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 دزدی و پیوند آن با باران و باروری در ادب حماسیاسب ۀمایبررسی بن

 

 علي توسلي
 ، ایران(یحماس اتیادب شیگرا) شیراز گاهدانش یدکتر یجودانش

 ارژنهدشت رضایيمحمود 
 (مسؤولۀ نویسند) ایران، رازیش گاهدانش زبان و ادبیات فارسیگروه  یاردانش

 12/4/1398 تاریخ دریافت:

 29/10/1398 تاریخ پذیرش:

 چکيده

 ۀه از سبدریز از اسبرار ناگشبوده اسب  کبو لب  پررمزورازدنیای اسطوره و افسانه، دنیایی    

ز کبه پبرده ا شناسبی، کوشبش شبدهبای متتفبا اسبطورهکردروینوزدهم به بعد، با ظهور 

نمایند. در بها را ساخ  نمادین آنها بگشایند و ژرفهای دنیای اسرارآمیز اسطورهفروبستگی

میزی کبه در هبای اسبرارآمایهتوصیفی تحفیفی، اسپ، یکی از بن کردرویاین جستار، بنا بر 

ق هبای منوبوو و منربور بررسبی شبد و محقبگسترۀ اساطیر نمودی نمایان دارد، در حماسه

مباد ش  که اس  در اساطیر و متون حماسی منووو و منرور، گباهی در کنبار گباو و زن، نگ

ا ببن براببر باران اس . در اختیار داشتن آن برابر با در دس  داشتن باران و از دسب  دادن آ

اهریمنان دزدیبده  وسیفۀبهرنگ بهزاد، گاه هایی مانند رخش و ش نباریدن باران اس . اس 

ه سبرزمین بها کارهای مهم ایزدان یا پهفوانان، برگرداندن این اس از خویش شوند و یکیمی

وجبه ببه تشبوند کبه ببا دو اس  یادشده گاه به سرزمین توران برده می کهچنانایران اس ؛ 

ن در زدزدی نیبز ماننبد دزدیبدن گباو و توان چنین استنباط کرد که اس قراین متعدد، می

 آوری اس .دزدی و برگرداندن آن، نماد باراناسطوره و باورها نماد باران

 .، زن، آب، باران، باروری، حماسۀ منووو و منرورگاو اس ،: هاکليدواژه   
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 مقدمه

ببوده و  هبای گسبترده و آیینبی در سبرزمین ایبرانخواهی یکی از رسمآوری و بارانباران   

ر یده بسبیاشترک خود به این پدایرانیان از گذشتۀ بسیار دور و پیش از جدا شدن از اجداد م

یبن تبرین امبدهاند. بین اقواو هند و ایرانی باران نمادهای متفاوتی دارد که عدادهاهمی  می

شبود. یمبنیز به این نمباد اابافه  «زن»نمادها گاو و اس  اس . در حماسه و اساطیر ایران 

یبن ااسب  کبه گباهی های ایران تا حبدی گی و رواج این پدیده در اساطیر و حماسهگسترد

ی پیبدا گیرند و در زمانی بعضی از عناصر ببر عناصبر دیگبر برتبردیگر را میعناصر جای یک

 کنند.می

سب . بعبد در اهای بسیار دور گاو در میان اقواو هند و ایرانی نمباد بباران ببوده از گذشته   

او اشبدن اقبوگیبرد. بعبد از جدجای گاو را می حماسی و خردپذیر شدن اسطوره، زن مرحفۀ

سب ، ادیگر و استقرار ایرانیان در فالت مرکزی و آشنا شدن این اقواو ببا هند و ایرانی از یک

 دهد.نماد گاو جای خود را به اس  می

ساطیر ایران های مهم در اترین حیوانات اساطیر ایرانی هستند و خاندانگاو و اس  از مهم   

دان انبد. خانبدانستهوانات را توتم خانوادگی خود میبردند و این حینژاد از این دو حیوان می

هبای ایرانبی بعبد از خانبدان(. 150 -149: 1385فرنبب  دادگبی، ) فریدون همه اسامی گاو دارند

 خاندان زرتش  همبه صبف  اسب  دارنبد بندهشگیرند. در صف  اس  می تربیشفریدون 
پ، شیداسپ، جاماس ، گشتاسب لهراس ، ارجاس ، مانندوجود اس  در اسامی  .(152)همبان: 

 را با اس  اند که نژاد خودهایی بودهگشنسپ، زراسپ و سیاوش نشان از این دارد که خاندان

در اختیبار  شوند کبه گباهیاین حیوانات نماد زمین و آب و باران می اند.دانستهدر پیوند می

ی قهرمانانی شده و گاهبارانی میسالی و بیموج  خشک هاآنگیرند و نبود قرار می اهریمن

 اند.آفریدهها حماسه میگیری آنبرای بازپس

تقدس »ای با عنوان وند و محمد خزایی در مقالهپیوند گاو با باروری نوید صالح در زمینۀ    

