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چكیده
موضوع مقالة حاضر ،بررسي چرايي گاوسر بودن گررز فريردون اسرت .ازآنجاكره ايرن سرح در روايرات
حماسي ما نقش پررنگي دارد و پس از فريدون در دست بيشتر پهلوانان ديده ميشود ،پاسخ براي يافتن
منشأ اين سح گاوسار مهمّ مينمايد .براي رسيدن به اين هدف ،ابتدا توضيح مختصرري دربرار گررز و
انواع آن بهعنوان ابزاري جنگي در متون دورههاي مختلر فرهنرا ايرانري و نيرز نمونرههرايي از ديگرر
فرهناهاي هندواروپايي داده شده است .سپس شواهد اسطورهاي دربار نقرش ايرن سرح در داسرتان
فريدون در اساطير ايراني ،از اوستا گرفته تا متون دور اسحمي آمده است .در ادامه ،شواهدي از اساطير
هندي ،بهويژه اساطير دور ودايي كه به روشنتر شدن بحث پيش رو ياري ميرسانند ،آورده شده و بنرا
بر اشتراكاتي كه در اين دو فرهنا وجود دارد ،سعي شده پاسخي به اين پرسش داده شود كه چرا گررز
فريدون گاوپيكر يا گاوسر بوده است .پس از بررسي و مقايسة شواهد گوناگون ،اين نتيجه به دست آمرد
كه احتماالً پيشينة فريدون ايراني و تريتة هندي ،خداي طوفاني است كه گاوزاد و خود گاو نر است و يا
به آن تشبيه ميشود؛ در نتيجه شايد بتوان گفت گرز گاوسر فريدون يادگاري است از ارتباط او با گاو نر.
واژههاي كلیدي :اساطير ،فريدون ،گرز گاوسر ،خداي طوفان ،تريته ،گاو نر و گاو ماده.
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مقدّمه
ازآنجاكه كهنترين متن ايراني يعني اوستا دربردارند موضوعات و مفاهيم دينري اسرت،
روايتهاي اسطورهاي صِرف در آن به ندرت ذكر ميشوند ،مگر آن دسرته داسرتانهرايي
كه رناوبوي ديني دارند و يا اين ويژگي به آنها داده شده تا هر چه بيشتر بره اعتقرادات
زردشتي نزديكتر شوند .اين فقر اسطورهاي ،گاه در متون دور بعدي يعني متون پهلوي
جبران شده و جزئيّات بيشتري به داستانهاي شخصيّتهاي اسطورهاي اضافه مريشرود.
بايد توجه داشت كه متون اين دوره نيز متوني ديني هستند و گاه همان قواعد ديني كره
در اوستا اعمال شده ،در اين متون وجرود دارد ،امّرا ايرن موانر در مترون دور اسرحمي
برداشته شده است؛ در نتيجره مريتروان در مترون ايرن دوره ،روايرات بيشرتري دربرار
شخصيّتهاي اسطورهاي يافت .داستان فريدون هم از اين قاعده مستثني نيست.
در اوستا ،روايت مفصّلي از فريدون ر همچون ديگر شخصيّتهاي پيش از زردشرت ر
در دسترس نيست .متون پهلوي و متون دور اسحمي ،مطالب بيشرتري دارنرد ،ولري برا
توجّه به اينكه تحوّل ديني زردشتي ،چهر اساطير پيش از خود را دگرگون كرده اسرت،
گاه در تحليل برخي مسائل با مشكحتي روبهرو ميشويم .پاسخ به منشرأ گررز گاوسرر از
اين دست است .دربار اين موضوع دو نظر داده شده است؛ يكي نظر بهمرن سرركاراتي و
ديگري عليرضا اسماعيلپور است كه در بخشي از پاياننامة كارشناسي ارشد خود بردان
پرداختهاند .اين دو نظر در مقالة حاضر آورده شده ،امّا شيوهاي كه در ايرن نوشرته برراي
توجيه گاوسار بودنِ گرز فريدون از آن استفاده شرده ،روشري تطبيقري برر پايرة روايرات
اساطيري است؛ بدين معنا كه براي توجيه شمايل اين سح  ،از اساطير هندي رر كره برا
فرهنا ايراني قرابت زيادي دارند ر در كنار اساطير ايراني استفاده شده است.
گرز گاوسر فريدون و منشأ آن
ازآنجاكه پهلوان شخصيّتي است يگانه و استثنايي و كارنامرهاي دارد ازپريشپرداختره كره
سرنوشت او را از گاهِ زادنش تا لحظة مرگ ،از سرگذشت يكنواخت و پرادبار خيلِ عوام و
انبوه مردمان جدا كرده و يل سرافراز را بهسان مظهرري آرمراني از يارسرتن و نريمراني و
ديگر تواناييهاي سزاوار انسان شناسانده ،به صورت شخصي بغانه و خردايگونره در مررز
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بين ايزدان و مردمان قرار ميدهد ،2به همان ترتيب ساز و برگها و متعلّقات پهلروان نيرز
اغلب ويژگيهاي خاصّ و اسرتثنايي و خرار العراده دارنرد ،برهويرژه سرح رزم او داراي
مشخّصاتي است كه آن را از ديگر جناافزارها متمايز ميكند (سركاراتي.)953 :2936 ،

سركاراتي در بند باال به دو ويژگي اشاره ميكند :نخست شخصيّت خاصّ پهلروان كره
بنا به روايت هسيود و ديگران ،شخصيّتي نيمهخدايي دارد ،و ديگري سرح پهلروان كره
همچون خود او ويژگيهايي منحصرربهفررد دارد .فريردون و گررز گاوسرار او نيرز از ايرن
دستاند .پيش از اينكه به بحث مورد نظر بپردازيم ،بهتر است توضريحي در برا گررز و
چگونگي اين سح داده شود.
گرز يكي از پركاربردترين سح هايي است كه ايرزدان و پهلوانران هنردواروپايي از آن
استفاده ميكنند .اين واژه در كهنترين بخش اوستا يعني گاهان ،در اهونَوَدگاه (يسرنا ،96

بند  )22به صورت وَدرَه (( )vadra-پورداوود )36 :2936 ،و در اوستاي جديد به صورت وَزرَه
( )vazra-آمده است كه در فارسي با تبديل شدن «واو» به «گاف» و قلب دو حررف «ر»
و «ز» با يكديگر ،به صورت گرز درآمده است (پورداوود .)33 :2936 ،معادل هندي اين واژه
وَجره ( )vajra-به معناي گررز و سرح مخصروص اينردره اسرت6؛ چنرين اسرت وَگررو
()wagroي يوناني كه در نام يكي از پهلوانان آن بره نرام  Mele(w)agrosبراقي مانرده
است .واژ  vasaraبه معني «چكش» در فنحندي و اوژر  užerبه معني «تبر» در ميران
ساكنان ايالت ولگاي روسيّه كه وامواژههايي هستند از همين لغرت (.)West, 2007: 251
پورداوود (پرورداوود )39-36 :2936 ،كراركرد گررز را در اوسرتا بره دو شركل تقسريمبنردي
ميكند؛ دستهاي گرزهاي كوبيدني هستند كه در هرمزديشت ( ،)23خورشيديشرت (،)6
مهريشت ( ،)296 ،35 ،3فروردينيشت ( ،)26ونديدادْ فرگررد چهرارم ( )3و هجردهم (،9

