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  *معصومه باقري

  چكيده
بـزرگ  گيـو، پهلـوان    كـه  دنـ ده و متون دورة ميانه نشـان مـي   شاهنامهدر بسياري شواهد 
گـردد. ويـو،    هاي او به عصر كهن هندوايراني بازمي سرشتي ايزدينه دارد و ريشه ،شاهنامه

باد، از خدايان ارتشتار هندوايراني است كه در فرهنگ ايراني دو پاره شد و پارة نيـك   ايزد
مانند  ،ها نقش اصلي دارد كه گيو در آن شاهنامههاي  وه نام گرفت. برخي از داستان آن وايِ

د كه اين نده رود نشان مي و نبرد كاس ،آوردن كيخسرو از توران به ايران، تسخير دژ بهمن
تصادفي است و ريشه در سرشت يگانة ويو و گيو دارد. در اين  اي هها فراتر از رابط شباهت
و افراسـياب   ،زا، اهـريمن  صورت بادهاي سرد و مرگ به ،بد ها، پارة ديگر ويو، واي داستان
دهد كه واژة  واجي نشان مي هاي چنين، قوانين حاكم بر تحول گيرد. هم و قرار ميگي دربرابر

تواند به واژة گيو دگرگون شـود كـه خـود تأييـدي بـر فـرض ايـن         ويو در گذر زمان مي
  پژوهش است.

  ، حماسه، اسطوره.يشت رام، ويو، شاهنامهگيو،  ها: واژهكليد
  

 مقدمه. 1
پايـة   با ايندره و هم راه هماست. در متون ودايي وايو اغلب  وايو يا ويو از ايزدان هندوايراني

شناخت و آن واته  بر وايو، ايزد ديگري نيز براي پديدة باد مي افزون ،اوست. دين هندوايراني
)vāta(  .واته«واژة بود« )vāta(  ويو«و واژة« )vaiiu( از ريشـة اوسـتايي    هردوvā- ) وزيـدن (

 ؛يـو ايزدجـو و تجسـمي از فضاسـت    او .)Bartholomae 1961: 1357-1408( انـد  گرفته شده
آورد و  ارمغـان مـي   بـه زا زندگي  چنين تجسمي از باد، بادي دوگانه، بادي كه در ابر باران هم

و بادي كه در طوفان مرگ را نصيب  ،بخش است، دم و روح جهان هستي است ايزد زندگي
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رحـم لقـب    يـوي بـي  امـرگ راه و  علت  همين  به ؛آفرين است د و ايزد مرگكن اشخاص مي
نيبرگ بر اين باور است كه  .او ايزد جنگ استدرضمن  .)JamaspAsa 1982: 1( گرفته است

وايو روزگاري در سرزمين شرقي برترين خدا بوده است، حتي از ميترا و اهـورامزدا مقـامي   
تـه اسـت   كم شخصيت او رنگ باخته و مقـامي فروتـر از آنـان ياف    باالتر داشته است، اما كم

  ).78 - 57: 1392نژاد  ؛ باقري حسن كياده و رستگاري317، 78: 1383(نيبرگ 
ها، شخصيت متفاوتي در دو  ها و ايراني پس از جدايي هندي ،وايو در مسير حركت خود

كند، اما در يك ويژگي وايوي ودايي و وايوي ايراني با هم به نقطة اشـتراك   فرهنگ پيدا مي
منـد و   . وايو در وداهـا بسـيار شـكوه   اند خدايان نيرومندي هردوه رسند و آن اين است ك مي

هـاي   به او صفاتي است كـه در حماسـه  شده  داده نسبتپرتوان توصيف شده است. صفات 
و تنـدروترينِ  اسـت  نيرومنـد   دهنـد. او بسـيار   عصر پس از اسطوره به پهلوانان نسبت مـي 

درگرفت  نوشيدن نخستين جرعة سومهاي كه براي  نوش است، در مسابقه خدايان است، سومه
نوشي  به اساطير هندوايراني، سومه توجهبا .)475: 1387او از همة خدايان پيشي گرفت (بهار 

، )Macdonell 1917: 42( اي چـون اينـدرة هنـدي    هـاي جنگـاوران برجسـته    يكي از ويژگي
اي  گانه ت سه). وايو در طبقا135: 1388و رستم ايراني است (باقري حسن كياده  ،گرشاسب

طبقة دوم، ميان ايزدان  كه ژرژ دومزيل براي جامعه و دين هندواروپايي ترسيم كرده است در
: 1392گيـرد (نـامورمطلق    جنگاور، چه در جامعة هندي و چه در جامعة ايرانـي، قـرار مـي   

همين سرشت جنگاور اوست كه تهمـورث از   علت ). به365 - 363: 1387؛ بهار 175 - 159
  :شودچون اسبي سوار   خواهد تا بر اهريمن پيروز و بر آن ياو ياري م

همة ديوان و مردمان [درونـد]،   يابي ارزاني دار كه بر اي اندرواي زبردست! مرا اين كام
بر همة جادوان و پريان پيروز شوم، كه اهريمن را به پيكر اسـبي درآورم و سـي سـال    

  ).12، بند 1ة ، كرديشت رام[سوار بر او] تا در كرانة زمين تاخت آورم (

فضـاي تهـي دو جهـان هرمـزدي و      وايو در اساطير ايراني ايزدي است نيرومند كـه بـر  
كنند. او دليرترين  راند و اهورامزدا و شاهان اساطيري از او طلب ياري مي اهريمني فرمان مي

در بودن آغازين،  اي چهره ايزدي است كه خودي بر سر و طوقي بر گردن دارد. برخالف تك
خوريم كه يكي هرمزدي و ديگر اهريمني اسـت.   ادبيات اوستايي و پهلوي به دو وايو برمي

كـه اهريمنـي اسـت     بخشنده و آورنـدة بـاران اسـت و آن    كه هرمزدي است ايزدي بركت آن
). وايو با چهرة دوگانة خود گـاه ايـزد   475: 1387خشكي يا سيل بايد بوده باشد (بهار   ديو

) 5 ، بند1ة ، كرديشت رامكند ( دهد كه از آفرينش سپندمينو حمايت مي يارتشتاري را نشان م
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. در منـابع  )JamaspAsa 1982: 10( شـود  ناك مـرگ ظـاهر مـي    و گاه در هيبت خداي ترس
 بـد  وايِو  )wāy ī weh( وه وايِيابد و نام  تري مي پهلوي تفاوت اين دو شخصيت تمايز بيش

)wāy ī wattar( بـد اهريمنـي،    وايِوه هرمزدي آورندة باران است و  وايِ شود. به آن داده مي
  سالي است. و پديدآورندة خشك ،زا مرگ
  

  دگرديسي ويوي اساطير به گيو حماسه. 2
تـوان   مـي  شـاهنامه نامي از ويو در منابع پس از اسالم نيست، اما نشان او را در آثاري چون 