شناسی روستای دهفر بتش خزل های قوو باستانگاو و آیین طف  باران بر پایۀ پژوهش

آوری در منطقۀ کنگاور اشاره کرده و آن را با آیین باران به نقش و تقدس گاو در« کنگاور

 چنینهم (.https://www.academia.edu: 1395وند، خزایی،)صالح اندآیین مهر مرتبط دانسته

مقالۀ ارژنه نیز در اس . محمود راایی دش  پرداختهمهرداد بهار در آثارش به این مواوع 

 )راایی دش به پیوند گاو و باران اشاره کرده اس  « بازتاب نمادین آب در گسترۀ اساطیر»

بود باران دزدی با کماما در زمینۀ پیوند اس  و باران و پیوند اس  ؛(137-111: 1388ارژنه، 
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های اس  دریایی در داستان»منتشر نشده و فقط سجاد آیدنفو در مقالۀ  ی خاصتاکنون اثر

مایۀ بن بنابراین .(125-107: 1384)آیدنفو، ، اشاراتی کفی به این مقوله داشته اس «هفوانیپ

 پیشینه اس .دزدی و پیوند آن با باران بیاس 

 و بررسي بحث

 زن، گاو، باران 

مبحب   دزدی و ربودن زن اسب ، پبیش از پبرداختن ببهدزدی معادل گاوکه اس جاآناز   

یسبته ساخ  گباو و زن در گسبترۀ اسباطیر و ادب حماسبی باارۀ ژرفاس ، ارائۀ کفیاتی درب

اسبتان تبوان ببا ارتبباط زن و بباران اشباره کبرد، دببارز کبه مبی یهباینمایبد. از نمونبهمی

. در یی به آن اشاره شبده اسب اوستاو متون  شاهنامهدختران/خواهران جمشید اس  که در 

از پیروزی  شوند و فریدون پسربوده می احاک وسیفۀبهدختران/خواهران جمشید  شاهنامه

در متبون (. 77 /1 :1386فردوسی، ) کندآورد و با آنان ازدواج میبر احاک آنان را به چنگ می

تواه، دوسبت) آوردکش و نیاز مییی نیز فریدون به درگاه آناهیتا، اندروای و دوراسپ پیشاوستا

سبران هم دهاک( پیروز شود وتیاره )اژدیاین اس  که بر این پ و خواستار (374و  451: 1384

 نگش بیبرون بیباورد و آنبان نیبز او راچاز  داری خاندان و زایش هستندکه برازندۀ نگاه را او

 (.303)همان:  کنندیاری می
هار او را اژدها شیفتۀ دختر بوراسپ اس  و هر سال هنگاو ب نامهبهمندر منوومۀ حماسی    

تبر را مبدتی در شبود و دخبرند، اژدها به شکل ابری نمایان مبیمی بفند جاییبهآرایند و می

 شود:می آسیبی به دوشیزگی یا جسم دختر برساند، ناپدید کهاینگیرد و سپس بدون برمی
 یکبببی پببباره اببببر انبببدر آمبببد زکبببوه

 به گردش چبو گبرد انبدر آمبد چبو دود

 زمبببببانی بباشبببببد شبببببود ناپدیبببببد

 گببه چببو برگببردد رهبباوزو دختببر آن

 مببببر آن دختببببر مسببببتمندبباشببببد 

 زیببببانش ندیدنببببد از آن سرکشببببان

 

 کبببه از دیبببدنش دیبببو گبببردد سبببتوه 
 شبببود دختبببر مبببن سبببیاه و کببببود

 بببه گیتببی کسببی ایببن شببگفتی ندیببد

 ره کببببوه گیببببرد هببببم انببببدر هببببوا

 دو هفتبببه ببببه خانبببه تبببباه و نژنبببد

  ز مُهببببر خببببداییش بببببر وی نشببببان
 (521: 1370التیر، ابی)ایرانشاه            

گیبرد، آررببرزین پسبر آید و دختر را در میان مبیلۀ داستان که اژدها بار دیگر میدر دنبا   

سان دختر را از کشد و بدینیابد و میرود و اژدها را در کوه میجوی او میوفرامرز، به جس 

صبورت عاشبق مایۀ مورد بحب  ببهدهد. در این داستان غیر از بازتاب بنپتیاره نجات می شرّ

 چه مهم و درخور بح  اس ، ظهور اژدها در پیکر ابر اس .ر دختر، آنبودن اژدها ب
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 وزان اببببر کبببان اژدهبببا گشبببته ببببود

 

 سبببپهبد ببببه زاری ورا کشبببته ببببود 
 (527 )همان:                                    

در  به ابر دانی اژدهاریشۀ پیکرگر»آوری و گاه نماد اژدهاس . ابر در اساطیر گاه نماد باران   

نس ؛ از ابر دا وآسمان  های متعّدد و متنوّع این موجود بانامه را احتمااًل باید در ارتباطبهمن

ژدهایی ه گاه ای سیاآن جمفه مرالً در روایات و باورهای هند و ایرانی، آسمان ابرآلود و ابرها

