
 
 

 آن منشأدون و يگرز گاوسر فر
 يدهق يمحمود جعفر

 دانشگاه تهران يباستان يها فرهنگ و زبان دانشیار

  د پوراحمدیمج
 دانشگاه تهران رانيا يباستان يها فرهنگ و زبان ارشد يارشناسكة تآموخ  دانش

 (65 تا 93 از صفحة)

 62/26/36 :تاريخ پذيرش ،65/3/36: تاريخ دريافت

 دهكیچ
ات ير سرح  در روا ن ير ه اكر جاازآن .دون اسرت ير گررز فر گاوسر بودن  ييچرا يبررس ،لة حاضرموضوع مقا

افتن ي يشود، پاسخ برا  يده ميشتر پهلوانان ديدون در دست بيدارد و پس از فر يرنگما نقش پر يحماس

و  گررز  دربرار   يح مختصرر يابتدا توض ،ن هدفين به اديرس يبرا .نمايد مي مهمّن سح  گاوسار يا منشأ

گرر  ياز د ييهرا   نمونره  نيرز و  يرانر يمختلر  فرهنرا ا   يها  در متون دوره يجنگ يعنوان ابزار  بهانواع آن 

ن سرح  در داسرتان   ير نقرش ا دربار   يا  اسطوره شواهد سپس .شده است دهدا ييهندواروپا يها  فرهنا

ر ياز اساط يشواهد ،ر ادامهد. آمده است يدور  اسحم متونگرفته تا  اوستااز  ،يرانير اياساط در دونيفر

 بنرا  رسانند، آورده شده و  يم ياري رو شيتر شدن بحث پ  ه به روشنك يير دور  ودايژه اساطيو ه، بيهند

ه چرا گررز  كپرسش داده شود ن ياپاسخي به  شده يسع ،فرهنا وجود دارد دو نيه در اك ياتكبر اشترا

جه به دست آمرد  ين نتيا ،شواهد گوناگون سةيو مقا يس از بررسپ .استبوده ا گاوسر ير يكپدون گاويفر

ا يو خود گاو نر است و  ه گاوزادكاست  يطوفان يخدا ،يدتة هنيو تر يرانيدون اينة فريشيپ احتماالً هك

 .است از ارتباط او با گاو نر يادگاريدون يد بتوان گفت گرز گاوسر فريجه شاينت در شود؛  يه ميبه آن تشب
 

 .و گاو ماده گاو نرته، يطوفان، تر يون، گرز گاوسر، خدادير، فرياساط :يدیلك يها  واژه

                                                           
1. Majid_pourahmad@ut.ac.ir 
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 مقدّمه

اسرت،   ينر يد ميدربردارند  موضوعات و مفاه اوستا يعني يرانين متن ايتر  هنك هكازآنجا

 ييهرا   داسرتان  دسرته  مگر آن ،شوند  ير مكذ به ندرتدر آن  صِرف يا  اسطوره يها  تيروا

بره اعتقرادات   شتر يب هر چهداده شده تا آنها  به يژگين ويا اي دارند و ينيد يبوو ه رناك

 يمتون پهلو يعني يگاه در متون دور  بعد ،يا  ن فقر اسطورهيا. تر شوند  يكنزد يزردشت

. دشرو   ياضافه مر  يا  اسطوره يها  شخصيّت يها  به داستان يشتريب جزئيّاتجبران شده و 

ه كر  ينيقواعد دهستند و گاه همان  ينيد يتونز مين دوره نيه متون اكداشت  هد توجيبا

 ياسرحم  در مترون دور   موانر  ن ير ا، امّرا  ن متون وجرود دارد يدر ا ،شده اعمال اوستادر 

دربرار    يشرتر يات بير روا ن دوره،ير در مترون ا  تروان   يجره مر  ينت در است؛ داشته شدهرب

 .ستين ينن قاعده مستثياز اهم  دونيداستان فر .افتي يا  اسطوره يها  شخصيّت

 ر  ش از زردشرت يپ يها  شخصيّتگر يد همچونر دون  ياز فر مفصّليت يروا ،اوستادر 

دارنرد، ولري برا     يشرتر يمطالب ب ،يدور  اسحم متونو  يمتون پهلو. ستيدر دسترس ن

 ،اسرت  ردهكرا دگرگون  از خود شير پيچهر  اساط ،يزردشت ينيد توجّه به اينكه تحوّل

گررز گاوسرر از    منشرأ پاسخ به  .ميشو  يم رو  روبه يتحكمش بامسائل  يل برخيگاه در تحل

و  يتااركنظر بهمرن سرر   يكي؛ است شدهداده ن موضوع دو نظر يدربار  ا. ن دست استيا

 ارشد خود بردان  يارشناسكنامة  انيپا از يبخش ه دركاست  پور  ليرضا اسماع  يعل يگريد

 ين نوشرته بررا  ير ه در اك يا  وهيشامّا  ،دهآورده ش مقالة حاضرن دو نظر در يا. اند پرداخته

ات ير ة رواير برر پا  يقر يبطت يروشر  ،از آن استفاده شرده  دونيگرز فر ه گاوسار بودنِيتوج

ه برا  كر رر   ير هندياساط از ،ن سح يل ايه شمايتوج يه براكن معنا ياست؛ بد يرياساط

 .ه استاستفاده شد يرانير اينار اساطكدر ر ند دار ياديز رابتق يرانيفرهنا ا

 آن منشأدون و يگرز گاوسر فر

ه كر پرداختره   شيپر دارد از يا  ارنامره كو  ييگانه و استثناياست  يشخصيّتپهلوان  هكازآنجا

لِ عوام و يدبار خنواخت و پرا يكسرنوشت او را از گاهِ زادنش تا لحظة مرگ، از سرگذشت 

و  يمران يارسرتن و نر ي از يآرمران  يمظهرر  سان هل سرافراز را بيرده و كانبوه مردمان جدا 

گونره در مررز     يبغانه و خردا  يسزاوار انسان شناسانده، به صورت شخص يها  ييگر توانايد
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ز ير قات پهلروان ن ها و متعلّ  ب ساز و برگي، به همان ترت2دهد  يزدان و مردمان قرار مين ايب

 ياو داراژه سرح  رزم  ير و  العراده دارنرد، بره    و خرار   ييو اسرتثنا  خاصّ يها  يژگياغلب و

 .(953: 2936، ياراتكسر) ندك  يز ميافزارها متما  گر جنايد ه آن را ازكاست  ياتمشخّص

ه كر پهلروان   خاصّ شخصيّتنخست : ندك  ياشاره م يژگيبه دو وباال در بند  ياراتكسر

 هكر سرح  پهلروان    يگريو د ،ددار ييخدا  مهين يشخصيّتگران، يو دود يت هسيبنا به روا

ن ير ز از اير دون و گررز گاوسرار او ن  ير فر. دارد فررد   منحصرربه  ييها  يژگيواو  همچون خود

رز و گر در برا    يحيم، بهتر است توضر يبپرداز مورد نظر ه به بحثكنياش از يپ. اند  دست

 .ن سح  داده شوديا يچگونگ

از آن  ييزدان و پهلوانران هنردواروپا  ير ه اكاست  ييها  ن سح ياربردتركپر از يكيگرز 