 )99،95آمده است .دستة دوم ،يعني گرز پرتا كردني كه در مهريشت ( )292 ،222آمده
است.
2

 .چنانكه هسيود در منظومة «كارها و روزها» هنگام بحث دربار اعصار پنجگانة زمان ،نسل پهلوانران را hēmoitheoi

«نيمهخدايان» مينامد ،و يا به گواهي  ،Jordanesنويسند تاريخ گوتها ،اين قبيلة ژرمني از شهرياران و پهلوانران
گذشتة خود با نام  Ansisياد ميكردند كه نويسنده آن را به  semideosترجمره كررده اسرت و نيرز در سررودهاي
ودايي ،صفت «نيمهخدا = »ardhadevaدربار پهلوانان به كار رفته است (سركاراتي.)953 :2936 ،
6
 .واتكينز ( )Watkins, 1995: 430اين دو اسم (وجره و وزره) را از ريشة  *ĝaṷبه معني «شكستن و خرد كردن»
ميگيرد.
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گرز ،سح تني چند از ايزدان و پهلوانان در اوستاست از جمله مهرر (مهريشرت-39 ،
 )296 ،292 ،222 ،36و سروش (يسن سوم62 ،؛ يسن چهارم69 ،؛ فرگرد23 ،؛ ونديرداد23 ،؛

سيروز كوچك22 ،؛ فروردينيشت )225 ،33 ،و هوم (يسن نهم ،)96-92 ،و در ميان يرحن،
فريدون و سام گرشاسب (پرورداوود .)33-39 :2936 ،در زامياديشت ( )36از گرزي ياد شرده
كه در دست استوتاِرِتَه است؛ همان گرزي كه فريردونْ ضرحّا

را برا آن مريكشرد .در

متون پهلوي ر تاآنجاكه نگارندگان اين سطور ميدانند ر يگانه منبعي كه به گرز فريردون
اشاره ميكند ،دينكرد نهم ،فرگرد بيستم ( )22است كه شر نبرد فريدون و ضرحّا

در

آن آمده است .غير از اين متن ،در ديگر متون اين دوره ،اگر يادي از گررز شرود ،گررزي
است كه گرشاسب در آخرزمان با آن ضحّا

را ميكشد.

در برخري از مترون دور اسرحمي نيرز برره گررزوَري فريردون اشراره شرده اسررت .در
اخبارالطّوال (دينروري )92 :2939 ،آمده كه فريدون برا گررز آهنري ،ضرربتي برر فرر سرر
ضحّا

زد .گاهي گرز فريدون به پتك آهنرين (ابرن فقيره )229 :2933 ،تشربيه شرده كره

احتماالً تحت تأثير روايات كاو آهنگر به اين نام خوانده شده است.
عحوه بر ايزدان و يحن ايراني ،گرزْ سح برخي از ايزدان و پهلوانان هندواروپايي هرم
هست .همتاي هندي فريدون ر يعني تريتهآپتيه ر نيز مسلّح به گررز آهنرينسرر اسرت؛
آذرخش زئوس به نوعي گرز او محسو ميشود .تور ،در اساطير اسكانديناوي ،عرحوه برر
چكش معروفش  ،2Mjöllnirگرزوَر هم هست .داگردا ( )Dagdaنيرز در اسراطير كلتري
دارند گرزي آهنين است .در اساطير يونان ،گرزْ سححي كهن و متعلّق به پهلوانانِ پيش
از جنا تروا محسو ميشود؛ به همين مناسبت ،اين سح به هراكلس هم نسبت داده
شده است .در مهابهاراتَه ،گرزْ سح مخصوص بهيمه ( ،)Bhimaيكي از پنج برادر پانردَوَ،
است .پهلوان اساطير شمال اروپا ،اووَرر اود ( )Ovar-Oddنيز برا گررزي از چرو بلروط
ميجنگد .همين طور است گرَم ( ،)Gramشاهزاد افسانهاي دانماركي ،كه گرزي زرنگرار
دارد (.)West, 2007: 460-462
امّا مشخّصهاي كه فريدون را از ديگر گرزوَران هندواروپايي جدا ميكند ،گاوسر يا گاو
2

 .واتكينز ( )Watkins, 1995: 429-430اين سح را آذرخش معني ميكند و آن را هماننرد وَجرر اينردره ،وَزر
مهر ،وَذَ  vaδaفريدون و استوتارته و روپالون  Ropalonهراكلس و ...ميداند.
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شكل بودن گرز اوست .در اوستا چنين مشخّصهاي دربار گرز فريدون نيامرده اسرت .در
متون پهلوي هم بهجز يك متن ،ويژگي گاوسري برراي ايرن گررز ذكرر نشرده اسرت .در
دادستان دينيا ( )39 ،95در شر بند گسستن ضحّا

در هزار اوشيدر ،آمده است كه

سامان گرشاسب با گرز گاوسار ( )gad ī gāwsārضحّا

را در هم مريكوبرد .ايرن گررز

همان گرزي است كه فريدون در نبرد با ضحّا

از آن استفاده كرده بود و همانطور كره

در اين متن آمده ،در آخرزمان در دست گرشاسب است تا با آن ضحّا

را از بين ببرد.

در متون دور اسحمي بارها به گاو شكل بودن گررز فريردون اشراره شرده اسرت .در
تاريخ طبري( ،طبرري )269 :2926 ،آمده كه بيشتر جنا فريدون با گرز بود و سرر گررز او

به شكل گاو بود .در زيناألخبار (گرديرزي ،)26 :2959 ،در غررر

اخبرار (ثعرالبي 29 :2933 ،و

 ،)23فارسنامه (ابن بلخي 22 :2936 ،و  ،)95تاريخ طبرستان (اسرفنديار كاترب )63 :2962 ،نيرز
گرز فريدون« ،گاوسر» توصي شده است.
در كوش نامه (ايرانشاه بن ابيالخير )333 :2922 ،هم سه بار به ايرن سرح اشراره شرده
است .در اين منظومه ،رواج گرز گاوسر به فريدون نسبت داده ميشود:
به يك زخم از آن گررز گاوسرار

برررآورده از ديررو و جررادو دمررار

عحوه بر فريدون ،اين گررز را دسرت پهلوانران ديگرري چرون قرارَن و منروچهر هرم
ميبينيم (همان).
در شاهنامه (فردوسي ،2935 ،ج  )623 :2نيز نخستين برار نرام گررز گاوسرر در داسرتان
فريدون و ضحّا