بایی دختررُ مایۀبن. (240: 1385)سرکاراتی،  «باران را بازداشته اس . /هاتصور شده که آب

 های آنرهای آوری دارد وبا باران ی تنگاتنگدیوان در متون حماسی منووو و منرور ارتباط

 رسالی و رهاسازی باران اس .نماد تَ

ی دهاک یا اِهاژدی وسیفۀبههای کهن هند و ایرانی گاو نماد باران اس  و در اسطوره   

ه کمهر اس   ش  شانزدهم روز»گیرند. یها را پس مشود و فریدون و ایندره آندزدیده می

، گیرندیما عید که این روز رشود و سب  اینآن را درامزینان گویند و کاکرل نیز نامیده می

 نیان ازرکستااین اس  که ممفک  ایران در این روز از ترکستان جدا شد و گاوهایی را که ت

  دیگر نیز سب». (346-345 :1389،رونی)بی «ایشان به یغما برده بودند، از تورانیان پس گرفتند

در  احاک آن اس  که چون فریدون احاک بیوراس  را از میان برد، گاوهای اثفیان را که

رها  ته باشدرسی داشها دس گذاش  اثفیان به آنموقعی که او را محاصره کرده بود و نمی

تو ای اندرا »ا آمده که: نیز آشکار وداریگ(. در 346)همان: « کرد و به خانۀ او برگردانید

و صاعقه، از  گاوورزه». (321: 1385، وداریگ) «در غارها را پیدا کردی شدهپنهانگاوهای 

اند. دهسال پیش از میالد مسیح( رمزهای خدایان آثار جوی بو 2400روزگاری بس کهن )

: 1385یاده، )ال «های کهن، با طوفان و رعد، برابر شده بودگاو، در فرهنگبانگ و نعرۀ ورزه

 وافتد یریمن مها نماد زمین و باران اس  که برای مدتی به دس  اهگاو در این داستان. (97

 شود.با شکس  اهریمن دوباره باران جاری و زمین سرسبز می

یدار یأت زن پدهزا هستند، در اساطیر ایران در گاه گاوان شیرده که نماد ابرهای باران   

ابر همان گیرد، بردَهاک را که فریدون مییبا و پیر ناشدنی اَژیهای ززن»شوند. می

ر ای بسیاهپه اس گیرد. امنًا ویشورواند که تریته آپتیه در وداها از ویشوروپه میگاوهایی

د اس ، ای زیاهتوانیم این مالکی  او را با لق  بیوراسپ احاک که به معنی اس دارد و می

 .(226: 1387)بهار،  «مقایسه کنیم
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وجود  ری بوده، هنوزآوزنان( که نماد باران وسیفۀبهدر میان مردو عامه رسم گاودزدی )   

 از برخی و انکردست کرمانشاه، لرستان، ایالو، هایاستان شامل کشور، غرب مناطق دردارد. 

 گاوهای تراندخ و زنان از گروهی نبارد، باران زیادی مدت برای کهیهنگام همدان، شهرهای

ابع کنگاور، گاوی را . در سرفیروزآباد از تودزدندمی ُصوری صورتبه را مجاور وستایر

رگونه رسانند تا از هدزدند و معمواًل پیش از آغاز مراسم، این خبر را به روستای مجاور میمی

ک رکِ نزدیمشت ها و مراتعاز چراگاه ی شود. گاو مورد نور غالباًتفاهم احتمالی جفوگیرسوء

اند و اغف  زنی تنومندتر دستی و چماق مجهز شدههایی که به چوبزن ۀفیوسکده، بههدو د

 .(1137-1136 :1362 ،معمار) شودرا به عهده دارد، ربوده می هاآنسرکردگی 
از ماجرا  شماری گاو دزدیده شد، زنان روستاهای دیگر که کهنیازاپسدر لرستان    

ایی اند، به صحرا رفته و دعوردهفه با زنانی که گاوها را بدستی برای مقابباخبرند، با چوب

ان شود و بدان شرط گاوها را به صاحبانشو کسی اامن میاانجاندازند. سرصوری راه می

 .(1/53 :1382 عسکری، ؛146 :1358 )اسدیان و دیگران، گردانند که باران بباردبرمی
گونه گویند و همانگاو، میۀ ی آوردن گف، یعن«گابان هینان»در کردستان به این مراسم    

 چهبا آن واوعاین مشود. جزئیات ای گاو دزدیده میکه از عنوان آن مشتص اس ، گفه

یک چوبی به  اندکی متفاوت اس . زنان و دختران یک روستا هر گفته شده، نیازاشیپ

به چراگاه ده  اهآنگذارند. خود بر سر میالهکای مسین مانند گیرند و کاسهدس  می

ن مراسم آورند. چوپان که با ایرا ربوده و به ده خویش می هاآنگاو  ۀروند و گفهمسایه می

ی در دس  هایها نیز با چوبکند. آنس ، زنان و دختران ده خود را از ماجرا آگاه میاآشنا 

