده باشند، بخصوص ک  آنان با « برماي »را 

اند، و با باي تا ي در شعر دو س  تن ا  شعرا نيز آشنايي داشت « برمايون»کلمة 

لوي، بر تلفظ سپس محققان معاور با آگاهي ا  ضبط اين لفظ در اوستايي و پ 

را « پُرماي »اين کلم  با باي تا ي، ب  کسر يا فتح اول، تأکيد کرده و ضبط 

 نادرست خوانده باشند. 

 گاو»ت در عبار« برماي »پيشن ادي است دربارۀ ضبط و تلفظ و معني کلمة 

 نظران و دانشمندان.فردوسي ب  پيشگاه واحب ةدر شاهنام« برماي 

 
 فهرست منابع

 .1320ر، تاريخ طبرستان، تصحيح عباس اقبال، ت ران ابن اسفنديا

وين کوشش محمد پر  ل محمد بن عبداهلل بلعمي، تاريخ بلعمي، تصحيح ب ار، بضابوالف

 .1341گنابادي،  ت ران

 حيح( تصابومنصور حسين بن محمد مرغني، غرر اخبار ملوک الفرس و سيره  )يا: غرر السير

zotenberg .H. 

 .Orنشان   نام ، نسخة خطي محفوظ در کتابخانة مو ۀ بريتانيا، بالخير، کوشايرانشاه بن ابي  

 تصحيح نگارنده در آينده ب  چاپ خواهد رسيد.  اين متن ب  2780

  .1970بنداري، الشاهنام ، تصحيح دکتر عبدالوهاب عزام، افست، ت ران 

 . 1923اليپزيگ   Dr. C. Edvard Sachauبيروني، آثار الباقي  عن الفرون الخالي ، تصحيح 

 شاهنشاهي. 2537 الدين سجادي، ت ران خاقاني، ديوان خاقاني، تصحيح ضياء

، 1 ۀنام ، شمار(، ايران2خالقي مطلق، جالل، معرفي و ار يابي برخي ا  دستنويس اي شاهنام  )

مستان )  4، سال 2 ۀنام ، شمار(. بخش سوم همين مقال  در ايران1364)پاييز  4سال 

 (  ير چاپ است. 1364

 خالقي مطلق، جالل، بيست نکت  در ابيات شاهنام ، آماده براي چاپ.

 . 1333خواندمير، حبيب السير، ت ران 



  روايات مختلف دربارة دوران كودكي و جواني فريدون

 . 1329الحقيق ، تصحيح مدرس رضوي، ت ران  ةحديقسنايي، 

 .1881-1879، بريل،  M. J. de Gorgeطبري، تاريخ الرسل و الملوک، تصحيح 

 . 1352: تاريخ الرسل و الملوک، ترجمة پاينده، ت ران طبري، تاريخ طبري، يا

ق نشأت، هجري(، ترجم  واد 31طبري تاريخ الرسل و الملوک، )بخش ايران ا  آغا  تا سال 

 .1351ت ران 

ل ، پس ا  . اعداد س  گان  اي ک  در اين مقا 1313فردوسي، شاهنام ، چاپ بروخي ، ت ران 

مارۀ لد، شتيب ا  راست ب  چپ مربوط است ب  شمارۀ جبيت  يا بيت اي شاهنام  آمده بتر

 وفح ، و شمارۀ بيت در همين چاپ.

قيقي، ا دتي غيسترين شعراي فارسي  بان، ا  حنظلة بادال ار، ژيلبر، اشعار پراکندۀ قديمي

 .1341/1962ت ران، 

 3 و 2 شمتيني، جالل، رس  الخط فارسي در قرن پنج  هجري، مجلة دانشکدۀ ادبيات مش د، 

 .206-159(. ص 1346)4، سال 

(، 1347) 4، سال 3متيني، جالل، رس  الخط فارسي ا  قرن شش  تا قرن سيزده  هجري، ش 

 . 162-135ص 

 . 1318)ملک الشعرا(، ت ران،  مجمل التواريخ والقصص، تصحيح محمد تقي ب ار

 . 1965، بيروت Charles Pellatمسعودي، مروج ال هب و معادن الجوهر، تصحيح 

 . 1349مسعودي، التنبي  و االشراف، ترجمة ابوالقاس  پاينده، ت ران 

 . 1336معين، محمد، مزديسنا و تأثير آن در ادبيات فارسي، ت ران 

 . 1341معين، محمد، اضاف ، چاپ دوم، ت ران 

 1356)=  شاهنشاهي 2536منوچ ري، ديوان منوچ ري، تصحيح محمد دبير سياقي، ت ران، 

 .شمسي(

 . 1338الصفا، ت ران  ةروضرخواند، مي

 نظامي، خسرو و شيرين، تصحيح وحيد دستگردي، ت ران، چاپ علمي، سال نامعين.

 .1327تولدک ، تئودور، حماسة ملي ايران، ترجمة بزرگ علوي، ت ران 
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 فرهنگها

 . 1357برهان قاطع، تصحيح محمد معين، چاپ سوم، ت ران 

 . 1345محسين مصاحب، ت ران المعارف فارسي،  ير نظر غال ةداير

 .  1341وحاح الفرس، تصحيح عبدالعلي طاعتي، ت ران 

 .  1335فرهنگ آنندراج،  ير نظر محمد دبير سياقي، ت ران 

 . 1351تصحيح رحي  عفيفي، مش د  فرهنگ ج انگيري،

 . 1337فرهنگ رشيدي، تصحيح محمد عباسي، ت ران 

 . 1341-1338ران فرهنگ سروري، تصحيح محمد دبيرسياقي، ت 

 . 1320فرهنگ شاهنام ، رضا  اده شفق، ت ران 

 . 1353فرهنگ فارسي محمد معين، چاپ دوم، ت ران 

 . 1353فرهنگ قوّاس، تصحيح ن ير احمد، ت ران 

 شاهنشاهي. 2536الفرس، تصحيح عزيز اهلل جويني، ت ران  ةمجموعفرهنگ 

 ق.  1358-1346فرهنگ نظام، حيدرآباد دکن 

 . 1334-1317فيسي، )فرنود سار(، ت ران فرهنگ ن

 . 1319لغت فرس اسدي، تصحيح عباس اقبال، ت ران 

 1356)=  شاهنشاهي 2536لغت فرس اسدي، تصحيح محمد دبير سياقي، چاپ دوم، ت ران 

 .شمسي(

 . 1358-1325لغت نامة دهخدا، ت ران، 

 . 1349-1337مدار االفاضل، تصحيح محمد باقر، الهور، 

 الي، ب  نقل ا  فرهنگ ج انگيري. معيار جم

 . 1355واژه نامک، عبدالحسين نوشين، ت ران، احتماالً 
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