كه در جبهة نبرد ميان ايـران و تـوران    اي كننده يافت؛ رد پاي او در بادهاي هوشمند و تعيين
هـايي   بـه صـحنه   شاهنامهشود، در  وزد يا در برخي نبردهاي گرشاسپ و رستم ديده مي مي

بخـش   گـرِ جـان   هاي نـوازش  زا و نسيم و مرگ ،هنگام، سرد ههاي ناب خوريم كه طوفان برمي
پهلواناني كه با باد يـا  كنند؛ يا  و سرنوشت جنگ را تعيين مي ندريگ ميديگر قرار  دربرابر يك

و  ،كـاري  نـام، خـويش   1.خيزنـد  تجسم ديگري از آن چون ديو و ضد قهرمان به نبرد برمـي 
و رفتارهـايي   ،گيـرد  عهده مي هايي كه بر مأموريت و ، جايگاه پهلوانيشاهنامهاعمال گيو در 
ارد. آيا مطابقت د ،ايزدكهن هندوايراني ،كاري ويو زند با شخصيت و خويش كه از او سر مي

ممكن است ايزد ويو در مرحلة انتقال از اسطوره به حماسه به شخصيت حماسي گيو تحول 
اي ميان ويـو و گيـو    كنيم كه چه رابطه از نام او شروع مي ،و دگرديسي يافته باشد؟ نخست

شـناختي   كه قواعد زبـان  يافتة واژة ويو باشد، و اين تواند تحول برقرار است، آيا واژة گيو مي
  كند. ين تغييري را چگونه توجيه ميچن
  

  شناسي واژة گيو ريشه 1.2
دار  يكـي از پهلوانـان نـام    )463 ،2: ج 1386(فردوسـي   گيو از خاندان گودرز كشـوادگان 

آمده  gēvشكل  بهو در متون دورة ميانه ااست. نام  شاهنامهكاووس و كيخسرو در  دورة كي
 )bīy(» بـي «صورت  هاي طبري به ر نوشتهد .)4 ، بند54فصل  :1390 روايت پهلوي( است

بن محمد قمـي نـام     و حسن شده تثب )90: 1381سن  ؛ كريستن601 ،2 ج :1388(طبري 
 دانسـته اسـت   )vēv( »ويو«تر  لدكه آن را صورت كهنوآورده است كه ن )bīb( »بيب«او را 

 ؛471- 469: 1390مطلـق   خالقي ؛436: 1318 القصص و  تواريخلا  مجمل ؛27 تا: بي (اصفهاني
Khaleghi Motlagh 2001: vol. 10, 577-578(. ويو )vēv(بيب ، )bīb( بـي ، )bīy( ،  و هـم

  هستند. )vaiiu( وايوتلفظي ديگرگون از واژة اوستايي  گيهم )gīv( گيو
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شـود بـا اصـول و قواعـد      گيو در متون ديـده مـي   واژةهاي گوناگوني كه براي  صورت
 vaiiu توانند صورت تغييريافتـة  پذير است و همه مي توجيهشناسي  واجي در زبان هاي تحول

تحـول يافتـه    bبـه   vaiiuآغازي در واژة  vكنيم،  را بررسي مي» بي«و » بيب«باشند. نخست 
 bو با حذف واج  شده است» بيب« bپاياني به  vتبديلبا و سپس  vپاياني به  uواج  است و

آغـاز شـود و    vاي باستاني بـا واج   م كه اگر واژهداني مي .است آمده  دست به» بي«پاياني، نام 
توانـد   ميآغازي  vباشد، در فارسي نو  iyيا آواگروه  a,ā,ē,īهاي  واج پس از آن يكي از واكه

، امـا  شـود  تبـديل مـي   bādكه بـه   vātaمانند:  .)23 - 22: 1375د (ابوالقاسمي شو bتبديل به 
جـاي مانـده    بـر » گيو«و نام ه شد gديل به آغازي تب v چگونگي تبديل واژة ويو به گيو كه

 vباشد، در زبـان فارسـي نـو واج     ,i,u,ŗ هاي آغازي يكي از واكه vاگر واج پس از  :است
v مانند: ؛خواهد شد gآغازي تبديل به واج  hrka-  كه بهgurg هايي  شود؛ البته واژه تبديل مي

ممكـن   g و bبه  vتبديل واج  صورت دو هرشوند گاهي در فارسي نو به  شروع مي vكه با 
 ضبط شـده اسـت  » بهشت«معني  به» گشتا«واژة  برهان قاطعكه در  است تحول يابند، چنان

دو تحول داشـته اسـت:    wahištظاهراً واژة  .)»گشتا«، ذيل واژة 3 : ج1342(خلف تبريزي 
 goزي بـه  آغـا  vaو بار ديگر با تبديل » بهشت«تبديل به  beآغازي به  vaيك بار با تبديل 

توانـد   شكل زير مـي  به vaiiu، بنابراين ).76 - 63: 1380(باقري  تغيير يافته است» گشتا«به 
  تحول يابد:

vaiiu: v→g/ ai→ē→ī/ u→v: gīv 

vaiiu: v→b/ ai→ē→ī/ u→v→b: bīb 

vaiiu: v→b/ ai→ē→ī/ u→−: bīy 
  
  هاي ويو و گيو همانندي 2.2

پذير است. جايگاه گيو ميان پهلوانان  با وايو سنجشاز نام گيو كه بگذريم، شخصيت گيو نيز 
ويژه  هكه او در ميدان نبرد، ب اي بسيار شاخص و برجسته است، جنگاوري و دالوري شاهنامه
دهد كه نقش ايزد  دهد به او اين ظرفيت را مي از خود نشان مي ،هاي ايران و توران در جنگ

رستم در  فقطو خود بر اين باور است كه بزرگ و جنگاوري چون ويو را بر عهده بگيرد. گي
  كارزار بر او برتري دارد:

 ندانم كه با مـن كنـد كـارزار      گذشته ز رستم به ايران سوار
  )432 ،2 : ج1386(فردوسي 
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كـه   گُلباد توراني، آن .دانند ديگران در رويارويي با گيو حتي او را جنگاورتر از رستم مي
گزيند، در وصف گيو، زخم گـرز و پـيچش و    يي با گيو برميپيران از پهلوانان براي رويارو

  شمارد: گردش او را از رستم نيز برتر مي
ــنيده     ام من آورد رستم بسـي ديـده   ــز بش ــاوران ني  ام ز جنگ

 نه در پيچش و گردش كارزار   به زخمش نديدم چنان پايدار
  )433(همان: 

انـدازد،   مي  دام گيو او را نيز با كمند به رود، پيران خشمگين از گُلباد خود به جنگ گيو مي
فرستد، افراسياب  بسته به توران بازمي گذرد و دست گيس از خون او درمييكه با پادرمياني فر
كند او گيو را يافته و  شود، گمان مي بيند كه سوار بر اسب به او نزديك مي پيران را از دور مي