گونه نگکنند. نمایشی جَگیری گاوهایشان حرک  میای مسین بر سر، برای بازپسو کاسه

این  گاوربایان بینجامد. در ۀکس  دستگیرد که باید به شمی انجاومیان زنان دو روستا 

ۀ ین قطراخونی بر زمین ریتته شود، زیرا مردو معتقدند که برای شستن ۀ جنگ باید قطر

 .(1139 :1362، )معمار باردخون حتمًا باران می
س  که فقط در غرب ایران رایج بوده و تاکنون خواهی اهای بارانگاوربایی از معدود آیین   

گزارشی مبنی بر اجرای آن در مناطق مرکزی و شرق ایران منتشر نشده اس . میرشکرایی 

قرار دارد و رود بزرگ  جاآنای که معبد بزرگ کنگاور در رواج این رسم را در منطقه

داند. وی احتمال یکند، قابل تأمل مآب( تماو طول آن را طی میگاماسیاب )گاوماسی

رسمی کهن بوده باشد. در این رسم هنگاو  ۀدهد که گاوربایی امروزی بازماندمی

گاوان  ۀاند، در نمایشی آیینی، گاوی را از رمناهیتا بودهسالی، زنان که محرمان درگاه اَخشک

 :1380، میرشکرایی) اندکردهاند و به این طریق برای بارش باران گروکشی میربودهمعبد می
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 در پیوندسالی، این مراسم را با نبرد تیشتر با اَپوش، دیو خشک سوکیشامفو از . (103-104

وریتره  ۀوسیفشدن گاوهای آسمان )ابرها( بهداند و از سوی دیگر آن را به اسطورۀ دزدیدهمی

 .(104 :1380،؛ میرشکرایی270-1/267: 1377شامفو،) دهدربط می
شاخ رینزتیشتر یعنی گاو  ۀگانهای سهاین آیین را به یکی از چهره گرانیکی از پژوهش   

 :1378 فی،)پاپ باران ۀکند که گروگرفتن گاو یعنی گروگرفتن فرشتمرتبط دانسته و ااافه می

204). 
 ۀکه به اسطورآنان گف ، این اس  که این مراسم باتوآیین گاوربایی می ۀچه دربارآن   

ز ا ؛اس  شباه  چندانی ندارد، اما حاصل عناصر اساطیری متفاوتینبرد تیشتر و َاپوش 

ز ا برخی اشدن گاوهای آسمانی )ابرها( ارتباط دارد و از سوی دیگر بربوده ۀبا اسطور سوکی

  اسک بسیار نزدی کارکردهای ایزد مهر، ازجمفه حمای  وی از پیمان و وظایا جنگی او

ایزد مهر  رساندنیاریبارۀ دزدیده شدن گاو و در ستااودر  .(264-263، 35-34 :1387 بهار،)

ا به ر خویش، او به گفۀگاوی که به تاراجش برده باشند، به امید بازگش   چنینهم»آمده: 

هایی رن را از پی ما بتازد و گفۀ گاوا ،مهر فراخ چراگاه ،خواند. کی دلیر مایاری همی

 .(374 -373: 1384، دوستتواه) «بتشد؟

 و آب پيوند اسب

ب اس . در ای و حماسی ارتباط داشتن با آویژگی اس  در متون اسطوره ترینمهم   

یکی از . (79: 1385دادگی، )فرنب  هاس ، اس  آبی یکی از انواع اس بندهشبندی تقسیم

 ربسالی را خشک های ایران جدال تیشتر با دیو َاپوش اس . اَپوش دیو،اسطوره ترینمهم

او  سالی به جدال باو ایزد تیشتر برای رهایی زمین از این خشکخونیرث گسترده 

ه ایزد د. تیشتر کبارانو بر زمین باران می آیددرمیخیزد و به پیکر گاو، مرد و اس  برمی

  و به پیکر اسراستی ابه»شود. هنگاو به شکل اس  پدیدار می تربیشآور اس ، در باران

تیشتر به دریای . (334 -331: 1384)دوستتواه،  «انگیزدها برپاک درآید و از آب، خیزاب

یشتر به تشود. یکند و اَپوش دیو بر او چیره مشود و با َاپوش مبارزه میفراخکرد وارد می

یروز پرود، یمخواهد و چون به جنگ اَپوش آورد و از او پیروزی میدرگاه اورمزد نیاز می

 .(336 - 334)همان:  شودمی
چون حماسه رابطۀ  دریایی و آبی در متون حماسی ریشه در اسطوره دارد. وجود اس    

کم وارد حماسه شده و نزدیک و مشابه به اسطوره دارد، تصور اساطیری اس  آبی کم
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 هایی دارند، از نژاد آب.همان سن  دیرینۀ ایزدان هستند، اس  دهندۀادامهپهفوانان که 

دارد. شاید برای اس ، نژادی تیشترسان تصور اس  نژاده در متون حماسی نژاد از آب 

کاری پهفوان در اسطوره و حماسه کشتن اژدهایی اس  که ترین خویشاند. مهمکردهمی

سالی شده اس ، پس نومی و خشکنوم طبیعی خفق  را دچار آشوب کرده و باع  بی

کند. در متون برد میاس  یا پهفوان که نماد باران و ایزد تیشتر اس  با این پتیاره و آشوب ن