 ،96سرنا  ي) ه، در اهونَوَدگانها  گا يعني اوستان بخش يتر  هنكن واژه در يا. نندك  ياستفاده م

وَزرَه  به صورت ديجد ياوستاو در  (36: 2936، پورداوود) (-vadra)وَدرَه  به صورت (22بند 

(vazra-)  ر»و قلب دو حررف  « گاف»به « واو»ل شدن يبا تبد يه در فارسكآمده است »

ن واژه يا يمعادل هند .(33: 2936، پورداوود) آمده استگرز دربه صورت  گر،يديكبا « ز»و 

ن اسرت وَگررو   يچنر    ؛6نردره اسرت  يسرح  مخصروص ا   گررز و  به معناي (-vajra)وَجره 

(wagro)نرام   از پهلوانان آن بره  يكيه در نام ك يوناني يMele(w)agros  مانرده   يبراق

ان ير در م« تبر» يبه معن užerاوژر  و يدر فنحند« شكچ» يبه معن vasaraواژ  . است

 .(West, 2007: 251)ن لغرت  يهستند از هم ييها  واژه  وام هكه يّروس يالت ولگاين اانكسا

 يبنرد   ميل تقسر كبره دو شر   اوسرتا رد گررز را در  كاركر  (39-36: 2936 ،پرورداوود ) پورداوود

، (6)شرت  يديش، خور(23)شت يه در هرمزدكهستند  يدنيوبك يگرزها يا  دسته ند؛ك  يم

، 9)و هجردهم   (3)چهرارم  فرگررد   دادْي، وند(26)شت ي ني، فرورد(296، 35، 3)شت يمهر

آمده  (292، 222)شت يه در مهرك يردنك  پرتا  گرز يعنيدستة دوم،  .آمده است (99،95

 .است

                                                           
 hēmoitheoiگانة زمان، نسل پهلوانران را  هنگام بحث دربار  اعصار پنج« كارها و روزها»كه هسيود در منظومة چنان .2

مني از شهرياران و پهلوانران  ها، اين قبيلة ژرنويسند  تاريخ گوت ،Jordanesبه گواهي يا و  ،نامدمي« خدايان نيمه»

ترجمره كررده اسرت و نيرز در سررودهاي       semideos كردند كه نويسنده آن را بهياد مي Ansisگذشتة خود با نام 

 (.953: 2936سركاراتي، )كار رفته است دربار  پهلوانان به « ardhadeva= خدا نيمه»، صفت ودايي
« شكستن و خرد كردن»به معني  *ṷaĝرا از ريشة  (وجره و وزره) اين دو اسم( Watkins, 1995: 430) واتكينز .6

  .گيردمي
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-39شرت،  يمهر)از جمله مهرر   ستاوستازدان و پهلوانان در يچند از ا يسح  تن ،گرز

 ؛23داد، ير وند ؛23 ،فرگرد ؛69سن چهارم، ي؛ 62سن سوم، ي)سروش  و (296، 292، 222، 36

حن، ير ان يم ، و در(96-92سن نهم، ي)و هوم  (225، 33شت، ي نيفرورد ؛22، كوچكروز   يس

اد شرده  ي ياز گرز (36)شت ياديدر زام .(33-39: 2936، پرورداوود )دون و سام گرشاسب يفر

در . شرد ك  يمر برا آن  را  ضرحّا   دونْير ه فرك يهمان گرز رِتَه است؛اِ  ه در دست استوتك

دون ير ه به گرز فرك يمنبعيگانه  د ر ندان  ين سطور مياگان ه نگارندكجاآنر تا  يمتون پهلو

در  ضرحّا  دون و يه شر  نبرد فركاست  (22)ستم ينهم، فرگرد ب دينكرد ،ندك  ياشاره م

 ياز گررز شرود، گررز    يادياگر  ،ورهن ديگر متون اين متن، در دير از ايغ. آن آمده است

 .شدك  يرا م ضحّا زمان با آن ه گرشاسب در آخركاست 

در . دون اشراره شرده اسررت  ير فر يز برره گررزوَر ير ن ياز مترون دور  اسرحم   يدر برخر 

برر فرر  سرر     يضرربت  ،يدون برا گررز آهنر   يه فركآمده  (92: 2939 ،دينروري ) اخبارالطّوال

ه كر ه شرده  يتشرب  (229 :2933، ابرن فقيره  )ن يآهنر  كدون به پتيگرز فر يگاه. زد ضحّا 

 .ن نام خوانده شده استياو  آهنگر به اكات ير رواياحتماالً تحت تأث

هرم   ييزدان و پهلوانان هندواروپاياز ا يسح  برخ ، گرزْيرانيحن ايزدان و يعحوه بر ا

 اسرت؛  رسر   نيح به گررز آهنر  ز مسلّينر ه  يآپت  تهيتر يعنير دون  يفر يهند يهمتا. هست

، عرحوه برر   يناوياندكر اسيتور، در اساط. شود  يگرز او محسو  م ينوع آذرخش زئوس به

2معروفش ش كچ
Mjöllnir،  داگردا  . هستهم گرزوَر(Dagda) يلتر كر يز در اسراط ير ن 

ش يق به پهلوانانِ پهن و متعلّك يسحح ونان، گرزْير يدر اساط. ن استيآهن يدارند  گرز

نسبت داده هم لس كن سح  به هرايا ،ن مناسبتيبه هم ؛شود  يممحسو  از جنا تروا 

 ،از پنج برادر پانردَوَ  يكي ،(Bhima)مه يسح  مخصوص به ، گرزْمهابهاراتَهدر . شده است

از چرو  بلروط    يز برا گررز  ين (Ovar-Odd) اودر شمال اروپا، اووَرر يپهلوان اساط. است

 زرنگرار  يگرزكه  ،كيدانمار يا  اد  افسانهشاهز ،(Gram)گرَم طور است  همين. جنگد  يم

 .(West, 2007: 460-462) دارد

ا گاو يند، گاوسر ك  يجدا م ييگر گرزوَران هندواروپايدون را از ديه فرك يا  همشخّصامّا 

                                                           
را هماننرد وَجرر  اينردره، وَزر     آن كند و اين سح  را آذرخش معني مي (Watkins, 1995: 429-430)واتكينز . 2

 .داندمي... هراكلس و Ropalon ارته و روپالونفريدون و استوت vaδaمهر، وَذَ 
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در  .اسرت امرده  يدون نيدربار  گرز فر يا  همشخّص نيچن اوستادر . ستوگرز ا ل بودنكش

در . اسرت  ر نشرده كر ذ ن گررز ير ا يبررا  يگاوسر يژگي، ومتن يكجز   هم به يمتون پهلو

ه كدر، آمده است يدر هزار  اوش ضحّا در شر  بند گسستن  (39 ،95)ا ينيستان دددا

ن گررز  ير ا. وبرد ك  يهم مر را در  ضحّا  (gad ī gāwsār)سامان گرشاسب با گرز گاوسار 

ه كر طور   ود و همانرده بكاز آن استفاده  ضحّا دون در نبرد با يه فركاست  يهمان گرز