بينـد و حقيقـت    وان خسـته و مجـروح را مـي   شود پهل تر كه مي پيروز بازگشته است، نزديك
كند توصيفي است از  شود. توصيفي كه پيران از گيو براي افراسياب مي ماجرا بر او آشكار مي
و نه ببر بيـان در صـف كـارزار     ،همتا كه نه شير ژيان، نه گرگ درنده يك پهلوان بزرگ و بي

  گويد: مي  برد اوسوزد و در وصف ن مانند او نيست؛ روز جنگ دريا از بيمش مي
ــران    ــرز گ ــه گ ــد ب ــت اندرآم  كوفــت چــون پتــك آهنگــران همــي   نخس

ــيب     به پاي و ركيب به كوس و به اسپ و ــه ش ــد ب ــراز اندرآم ــوار از ف  س
 فـزون زانــك باريــد بـر ســرش تيــغ     همانـــا كـــه بـــاران نبـــارد ز ميـــغ

 ست با گرز جفـت  تو گفتي كه گشته   بـر بخفـت   چو اندر گلستان بـه زيـن  
  )444 - 433: همان(

  جنگاوري گيو 1.2.2
در  ايزداني كه جنگاور و ارتشتارند بسيار برجسـته و باشـكوه اسـت.    بينجايگاه ويو نيز در

)، نيرومنـدترين،  56، بنـد  11 ةتـرين رزمنـدگان (كـرد    خوانيم كه ويو از چابك مي يشت رام
ديوسـتيز   هاسـت و  آن )47، بنـد  11 ةاسـتوارترين (كـرد   و )،46، بنـد  11 ةدليرترين (كـرد 

در فصلي كه بـه   بندهشدر شود.  ) ناميده مي45، بند 11 ة) و فرياب (كرد46، بند 11  ة(كرد
هاي ايزدان اختصاص يافته است نقش جنگاوري ويو از همة ايزدان  كاري كردارها و خويش

 ]او را[رام كـه  « كه او ساالر مينوان ارتشتار خوانده شده اسـت:  اي گونه ديگر بارزتر است، به
خداي اسـت كـه درميـان مينـوان،       خداي خوانند، خود ايدون وايِ درنگ درنگوايِ نيكويِ 

  ).111: 1378دادگي  (فرنبغ »كاري دارد خويش ]به[ارتشتاران ساالري را 
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چون بادي وزان  و تيزرفتار است و هم ،گيو هنگامة نبرد چون ابر و باد پرشكوه، پرهيبت
  پراكند: گرد و خاك مي

ــي بــ  ــرش ــر  رآورد ب ــان اب  كه تاريك شد مغز و جان هزبر   س
 ز پرخاش او خاك شـد الژورد    ميان سواران درآمـد چـو گَـرد   

  )431 ،2: ج 1386فردوسي (
تنـه از عهـدة    گيـرد، يـك   هاي خود او را در محاصره مـي  سپاه دشمن با نيزه كه هنگامي

  اند: نيستان كردهكه از انبوهي صحنة كارزار را چون آيد  برميداران  نيزه
ــاه   ــد آوردگ ــتان ش ــزه نيس  بپوشيد ديـدار خورشـيد و مـاه      ز ني
 ز خون نيستان كرد چون ميستان   غمــي شــد دل شــير در نيســتان
ــو   ــد گي ــراوان بيفگن ــان ف ــو    ازيش ــواران ني ــد آن س ــتوه آمدن  س

  )همان(

  سالح ويژة گيو 2.2.2
  ها را دارد: ستفاده از همة سالحخوبي و چابكي توان ا بهدر نقش ايزد جنگاور،  ،گيو

 ريخــت آتــش ز پــوالد بــرز همــي   زماني به خنجـر، زمـاني بـه گـرز    
 سران را همه سر شد از جنگ سير   از آن زخــمِ گوپــالِ گيــوِ دليــر   

  )همان(
كه خواهيم ديد در فتح دژ بهمن نيز از سالح نيزه  ولي سالح ويژة گيو نيزه است و چنان

ويو با آن خـود را توصـيف    يشت رامان نيزة معروف ويو است كه در كند كه هم استفاده مي
» دار نام مـن اسـت، نيـزة آزنـده نـام مـن اسـت        نيزة سرتيز نام من است، نيزة پهن«كند:  مي

ي با ايزد راه همهمان رفتاري را در  ،ايزد باد ،ويو مهريشت). در 48، بند 11 ة، كرديشت رام(
مهر در كارزار  دركنارويو ؛ زند جا گيو به آن دست مي ر ايندهد كه د انجام مي ،مهر ،جنگاور

  .)Gershevitch 1959: 21(گرداند  هاي دشمنان او را برمي حضور دارد و نيزه
هـاي   شود و گيـو نيـز در بزنگـاه    اش معرفي مي وايو با نيزه ،كه ديديم ، چنانيشت رامدر 

  يابد سالحش نيزه است. معنادار كه سيماي فراطبيعي مي

  جامة ويژة گيو 3.2.2
توان بـر   ، جامة ارتشتاري ويو را نيز ميهستبر نيزة مخصوص ويو كه در دستان گيو  عالوه

 :آمـده اسـت   بنـدهش هـاي خطرنـاك خـود بـر تـن دارد. در       تن گيو ديد كه در مأموريت
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اهريمن به قلمرو روشني حمله كـرد، هرمـزد خـود جامـة دانايـان جامـة سـپيد         كه هنگامي
امـا وايِ نيكـو جامـة    ، وشيد؛ سپهر جامة كبود پوشيد، كه جامة واستريوشي استآسروني پ

رنگ  وايِ نيكو جامة زرين، سيمين، گوهرنشان، والغونة بس«رنگ ارتشتاري به تن كرد:  بس
سـاالر   درمقامكه ويو،  ). اين48 - 47: 1378دادگي  (فرنبغ» جامة ارتشتاري است ]كه[پوشيد 

كـه   تواند دليلي باشد بر اين شود مي چنين توصيف مي اينمة خود با جا ،جنگاوران هرمزدي
ناپذير گيو تأكيد شده است. دستاورد بزرگ گيو در  زره شكست ربهمه  اين شاهنامهدر چرا 

پـاس   ساله براي پيداكردن كيخسرو زره سـياوش بـود كـه فـريگيس بـه      جوي هفتو جست
گيو خود از گنج پر از دينـار و گهـر و    ،خدمتي كه گيو كرده بود آن را بدو بخشيد. درواقع

  مندتر از همه يافت و برگزيد: كه فريگيس درمقابل او گذاشت، زره را ارزش ،ياقوت
 گزين كرد درع سـياوخش نيـو     چو افكند بر خواسته چشم گيو

  )436 ،2 ج :1386(فردوسي 
بار در  . نخستينهاي مهم خود اين جامة بغانه را بر تن دارد گيو در همة جنگ ،پس ازاين