های دریایی های شگف ، نژاد از اس حماسی و عامیانه، اس  با دریا عجین شده و اس 

اس .  المسالک و الممالکهای آبی ناو برده، که از اس  غیرداستانیترین منبع دارند. قدیمی

س ... ]نازکول[ ا شود، از آن چشمهخوبی نژاد ستایش میهای ختّالنی که بهنژاد اس »

های بسیار دیگر از آن چشمه بیرون راه یک کرّه اس  ماده و اس روزی آن اس  نر به هم

های گیری کردند و پیوسته در آن چراگاه بودند تا به اس های ماده جف آمد و با اس 

های شاه که با شبان بود ای از کرّهاس  مادهه)ماده( خو گرفتند و این اس  نر با کرّ

 .(149: 1388)آیدنفو،  «اسبی بفند باال و زیبا به وجود آمد هکرّ درنتیجهرد، گیری کجف 
 استان یزدگرد،دولی در  ؛ای نشدهوااح به دریایی بودن اس  اشاره طوربه شاهنامهدر    

خواهد که یمشناس گر از ستارهارتباط با آب نیس . یزدگرد بزهشود که بیاسبی پیدا می

 چشمۀ سو مرو که مرگ سویبهگوید که شناس به او میی کند. ستارهبیناش را پیشآینده

یزدگرد  قضاازچشمۀ سو نرود.  سویهببخورد که اس . یزدگرد سوگند می جاآنتو در 

تو از راه  گوید:شوند. موبد به او میشود و پزشکان در درمان او عاجز میدماغ میخون

به  چنگ مرگ بگریزی چاره تو آن اس  کهخواهی از ای و میپروردگار سرپیچی کرده

 جاآن و در رودچشمۀ سو بروی و از خداوند عذر گناه بتواهی. لذا یزدگرد به چشمۀ سو می

در  .(387-388 /6 :1386)فردوسی، شودکشته می آیدبا لگد اسبی که از چشمه بیرون می

 یهیدس . گویند چشمۀ سو به داشتن اس  آبی مشهور بوده ا»آمده:  المتفوقاتعجای 

 وانند، گویندس  آن را سو رود خا ایچشمه جاآنو  و توس، سو گویندس  میان نیشابور ا

ی کرد، شناسپ مادیان داش ، اسپ بحری با وی گ جاآندر آن اسپ بحری اس ... امیری 

بی که اس. (236: 1387)همدانی،  «چشمه رف  چون بزرگ شد، به آنبچۀ مفمّع ابفق بزاد، 

 گردد.کشید، نیز در چشمه ناپدید میرا به کاو مرگ می یزدگرد
های مردمی به دریایی بودن رخش اشاره نشده، در یکی از روای  شاهنامههر چند در    

رستم از یافتن اسبی درخور و نیرومند عاجز اس ، زال  کههنگامیدربارۀ رخش آمده اس : 

س ... جاآنباید برود کنار دریا اسبش گوید: رستم سیمرغ می»خواهد و از سیمرغ یاری می

ای راه مادیانی از دریا بیرون آمد. عدّهای که از اس  رستم زاده شد، همگویند کرهای میعدّه
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، زایید که آن کره جاآنهمگویند مادیانی از دریا بیرون آمده که شکم داش  و دیگر می

نیز به اس  تمور  لشکرر هف طومادر . (92 /2 :1363 )انجوی شیرازی، «اس  رستم شد

ای... کرّه»شود: ، نژاد از رخش دارد و هم دریایی اس ، اشاره میکه هم )تیمور(، فرزند برزو

که از نسل رخش اس ... و در کنار دریای چین اس . وقتی اکوان دیو رستم را به دریا 

: 1377، لشکرهف ) «انداخته بود، رخش در میان رمه درآمد، آن کرّه از آن به هم رسیده...

333). 
طیهورشاه،  آمده اس . در شکارگاه نامهکوشهای دریایی در بهترین وصا از نژاد اس    

ک دو یولی برعکس سواران طیهور هر  ؛شوند چیزی شکار کنندسواران آبتین موفق نمی

ه ک یابدینگرد، درمهای آنان میشود و خوب که به اس زده میشکار دارند، آبتین شرو

ی اهداستان اس  بیند،دو پای ااافه دارند. طیهور که آبتین را شرمگین می هایشاناس 

 گوید:خویش را به او می
 بببباد  کبببردار ببببه... سبببتوران مبببا هبببم 

 بببببدو گفبببب  طیهببببور، گبببباه بهببببار

 ز دریبببا برآیبببد شببب  تیبببره اسببب 

 چببببو بببببوی تببببن مادیببببان بشببببنود

 کنببببد گشببببنی و بببببازگردد بببببه آب

 