 .ن ببرديرا از ب ضحّا زمان در دست گرشاسب است تا با آن ، در آخرن متن آمدهيدر ا

 در. دون اشراره شرده اسرت   ير ل بودن گررز فر كش به گاوبارها  يدور  اسحم متوندر 

دون با گرز بود و سرر گررز او   يشتر جنا فريه بكآمده  (269: 2926 طبرري، ) ،تاريخ طبري

و  29 :2933ثعرالبي،  ) غررر اخبرار  ، در (26 :2959گرديرزي،  ) األخبار زيندر . ودل گاو بكبه ش

ز ير ن (63 :2962اسرفنديار كاترب،   ) تاريخ طبرستان، (95 و 22: 2936ابن بلخي، ) فارسنامه، (23

 .  شده استيتوص «گاوسر» ،دونيفر گرز

  اشراره شرده   ن سرح ير بار به ا سههم  (333: 2922 الخير،بن ابي شاهايران) نامه  كوشدر 

 :شود  يدون نسبت داده ميرواج گرز گاوسر به فر ،ن منظومهيدر ا. است

 به يك زخم از آن گررز  گاوسرار  

 
 برررآورده از ديررو و جررادو دمررار   

 

هرم  ن و منروچهر  چرون قرارَ   يگرر ين گررز را دسرت پهلوانران د   يا ،دونيعحوه بر فر

 .(همان) مينيب  يم

ان در داسرت  نيز نخستين برار نرام گررز گاوسرر     (623: 2، ج 2935فردوسي، ) شاهنامهدر 

 ضحّا دون آماد  نبرد با يه فركآن قسمت از داستان  ؛ديآ  يان ميبه م ضحّا دون و يفر

ه كر را  يل سرحح كب شر ير ن ترتيكشد و برد  مي  را بر خاگاوسر  يشود و نقش گرز  يم

اخترراع گررز    جهينت در .دهد  يبه آهنگران نشان م ،برود ضحّا با آن به جنا  خواهد  يم

ن سرح  اسرتفاده   ير ه از اكر اسرت   يسر كن يدون نسبت داده شده و او اولر يگاوسر به فر

 (623: 3همران، ج  ) سي، در داسرتان تخرت طاقرد   شاهنامه ن قسمت ازيعحوه بر ا .ندك  يم

 :ندك  يادگار مانده، به گرز گاوسر اشاره ميدون به يز از فريد سه چيگو  يه مكنجا آ

 سررارو آن گرررز  گاو تخررت يكرري

 كمرر  جا هفت چشمهديگر كه س

 

 ست از او در جهران يادگرار    كه مانده 

 همررري خوانررردي نرررام او دادگرررر  
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: همان)، قارن (999-996: 2، ج همان)چون سام  يدون، پهلوانانيعحوه بر فر ،شاهنامهدر 

ن گرز يا يداراز ين (232: 6 ج همان،)سهرا   و (993: همان)رستم  و (926: همان)، زال (633

نهرا  يلرة ا از جم انرد؛  حن گرز مسرلّ يگاه به اهم ، دشمنان يرانيعحوه بر پهلوانان ا. هستند

 او، يايررو ن (663 ،622 ،269: 6 جهمرران، )ار ياسررفند. اسررت (662: همرران) يشررانكاموس كرر

ه كر آمرده   (63: 3 جهمران،  )رخ   ازدهيدر نبرد . را دارندن سح  يز اين ،(232: همان)لهراسب 

هرم   (693: 2 ج همان،)ن يسح  بهرامِ چوب. ندمسلّح هست ن سح يران به ايتمام پهلوانان ا

ز هنگرام برر تخرت    ير گذشته از پهلوانران، شراهان ن  . ده شده استيگرز گاوسر نام بار يك

 يارانيدون به شهريه گرز فرك ديگو  يم (932: 2936) ياراتكسر. دارندنشستن، گرز گاوسر 

انتِ موعرود خواهرد   ينده به دسرت سوشر  يده است و در آيتاسب رسخسرو و گشكيچون 

 يحماسر ر   يا  اسرطوره  يهرا   شخصريّت  جداي از .ندكد تا با آن دروغ را از جهان برافيرس

شده،  يركذآنها  از شاهنامه يخيتار يها  ه در دورهك ييها  شخصيّت، چند تن از شاهنامه

 ه در مقابرل كر  (322-322 :6 ج ،2935، فردوسري )از جملره بهررام گرور     را دارنرد؛ ن گررز  يا

 .ندك  ين گرز استفاده مي، از اشوند ميدن او به تاج يه مان  رسك رهايييش

 (22: 2936) ياز آنِ ابن بلخ ،دونيبودن گرز فر گاو شكله دربار  ين توجينخستد يشا

از دون ير چون اجداد فر»: دارد يدون نظر جالبيل بودن گرز فركشه گاو ياو در توج. باشد

ردنرد، و  ك  يمر  يان شبانانِ گراو و گوسرفند زنردگ   يت هزار سال در م، به مدّضحّا ترس 

ه سح  شربانان اسرت و گراو    كدون گرز بود يجه سح  فريگرز است، در نت سح  شبانانْ

 .«ل بود چون نام اجداد او گاو بودكش

 منشرأ برا    ردو نظرر د  ،دنر دان  ين سطور ميا ه نگارندگانكجاآن، تافارسنامهگذشته از 

نقرش گررز گاوسرر و     (635-636: 2936) ياراتكسرر  .2شده استداده نون كتا  گرز گاوسر

و اسرطور    يشر كنِ افسانة اژدهايريارتباط د ،يشكبا اسطور  اژدهارا ارتباط آن  يچگونگ

گراو   و ،نيمررد نخسرت  ، ومرثكيشته شدن كه داستان كاو معتقد است . داند  ينش ميآفر

صرورت مرار برر     ه خود بهكر من  ياهربه دست نش يدر آغاز آفر ن،يستگاو نخد، يآفرتايك

؛ از جملره داسرتان   است رار شدهكت يبعد يشكاژدها يها  در افسانه ر  شود  ين وارد ميزم

                                                           
اي كه در پشت استفاده از نقش گررز گاوسرر قررار دارد، از نظرر     سن معتقد است، انديشهكه كريستن ناگفته نماند .2

با دادن نقشِ سرِ گراو بره   . زيرا اين همان قدرت جادويي است كه در نقش قرار دارد شناسيِ بدوي روشن است؛روان

 (.33: 2933سن، كريستن)شود مي داده افزاررزم هاي آن متمركز است، بهقدرت گاو كه در سر و شاخ ،گرز گاوسر
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از  ،ن سره داسرتان  ير در ا. ا يخسرو و افراسر كي ،ضحّا دون و يسرووَر، فر يگرشا  و اژ

ا بره مرار   ير ر اسرت و  يكپمرار  منْياهر ونهمچه كم يهست رو  روبه ييما با اژدها طرف يك

، يحماسر  يهرا   در افسرانه  ،گرر ياز طررف د و  ش اسرت، كش و گاوكمرد شود و  يه ميتشب

 مررد  خسررو همره از تخمره و نرژاد    كيدون و يفر گرشاسپ و همچونش كپهلوانان اژدها

ود شته، خكمرد و گاو را  ،اژدها هكازآنجا .است شته شدهكه به دست اژدها كاند   نينخست

؛ اسرت  فرامروش نشرده   ن داستانيدر ا زينقش گاو ن .شته شودكن دو يد به دست ايز باين