كـه   ،كند براي رويارويي با پيران همان سفري كه كيخسرو و فريگيس را به ايران هدايت مي
  پوشد: درپي آنان شتافته است، مي

 كش را به زيـر  همان بارة دست   بپوشيد درع و بيامـد چـو شـير   
  )همان(

دادنش نيست.  ستجامة ارتشتاري ويو داراي چه امتيازاتي است كه گيو حاضر به ازد اام
و آتش در آن كارگر نيسـت، و نيـزه و    ،شود ناپذير است، در آب تر نمي زره پرگره و آسيب

رود. اين توصـيف گيـو اسـت از زره كـه هنگـام عبـور از        شمشير هندي نيز در آن فرونمي
  خواهد: ها از رود زره او را مي كه درمقابل گذراندن آن گويد، مي جيحون به باژخواه

 را نــداني گــره تــا گــره  كــه آن   ه جستي به كشتي زرهچهارم ك
 بـر بـود كـارگر    نـه آتـش بـرو      نگر در چنـين آهـن از آب تـر   
 همي باژ خواهي بـدين آبگيـر؟     نه نيزه، نه شمشير هندي، نه تير

  )447، 446(همان: 
پس از  كند. در داستان فرود، روشدن با فرود سياوش نيز بر تن مي هزره را گيو براي روب

كند براي كشتن فرود بر فراز قلعـه   دست فرود، گيو سعي مي شدن ريونيز و زرسپ به كشته
  شناساند: چنين به فرود مي ايناو را  ،نماي فرود راه ،برود. تخوار
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 گه رزم درياي نيل است و بس   ست و بس ورا گيو خوانند، پيل
ــر    هچو بر زه به دشت اندرآري گر ــذر ب ــد گ  زره خــدنگت بياب
 نترسد ز ژوپين و تيـر خـدنگ     سليح سياوخش پوشد به جنگ

 )48 ،3 ج :همان(

داند كه بر ايـن زره   چنين مي ناپذيربودن زره گيو آگاهي دارد و هم و چون دربارة آسيب
  گويد اسب را نشانه بگيرد: هيچ سالحي كارگر نيست، به او مي

ــردد     بكش غرق و پيكان سوي اسپ ران ــته گ ــر خس ــرانمگ ــون گ  هي
  )49(همان: 

ت بيـژن،  ئـ اي همان گيـو اسـت در هي   گونه گردد و پسر او بيژن، كه درواقع به گيو بازمي
شود. ترديدي نيست كه رمز پيروزي او در نبـرد بـا فـرود زره     روشدن با فرود مي هآمادة روب
  دهد: ناپذير است كه گيو به او مي آسيب

ــرَش   ــياوش ب ــتاد درع س  ني يكي مغفـرش همان خسروا   فرس
  )51(همان: 

زره گيـو بـر     بيژن را هالك كند، چـون  بكند اس اين بار نيز تخوار به فرود توصيه مي
  اوست:  تن

 كجــا گيــو زد بــر ميــانش گــره   و ديگر كـه دارد هـم او آن زره  
ــارزار    برو تير و ژوپين نيايـد بـه كـار    ــد ك ــاده كن ــر پي  ســزد گ

  )همان(
 شاهنامهتواند ويوبودن گيو را اثبات كند، اما در  تنهايي نمي ها به م است كه اين نشانهمسلّ
. بخشـد  تر قوت مـي  باره وجود دارد كه اين فرضيه را بيش تري نيز دراين هاي روشن گواهي

هـا گيـو    هايي كه در آن هاي گيو و داستان ويژه در مأموريت هب ،شاهنامههاي  برخي از داستان
و آوردن كيخسـرو از تـوران بـه     ،رود، تسخير دژ بهمن كاس بازيگر اصلي است، چون نبرد

  اي براي تقويت اين ديدگاه باشد. كننده تواند داليل قانع ايران مي
  
  آوردن كيخسرو به ايران 3.2

شود كيخسرو را از توران به ايـران بيـاورد؟ گـودرز، پـدر      چرا از ميان پهلوانان گيو مأمور مي
زا بـه گـودرز    آيد و سروش بر فراز آن ابر باران ز ايران برميبيند ابري پرآب ا خواب مي ،گيو
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سالي رهايي يابي، بدان كه كيخسـرونامي از   خواهي از اين تنگي و خشك گويد كه اگر مي مي
كنـد و كـين    پشت سياوش در توران است كه بايد به ايران بيايـد. او تـوران را زيـرورو مـي    

تواند نشـان او را بيابـد و    يك نفر است كه مي طفقگيرد،  را از افراسياب مي ،سياوش، پدرش
  آن گيو است:

 جز گيو از او كس نشان هنيابد ب   كشـان  ز گردان ايـران و گـردن  
  )413 ،2 ج همان:(

وجود ابر و باران در خواب  ،چنين چه بايد كيخسرو انجام دهد هم بودني و مقدربودن آن
هاي ژرف اسـطورة   كه گيوِ پهلوان را به اليه دان هاي آشكاري نشانه ،عقيدة نگارنده گودرز، به

رود، او از همـان نخسـت    سرعت به مرز تـوران مـي   تنهايي و به د. گيو بهنده ميكهن پيوند 
پرسد آشكار  چهرة مهيب و جنگاور خود را با كشتن هركسي كه از او نشان كيخسرو را مي

كـه سـرانجام    ان است تا اينكند. گيو هفت سال با رنج و سختي در كوه و بيابان سرگرد مي
كه جامي پر از مي در دست و  يابد، درحالي چشمة روشني مي دركناراي  كيخسرو را در بيشه

. شـود  مـي زده  شناسد و گيو شگفت تاجي از گل بر سر دارد. كيخسرو با ديدن گيو او را مي
 ها از فـرّ ياد دارد كه زمـاني ايـن سـخن ر    هگويد كه مادرش اين را از سياوش ب كيخسرو مي

  ايزدي بر زبان آورده است:
ــدان ــان   ب ــردد جه ــه گ ــه ك ــو گ ــرافراز   دار ني ــد ســ ــران بيايــ ــو از ايــ  گيــ

ــام    مرو [كيخسرو] را سوي تخت ايران برد ــرِ نــ ــرد  بــ ــيران بــ  داران و شــ
 همــان كــين مــا را بــه جــاي آورد       مــردي بــه پــاي آورد   جهــان را بــه 

  )424(همان: 
گويي و ضمن گفت ،پس از بيدارشدن از خوابي معنادارسياوش  ؛درواقع هم چنين است

به همة وقايع پس از مرگ خود اشاره كرده بود ازجملـه   ،ناك با فريگيس شورانگيز و سوگ
  به آمدن گيو:

 بــه فرمــان دادار بســته كمــر      گــر از ايــران بيايــد يكــي چــاره
ــان  ــا پســر در نه ــرا ب ــدر ت  سوي رود جيحون بـرد ناگهـان     از اي