 آبببی، نِببژاد... هببایکببه دارنببد از اسبب  

 ...دریاکنببببارفرسببببتم فببببراوان بببببه 

 چبببو آررگشسببب دمبببان و دنبببان هبببم

 چببو ببباد دمببان سببوی ایشببان شببود

 پشببببیمان شببببود، بببببازگردد بببببه آب
 (272-271: 1377التیر، بن ابی)ایرانشان    

اره شده اس  نژاد بودن اس  فریدون و سیاوش اشبه دریایی نامهکوشدر  چنینهم    

 :1386فردوسی،) گذرد، فریدون با همین اس  از رود دجفه میشاهنامهدر . (448و  397)همان: 

ایران  سویبه خسرورا دارد. هنگاو آمدن کی وآبآتشاس  سیاوش توانایی گذر از . (74 /1

 /2 :)همان دگذرخسرو با اس  از رود میگذارد و کیبان رود کشتی در اختیار او نمینگه

448). 
شاه به کنار آید. چون هوشنگاز دریا بیرون می ، اس  قهرماننامههرمانقدر نستۀ خطی    

افتد. چون پادشاه از واقعه هنگاو غوغایی در میان سپاه میرود، ش دریای عمان می

خود را به  و گوید: ای پادشاه بدان که از دریا جانوری بیرون آمدهپرسد: شیرپنجه میمی

بینند که از آیند، جانوری میسپاهیان به دیدار جانور می شاه ولشکر رسانیده. چون هوشنگ

کند. هوشنگ شاه به افتد و همه را تار و مار میآید و در میان سپاه میسم  دریا می

اندازد. قهرمان با دهد که جانور را بگیرند. جانور خود را به دریا میکمنداندازان دستور می



  131 ياسدر ادب حم یآن با باران و بارور ونديو پ یدزداسب یهیمابن يبررس
 

 
 
 

کشد. در فرجاو قهرمان اس  را را از دریا بیرون میکمندی که از چرو دیوان ساخته، جانور 

: تانامه، بیقهرمان) گرددآورد و آن جانور بحری بارۀ قهرمان میشاه میگیرد و نزد هوشنگمی

42 - 44). 
 هس  که هرگز منصور گف : اسبی در فالن والی سفطان»نیز آمده اس :  نامهابومسفمدر    

در  وردندآز دریا به دس  ایشان افتاده اس ، از بهر من کس چنین اسبی ندیده اس ؛ و ا

در . (313 /1 :1388 ،)طرسوسی« ای نداند که زین بر پش  او گذارد.او. هیچ آفریدهزنجیر بسته

ر د که ببینرود و صفصال را مینیز آمده: که زماو چون به طف  گرشس  می اسکندرنامه

از نوادگان رستم  بیغمی، بهزاد که نامۀدارابدر . (1/360: 1392)باقی،  تکاور دریایی سوار اس 

 .(2/622 :1391)بیغمی،  «غرق در سالح شد و مرک  بحری را به زیر ران کشید»اس : 
دارد. نکر عواو با تف ی چنداناس  آبی در متون حماسی و ادبیات عامه، ربط مایۀتکرار بن   

کهن  س  اصیل وای امایهای ایرانی، بنهنژاد بودن اس  پهفوان در داستانمضمون دریایی»

 (.146: 1388نفو، )آید« تکرار در بعضی متون و روایات عامیانه دانس  و نباید آن را به دلیل

بتدا که چون در ا ت گرفتهبودن اس  پهفوان از این مواوع نشأدریایی  مایۀبن احتمالبه

به  د و تگرگاز جنس باران و با هاییچون آناهیتا را اس آوری همگردونۀ ایزدان باران

ره به شد، در گذار از اسطوت اس  ظاهر میآوردند و ایزد تیشتر در هیأحرک  درمی

ۀ او کاری عمدای و فرازمینی دارد و خویشحماسه، پهفوان حماسی که سرشتی اسطوره

ب آ ژاد ازگردد که نهاس ، سوار بر اسپی میآوری و کشتن اژدهای دربندکنندۀ آبباران

گزیند که یم، رهن و ناخودآگاه مردو برای پهفوانان حماسی اسبی طورکفیبهدارد. 

راتر ی را فاما اگر بتواهیم ریشۀ باورشناختی اهمی  و برتری اس  دریای»سرش  باشد: آب

 کفی وعاو  از اساطیر و معتقدات مربوط به یک قوو یا فرهنگ ویژه و از منور یک اعتقاد

 ۀ هستیتوان احتمال داد که چون آب در پندارهای کهن انسان سرچشمبشری بنگریم، می

 و یا از شودیو رمز کل چیزهایی اس  که بالقّوه وجود دارند، اسبی هم که از آب آفریده م

 گر اس ،نوعی دی آورد، ارزشمند و برتر ازای آبی به وجود میآید و کرّهدرون آن بیرون می

پدید  برد وژاد مین دخال  واسطه از گوهر خفق  یعنی آب نمستقیماً و بدو هرحالبهزیرا 

زی و بآجانوری »الیاده نیز در تحفیل اهمی  آب معتقد اس  که . (157همان: ) «آیدمی

اقعی  ومقاو زیرا قائم ؛شوندالتفقۀ دریایی آیات قداس  میخاصه ماهیان و موجودات عجی 

 .(193-189: 1385)الیاده،  «س ها انباشته شده اگردند که در آبمطفقی می
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 های منظومدزدی در حماسهاسب و اسب

 -ای سطورههای مهم امایهدزدیده شدن اس  در کنار دزدیده شدن گاو و زن یکی از بن   

خش، رروند، تنها های زیادی در متون حماسی به سرق  میکه اسپ هرچندحماسی اس . 