دون را گراو  ير فر. برا گراو دارد   يكري ارتباط نزد رانيا ير حماسيدر اساط شكپهلوان اژدها

گرز گاوسرار در   ،ديگو  يم ياراتكسر. ... شود و  يگاو ختم م پرورد، نام اجداد او همه به  يم

 ،شروند   يم يكيه مرد و گاو دوباره ك يزماندرست  ند  گاو است وينما ،يشكداستان اژدها

 .شدكتواند اژدها را ب  يم شود،  يز مه به گرز گاوسر مجهّك شكژدهاپهلوان ا يعني

بره   اسرت ر   مهرمّ ل برودن آن  كگاو شاينجا  ه درك، رابطة پهلوان و گرز را ر  ياراتكسر

ن ير ه نظرر او در ا ه البتّر كر انگرارد    يمر  يردشرت دهد و آن را ز  ينسبت م ير زردشتياساط

ه گاوسرر برودن گررز پهلوانران     ير ه در برا  توج ك يگرينظر دامّا  .ارچو  صائب استهچ

 يارشناسر كنامة  انيپااز  يدر بخش يو. پور است  ليرضا اسماع  يعل از آنِ، شدهداده  يرانيا

 گاو شركل ه يدر توجرده و كمعطوف  يشناس  را به سمت شواهد باستان شخود نظر ارشد

ه در آن بره  كر نرد  ك  يمر  اشراره  از هرارپر  يا  گر پهلوانان، به مقالره يدون و ديبودن گرز فر

 .ن گرز پرداخته استيا يشناخت  شواهد باستان يبررس

 يفاتياربرد تشرر كر شرتر  يب ن سرح ْ ير ه اكر اعتقاد دارد  (Harper, 1985: 248) هارپر

ه در مروز   كر رر   ي، از دو گررز مفرغر  ياختشرن   شرواهد باسرتان  ذكرر  او در . داشته اسرت 

بررد    ينرام مر   شوند ر   يحد مربوط ميش از ميپاوّل  احتماالً به هزار تن هستند و يمتروپول

ل كينرر تشر   دام از آنها، سر گرز، از سه سر گراو كدر هر . هستندها   نمونه نيتر  هنكه از ك

سره گراو، سره     يعنيست، ا  مجاور آن مشتر هر سه با سر يها  ها و شاخ  ه گوشكشده 

ن، گرز يعحوه بر ا. اً با هم سه گوش و سه شاخ دارندكمشترولي  ،سر و سه چشم هستند

ه قردمت آن بره عصرر آهرن     كر در موز  واگنر در وورتسبورگ وجرود دارد   يگريگاوسر د

ه است و شراخ  يتن شبيموز  متروپول ين گرز به گرزهايظاهراً سر گاوها در ا. گردد  يمباز

ن ير ا. اسرت   ور با هم مشرتر كمذ يسر گرزها يرو يز مانند گاوهاين گاوها نياو گوش 
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افتره و در مروز    ين يگاو، برا سره سرر قروئ ترزئ      يجا ه بهكمشابه  ينوع سر گرز با سحح

اوّل  االً بره هرزار   ن گرز هم احتميا. اس استيشود، قابل ق  يم يسفورد نگهداركآشمون آ

وه كر در  يوارير د ياشنقّ يكبه  ،او در ادامه. (Harper, 1985: 249-250) م تعلق دارد. 

ه كر م يخور  يدر حالت نشسته برم يه در آن به پهلوانكند ك  يستان اشاره ميخواجه در س

انرد،    ر شرده يه در مجاورت او تصوك يبيان جانوران غريدست دارد و در مبه  يسرگرز گاو

و  يرك بار يا  لره يل مكاوسر به شن نگاره، سح  گيدر ا. شود  يده ميز دين يسر موجود سه

ه كر تره  كن نير هارپر با در نظر گرفتن ا. است مشخّصده دارد، يخم يها  ه شاخك يبا سر

را برا جامرة    ييجنگجرو  ه در آنْكر ا ير تانيمروز  بر  ز مُهرر يوه خواجه و نكگرز منقوش در 

ظراهر   جامره و  يم و از روينيب  يخوار م  آدم يويوفتن گرز بر سر دكدر حال فرو  يساسان

اسرت و از  چهارم مريحدي  احتماالً مربوط به قرن  ن مُهريه اكتوان حدس زد   يجنگجو م

رند  گرز گاوسرر،  يبرگاتِ دريه رواكرد يگ  يجه ميران مربوط است، نتينظر ظاهر به شر  ا

چره  گاوسرر ر    يه گرزهاكل است ين دليل گرفته و به همكها ش  نين سرزمياحتماالً در ا

 نرد يآ  يمعمرول بره نظرر مر    ريغ ،و طرر   كاز نظر سب ر  يه دور  ساساناز عصر آهن و چ

(Harper, 1985: 257-259). 

 ياز گررز گاوسرر سرخن    ،يرانر يهرن ا كدر متون  ،ن گفته شديش از ايه پكطور   همان

. امرده اسرت  يل داشته باشرد، ن كگاو ش يه سرك ياز گرز يسخنهم در هند . نرفته است

   نير د ايشرا  اد نشرده، ي يگرز نيدر هند از چن هكازآنجاد يگو  يم (33 :2933) پور  لياسماع

مثرل  انرد ر     در جدال و تعامل بودهآنان  ان بايرانيه اك يگريدر اصل به اقوام د گرز گاوسر

 يا  نره يزم شيبا پر  وآن را گرفته  يرانيا انيق داشته و جنگجوتعلّ ران ر ينجد ا ياقوام بوم

افته را با اعتقرادات  يخود داشتند، سح  نو يدر باورها يه از گاو و ارتباط آن با جنگاورك

 .اند  ردهكش يخو يجنگاور يها  يژگيوده و آن را جذ  يخود هماهنا د

ا ير زد جنگراور  ير ه اكر ن اسرت  ي، انمايد مي  مشترمزبور ة يّه در هر دو نظرك يمطلب

 ن موضروع ير ترا ا  ندا بر آن ت نگارندگانن علّيبه هم. دارد يبا گاو ارتباط تنگاتنگ ،پهلوان

 .دننك يبررس ن منظرياز ا را دون ريژه گرز فريوبز، ل بودن گركا گاو شيگاوسر  يعنير 

 يدون، بره نروع  ير رابطة گاو با داسرتان فر . زيادي داردت يدون اهميگاو در داستان فر

متون دور   يدر برخ نيهمچن، بندهشنهفتم و  دينكرددر . شود  ياو آغاز متولّد  ش ازيپ
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 ا چند تن از اجرداد ينام تمام  فارسنامه ،آثارالباقيه، املكال، يخ طبريتار   از جمله ياسحم

 .2شوند  يبه گاو ختم م يه همگكدون آورده شده است يفر

شررت يارد 66در بنررد  دون اسررت،يررن داسررتان همررراه فر يرره در اكرر ينررام گرراو 

barəmāyaona  در ( 63، 62) دينكررد تا  نُهرم  كدر . ار رفته استكبه  گاو نر يمعنبه

 شران، يروز شدن بر ايدون پس از پيه فركآمده  مازندروان يدون با ديل داستان نبرد فريذ

را آنهرا   د ويبست و به باال دوان (gušn ī barmāyūn) «ونيبرما (نر) گاوِ گشن»را به آنها 