  )346 (همان:
 شـاهنامه شود كيخسرو را به ايران بياورد، چنـين امـري در    كه چرا گيو مأمور مي اما اين

رساند كه در برخي منابع پهلوي بـه   انجام مي بهاي را  تصادفي نيست؛ او درواقع همان وظيفه
  ويو نسبت داده شده است:
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)، 3، بنـد  63، فصـل  گستان دينيدداايزد واي (ويو) هدايت شده بود ( دست بهكيخسرو 
) حكايت شده اسـت.  5 - 1، بند 33(فصل  دينكرتاين داستان با توضيحاتي در كتاب نهم 

ي راهـ  هـم هنگام رستاخيز كيخسرو با ايزد واي، خـدايي كـه مردگـان را     ،سوتگرنسك بنابر
و خواهد پرسيد چرا ا كند و در رستاخيز مردگان تأثير فراوان دارد، ديدار خواهد كرد و از مي
اند از ميـان بـرده اسـت؟ واي پاسـخ      ه از مردان را كه به فرّ و شكوه خود مشهور بودههم آن

د و بـر او  كن و به شتر بدل ميگيرد  ميكيخسرو او را  ،دهد و بعدازآن سخنان كيخسرو را مي
  :). در روايت پهلوي آمده است135: 1381سن  نشيند (كريستن مي

خـداي   درنـگ گاه كيخسرو كه بـر وايِ   آن بازآيد، ]اورمزد[و سوشيانس چون از ديدار 
باز او آيد. سوشيانس پرسـد كـه تـو كـدامين مـردي كـه بـر وايِ         نشسته است به پيش

خداي روي [كه] تو را فرازگشت بدان تنِ اُشتر؟ كيخسرو پاسخ گويـد كـه مـن     درنگ
  ).49 - 39 ، بند48 : فصل1390 روايت پهلويام ( كيخسرو

، ممكـن اسـت فردوسـي در    2استوه  وايِيكي از صفات  خداي درنگكه  به اين باتوجه
  تأثير اين صفت ويو بوده است: كه به گيو داده است تحت» درنگي«انتخاب صفت 

 كه بيرون كشيدي سپهر از نهفت   ببوسيد چشم و سر گيـو گفـت  
ــويي    خواب و جنگـي تـويي   ةگزارند ــرد جنگــي ت  گــه چــاره م

  )452 ،2 ج :1386(فردوسي 
  
  آوري گيو پيام 4.2

رخداد ديگري كه در آن گيو سرشـت اسـاطيري خـود را در دگرديسـي ايـزد بـه پهلـوان        
كه گيو كيخسرو  گذارد در انتخاب كيخسرو به شهرياري ايران است. پس از اين مي  نمايش به

كند. طوس  بازي مي اي كننده وتخت نيز نقش تعيين تاجآورد، در رسيدن او به  را به ايران مي
كه گيو از كيخسـرو، كـه    را به پادشاهي برگزيند، درحالي ،فرزند كاوس، فريبرزقصد داشت 

گوها و كرد. پس از گفت داد، پشتيباني مي مندي او گواهي مي همة شواهد بر شايستگي و فره
موفق شود دژ بهمـن در   كه شود كه هركدام از دو مدعي قرار بر آن مي ،هاي بسيار و مجادله

او باشـد. فريبـرز و    وتخـت ايـران از آنِ   تـاج اهريمن بود، تسخير كند اردبيل را، كه جايگاه 
كوشـند دژ را تسـخير كننـد، گرداگـرد دژ را چنـان تَـف و        كنند و مي دستي مي طوس پيش

انـد و   ها از گرمـاي بسـيار برافروختـه    گرمايي فراگرفته كه گويي زمين در آتش است. سنان
رد دژ مـي   زند. آنسو مردان جنگي در زير زره از شدت گرما مي گردنـد، امـا    ها يك هفته گـ

  گردند. كنند و بازمي راهي براي ورود به آن پيدا نمي
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كند كه يك عنصر فراطبيعيِ اساطيري در الية پنهان ايـن   ها حكايت از آن مي همة نشانه
كـه نوبـت    . زمـاني كنـد  داستان جريان دارد كه با نقش ويو در عصر اسـطوره مطابقـت مـي   

كنـد ايـن    رسد، عملكرد او و نقشي كه گيو در اين ميان ايفـا مـي   سخير دژ ميكيخسرو در ت
كند. چون كيخسـرو و گـودرز كشـوادگان از شكسـت      تر به يقين نزديك مي فرضيه را بيش

خواند و  فريبرز آگاهي يافتند سپاه بياراستند و به نزديكي دژ آمدند. كيخسرو كاتبي را فرامي
سـرش را بـا گـرز     كه كند يسد، در آن نامه اهريمن را تهديد مينو اي به زبان پهلوي مي نامه

بـه   خواهد كه دژ را ترك كنند. كيخسرو نامه را با يك نيزه خواهد كوبيد و از ساكنان دژ مي
 يشـت  رامچه در  ها با شخصيت باد، هم با آن اين يدو هر، كه 3دهد كه به دژ بفرستد گيو مي

  كند: تطبيق مي ،رساني باد م با نقش پيامدربارة سالح ويژة ويو آمده است و ه
 پرسـت  پر از آفرين جـانِ يـزدان     بشد گيو نيزه گرفتـه بـه دسـت   
 جـوي خسـرو بـداد    پيام جهـان    چــو نامــه بــه ديــوار دز برنهــاد

ــاد  ز دادار نيكــي ــرد ي ــاد    دهــش ك ــرد ب ــزرو ك ــة تي  و زان چرم
 دخروش آمد و خاك دز بردميـ    شــد آن نامــة نــامور ناپديــد   

  )466، 465 همان:(

 ؛دهـد  شود كه او را با باد و ايزد ويو پيوند مـي  ديده مي در اين ابيات دو ويژگي در گيو
يك شخصيت اصلي  درمقامبودن اوست كه در شعر فارسي  آوري و پيك نقش پيام ،نخست

 و بـا  حضـور دارد  ،ويژه غزل فارسي و شعر حافظ هدادگان، ب در ماجراهاي عاشقانه ميان دل
 نقشـي  دوم،شـود؛   پيك صبا ظـاهر مـي  و  بخش خود با عنوان بريد صبا سيماي بهاري جان

كنـد. در ايـن    دهد ايفـا مـي   اي كه كيخسرو به او مي كه گيو در جنگاوري خود با نيزه است
با آن تأكيـدي   ،سيماي گيو يك عنصر اساطيري نهان است كه به ويو و سالح ويژة او، نيزه

  شود. مربوط مي است، شده بدان يشت رامكه در 
 بـا پيشـينة اسـاطيري او    فقـط دارد كه  راه هم بهدژ اتفاقاتي را  دركنارحضور گيو با آن نامه 