به ميان ميآيد؛ آن قسمت از داستان كه فريدون آماد نبرد با ضحّا

ميشود و نقش گرزي گاوسر را بر خا
ميخواهد با آن به جنا ضحّا

ميكشد و بردين ترتيرب شركل سرححي را كره

برود ،به آهنگران نشان ميدهد .در نتيجه اخترراع گررز

گاوسر به فريدون نسبت داده شده و او اولرين كسري اسرت كره از ايرن سرح اسرتفاده
ميكند .عحوه بر اين قسمت از شاهنامه ،در داسرتان تخرت طاقرديس (همران ،ج )623 :3

آنجا كه ميگويد سه چيز از فريدون به يادگار مانده ،به گرز گاوسر اشاره ميكند:
يكرري تخررت و آن گرررز گاوسررار

كه ماندهست از او در جهران يادگرار

سه ديگر كجا هفت چشمه كمرر

همررري خوانررردي نرررام او دادگرررر
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در شاهنامه ،عحوه بر فريدون ،پهلواناني چون سام (همان ،ج  ،)999-996 :2قارن (همان:

 ،)633زال (همان )926 :و رستم (همان )993 :و سهرا (همان ،ج  )232 :6نيز داراي اين گرز
هستند .عحوه بر پهلوانان ايراني ،دشمنان هم گاه به اين گرز مسرلّحانرد؛ از جملرة اينهرا
ك راموس كشرراني (همرران )662 :اسررت .اسررفنديار (همرران ،ج  )663 ،622 ،269 :6و ني راي او،
لهراسب (همان ،)232 :نيز اين سح را دارند .در نبرد يازدهرخ (همران ،ج  )63 :3آمرده كره
تمام پهلوانان ايران به اين سح مسلّح هستند .سح بهرامِ چوبين (همان ،ج  )693 :2هرم
يك بار گرز گاوسر ناميده شده است .گذشته از پهلوانران ،شراهان نيرز هنگرام برر تخرت
نشستن ،گرز گاوسر دارند .سركاراتي ( )932 :2936ميگويد كه گرز فريدون به شهرياراني
چون كيخسرو و گشتاسب رسيده است و در آينده به دسرت سوشريانتِ موعرود خواهرد
رسيد تا با آن دروغ را از جهان برافكند .جداي از شخصريّتهراي اسرطورهاي ر حماسري
شاهنامه ،چند تن از شخصيّتهايي كه در دورههاي تاريخي شاهنامه از آنها ذكري شده،
اين گررز را دارنرد؛ از جملره بهررام گرور (فردوسري ،2935 ،ج  )322-322 :6كره در مقابرل
شيرهايي كه مان رسيدن او به تاج ميشوند ،از اين گرز استفاده ميكند.
شايد نخستين توجيه دربار گاو شكل بودن گرز فريدون ،از آنِ ابن بلخي ()22 :2936

باشد .او در توجيه گاو شكل بودن گرز فريدون نظر جالبي دارد« :چون اجداد فريردون از
ترس ضحّا  ،به مدّت هزار سال در ميان شبانانِ گراو و گوسرفند زنردگي مريكردنرد ،و
سح شبانانْ گرز است ،در نتيجه سح فريدون گرز بود كه سح شربانان اسرت و گراو
شكل بود چون نام اجداد او گاو بود».
گذشته از فارسنامه ،تاآنجاكه نگارندگان اين سطور ميداننرد ،دو نظرر در برا منشرأ
گرز گاوسر تا كنون داده شده است .2سرركاراتي ( )635-636 :2936نقرش گررز گاوسرر و
چگونگي ارتباط آن را با اسطور اژدهاكشي ،ارتباط ديرينِ افسانة اژدهاكشري و اسرطور
آفرينش ميداند .او معتقد است كه داستان كشته شدن كيومرث ،مررد نخسرتين ،و گراو
يكتاآفريد ،گاو نخستين ،در آغاز آفرينش به دست اهريمن ر كه خود به صرورت مرار برر
زمين وارد ميشود ر در افسانههاي اژدهاكشي بعدي تكرار شده است؛ از جملره داسرتان
2

 .ناگفته نماند كه كريستنسن معتقد است ،انديشهاي كه در پشت استفاده از نقش گررز گاوسرر قررار دارد ،از نظرر
روانشناسيِ بدوي روشن است؛ زيرا اين همان قدرت جادويي است كه در نقش قرار دارد .با دادن نقشِ سرِ گراو بره
گرز گاوسر ،قدرت گاو كه در سر و شاخهاي آن متمركز است ،به رزمافزار داده ميشود (كريستنسن.)33 :2933 ،
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گرشا و اژي سرووَر ،فريدون و ضحّا  ،كيخسرو و افراسريا  .در ايرن سره داسرتان ،از
يك طرف ما با اژدهايي روبهرو هستيم كه همچون اهريمنْ مرارپيكر اسرت و يرا بره مرار
تشبيه ميشود و مردكش و گاوكش اسرت ،و از طررف ديگرر ،در افسرانههراي حماسري،
پهلوانان اژدهاكش همچون گرشاسپ و فريدون و كيخسررو همره از تخمره و نرژاد مررد
نخستيناند كه به دست اژدها كشته شده است .ازآنجاكه اژدها ،مرد و گاو را كشته ،خود
نيز بايد به دست اين دو كشته شود .نقش گاو نيز در اين داستان فرامروش نشرده اسرت؛
پهلوان اژدهاكش در اساطير حماسي ايران ارتباط نزديكري برا گراو دارد .فريردون را گراو
ميپرورد ،نام اجداد او همه به گاو ختم ميشود و . ...سركاراتي ميگويد ،گرز گاوسرار در
داستان اژدهاكشي ،نمايند گاو است و درست زماني كه مرد و گاو دوباره يكي ميشروند،
يعني پهلوان اژدهاكش كه به گرز گاوسر مجهّز ميشود ،ميتواند اژدها را بكشد.
سركاراتي ،رابطة پهلوان و گرز را ر كه در اينجا گاو شكل برودن آن مهرمّ اسرت ر بره
اساطير زردشتي نسبت ميدهد و آن را زردشرتي مريانگرارد كره البتّره نظرر او در ايرن
چهارچو صائب است .امّا نظر ديگري كه در برا توجيره گاوسرر برودن گررز پهلوانران
ايراني داده شده ،از آنِ عليرضا اسماعيلپور است .وي در بخشي از پاياننامة كارشناسري
ارشد خود نظرش را به سمت شواهد باستانشناسي معطوف كرده و در توجيه گاو شركل
بودن گرز فريدون و ديگر پهلوانان ،به مقالرهاي از هرارپر اشراره مريكنرد كره در آن بره
بررسي شواهد باستانشناختي اين گرز پرداخته است.
هارپر ( )Harper, 1985: 248اعتقاد دارد كره ايرن سرح ْ بيشرتر كراربرد تشرريفاتي
داشته اسرت .او در ذكرر شرواهد باسرتانشرناختي ،از دو گررز مفرغري رر كره در مروز
متروپوليتن هستند و احتماالً به هزار اوّل پيش از ميحد مربوط ميشوند ر نرام مريبررد
كه از كهنترين نمونهها هستند .در هر كدام از آنها ،سر گرز ،از سه سر گراو نرر تشركيل
شده كه گوشها و شاخهاي هر سه با سر مجاور آن مشتر