بخرش  در . شود  يدون همه به گاو ختم مينام اجداد فر بندهشندر  .ردكسنا ل به يتبد

 شراهنامه در  .دون استفاده شرده اسرت  يبرادر فر يبرا (ونيبرما) ن ناميا ،ن اثريم همستيب

ن ير ا .ه ضرب  شرده اسرت   يبَرما به صورت تفاوت يمكدون، با ياز برادران فر يكيهم نام 

 ه وير پُرما به صرورت  يثعالب اخبارغرر را در يز آمده است؛ شاهنامه فق  در (هيبرما)ل كش

  يخرالق . ون آمده استين گاو به صورت بَرماينام ا يقيدق و يالوفرا اشعارو  لغت فُرسدر 

و  شراهنامه زبران و وزن شرعر در    را «ونيبَرمرا » يجا  به «هيبرما»صورت  ينيگزيل جايدل

 .(Khaleghi Motlagh, 1989: 809) داند  يم يار خود فردوسكابت

ه گراو  كر تره شرده   گف نرد و ك  يه ميه تغذير گاو برمايدون از شي، فرشاهنامهت يدر روا

 وان همزمران برا  يحتولّد  ديگو  يم يخالق .زاده شد يگاو دون از مادهيزمان با فرهم هيبرما

او تولّرد   همبزرگ است، و  يشخصيّتتولّد  يبرا يا  ا پهلوان، هم نشانهيامبر، شاه و يپتولّد 

دون تا يفر ،(56: 2، ج 2935فردوسي، ) شاهنامهت يبنا بر روا .دهد  يم زتر جلوهيانگ را شگفت

مرادر  را دون ير فر ه احتمراالً كر معتقرد اسرت    يخالق .شدتغذيه ه يبرماشير با  يسه سالگ

ه ير برما ،د شرده باشرند  دو همزمران متولّر   ه هرر كر   را چنانيز ؛ر داده شده استيه شيبرما

ت نقرش  يّل اهمّيه به دلكن احتمال وجود دارد يا. ر داده باشديدون شيتوانسته به فر  ينم

ه نسربت داده  ير ه بره خرود برما  يدون از مادرِ برماية فريدون، عمل تغذياسطور  فرگاو در 

ن يند با اك  ير مكآمده، ذ هشاهنامه به آنچه در يشب يتيروا (26 :2933) يثعالب .شده باشد

ه ير ر همران گراو تغذ  ياز ش دونيفر ست وزا  تازه يت، گاوين روايه در ايه گاو پُرماكتفاوت 

، بره  يتر يل بيذ (63 :2962اسفنديار كاتب، ) تاريخ طبرستان، در غرر اخبارعحوه بر  .ندك  يم

آمده،  (663 :2932بيرونري،  ن ابوريحا) هيآثارالباقدر  .دون اشاره شده استيبودن فر گاوپرورده

                                                           
 .تعداد اجداد فريدون در بعضي متون نُه و در برخي دَه نسل تا جمشيد ذكر شده است .2
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 ياو در آسرمان گراو  تولّد  در شب شود؛  يد، سوار بر گاو ميآ  يم ايدن دون بهيه فركن يهم

شرد، ظراهر و   ك  ياو از نقره است و چررخ قمرر را مر    يو از طح و پاهاا يها  ه شاخكاز نور 

ه نظر بره او  ك يدار او شود در ساعتيق به دس موفّكه هر كو آمده  ؛شود  يب مسپس غاي

 يهنگرام  ،آمرده  (663 :2959گرديزي، ) األخبار زين در. شود  يش مستجا  ميند، دعاكاف  يم

اسرفنديار كاترب،   ) تراريخ طبرسرتان  در . ر گاو نشستفريدون را از شير مادر بازكردند، به ك

 يا  هعردّ  ،رفرت   يار مكنشست و به ش  يم بر گاو يدون در هفت سالگيفر»: دهآم (62 :2962

 يابن بلخر  ،نيعحوه بر ا .«بردند  يبات به شهامت او پناه مكدف  ن يار براياز جوانان آن د

 .«ر شدمقرّ يبر و ينشست تا پادشاهخروج بر گاو اوّل  دون دريفر»: گفته (22 :2936)

انتقام گررفتن از   يدون برايه فرك يلياز دال يكي (52: 2، ج 2935فردوسي، ) شاهنامهدر 

بره دسرت   ه ير شرته شردن برما  كن، يند، عحوه برر انتقرام پردرش آبتر    ك  يان مي، بضحّا 

برار   يرك دون آمرده اسرت،   يو فر ضحّا داستان  ين موضوع در دو جايا. وراسب استيب

پرسرد و موبرد در     يدون را برا خرود مر   ير فر يل دشمنيشگو دلياز موبدِ پ ضحّا ه كآنجا 

 :شته خواهد شدكدون به دست تو يه پدر فركد يگو  يپاسخ م

 يكرري گرراو برمايرره خواهررد بُرردن

 تَبَه گردد آن هم به دست تو برر 

 

 جهررانجوي را دايرره خواهررد بُرردن    

 كشررد گرررز  گاوسررر  ،برردين كررين 

 

ا ير دون را جويفر نام و نشان دْيه خواهران جمشكداستان از بخش    ، آن(52: انهم) گريو د

پرردازد و نسربت     يمر  ضرحّا  دست  ه بهين و برمايشته شدن آبتكشوند و او به شر    يم

 :ندك  يان ميه را با خودش بيبرما

 م دايره برود  همان گاو برمايره كِر  

 ارپراي هزبران چ  ز خون چُنان بي

 

 يرايرره بررودز پيكررر تررنش همچررو پ  

 ن مرررد ناپررا  راي آ چرره آيررد بررر 

 

 جزئيّرات  ،دونير فربه دسرت   ضحّا شته شدن كت يبه روا يمناب  دور  اسحم يبرخ

: 2933ثعرالبي،  ) غررر اخبرار  ، (269 :2926طبري، ) يخ طبريتار از جمله ند؛يافزا  يم يترشيب

 را ضرحّا  دون و ير ران فير م يوگرو  گفته ك (669 :2932بيرونري،  ن ابوريحا) آثارالباقيه ،(23

 :ننرد ك  يت مر ير ن صرورت روا ير نرد، بره ا  ك  يرا م ضحّا شتن كدون قصد يه فرك يهنگام

 شرد؛ كن (ديجمشر )ش خراطر جردّ   او را بره /  شرد كه او را نكخواهد   يدون مياز فر ضحّا 
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 / يخراطر گراو   من تو را به! يا  ردهكتو خود را بزرگ فرض »: ديگو  يدون در جوا  ميفر

ابرن  ) األمرم  تجرار  ن گراو در  ير جرنس ا  .«شمك  يم م بوده در خانة جدّك يدند  چپ گاو

 .ر شده استكذ «نر» (52: 2953مسكويه، 

 گراو قائرل شرد؛    يدو نقش براتوان   يمدون يدر داستان فردر متون آمده، آنچه  طبق

 يگراو ، و ة اوسرت ير دا شاهنامهت دون است و بنا به رواييدهند  فر پرورش هكماده  يگاو