وه دست به كار است، كوبنده بـر بنـاي دژ شكسـت     وايِجا  در اين ،پذير است. درواقع توجيه
 ت خـود چـون  كند، سـپس بـا سرشـت و طبيعـ     رحم ديوان را نابود مي آورد، و قاطع و بي مي

  شود: مي» خندان«كند، هوا و روي زمين  مي» ماه كردار تابنده به« وزد، جهان را مي» باآفرين  باد«
 هوا گشت خندان و روي زمين   برآمـــد يكـــي بـــاد بـــاآفرين

  )466 :همان(
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كننـده دارد، دو نيـروي    گيـو نقـش تعيـين    هـردو رود، كـه در   دژ بهمن و نبرد كاسدر 
زماني و  وزند، ناهم گيرند، بادهاي مخالف از دو سو به نوبت مي قرار ميمتخاصم دربرابر هم 

هـا   در يشـت كاررفتـه   بـه بودن عملكرد دو نيروي متخاصم بـا سـاختار و شـيوة بيـان      نوبتي
بينيم كه در نبرد ميان تيشتر و اپوش نخست  مي تيشتريشتكه در  هماهنگي كامل دارد. چنان

)، اما تيشـتر در ضـدحمله   23كند (بند  فراخكرت دور مياپوش است كه تيشتر را از درياي 
  ).28دهد (بند  را شكست مي آويزد و پس از كوشش بسيار او با ديو اپوش درمي

دهد و كيخسرو  انجام مي ،گواهي منابع پهلوي بهرسد كاري كه ويو در فرشگرد،  نظر مي هب
دشاهي برساند، به داسـتاني كـه   آورد تا به پا را در آستانة شكست نهايي اهريمن و تاريكي مي

آورد تغيير پيدا كرده اسـت و بـه صـورتي آمـده      در آن گيو كيخسرو را از توران به ايران مي
و  ،نشاند مي  تخت آورد، به بينيم؛ گيو كيخسرو را از توران به ايران مي مي شاهنامهاست كه در 

از عصر اسطوره به عصر  اي زند. چنين دگرديسي شكست نهايي افراسياب و توران را رقم مي
 را تريتَئونـة پهلـوان   اوستاچشمِ  كلة شش دهاكة سه اژيِكه  حماسه امري شگفت نيست، چنان

)ϑraētaōna-(    با كمـك ورِثرَغنـه)vərəϑra na-(  مـي  ) در ). 40، 38، بنـد  زامياديشـت كشـد
مـار بـر    شود به نام ضحاك كـه دو  عصر او اژدها تبديل به پادشاهي مي و منابع هم شاهنامه

  ).13 - 9: 1386د (آيدنلو انرس مي  هالكت بهاو را هايش روييده است و فريدون  شانه
  
  رود نبرد كاس 5.2

 خواند، درِ نشيند پهلوانان را براي جنگ با افراسياب فرامي تخت مي كه به كيخسرو پس از اين
شمرد بپذيرنـد.   رميهايي كه او ب خواهد داوطلبانه مأموريت گشايد و از آنان مي ها را مي گنج

د، كنـ  خـوبي نمايـان مـي    پذيرد سرشت اسـاطيري او را بـه   مأموريتي كه گيو انجام آن را مي
رود  شود و بر فراز كاس بد ظاهر مي وايِت ئدر هي 4افراسيابچنين در اين نبرد است كه  هم

كيخسـرو   افرازد تا كسي نتواند از ايران به توران گذر كنـد.  هيزمي بلند چند صد كمند برمي
رود را آتش بزنـد تـا در هنگـام رزم لشـكر      خواهد كه برود و كاس گويد مردي دلير مي مي

  آيد: از او برمي فقطگويد كه اين كار  ايرانيان در پشت هيزم نمانند. گيو مي
ــت      همان گيو گفت: اين شكار منست ــار منس ــوه ك ــروختن ك  براف

  )16 ،3 ج :1386(فردوسي 
. انـد  است كه افراسـياب و گيـو آفريننـدة آن    راه همهايي فراطبيعي رود با نيرو نبرد كاس

بـد قـرار گرفتـه اسـت. گيـو       وايِوه درمقابل  وايِروشني حكايت از اين دارند كه  شواهد به
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گيـرد و ميـان گيـو و افراسـياب      بـد قـرار مـي    وايافراسياب نمايندة  دربرابروه  واينمايندة 
  رود ژرف قرار دارد: كاس

 ميــانجي شــده رود و بربســته راه   سو سـپاه  سپهبد، و زانسو  از اين
ــو  ــد گي ــاران بغري ــد به  جسـت نيـو   ساالر لشكر همـي  ز   چــو رع

  )همان(
اين فاصله و رود ميانجي كه تهيگي، مرز ميان هرمزد و اهريمن، جايگاه ويـو را تـداعي   

  كند در شناخت پيشينة اساطيري گيو داراي اهميت است. مي
سـوي   بـه يابد كه لشكر ايران به مرز توران آمده است با سپاه  آگاهي مي افراسياب چون

دنبـال دارد،   بهآورد كه سرماي شديدي را  آيد، تندبادي در جبهة ايران پديد مي رود مي كاس
  روند: ارپايان از بين ميهكه بسياري از مردم و چ اي گونه به

ــدباد    وز آن ــي تن ــد يك ــو برآم  جنـگ يـاد   كه كس را از ايران نبد   س
 ز ســرما همــي لــب بهــم برفســرد   يكي ابـر شـد اندرآمـد چـو گـرد     

ــراپرد ــه ةس ــخ  خيم ــت ن ــا گش  كشيد از بـر كـوه و در بـرف يـخ       ه
 به يك هفته كس روي هامون نديد   همه كشـور از بـرف شـد ناپديـد    

 تو گفتي كه روي زمين سنگ شـد    گه تنگ شـد  خور و خواب و آرام
ــاد رو  ــد يـ ــي را نبـ ــردكسـ  همي اسپ جنگي بكشت و بخورد   ز نبـ

 يكي را نبد خنگ جنگـي بـه پـاي      تبــه شــد بســي مــردم و چارپــاي
  )63همان: (

حـدي   بـه  ،خود گرفته اسـت  بهكه در اين اقدام صورت جادو  ،نقش اهريمنانة افراسياب
انـدازد و سـخن از تـرك رزم     باكي چون طـوس را بـه هـراس مـي     ست كه پهلوان بيآكار
مأموريـت   كه اما گيو ترسي از روياروشدن با افراسياب ندارد. او آماده است ،آورد مي  يانم به

برسـاند. پاسـخي كـه گيـو بـه نگرانـي         انجـام  كشيدن هيزمِ نفوذناپذير به آتش خود را در به
  كند: خوبي نمايان مي دهد نقش اساطيري او را به فرزندش بيژن مي

 كوه خارا بسوزم به دم كه من   از اين رفتن من مدار ايچ غم
  )64(همان: 