ان توگیرند و میصورت نمادین به خود می رنگ، اس  سیاوش اس  کهو ش  اس  رستم

وان این ته میبکرین دالیفی بتفسیر و تأویل کرد. از مهمبشناسی تها را از لحاظ اسطورهآن

س ، دان بوطان مرها را با کاهش بارش بارآن شدنگمها را نماد باران و آب دانس  و اس 

قر مها در توران این اسپ های با آب اس  و دیگری پیدا شدنیکی ارتباط این اس 

 یم.پردازیما آب بها اَپوش( اس . برای تقوی  این نوریه ابتدا به ارتباط این اس ) افراسیاب

ستم، رراه کاری رخش، به همهای حماسه ایران اس . خویشترین اس رخش از شگف    

 خش آمدهربه های مردمی مربوط کند. در یکی از داستانتیشترسان بودن او را تقوی  می

 از سیمرغ شود، زالرستم از یافتن اسبی درخور و نیرومند عاجز می کههنگامیاس  که 

جا ایندر «.س جاآنرستم باید برود کنار دریا اسبش »گوید: خواهد و سیمرغ مییاری می

 یگرای دعدّه»مد. آراه مادیانی از دریا بیرون ای که اس  رستم شد، همگویند کرهای میعدّه

 ید که آن،ای زایکره جاآنگویند مادیانی از دریا بیرون آمده که شکم داش  و هممی

تان رستم و در روایتی ماندایی از داس. (92 /2 :1363)انجوی شیرازی، «رستم شد اس کرّه

ی اسبی دریایهای غیرعادی و کرّکه )رستم و یزد( ناو دارد، رخش باره شاهنامهسهراب 

ستم که ر اس  در یک داستان کردی روای  شده. (77: 1388)خالقی مطفق،  معرفی شده اس 

به  رس  کن ودلگامی »گوید: بیند که به او میدر هنگاو گرفتاری، خداوند را به خواب می

وان را د و پهفآیکند و رخش از میان امواج دریا بیرون میگونه میدریا بینداز، رستم این

زال نیز رخش کرۀ یک اس   در روای  ارمنی رستم. (90 -89: 1362)خالقی مطفق،  «رهاندمی

د و آم یرونبگوید: روزی دیدو که اسپی از دریا چوپان در جواب )رستم( می»دریایی اس : 

ز ای ارهک زودیبهمادیانی را پوشاند و دوباره به دریا بازگش ، اما در حال بازگشتن گف : 

یدساالر، )ام «المدهید مگر رستم پسر ز کسهیچا به این مادیان زاده خواهد شد. این کره ر

هیرمند( )هنگاو گزینش رخش، زال رستم را به کنار دریا  طومار هف  لشکردر . (61: 1381

 .(408: 1377، لشکرهف ) فرستدمی

ریشۀ ، (12: 1355) سنو کریستین (90: 1362) خالقی مطفق مانندگران برخی از پژوهش    

 درا ررخش(  نژاد بودن اس  )خصوصاً ی بودن پیوند اس  با باد و دریاییاساطیری و دریای

 دانند.یی )تیشتر و َاپوش( میاوستاروایات ایرانی، در اشارۀ 
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 رسانندو میاانج کنند و با هم نیز بهدیگر حماسۀ پهفوانی را آغاز میرخش و رستم با یک   

و زاده زاد رستم اس  و با ادمی رخش همهای مردر افسانه»و یکی بدون دیگری معنا ندارد. 

ها حماسه تنها اسبی که در .(455: 1352)بهار،  «د و عمری به درازی عمر رستم داردشومی

س  اکاری. رستم هنوز خردسال تیشترسان اس  رخش اس ، هم از گونۀ رنگ، هم خویش

ذیرد و پستم میربرود، خواهد به نبرد او کند. زال از او میکه افراسیاب به ایران حمفه می

ه ب رستم .(333 -334 /1 :1386،)فردوسی گوید که باید ابزار جنگی و اسبی ویژه داشته باشدمی

ی نین اسببال چبرای همین به دن .دنبال اسبی اس  که تاب نیروی پهفوانی او را داشته باشد

 /1 همان:) یابدهای کابفی میکند و در نهای  رخش را در اس ها سرکشی میبه گفۀ اس 

دارد و ش داغی بر کفل اس . رخ برای رخش آمده ی متعددتوصیف شاهنامهدر . (337 -334

 اس . زمینایرانبهای آن سروسامان دادن به مرز 
سترش براسیاب و گبه حمفۀ افبوجه ببا تببا این توصیفاتی که برای رخش آمده و ب   

یشتر و تنیز مردو آمدن  اوستاد. در شوسالی، تیشتر بودن رخش و رستم تقوی  میخشک

 هایشمهچرد؟ کی مند برای ماه سر برآوکی تیشتر رایومند فرّه»آوردن باران را خواستارند. 