د نقرش او را از مرورد   ير ن باي؛ بنرابرا اسرت  د شرده كير ر بودنش تأت بر نَيروا يرخه در بك

 .نخست جدا دانست

وان در داسرتان  ير ن حير نقرش ا  ه چررا كر ن اسرت  يشود ا  يمطر  مپرسشي كه اينجا 

در  داسرتان را  ياراتكه سرر كر م يدير ن دير ش از ايپر . رنرا اسرت  پر ن حردّ ير تا ا دونيفر

دون در مقرام انسران   ير فر هكر ند و معتقد اسرت  ك  يم يبررس ير زردشتيارچو  اساطهچ

 يروهرا يسرت ن كن دو باعث شيحاد او اتّ اند،  نيند  گاو نخستينما ،اوسارن و گرز گينخست

دون يفر يعنينها، يد بتوان نقش هر دو ايه شاك ندمعتقدنگارندگان امّا  .شود  يم يمنياهر

، بره  (است رفته يركماده از آن ذ تبه صورصورت نر و هم  هم به يرانيدر متون ا هك)را  و گاو

ات كتر شردن اشرترا    ملموس يبرا .برد يرانيدور  هندوا يعني، ير زردشتيتر از اساط شيپ

و نمونة  ضحّا ر   دونيان داستان فريم يوار  خحصه يها  شباهت، يرانيو ا يفرهنا هند

 .تگش ميبرخواه يشود و پس از آن به بحث اصل  يم ش آوردها يهند

در مترون   اژدهرا  (i var pa    -) شروروپة يو و (-RV.Trita Āptya)ه يپتآ تهيتر

ه كر را  يسرر  سه ياژدهاايزد ر پهلوان،   ،ه در آنكند هست يداستان يها  شخصيّت ،يهند

خحصرة   .شروند   يو عناصرر در بنرد رهرا مر    كشرد   مي، است ردهكات را در بند يعناصر ح

گرر  يد نرار كنرامش در   يدر مترون هنرد   هكر ر   هير ته آپتيتر هكن قرار است يداستان از ا

ه كر ن يآهن يز به گرزاست مجهّ يزديا 6ودا  ايدر ر شود ر   يبرده م 2ان طوفان هنديخدا

گاوهرا را   يعنر ي يه عناصرر برارور  كر  يچشم دهان و شش سر و سه  سه يشوروپه، اژدهايو

 .(MacDonell, 1963: 67-68) ندك  يرا آزاد م در بند يهاوشد و گاك  يرده، مكر ياس

ن شرباهت  ير ا عحوه برر . روشن است ضحّا ر   دونيبا داستان فرباال شباهت داستان 

                                                           
 .ها خواهيم پرداختها و غيره كه بعدتر به آنه، مروتاز جمله ايندر .2
 .س هند باستانهاي مقدّسروده .6
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 يظراهر  يهرا   شباهت .با هم دارند ييها ز شباهتيداستان ن ر و شرّي، هر دو طرف خيلّك

 يبه معن -Ahiشوروپه در هند يلقب و ،نيعحوه بر ا .ار استكآشه كدها ياژد شوروپه بايو

امّرا   اسرت،  -Aži يعنر يه كدها  ينام اژد يياوستاصورت  بخش نخست ه معادلكمار است 

بره  ته ر  ينام تراوّل  بخش. است سهنها با عدد ينام هر دو ا دون،يه و فريته آپتيشباهت تر

 (-Av Θraētaona) يعنر يدون ير نرام فر  يري اوسرتا صورت اوّل  برابر بخش سوم ر  يمعن

نهرا  يهر دو ا. سر است سه يموجود ر  ميدان  يه مكطور   همانر نها  يهماورد هر دو ا .2است

ته او را يدو برادر تر. نندك  يتر قصد جانشان را م ه دو برادر بزرگكهستند  يفرزندان سوم

 يردن سرنگ كر دون با روانه يو برادران فر (MacDonell, 1963: 69)اندازند   يم يدر چاه

  .6(29-26: 2، ج 2935فردوسي، )نند ك  يمرا او قصد جانش  يبه سو

ه يتشرب  ،يو هنرد  يرانر ير دو فرهنراِ ا دم، يه بگذركن دو داستان يا يها  از شباهت 

 يشرتر بره صرورت گراو    يت زدي، ا(25)شت يشتر يدر ت. جياست را يريتعب ،ان به گاويخدا

در »ه كر ن ير زرّ يهرا   ا شراخ است بر  يگاو نر ،زد بهراميد دوم اتجسّ. ديآ  يمگوش در نيزرّ

« دا برود ير رُسرته هو  شرده و خرو    اختهسر  خرو   يا قدرتي (-ama)ه او اَمَ يها  شاخ يباال

برراي  . اربرد اسرت كر ار پرينر بسر  ان به گاويه خدايز تشبيدر هند ن .(262: 2922، پورداوود)

 گراو  مراده  نرام   بار برا   يك (Indra.VR-) ندرهياز مادر ا ودا  اير (3، 23 22)در فقر   ،مثال

(gr   i-) نرر   ندره چون گاويا (22، 222، 6)گر يد يدر جاو  اد شده استي(gār  teya-) 

  ير در توصر گر يد ييجرا  .(:MacDonell, 1963 56) گاو است ه زاد  مادهك  شده يتوص

ز ير ه شراخش را ت كر  يا چون گاويندره آن را چون چاقو يد، ايگو  يم ر وجره ر ندره  يگرز ا

ز ين ر  ندره هستنديا اورانيه ك رها    مروت. (:Ibid 55) (2،2923. 662)ند ك  يز ميند، تك  يم

، 66، 6)آمرده   (-pr   i)ز نام مادرشران  يهم گاو خوانده شده و گاه نآنها  مادر. ندا هزادگاو

، 69، 22)اسرت   يه مادرشران پرشرن  كر كساني  يعني (- pr   imātāra)آنها  و لقب (25

ش كمردآنها  گرز. (2، 36، 9)است  (- gomātāra)مادر هم گاوها   گر مروتيلقب د .(22

ندره، برا براران و رعردوبر     يا همچونز يها ن  مروت .(:Ibid 78) (2 ،6522)ش است كو گاو

در شرمار  هم ه اغلب او را ك ،ها  پدر مروت، (-Rudra)رودره  يها از صفت يكي. اند  مرتب 

                                                           
 .taona-+Θraēل از متشكّ .2
 .ه از مجال اين بحث خارج استتوان زد كه البتّهاي بيشتري ميمثال ،ي اين دوهادر با  شباهت .6
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ش و كسرح  گراو  و گررزش   (6 ،992-3)نرر اسرت    آورند، گاو  يان طوفان به حسا  ميخدا

 .(:Ibid 75) (2، 99، 6)دارد  ش لقبكمرد

ده ير د ونانير يدر اساط ،ان طوفان و جنا به گاويخدا شدن هيشب ،ميه بگذركاز هند 

 .آورد  يبه صورت گراو درمر   يونان، زئوس، خود را گاهير يان در اساطيسرور خدا. شود  يم

ت رِكر نشراند و بره     يمر  به پشت خود را ينيشاهدخت فلسط ئت گاو، ائوروپايزئوس به ه

 يخردا نيرز  ه او كر د از نظر دور داشت يته را نباكن نيا. (962: 2933، كرانت و هيزل)برد   يم