پرداز ايرانيان  اثركردن جادوي افراسياب حاصل انديشة اسطوره حركت متقابل گيو در بي
ها و گاهي با  هاي طبيعي گاهي با صورت مخرب آن پديدهدربارة در دوران باستان است كه 
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ومـان   خانورت طوفان ص . باد گاهي بهاند شده رو مي روبه ها بخش آن وجه سازنده و زندگي
داشت. حاصل   دنبال زا را به وزيد كه ابرهاي باران صورت نسيم مي كرد و گاهي به را نابود مي

گرفت يا مانند نمونة ديگر  اين ويژگي دوگانه دو ايزد هرمزدي و اهريمني بود كه ويو نام مي
بازتـاب يافتـه    ستااوكه در  ،هاي بالنده هاي مخرب و باران تضاد نيروهاي طبيعي مانند سيل

شـدن قـدرت،    دسـت  بـه  كرد. دسـت  است، در نبرد تيشتر و اپوش صورتي استعاري پيدا مي
هاي اساطيري بازتاب واقعيتـي بـود كـه در طبيعـت و      متناوب اين بوده و پيروزيِ ،شكست

  زندگي جريان داشت.
  زند: مي  ام متقابلدست به اقد ،بد وايِ دربرابروه  وايِگيو درمقابل زمهرير افراسياب، مانند 

 جهان را يخ و برف بـود تـاروپود     رود سختي گذشت از بـرِ كـاس   به
 ندانســـت پهنـــا و بـــاالش بـــاز   فــراز چــن آمــد بــدان كــوه هيــزم

ــش برفروخــت  ــر آت ــان تي  به كوه اندر افكند و هيزم بسوخت   ز پيك
ــاد و دود    سه هفته بر آتـش گذرشـان نبـود    ــه، هــم از ب ــف زبان  ز ت

  )65ان: (هم

برآمده از ماهيت  ،ها يعني ايزد ويو و ايزد آذر همكاري باد و آتش، يا صورت ايزدينة آن
ورتـر   تـر و شـعله   ر آتـش را فـروزان  گدي و طبيعت اين دو عنصر است كه در تركيب با يك

كه نشان داده شود كه زرير چگونه با چـابكي و مهـارت    براي اين يادگار زريرانكند. در  مي
شـود، تـا بـا     از همكاري اين دو ايزد با خلق تصويري شاعرانه يـاري گرفتـه مـي   جنگد  مي

  تر كند: عظمتي كه در اين اسطوره وجود دارد اغراق را بيش
  و آن تهم، سپاهبد دلير، زرير

  گونه نيكو كند كارزار آن
  كه [گويي] ايزد آذر چنان

  اندر نيستان افتد
  .)70و او را باد نيز يار بود (بند 

  
  جاودانگي گيو 6.2

از گيو  روايت پهلويدر . هايي است كه پيوندش با كيخسرو جاودانه است گيو از شخصيت
فرشگردكرداران بسيارند، آنـان  «كيخسرو با عنوان فرشگردسازان نام برده شده است:  دركنار
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جدبيش يكي گوبدشاه يكي يوشت فريان كـه   ونند، يكي پشوتن يكي ا مرگ كه انوشه و بي
 روايـت پهلـوي  ( »ند، يكي توس و گيو و گرشاسب كه تن دارنـد و جـان ندارنـد   جان دار

نـام گيـو در   ؛ بودن گيو نشاني ديگر از سرشت اساطيري اوسـت  ). جاودانه54 : فصل1390
؛ 497  ؛ يادداشـت 54 : فصـل همـان مرگان آمـده اسـت (   زمرة بي بسياري از متون پهلوي در

مرگـي و   بي ).224 - 219: 1381سن  كريستن ؛1378دادگي  فرنبغ؛ 36، فصل دادستان دينيگ
كه كيخسرو در برف و طوفان ناپديد  زمانينيز بازتاب يافته است؛  شاهنامهنگي گيو در اجاود
  اوست: راه همشود گيو نيز  مي

ــران   ــران سـ ــا او از ايـ ــد بـ ــداوران     برفتنـ ــدار و گنــ ــان بيــ  بزرگــ
ــرد و گ     چو دستان و رستم چو گودرز و گيو ــژن گ ــر بي ــو دگ ــتهم ني  س

  )365 ،4 ج :1386(فردوسي 
در  ،ويو، و در معيت گيو ،نشيند بر تخت ميآيد،  ميبه ايران ، ويو، با گيو راه همكيخسرو 

هماننـد مـتن پهلـوي جـانش را در بـرف       شـاهنامه شـود؛ گيـو در    طوفان و باد ناپديد مـي 
  دهد: مي  دست  از

ــد  ــدرون ماندن ــه بــرف ان ــر آن جــاي چــون    يكايــك ب ــدانم ب ــد ن  ماندن
ــرف   ــر بـ ــد در زيـ ــاني تپيدنـ  يكي چاه هر جـاي بـد كنـده ژرف      زمـ
ــوان  ــد ايــچ كــس را ازيشــان ت  روان برآمـــد بـــه فرجـــام شـــيرين   نمان

  )369(همان: 
كيخسرو  راه همشود، چراكه گيو بايد باشد تا در پايان جهان  گاه پيدا نمي و هيچاولي تن 

گشـت.   به پيكر شتر بازخواهـد  ،گيو، با ويو راه همبازگردد؛ سرانجام در رستاخيز كيخسرو 
ي راهـ  هـم هنگام رستاخيز كيخسرو با ايزد واي، خـدايي كـه مردگـان را     ،سوتگرنسك بنابر
و خواهد پرسيد چرا ا كند و در رستاخيز مردگان تأثير فراوان دارد، ديدار خواهد كرد و از مي
اند از ميـان بـرده اسـت؟ واي پاسـخ      همه از مردان را كه به فرّ و شكوه خود مشهور بوده آن

ند و بـر او  ك و به شتر بدل ميگيرد  ميكيخسرو او را  ،دهد و بعدازآن سخنان كيخسرو را مي
  :آمده است روايت پهلوي). در 135: 1381سن  نشيند (كريستن مي

خـداي   گاه كيخسرو كه بـر وايِ درنـگ   و سوشيانس چون از ديدار [اورمزد] بازآيد، آن
باز او آيد. سوشيانس پرسـد كـه تـو كـدامين مـردي كـه بـر وايِ         به پيش نشسته است

خداي روي [كه] تو را فرازگشت بدان تنِ اُشتر؟ كيخسرو پاسخ گويـد كـه مـن     درنگ
  ).49 - 39، بند 48: فصل 1390 روايت پهلويام ( كيخسرو
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  گيري . نتيجه3
شناسي  امروزه در اسطورهشوند غريب نيست و  ها دچار تحول و دگرديسي مي كه اسطوره اين