است ،يعني سره گراو ،سره

سر و سه چشم هستند ،ولي مشتركاً با هم سه گوش و سه شاخ دارند .عحوه بر اين ،گرز
گاوسر ديگري در موز واگنر در وورتسبورگ وجرود دارد كره قردمت آن بره عصرر آهرن
بازميگردد .ظاهراً سر گاوها در اين گرز به گرزهاي موز متروپوليتن شبيه است و شراخ
و گوش اين گاوها نيز مانند گاوهاي روي سر گرزهاي مذكور با هم مشرتر

اسرت .ايرن
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نوع سر گرز با سححي مشابه كه بهجاي گاو ،برا سره سرر قروئ ترزئين يافتره و در مروز
آشمون آكسفورد نگهداري ميشود ،قابل قياس است .اين گرز هم احتماالً بره هرزار اوّل
.م تعلق دارد ( .)Harper, 1985: 249-250او در ادامه ،به يك نقّاشي ديرواري در كروه
خواجه در سيستان اشاره ميكند كه در آن به پهلواني در حالت نشسته برميخوريم كره
گرز گاوسري به دست دارد و در ميان جانوران غريبي كه در مجاورت او تصوير شردهانرد،
موجود سهسري نيز ديده ميشود .در اين نگاره ،سح گاوسر به شكل ميلرهاي باريرك و
با سري كه شاخهاي خميده دارد ،مشخّص است .هارپر با در نظر گرفتن ايرن نكتره كره
گرز منقوش در كوه خواجه و نيز مُهرر مروز بريتانيرا كره در آنْ جنگجرويي را برا جامرة
ساساني در حال فرو كوفتن گرز بر سر ديوي آدمخوار ميبينيم و از روي جامره و ظراهر
جنگجو ميتوان حدس زد كه اين مُهر احتماالً مربوط به قرن چهارم مريحدي اسرت و از
نظر ظاهر به شر ايران مربوط است ،نتيجه ميگيرد كه رواياتِ دربرگيرند گرز گاوسرر،
احتماالً در اين سرزمينها شكل گرفته و به همين دليل است كه گرزهاي گاوسرر ر چره
از عصر آهن و چه دور ساساني ر از نظر سبك و طرر  ،غيرمعمرول بره نظرر مريآينرد
(.)Harper, 1985: 257-259

همانطور كه پيش از اين گفته شد ،در متون كهرن ايرانري ،از گررز گاوسرر سرخني
نرفته است .در هند هم سخني از گرزي كه سري گاو شكل داشته باشرد ،نيامرده اسرت.
اسماعيلپور ( )33 :2933ميگويد ازآنجاكه در هند از چنين گرزي ياد نشرده ،شرايد ايرن
گرز گاوسر در اصل به اقوام ديگري كه ايرانيان با آنان در جدال و تعامل بودهانرد ر مثرل
اقوام بومي نجد ايران ر تعلّق داشته و جنگجويان ايراني آن را گرفته و با پريشزمينرهاي
كه از گاو و ارتباط آن با جنگاوري در باورهاي خود داشتند ،سح نويافته را با اعتقرادات
خود هماهنا ديده و آن را جذ ويژگيهاي جنگاوري خويش كردهاند.
مطلبي كه در هر دو نظريّة مزبور مشتر

مينمايد ،اين اسرت كره ايرزد جنگراور يرا

پهلوان ،با گاو ارتباط تنگاتنگي دارد .به همين علّت نگارندگان بر آناند ترا ايرن موضروع
ر يعني گاوسر يا گاو شكل بودن گرز ،بويژه گرز فريدون ر را از اين منظر بررسي كنند.
گاو در داستان فريدون اهميت زيادي دارد .رابطة گاو با داسرتان فريردون ،بره نروعي
پيش از تولّد او آغاز ميشود .در دينكرد هفتم و بندهشن ،همچنين در برخي متون دور
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اسحمي از جمله تاريخ طبري ،الكامل ،آثارالباقيه ،فارسنامه نام تمام يا چند تن از اجرداد
فريدون آورده شده است كه همگي به گاو ختم ميشوند.2
نررام گرراوي كرره در ايررن داسررتان همررراه فريرردون اسررت ،در بنررد  66ارديشررت
 barəmāyaonaبه معني گاو نر به كار رفته است .در كتا نُهرم دينكررد ( )63 ،62در
ذيل داستان نبرد فريدون با ديوان مازندر آمده كه فريدون پس از پيروز شدن بر ايشران،
آنها را به «گاوِ گشن (نر) برمايون» ( )gušn ī barmāyūnبست و به باال دوانيد و آنهرا را
تبديل به سنا كرد .در بندهشن نام اجداد فريدون همه به گاو ختم ميشود .در بخرش

بيستم همين اثر ،اين نام (برمايون) براي برادر فريدون استفاده شرده اسرت .در شراهنامه
هم نام يكي از برادران فريدون ،با كمي تفاوت به صورت بَرمايه ضرب شرده اسرت .ايرن
شكل (برمايه) فق در شاهنامه آمده است؛ زيرا در غرر اخبار ثعالبي به صرورت پُرمايره و
در لغت فُرس و اشعار فراالوي و دقيقي نام اين گاو به صورت بَرمايون آمده است .خرالقي
دليل جايگزيني صورت «برمايه» بهجاي «بَرمرايون» را زبران و وزن شرعر در شراهنامه و
ابتكار خود فردوسي ميداند (.)Khaleghi Motlagh, 1989: 809
در روايت شاهنامه ،فريدون از شير گاو برمايه تغذيه ميكنرد و گفتره شرده كره گراو
برمايه همزمان با فريدون از مادهگاوي زاده شد .خالقي ميگويد تولّد حيوان همزمران برا
تولّد پيامبر ،شاه و يا پهلوان ،هم نشانهاي براي تولّد شخصيّتي بزرگ است ،و هم تولّرد او
را شگفتانگيزتر جلوه ميدهد .بنا بر روايت شاهنامه (فردوسي ،2935 ،ج  ،)56 :2فريدون تا
سه سالگي با شير برمايه تغذيه شد .خالقي معتقرد اسرت كره احتمراالً فريردون را مرادر
برمايه شير داده شده است؛ زيرا چنانكره هرر دو همزمران متولّرد شرده باشرند ،برمايره
نميتوانسته به فريدون شير داده باشد .اين احتمال وجود دارد كه به دليل اهمّيّت نقرش
گاو در اسطور فريدون ،عمل تغذية فريدون از مادرِ برمايه بره خرود برمايره نسربت داده
شده باشد .ثعالبي ( )26 :2933روايتي شبيه به آنچه در شاهنامه آمده ،ذكر ميكند با اين
تفاوت كه گاو پُرمايه در اين روايت ،گاوي تازهزاست و فريدون از شير همران گراو تغذيره
ميكند .عحوه بر غرر اخبار ،در تاريخ طبرستان (اسفنديار كاتب )63 :2962 ،ذيل بيتري ،بره
گاوپروردهبودن فريدون اشاره شده است .در آثارالباقيه (ابوريحان بيرونري )663 :2932 ،آمده،
2