عحوه برر   (Puhvel, 1989: 31) لپوو. است شود و آذرخش او گرزش محسو  ميطوفان 

ه گررز گاوسرر   كر اعتقاد دارد ، شمارد  يبرم دون و زئوسيفر كيودكان يم هك ييها  شباهت

 .ش زئوس استدون همانند آذرخيفر

 همچرون  ،ان طوفران هنرد  يات مربروط بره خردا   يه در رواكد گفت يطور خحصه باه ب

 ن دوير رد اكارك ظاهراًامّا  ،ميار داركماده سرو يگريد نر و يكيگاو،  با دو دونيداستان فر

گراو در  نقرش   ،لّكر در . گر فرر  دارد يديكبا  يو هند يرانيموجود نر و ماده در داستان ا

 يخدا ه همان مادرِكگاو ماده  .2: گونه گفت  نياتوان   يرا م يهند طوفانِ انِيخدا اتِيروا

طوفران بره آن    يه خردا كر ا آنير طوفان اسرت و   يا خودِ خدايه كگاو نر  .6؛ طوفان است

 .شود  يه ميتشب

ات ير برا روا  دونير فر در داستان يرانيات اياز روا را يتوان عناصر  يا ميد آيد ديبا حال

ه داشرت  توجّر هرم   تهكن نيد به ايه باالبتّ ا نه؟يرد كان طوفان منطبق يدادربار  خ يهند

 ,Lincoln)دون مشهود است يردن داستان فرك يو عقحن يخيتار يل برايران تمايه در اك

 ...و يو فرهنگر  ينر يت دتحروّال  يّط درد يشا رانيا يا  اسطوره يها  شخصيّت .(53 :1976

از دسرت   ،انرد   داشته يرانيه در دور  هندواكرا  يا  بغانه مهيا نيبغانه  يها  يژگيار زود ويبس

خود را  ن نرفته ويامل از بكها به طور   يژگين ويگاه اولي  ،اند  گرفته يئت انسانيو هداده 

 ديشرا  .دهد  يم يفو  بشر ياه  جنبه ،شخصيّتآن  به و سازد  يان مينما يگريد لكبه ش

 يرا  اوستادر  ر  2د باشدزاگاو يا پهلوانيشاه  در آن هك دون ر يداستان فر دنمان ياتيروانبود 

و  يهيبد يامر م،يصورت مستقه آن هم ب ،شاهنامهو  يدور  اسحم خيتوارو  يمتون پهلو

ن يدن بره صرورت نخسرت   يرسر  يتروان بررا    يمر هرم  ن حال يدر اامّا  ،نظر برسده ب يعاد

                                                           
2
 .چه پيش از اين درباره ايزدان هندي گفته شدمانند آن:  
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 يارير  يترا حردّ  هسرتند ر    يمتون هند ن نوشتهياه در ك ر  يقيداستان، از مطالعات تطب

در داسرتان   هكر تروان گفرت     يمر داده شرد،  ن ير ش از ايه پك يبا شواهد نيبنابرا .جست

مترون   شرتر يب در هكر  مراده  ير خوردن او از گراو يه شكن احتمال وجود دارد يدون، ايفر

زاد   از گراو  يادگرار يدهرد،    يمر ر يدون را شيو فر ستزا  تازه يگاو شاهنامهو  يدور  اسحم

 هكر نيا گرر يترة د كن .باشرد  ان طوفران يخدا يعني شيان هنديهمتا همچون دونيفر بودن

گراو نرر برا    ارتبراط   يعني نر است؛ ي، گاواألمم تجار  و يو متون پهلو اوستاون در يبرما

طوفان برا گراو نرر در     يخدا يرسد همسان  ينظر مه ب رو نيا از. است داستان حفظ شده

 .ان ساخته استيخود را نما گرز گاوسر لكل شده و در شيدون تعديفر داستان

آورد   يوجود مر  ن احتمال را بهي، ايهند ان طوفانيدون و خدايفراوان فر يها  شباهت

 يه اژدهرا كر اسرت گررزوَر    يطوفران  ي، خدايتة هنديو تر يرانيدون اينمونة فر  شيه پك

ترة  يدر تر گونره زديا يهرا   ن نشرانه ير ا. نرد ك  يرا رها مر  يشد و عناصر بارورك  يسر را م  سه

انسان برودن   ايزد و يه دانشمندان در اكل است ين دليبه هم شود؛ ديده ميشتر يب يهند

آنچره   راير ز وجود ندارد؛ يدون اختحف نظريدر انسان بودن فرولي  او اختحف نظر دارند،

 يفر و شراه معرّ  ، او را انسران اسرت  آمرده آنهرا   نيرترن متون تا متأخّيتر  هنكاز  دربار  او

 يانسران ه جنبرة اَبَر كشود   يده مياز او در متون د ييها  يژگيو بعضاً نها،يبا تمام ا .نندك  يم

دون برر  ير ه پرس از غلبرة فر  كر ده آمر  (62فرگررد  )نهم  دينكرددر  از جمله دهد؛  يبه او م

كردنررد، ت و آزار يّرراذ را و مرردم  م آوردنرردار هجرو يرروان مازنردران برره آن د يرر، دضرحّا  

در جنرا   دينكردبه گفتة . خواستند ياريآنها  دون در مقابل ستمياز فر مردم كه  حدّي به

 ييها  چپ او سنا ينيد و از بيشد يدون برف و سرمايراست فر ينيوان مازندر، از بيبا د

 .ختير  يرون ميخانه ب يبه بزرگ

در برا    فارسرنامه ه در كر اسرت   يشررح  ،دونير دربار  فر ينيچن  نيا اتيروا گرياز د

زه، ير دون به انداز  نُه نيه قدِ فرك»: ديگو  يم (95: 2936) يابن بلخ .است و آمدها يتنومند

زه و ير مرگراه او دو ن كزه، ير انداز  چهار ن نة او بهيبَر و س يزه سه باع است، پهنايه هر نك

اد ير دون، خواننرده را بره   ين شر  از قد و قامت فريا .«زه بودين او به قد سه نيسُر يپهنا

نمونرة   .شرود   ياغرا  مر آنها  ةو جثّ يه در تنومندكاندازد  مي يزدانيا ايو ن انسان ينخست

از  ضرحّا  سرت خروردن   كدر شرر  ش  (229 :2933، ابرن فقيره  ) مختصرر البُلردان  در  گريد
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 .اوردير ب يوهكر ر را بره دور  ير رها ببست و زنجيدون او را به زنجيفر»: است دون آمدهيفر

 پررواز ز ير دون نير فر .«ردكر و به آسرمان پررواز   ند كوه را از جا برك ضحّا  يپس از چند

 .2رديگ  يند و او را مك  يم

ه در مقرام  كر د ير د را يزديچهر  ا، ضحّا دون و يدر داستان فر د بتوانيشا نيابنابر

ر هسرتند    گراو  اير و  ه آ كر  را ر  اتينند  عناصر حكدربند ياژدها طوفان است و يخدا

ه كر شروند    يه مر يتشب يا  ماده يها به گاوها   آ. سازد ميرا رها  يشد و عناصر بارورك  يم

شردن اسرطور     يعقحنر  رونرد  هكر جالرب آن  .ندك  يرا آزاد مآنها  طوفان ر  يخدار   گاو نر