هـاي بسـياري سـراغ داريـم كـه       نمونـه . و بـديهي اسـت    شـده  پذيرفته يچنين فرايندي امر
جلوه  شاهنامهديگر در  اي گونه آن به تر فتنياي در گذر زمان تغيير كرده و صورت پذير اسطوره
  ت.ساوستادهاكه در  است، مانند اسطورة ضحاك كه صورت تغييريافتة اژي پيدا كرده

تـري نگـاه كنـيم،     بـا دقـت بـيش    شـاهنامه هاي مربوط به گيو در  اگر به برخي از داستان
تأكيـد بـر تـأثير    ؛ گيـرد  حوادث از همان آغاز رنگ فراطبيعي و حتي جادويي بـه خـود مـي   

اي چون خواب سياوش كـه مـرگ خـود و     ياهاي صادقهؤسرنوشت و ناگزيري رخدادها، ر
و  ،بينـد  خوابي كه گودرز پيش از فرستادن گيو بـه تـوران مـي   بيند، يا  آمدن گيو را در آن مي

 جاسـت  در ايـن . گذارد فضايي ميان حماسه و اسطوره معلق مي درهاي ديگر داستان را  نشانه
هاي گوناگون نام گيـو   بر شكل تر داستان را كاويد. عالوه هاي ژرف شود اليه يابيم مي درمي كه

و همگـي آن  است پذير بوده  شناسي توجيه اجي در زبانو هاي كه بنابر قواعد تحول ،در متون
 شـاهنامه دهد كـه در   تواند صورت تغييريافتة ويو باشد، شواهد ديگري نيز نشان مي ها مي نام

چابكي و جنگـاوري گيـو در نبردهـا، سـالح      شود. گيو درنقش اساطيري خود ويو ظاهر مي
ايزد را با جامة ارتشتاري بر تن و نيـزة  ناپذير و نفوذناپذير او ويوي  و زره شكست ،ويژة گيو

شود و  جا با او يار مي البته هنر فردوسي نيز در اين؛ دكن آخته در دست پيش چشم مجسم مي
غرّش رعد بهاران كه با سرشت او هماهنگ و جنبش و پويش او را به باد، ابر غرّنده، تندباد، 

رود زمان را به گذشته  اب در نبرد كاسكند. شيوة رويارويي گيو دربرابر افراسي است تشبيه مي
هنگام در فصلي كه معمول  ه، تندبادهاي نابدهد ميبد قرار  وايِ دربرابروه را  وايِگرداند،  بازمي

ي گيو با كيخسرو در راه همگذارد.  ر سرنوشت جنگ تأثير ميدوزد و  نيست از دو طرف مي
بـودن   آوري و پيـك  خوبي نقش پيـام  به مند به ايران و گشودن دژ بهمن آوردن اين پادشاه فره

كند  نماياند و با جاودانگي گيو و نقش آخرزماني گيو تقريباً ثابت مي گيو را درجايگاه ويو مي
  است.  هاي بعدي تغيير چهره داده كه گيو همان ويو است كه در دوره

  
  ها نوشت پي

  .1388 يادهباقري حسن ك بنگريد به ،تر دربارة اين موضوع براي مطالعة بيش. 1
  .13 - 1: 1394باقري و  آذرانداز ،؛ نيز1396آذرانداز  به بنگريد ،ها هاي ايزدان در يشت دربارة صفت. 2
هـاي   و نوشـته  اوسـتا هـاي   تلفيقـي از يشـت   شـاهنامه اصل روايـات   كه هانزن معتقد است. 3

  ).2: 1374اوستايي بوده است (هانزن   ـ پهلوي
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مرگ آفريد، ولي اورمزد او  ) اهريمن افراسياب را بي30 - 29بند  ،7 (پرسش خرد مينويروايت  به. 4
در منابع ايراني از  ،برخوردار بودكه او عامل اهريمن و از نيروي جادويي  را ميرا كرد؛ باوجوداين

دسـت نيـز يـاد شـده اسـت       سـرداري چيـره  و  انگيـز  جـويي هـراس   جنـگ  درجايگاهافراسياب 
)؛ 7: 1382رتـل نمـاد ايـزد جنـگ تورانيـان اسـت (آيـدنلو        ) و بنابه نظـر ه 567: 1390  (آيدنلو
سـالي و   ي در متون پهلوي، افراسياب را نماد اپوش، ديو خشكيها با درنظرگرفتن نشانه ،گروهي

اند و نبرد بـا افراسـياب را هماهنـگ بـا      آبي، و گروهي ديگر او را نماد اژدهاي طوفان دانسته بي
البتـه نبايـد از ايـن امـر     )؛ 1382؛ آيدنلو 1388ند (بازرگان كن جهاني اژدهاكشي تفسير مي ةماي بن

ها مهـارت داشـت    ساختن جوي بودن، در فن روان عامل اهريمن باوجود ،غافل بود كه افراسياب
 )رودهـا  ةكنند پايمال()، مهارتي كه با صفت خاص افراسياب 3، بند 70، پرسش گدادستان ديني(

اخت درسـت سرشـت اسـاطيري افراسـياب بـه ايـن وجـه        براي شن ،رو كامالً مغاير است؛ ازاين
   نيز بايد توجه كرد. شخصيت او

  
  نامه كتاب

 ،»هاي هنري سرودهاي مـانوي  نگاهي زيباشناختي به صفت« ،)1394( باقري معصومه و آذرانداز، عباس
 المعارف ةدايرتهران: مركز  ،هاي ايراني ها و گويش المللي زبان مقاالت دومين همايش بين مجموعهدر: 

 بزرگ اسالمي.
هـا و   زبـان  ةنامـ  ، ويـژه نامـة فرهنگسـتان   ،»ها شناسي يشت درآمدي بر زيبايي« ،)1396آذرانداز، عباس (

 .7هاي ايراني، ش  گويش
 .2 ، شهاي ادبي پژوهش ةنام فصل ،»هاي اساطيري افراسياب در شاهنامه نشانه« ،)1382آيدنلو، سجاد (
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زبان و  ةنام اي از مقاالت دانش گزيده، سرايي فردوسي و شاهنامه ، در:»افراسياب« ،)1390آيدنلو، سجاد (
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 .32، ش 9، س شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره
 برلين. ،تاريخ سني ملوك االرض واالنبياء ،تا) اصفهاني، حمزه (بي

  .8 ، ش5 ، سادب حماسي ةنام پژوهش ،»آب و افراسياب« ،)1388بازرگان، محمدنويد (
، 8 ، سمطالعـات ايرانـي   ةمجلـ  ،»بـاد  ةاكوان ديو و واي اسطور« ،)1388باقري حسن كياده، معصومه (

  .16  ش
 ،»يشــت وايوپرســتي برمبنــاي رام« ،)1392نــژاد ( رســتگاريســحر بــاقري حســن كيــاده، معصــومه و 

  .59، ش 15، س آسمان  هفت
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