 .تعداد اجداد فريدون در بعضي متون نُه و در برخي دَه نسل تا جمشيد ذكر شده است.
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همين كه فريدون به دنيا ميآيد ،سوار بر گاو ميشود؛ در شب تولّد او در آسرمان گراوي
از نور كه شاخهاي او از طح و پاهاي او از نقره است و چررخ قمرر را مريكشرد ،ظراهر و
سپس غايب ميشود؛ و آمده كه هر كس موفّق به ديدار او شود در ساعتي كه نظر بره او
ميافكند ،دعايش مستجا ميشود .در زيناألخبار (گرديزي )663 :2959 ،آمرده ،هنگرامي
كه فريدون را از شير مادر بازكردند ،بر گاو نشست .در تراريخ طبرسرتان (اسرفنديار كاترب،

 )62 :2962آمده« :فريدون در هفت سالگي بر گاو مينشست و به شكار ميرفرت ،عردّهاي
از جوانان آن ديار براي دف نكبات به شهامت او پناه ميبردند» .عحوه بر اين ،ابن بلخري
( )22 :2936گفته« :فريدون در اوّل خروج بر گاو نشست تا پادشاهي بر وي مقرّر شد».
در شاهنامه (فردوسي ،2935 ،ج  )52 :2يكي از داليلي كه فريدون براي انتقام گررفتن از
ضحّا  ،بيان ميكند ،عحوه برر انتقرام پردرش آبترين ،كشرته شردن برمايره بره دسرت
بيوراسب است .اين موضوع در دو جاي داستان ضحّا
آنجا كه ضحّا

و فريدون آمرده اسرت ،يرك برار

از موبدِ پيشگو دليل دشمني فريردون را برا خرود مريپرسرد و موبرد در

پاسخ ميگويد كه پدر فريدون به دست تو كشته خواهد شد:
يكرري گرراو برمايرره خواهررد بُرردن
تَبَه گردد آن هم به دست تو برر

جهررانجوي را دايرره خواهررد بُرردن
برردين كررين ،كشررد گرررز گاوسررر

و ديگر (همان ،)52 :آن بخش از داستان كه خواهران جمشيدْ نام و نشان فريدون را جويرا
ميشوند و او به شر كشته شدن آبتين و برمايه به دست ضرحّا

مريپرردازد و نسربت

برمايه را با خودش بيان ميكند:
همان گاو برمايره كِرم دايره برود

ز پيكررر تررنش همچررو پيرايرره بررود

ز خون چُنان بيزبران چهارپراي

راي

چرره آيررد بررر آن مرررد ناپررا

برخي مناب دور اسحمي به روايت كشته شدن ضحّا

به دسرت فريردون ،جزئيّرات

بيشتري ميافزايند؛ از جمله تاريخ طبري (طبري ،)269 :2926 ،غررر اخبرار (ثعرالبي:2933 ،

 ،)23آثارالباقيه (ابوريحان بيرونري )669 :2932 ،كه گفتوگروي ميران فريردون و ضرحّا
هنگامي كه فريدون قصد كشتن ضحّا
ضحّا

را

را ميكنرد ،بره ايرن صرورت روايرت مريكننرد:

از فريدون ميخواهد كه او را نكشرد  /او را بره خراطر جردّش (جمشريد) نكشرد؛
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فريدون در جوا ميگويد« :تو خود را بزرگ فرض كردهاي! من تو را به خراطر گراوي /

دند چپ گاوي كه در خانة جدّم بود ميكشم» .جرنس ايرن گراو در تجرار

األمرم (ابرن

مسكويه« )52 :2953 ،نر» ذكر شده است.
طبق آنچه در متون آمده ،در داستان فريدون ميتوان دو نقش براي گراو قائرل شرد؛
گاوي ماده كه پرورشدهند فريدون است و بنا به روايت شاهنامه دايرة اوسرت ،و گراوي
كه در برخي روايت بر نَر بودنش تأكيرد شرده اسرت؛ بنرابراين بايرد نقرش او را از مرورد
نخست جدا دانست.
پرسشي كه اينجا مطر ميشود اين اسرت كره چررا نقرش ايرن حيروان در داسرتان
فريدون تا ايرن حردّ پررنرا اسرت .پريش از ايرن ديرديم كره سرركاراتي داسرتان را در
چهارچو اساطير زردشتي بررسي ميكند و معتقد اسرت كره فريردون در مقرام انسران
نخستين و گرز گاوسار ،نمايند گاو نخستيناند ،و اتّحاد اين دو باعث شكسرت نيروهراي
اهريمني ميشود .امّا نگارندگان معتقدند كه شايد بتوان نقش هر دو اينها ،يعني فريدون
و گاو را (كه در متون ايراني هم به صورت نر و هم به صورت ماده از آن ذكري رفته است) ،بره
پيشتر از اساطير زردشتي ،يعني دور هندوايراني برد .براي ملموستر شردن اشرتراكات
فرهنا هندي و ايراني ،شباهتهاي خحصهواري ميان داستان فريدون ر ضحّا

و نمونة

هندياش آورده ميشود و پس از آن به بحث اصلي برخواهيم گشت.
تريته آپتيه ( )RV.Trita Āptya-و ويشروروپة (i var pa-

) اژدهرا در مترون

هندي ،شخصيّتهاي داستاني هستند كه در آن ،ايزد ر پهلوان ،اژدهاي سهسرري را كره
عناصر حيات را در بند كرده است ،ميكشرد و عناصرر در بنرد رهرا مريشروند .خحصرة
داستان از اين قرار است كه تريته آپتيره ر كره در مترون هنردي نرامش در كنرار ديگرر
خدايان طوفان هند 2برده ميشود ر در رياودا 6ايزدي است مجهّز به گرزي آهنين كره
ويشوروپه ،اژدهاي سهسر و سهدهان و ششچشمي كره عناصرر براروري يعنري گاوهرا را
اسير كرده ،ميكشد و گاوهاي در بند را آزاد ميكند (.)MacDonell, 1963: 67-68
شباهت داستان باال با داستان فريدون ر ضحّا
2

 .از جمله ايندره ،مروتها و غيره كه بعدتر به آنها خواهيم پرداخت.
6
 .سرودههاي مقدّس هند باستان.