 يرانر يت اير ن عناصر، در روايا .است دهيز رسيداستان ن يو بارور اتيعناصر ح دون بريفر

 هكر  گرر داسرتان  يد عناصرر  همچونه كبل نه آ  و نه گاو هستند، ،يت هنديبرخحف روا

د يل بره دو خرواهر جمشر   يتبرد هرم   يبارور ن عناصري، ااند  به خود گرفته يانسان صورت

تشرابه   همچون زيناينجا  امّا .بخشد  يم ييرها ضحّا را از دست آنها  دونيه فرك اند شده

شرده را   يو انسران  ين عناصر عقحنيه اكوجود دارد  ييها  نشانه ،ان طوفانيدون و خدايفر

ار كر  بره  ديخواهر جمش دو يه براك يعبارت اوستادر  .دهد  يوند ميترشان پ  هنكل كش به

 برا  .دنر نك  يمر  يمعنر « محبرو ، زن »دارمسرتتر آن را   وه بارتولومه كاست  vantāرفته 

بره   vanاز فعل  يث صفت مفعولل مؤنّكش ،ن واژهيه اكشود   يروشن م تر  قيدق يبررس

ا زن ير خرواه    زن دل»لمره بره   كن ير ا ،نيبنرابرا . اسرت « داشرتن  آرزوخواسرتن و  » يمعن

اصرطح   . شرود   ياسرتفاده مر  هرم  گراو   يه براك ياصطحح شود؛  يم يمعن« شده خواسته

ت يركو در سنسر  -daēnu اوسرتا در )اسرت   -dhainu*زمينه ن يمشابه در هم يرانيهندوا

dhenu-)  سرت نشران داده   يه بنونكر طور   همان. رود  يم ارك به« گاو ماده» يه براكاست

 «ردنِكر ه يدادن و تغذ ريش» به معني dhaiو از فعل « ردهندهيش» يلمه به معنكن يا

 .شرده اسرت    يهمه نوع جنس ماده اسرتفاده مر   يرباز برايت است و احتماالً از ديركسنس

 نيهمچنر و « هگاو مراد » يبرا (32، 92، 6) ودا  ايردر  يمهمّدر بند  -dhenāن صفت يا

 انرد   دشمن گرفترار شرده   يها6(-dāsa)   ه به دست داسَهكاطح  شده است  يدو زن يبرا
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 .كنند  عناصر باروري در آسمان باشدآور نبرد خداي طوفان و اژدهاي دربنداين نكته شايد به نوعي ياد . 
معني دشرمن  رفته  اين واژه رفته. آن سرزمين دادند هنگام ورود به هند به بوميان ست كه آرياييانا ها لقبيداسه .6

( -Aži Dahāka) دهاكره يي نرام اژي اوستاهمان است كه در بخش دوم صورت  -dāsa شكل سنسكريت واژ . يافت

 .شوديي ديده مياوستا hسنسكريت به  sل با تحوّ
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(Lincoln, 1976: 53) .گاو  را از آ  و يشدن عناصر بارور ير انسانيتوان س  يجه مينت در

 .ردك يريگيپ است ر ت شدهيدون تثبيه در داستان فركر تا زن 

، وجود شرخص  ير هنديخحف اساط بر يرانير ايساطدر ا ير عقحنين سيت اعلّ ديشا

ن مترون  يا .است دهيبه دست ما رس يات زردشتيّادبراه ه از ك او باشد راتكّتف زردشت و

 يفر معرّ امرل ك نمونة انسران  را دشترزنند ك  يم يسع ر  يمتون پهلو تا گرفته اوستااز ر 

از  ييهررا  در فقررره ،ثررالم يبرررا تررر جلرروه دهنررد؛  حفش برررو او را از اخررحف و اسرركننررد 

 يلر ، اوّرسرد  مري  دون و گرشاسرب ير فربره  و شرود   مري فرّه از جم جدا  يوقت ،شتياديزام

 يدر انتهرا امّرا   رند،يگ  يملقب نِ زورمندان يزورمندتر يروزمندان و دومينِ پيروزمندتريپ

 يهرا   شخصريّت بره   يدير ن ديبرا چنر   .«جرز زردشرت   بره »د ير آ  ين جمله ميهر دو بند ا

 اير بغانره و   يهرا   يژگر يه بره و كر  ياتيروا در ردكتوان فرض   يم ،دونيمانند فر يا  اسطوره

ا ير ، از مترون حرذف و   هشرده برود   يا  اشراره  ش از زردشتية پهلوانان و شاهان پبغان مهين

ولري   ،ابرد ي  يادامه مر  يند در متون پهلون رويا. ه استداده نشدآنها  به بروز يبرا يمجال

 از او و دهنرد   يمقرار مردمان و پادشاهان  نيدر شمار بهتر را ندويفر ،يمتون دور  اسحم

ادآور ير ه كر ننرد  ك  يمر  از او نقل ياتيّگاه خصوص و ،نندك  ياد مي يآرمان يپادشاه همچون

 .ان طوفان و جنا استيخدا

 جهینت

 يمبودهرا كاز ابهامرات و   ياريبسر  يگشاراه بعضاً ،ريدر حوز  اساط يقيتطب يها  يررسب

 آورنردگانِ   جمر   هكر ازآنجا. سرت ين يمستثن ابهاماتن يز از ايران نير اياساط است؛ يمتن

انرد،    ردهكر عمرل   ينشر يشرتر مروارد گز  يدر بانرد،   يرانر ير اينند  اسراط كه بازگوك يمتون

 اوضراعي، ن يدر چنر . شرود   يده مر ير د رانير ا يا  ات اسرطوره يدر روا يها و ابهامات  يينارسا

اقروام    مشتر يل زندگيبه دل. است يقيتطب ي، بررسرياساط يبررس يله براين وسيبهتر

ن دو قروم، در  ير ا يو فرهنگر  ينر ياد ديز دور و تشابهات نسبتاً يها  در گذشته يرانيهندوا

 ير هنرد ياسراط  يبررسر  اند، مبهمل مختل  ه به داليكران ير ايآن بخش از اساط يبررس

نار هرم قررار دادن   كمقاله و ن يدر ا يو هند يرانيمتون ا يبررس با .ستيده نياز فا يخال

 اسرت و  يهنرد ان طوفان يه خدايجهات شب ياريدون از بسيفر هكتوان گفت   يم شواهد،

ه ك بين ترتيبد رسان هستند؛  ياريدون يفر گرز ل بودنكه گاو شيها در توج  ن شباهتيا
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 نينهمچ. گاو نربا  طوفان يعنوان خدا بهاز ارتباط او  است يادگاريدون، يسر فرگاو گرز

 اور خوردن يبه ش يدر متون دور  اسحم دون،يان طوفان در داستان فريخدا گاوزاد بودن

و  گراو نرر  ه شردن بره   يچند تشب هر. ة اوستيه داكل شده است، ينام تبد هيبرما ياز گاو

خرود را   همواره ه اسطورهكه داشت د توجّيباامّا  ،است ادها رفتهيدون از يفر گاوزاد بودن

 .سازد  يان مينو نما يهن را در قالب و صورتك يها  يژگيو و ندك  يم ليتعد
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