روشن است .عحوه برر ايرن شرباهت
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كلّي ،هر دو طرف خير و شرّ داستان نيز شباهتهايي با هم دارند .شباهتهراي ظراهري
ويشوروپه با اژديدهاكه آشكار است .عحوه بر اين ،لقب ويشوروپه در هند  Ahi-به معني
مار است كه معادل بخش نخست صورت اوستايي نام اژديدهاكه يعنري  Aži-اسرت ،امّرا
شباهت تريته آپتيه و فريدون ،نام هر دو اينها با عدد سه است .بخش اوّل نام تريته ر بره
معني سوم ر برابر بخش اوّل صورت اوسرتايري نرام فريردون يعنري ()Av Θraētaona-

است .2هماورد هر دو اينها ر همانطور كه ميدانيم ر موجودي سهسر است .هر دو اينهرا
فرزندان سومي هستند كه دو برادر بزرگتر قصد جانشان را ميكنند .دو برادر تريته او را
در چاهي مياندازند ( )MacDonell, 1963: 69و برادران فريدون با روانه كرردن سرنگي
6

به سوي او قصد جانش را ميكنند (فردوسي ،2935 ،ج . )29-26 :2

از شباهتهاي اين دو داستان كه بگذريم ،در دو فرهنراِ ايرانري و هنردي ،تشربيه
خدايان به گاو ،تعبيري است رايج .در تيشتر يشت ( ،)25ايزد تيشرتر بره صرورت گراوي
زرّينگوش درميآيد .تجسّد دوم ايزد بهرام ،گاو نري است برا شراخهراي زرّيرن كره «در
باالي شاخهاي او اَمَه ( )ama-يا قدرتي خرو سراختهشرده و خرو رُسرته هويردا برود»
(پورداوود .)262 :2922 ،در هند نيز تشبيه خدايان به گاو نر بسريار پركراربرد اسرت .برراي
مثال ،در فقر ( )3 ،23 22رياودا از مادر ايندره ( )VR.Indra-يك بار برا نرام مرادهگراو
( )gr i-ياد شده است و در جاي ديگر ( )22 ،222 ،6ايندره چون گاو نرر ()gār teya-

توصي شده كه زاد مادهگاو است ( .)MacDonell, 1963: 56جرايي ديگرر در توصري
گرز ايندره ر وجره ر ميگويد ،ايندره آن را چون چاقو يا چون گاوي كره شراخش را تيرز
ميكند ،تيز ميكند ( .)Ibid: 55( )2،2923. 662مروتها ر كه ياوران ايندره هستند ر نيز
گاوزادهاند .مادر آنها هم گاو خوانده شده و گاه نيز نام مادرشران ( )pr i-آمرده (،66 ،6
 )25و لقب آنها ( )pr imātāra -يعني كساني كره مادرشران پرشرني اسرت (،69 ،22

 .)22لقب ديگر مروتها هم گاومادر ( )gomātāra -است ( .)2 ،36 ،9گرز آنها مردكش
و گاوكش است ( .)Ibid: 78( )2 ،6522مروتها نيز همچون ايندره ،برا براران و رعردوبر
مرتب اند .يكي از صفتهاي رودره ( ،)Rudra-پدر مروتها ،كه اغلب او را هم در شرمار
2

 .متشكّل از .Θraē+taona-
6
 .در با شباهتهاي اين دو ،مثالهاي بيشتري ميتوان زد كه البتّه از مجال اين بحث خارج است.
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خدايان طوفان به حسا ميآورند ،گاو نرر اسرت ( )6 ،992-3و گررزش سرح گراوكش و
مردكش لقب دارد (.)Ibid: 75( )2 ،99 ،6
از هند كه بگذريم ،شبيه شدن خدايان طوفان و جنا به گاو ،در اساطير يونان ديرده
ميشود .سرور خدايان در اساطير يونان ،زئوس ،خود را گاهي به صورت گراو درمريآورد.
زئوس به هيئت گاو ،ائوروپا شاهدخت فلسطيني را به پشت خود مرينشراند و بره كررِت
ميبرد (كرانت و هيزل .)962 :2933 ،اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كره او نيرز خرداي
طوفان محسو ميشود و آذرخش او گرزش است .پوول ( )Puhvel, 1989: 31عحوه برر
شباهتهايي كه ميان كودكي فريدون و زئوس برميشمارد ،اعتقاد دارد كره گررز گاوسرر
فريدون همانند آذرخش زئوس است.
به طور خحصه بايد گفت كه در روايات مربروط بره خردايان طوفران هنرد ،همچرون
داستان فريدون با دو گاو ،يكي نر و ديگري ماده سروكار داريم ،امّا ظاهراً كاركرد ايرن دو
موجود نر و ماده در داستان ايراني و هندي با يكديگر فرر دارد .در كرلّ ،نقرش گراو در
رواياتِ خدايانِ طوفانِ هندي را ميتوان اينگونه گفت .2 :گاو ماده كه همان مادرِ خداي
طوفان است؛  .6گاو نر كه يا خودِ خداي طوفان اسرت و يرا آنكره خرداي طوفران بره آن
تشبيه ميشود.
حال بايد ديد آيا ميتوان عناصري را از روايات ايراني در داستان فريردون برا روايرات
هندي دربار خدايان طوفان منطبق كرد يا نه؟ البتّه بايد به اين نكته هرم توجّره داشرت
كه در ايران تمايل براي تاريخي و عقحني كردن داستان فريدون مشهود است ( Lincoln,

 .)1976: 53شخصيّتهاي اسطورهاي ايران شايد در طيّ تحروّالت دينري و فرهنگري و...
بسيار زود ويژگيهاي بغانه يا نيمهبغانهاي را كه در دور هندوايراني داشتهانرد ،از دسرت
داده و هيئت انساني گرفتهاند ،ولي گاه اين ويژگيها به طور كامل از بين نرفته و خود را
به شكل ديگري نمايان ميسازد و به آن شخصيّت ،جنبههاي فو بشري ميدهد .شرايد
نبود رواياتي مانند داستان فريدون ر كه در آن شاه يا پهلواني گاوزاد باشد 2ر در اوستا يرا
متون پهلوي و تواريخ دور اسحمي و شاهنامه ،آن هم به صورت مستقيم ،امري بديهي و
عادي به نظر برسد ،امّا در اين حال هرم مريتروان برراي رسريدن بره صرورت نخسرتين
2

 :مانند آنچه پيش از اين درباره ايزدان هندي گفته شد.
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داستان ،از مطالعات تطبيقي ر كه در اين نوشته متون هندي هسرتند ر ترا حردّي يراري
جست .بنابراين با شواهدي كه پيش از ايرن داده شرد ،مريتروان گفرت كره در داسرتان
فريدون ،اين احتمال وجود دارد كه شير خوردن او از گراوي مراده كره در بيشرتر مترون
دور اسحمي و شاهنامه گاوي تازهزاست و فريدون را شير مريدهرد ،يادگراري از گراوزاد
بودن فريدون همچون همتايان هنديش يعني خدايان طوفران باشرد .نكترة ديگرر اينكره
برمايون در اوستا و متون پهلوي و تجار األمم ،گاوي نر است؛ يعني ارتبراط گراو نرر برا
داستان حفظ شده است .از اين رو به نظر ميرسد همساني خداي طوفان برا گراو نرر در
داستان فريدون تعديل شده و در شكل گرز گاوسر خود را نمايان ساخته است.
شباهتهاي فراوان فريدون و خدايان طوفان هندي ،اين احتمال را به وجود مريآورد
كه پيشنمونة فريدون ايراني و تريتة هندي ،خداي طوفراني اسرت گررزوَر كره اژدهراي
سهسر را ميكشد و عناصر باروري را رها مريكنرد .ايرن نشرانههراي ايزدگونره در تريترة
هندي بيشتر ديده ميشود؛ به همين دليل است كه دانشمندان در ايزد و يا انسان برودن
او اختحف نظر دارند ،ولي در انسان بودن فريدون اختحف نظري وجود ندارد؛ زيررا آنچره
دربار او از كهنترين متون تا متأخّرترين آنهرا آمرده اسرت ،او را انسران و شراه معرّفري
ميكنند .با تمام اينها ،بعضاً ويژگيهايي از او در متون ديده ميشود كه جنبرة اَبَرانسراني
به او ميدهد؛ از جمله در دينكرد نهم (فرگررد  )62آمرده كره پرس از غلبرة فريردون برر
ضرحّا  ،ديروان مازنردران برره آن ديرار هجروم آوردنررد و مرردم را اذيّرت و آزار كردنررد،
بهحدّيكه مردم از فريدون در مقابل ستم آنها ياري خواستند .به گفتة دينكرد در جنرا
با ديوان مازندر ،از بيني راست فريدون برف و سرماي شديد و از بيني چپ او سناهايي
به بزرگي خانه بيرون ميريخت.
از ديگر روايات اينچنيني دربار فريردون ،شررحي اسرت كره در فارسرنامه در برا
تنومندي او آمده است .ابن بلخي ( )95 :2936ميگويد« :كه قدِ فريدون به انداز نُه نيرزه،
كه هر نيزه سه باع است ،پهناي بَر و سينة او به انداز چهار نيرزه ،كمرگراه او دو نيرزه و
پهناي سُرين او به قد سه نيزه بود» .اين شر از قد و قامت فريدون ،خواننرده را بره يراد
نخستين انسان و يا ايزداني مياندازد كه در تنومندي و جثّة آنها اغرا مريشرود .نمونرة
ديگر در مختصرر البُلردان (ابرن فقيره )229 :2933 ،در شرر شكسرت خروردن ضرحّا

از
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فريدون آمده است« :فريدون او را به زنجيرها ببست و زنجيرر را بره دور كروهي بيراورد.
پس از چندي ضحّا

كوه را از جا بركند و به آسرمان پررواز كررد» .فريردون نيرز پررواز

ميكند و او را ميگيرد.2
بنابراين شايد بتوان در داستان فريدون و ضحّا  ،چهر ايزدي را ديرد كره در مقرام
خداي طوفان است و اژدهاي دربندكنند عناصر حيات را ر كره آ و يرا گراو هسرتند ر
ميكشد و عناصر باروري را رها ميسازد .آ ها به گاوهاي مادهاي تشبيه مريشروند كره
گاو نر ر خداي طوفان ر آنها را آزاد ميكند .جالرب آنكره رونرد عقحنري شردن اسرطور
فريدون بر عناصر حيات و باروري داستان نيز رسيده است .اين عناصر ،در روايرت ايرانري
برخحف روايت هندي ،نه آ و نه گاو هستند ،بلكه همچون عناصرر ديگرر داسرتان كره
صورت انساني به خود گرفتهاند ،اين عناصر باروري هرم تبرديل بره دو خرواهر جمشريد
شدهاند كه فريدون آنها را از دست ضحّا

رهايي ميبخشد .امّا اينجا نيز همچون تشرابه

فريدون و خدايان طوفان ،نشانههايي وجود دارد كه اين عناصر عقحني و انسرانيشرده را
به شكل كهنترشان پيوند ميدهد .در اوستا عبارتي كه براي دو خواهر جمشيد بره كرار
رفته  vantāاست كه بارتولومه و دارمسرتتر آن را «محبرو  ،زن» معنري مريكننرد .برا
بررسي دقيقتر روشن ميشود كه اين واژه ،شكل مؤنّث صفت مفعولي از فعل  vanبره
معني «خواسرتن و آرزو داشرتن» اسرت .بنرابراين ،ايرن كلمره بره «زن دلخرواه يرا زن
خواستهشده» معني ميشود؛ اصطححي كه براي گراو هرم اسرتفاده مريشرود .اصرطح
هندوايراني مشابه در همين زمينه  *dhainu-اسرت (در اوسرتا  daēnu-و در سنسركريت

 )dhenuاست كه براي «گاو ماده» به كار ميرود .همانطور كره بنونيسرت نشران دادهاين كلمه به معني «شيردهنده» و از فعل  dhaiبه معني «شير دادن و تغذيه كرردنِ»
سنسكريت است و احتماالً از ديرباز براي همه نوع جنس ماده اسرتفاده مريشرده اسرت.
اين صفت  dhenā-در بند مهمّي در رياودا ( )32 ،92 ،6براي «گاو مراده» و همچنرين
براي دو زني اطح شده است كه به دست داسَه (6)dāsa-هاي دشمن گرفترار شردهانرد
2

 .اين نكته شايد به نوعي يادآور نبرد خداي طوفان و اژدهاي دربندكنند عناصر باروري در آسمان باشد.
6
 .داسهها لقبي است كه آرياييان هنگام ورود به هند به بوميان آن سرزمين دادند .اين واژه رفتهرفته معني دشرمن
يافت .شكل سنسكريت واژ  dāsa-همان است كه در بخش دوم صورت اوستايي نرام اژيدهاكره ()Aži Dahāka-
با تحوّل  sسنسكريت به  hاوستايي ديده ميشود.
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( .)Lincoln, 1976: 53در نتيجه ميتوان سير انساني شدن عناصر باروري را از آ و گاو
تا زن ر كه در داستان فريدون تثبيت شده است ر پيگيري كرد.
شايد علّت اين سير عقحني در اساطير ايراني بر خحف اساطير هندي ،وجود شرخص
زردشت و تفكّرات او باشد كه از راه ادبيّات زردشتي به دست ما رسيده است .اين مترون
ر از اوستا گرفته تا متون پهلوي ر سعي ميكنند زردشت را نمونة انسران كامرل معرّفري
كننررد و او را از اخررحف و اسرحفش برررتررر جلرروه دهنررد؛ بررراي مثررال ،در فقرررههررايي از
زامياديشت ،وقتي فرّه از جم جدا مريشرود و بره فريردون و گرشاسرب مريرسرد ،اوّلري
پيروزمندترينِ پيروزمندان و دومي زورمندترينِ زورمندان لقب ميگيرند ،امّرا در انتهراي
هر دو بند اين جمله ميآيرد «برهجرز زردشرت» .برا چنرين ديردي بره شخصريّتهراي
اسطورهاي مانند فريدون ،ميتوان فرض كرد در رواياتي كره بره ويژگريهراي بغانره و يرا
نيمهبغانة پهلوانان و شاهان پيش از زردشت اشرارهاي شرده بروده ،از مترون حرذف و يرا
مجالي براي بروز به آنها داده نشده است .اين روند در متون پهلوي ادامه مرييابرد ،ولري
متون دور اسحمي ،فريدون را در شمار بهترين مردمان و پادشاهان قرار ميدهنرد و از او
همچون پادشاهي آرماني ياد ميكنند ،و گاه خصوصيّاتي از او نقل مريكننرد كره يرادآور
خدايان طوفان و جنا است.
نتیجه
بررسيهاي تطبيقي در حوز اساطير ،بعضاً راهگشاي بسرياري از ابهامرات و كمبودهراي
متني است؛ اساطير ايران نيز از اين ابهامات مستثني نيسرت .ازآنجاكره جمر آورنردگانِ
متوني كه بازگوكنند اسراطير ايرانري انرد ،در بيشرتر مروارد گزينشري عمرل كرردهانرد،
نارساييها و ابهاماتي در روايات اسرطورهاي ايرران ديرده مريشرود .در چنرين اوضراعي،
بهترين وسيله براي بررسي اساطير ،بررسي تطبيقي است .به دليل زندگي مشتر

اقروام

هندوايراني در گذشتههاي دور و تشابهات نسبتاً زياد دينري و فرهنگري ايرن دو قروم ،در
بررسي آن بخش از اساطير ايران كه به داليل مختل مبهماند ،بررسري اسراطير هنردي
خالي از فايده نيست .با بررسي متون ايراني و هندي در اين مقاله و كنار هرم قررار دادن
شواهد ،ميتوان گفت كه فريدون از بسياري جهات شبيه خدايان طوفان هنردي اسرت و
اين شباهتها در توجيه گاو شكل بودن گرز فريدون ياريرسان هستند؛ بدين ترتيب كه
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گرز گاوسر فريدون ،يادگاري است از ارتباط او به عنوان خداي طوفان با گاو نر .همچنين
گاوزاد بودن خدايان طوفان در داستان فريدون ،در متون دور اسحمي به شير خوردن او
از گاوي برمايهنام تبديل شده است ،كه داية اوست .هر چند تشبيه شردن بره گراو نرر و
گاوزاد بودن فريدون از يادها رفته است ،امّا بايد توجّه داشت كه اسطوره همواره خرود را
تعديل ميكند و ويژگيهاي كهن را در قالب و صورتي نو نمايان ميسازد.
منابع
ابن اثير ،عزّالدّين علي ( ،)2922تاريخ كامل اسحم و ايران ،ترجمة عبّاس خليلي و ابوالقاسم حالت ،جلرد
اوّل ،تهران ،اساطير.
ابن بلخي ( ،)2936فارسنامه ،به تصحيح گاي لسترينج و رينولد نيكلسون ،تهران ،اساطير.
ابن فقيه همداني ،ابوبكر احمد بن محمّد بن اسحا ( ،)2933مختصر البلدان ،ترجمة  .مسعود ،تهران،
بنياد فرهنا ايران.
ابوريحان بيروني ( ،)2932آثارالباقيه عن قرونالخاليه ،تصحيح پرويز اذكايي ،تهران ،ميراث مكتو .
ابوعلي مسكويه ( ،)2923تجار األمم ،جلد اوّل ،تحقيق ابوالقاسم امامي ،چاپ دوم ،تهران ،توس.
اسفنديار كاتب ،بهاءالدّين محمّد بن حسرنبرد ( ،)2962تراريخ طبرسرتان ،جلرد اوّل ،از ابترداي بنيراد
طبرستان تا استيحي آلزيار ،به تصحيح عبّاس اقبال ،تهران ،اساطير.
اسماعيل پور ،عليرضا (« ،)2933بررسي تحليلي اسطور گرشاسپ» ،پاياننامة كارشناسي ارشد در رشتة
فرهنا و زبانهاي باستاني دانشگاه تهران.
ايرانشاه بن ابيالخير ( ،)2922كوشنامه ،به كوشش جحل متيني ،تهران ،علمي.
پورداوود ،ابراهيم ( ،)2936زين ابزار ،تهران ،اساطير.
تفضلّي ،احمد (« ،)2933تصحيح و ترجمة سوتكر و ورشت مانسر نسك از دينكرد نهم» ،رسالة دكترري
در رشتة زبانشناسي همگاني دانشگاه تهران.

ثعالبي ،ابومنصور محمّد بن عبدالملك ( ،)2933غرر اخبار ملو

فرس و سيرهم ،ترجمة محمود هدايت،

تهران ،اساطير.
دومزيل ،ژرژ ( ،)2939سرنوشت جنگجو ،ترجمة مهدي باقي و شيرين مختاريان ،تهران ،قصّه.
دينوري ( ،)2939اخبار الطّوال ،ترجمة محمود مهدوى دامغانى ،تهران ،ني.
سركاراتي ،بهمن ( ،)2936سايههاي شكارشده ،تهران ،طهوري.
طبري ،محمّد بن جرير ( ،)2926تاريخ طبري ،ترجمة ابوالقاسم پاينده ،تهران ،اساطير.
فردوسي ،ابوالقاسم ( ،)2935شاهنامه ،به كوشش جحل خرالقي مطلرق ،دفترر يكرم ترا هشرتم ،تهرران،
دائر المعارف بزرگ اسحمي.
فرنبغِ دادگي ( ،)2936بندهشن ،گزارنده :مهرداد بهار ،تهران ،توس.

2  شمارة پیاپي، 312  پايیز و زمستان،2  شمارة،3  دورة، ادب فارسي/ 44

. طهوري، تهران، ترجمة منيژه احدزادگان آهني، كاو آهنگر،)2933(  آرتور،كريستنسن
. ماهي، تهران، ترجمة رضا رضايي، فرهنا اساطير كحسيك،)2933(  مايكل و جان هيزل،كرانت
 دنيراي، تهرران، مقدّمه به قلرم سرعيد نفيسري، تحقيق عبدالحيّ حبيبي، زين األخبار،)2959( گرديزي
. كتا
. توس، تهران، ترجمة احمد تفضّلي،)2932( مينوي خرد
. اساطير، تهران، تفسير و تألي ابراهيم پورداوود،)2922( يشتها
Dādestān ī Dēnīg (1998), Part I, Mahmoud Jafari-Dehaghi, Paris.
Harper, P.O. (1985), The Ox-headed Mace in Pre-Islamic Iran, Acta Iranica
24.
Khaleghi Motlagh, Dj. (1989), "Barmāya", In E. Yarshater (ed), Encyclopedia
of Iranica III London and New York
Lincoln, B. (1976), The Indo-European Cattle-Riding Myth, History of
Religion, Vol. 16, No. 1.
MacDonell, A. (1963), Vedic Mythology, Delhi.
Puhvel, Jaan (1989), Comparative Mythology, Baltimore.
Watkins, C (1995), How to Kill a Dragon, New York.
West, M.L. (2007), Indo-European Poetry and Myth, Oxford.