و به پیکر راستی ابه» (330: 1384)دوستتواه،  «آب به نیرومندی اسبی، دیگرباره روان شود؟

انان ایرانی رستم یکی از پهفو. (331)همان:  «ها برانگیزداس  پاک درآید و از آب، خیزاب

 مقایسه ندی اس هآور ترین ایزد بارانتوان او را با ایندره که از مهماس  که از جهاتی می

ا بره( بدبدنش )اینبزاده ش»: اس  کرد. در اساطیر هند دربارۀ زاده شدن ایندره آمده

از  ردند ود مویه کراه بود و هم بدین مناسب  مردو به درگاه خداونسالی بزرگی همخشک

، آزاد ر بودندو اسیاآنان یاری جستند تا ویترۀ اهریمن را مقهور و گاوان ابری را که در زندان 

چه »ه ک ن راسالی رهایی دهند. ایندره به هنگاو زاده شدن زاری مردماو آنان را از خشک

تم نیز (. رس18: 1381)ایونس،  «شنید و به یاری آنان شتاف  شتابد،کسی به یاری ما می

 شود.هنگاو سیطرۀ افراسیاب بر ایران وارد دنیای حماسه می

و دیو  همانی اوکارنوی، هوزینگ و ماکوارت معتقد به این افراسیاب که بنونیس ،   

زمین چیره بر ایران (،90-65: 1388آیدنفو،  ؛59-37 :1388)بازرگان،  سالی اپوش هستندخشک

آباد  ه بهایبزمین دارد و رستم رخش را ۀ تماو مرز ایرانشده اس  و رخش بهایی به انداز

ن را ین ایراگیرد. اسبی شگرف که باید سرزمزمین از چوپان میکردن و سامان دادن ایران

ا رباران  ویستد ادیو میآراسته کند و آن را سامان دهد باید تیشتر باشد که در مقابل اَپوش

 باراند.شهر میبه ایران
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 اهنامهشعد جدال رستم و افراسیاب و یا تیشتر و اَپوش اس . صف  رخش در مرحفۀ ب   

اسیاب کفمۀ افر»رخش رخشنده و درخشان اس  و غرش او و رستم مانند رعد بهار اس . 

راسیاب که بسیار هراس اندازد( افکند )کسیطور معنی می)فرنگرسین( را یوستی این

 (211: 7134)پورداود،  «مجرو و سزاوار مرگهمیشه با صف  )مئیّریه( آمده اس ؛ یعنی 

یاب نماد افراس. (347 /1 :1386 ،)فردوسی درفش و خفتان و همۀ متعفقات افراسیاب سیاه اس 

رابی و خو باع   داردبازمیشهر دیو اَپوش اس  که هنگاو حمفه به ایران باران را از ایران

را  آید و رودهای سیستانیها اس  که افراسیاب مدر افسانه»شود. سالی میخشک

داد، ار مهر)به «آوری اس خشکاند.... افراسیاب موهر خشکی و رستم موهر باروری و آبمی

1378 :312). 
آور که رک نژاد اس  و اسبی اس  بدریایی نامهکوشرنگ بهزاد نیز بنا بر متن ش     

نه، ارژش د)راایی  اس  سانها یکداستان آن با اساطیر باروری و برک  در دیگر سرزمین

سیاوش اس  بوده باشد و بعد در  رود که شتصی  اصفی داستاناحتمال می. (98 -95: 1391

یاوش اهی سگمرحفۀ گذار از اسطوره به حماسه اس  هیأت انسانی پیدا کرده باشد. محققان 

 :1389حقی، یا) و گاهی به معنای دارندۀ اس  سیاه (156: 1387)بهار،  دانندرا مرد سیاه می

وار در سوجود اس  و . (41: 1387)حصوری،  دانندای نیز سیاوش را مطفق اس  میعده .(496

ر دکند که سیاوش داستان سیاوش چنان به هم آمیتته شده که این حدس را قوی می

تغییر  لی اینو ؛گیردهای کهن اسطوره ابتدا اس  بوده و بعدها شکل انسانی به خود میالیه

د آییرون میرنگ از آتش بسیاوش با ش  کهچنان اس ؛ نقش اس  را از بین نبردهو تحول 

 رنگش . دهدرنگ میخسرو و ش رود و بعد از مرگ رسال  خود را به کیو به توران می

امع جومار طگردد. در بهزاد چون سرش  آبی دارد در مرغزار و در کنار جوی آب پدیدار می
مار نقالی طو) رودخسرو به کنار دریا میگیو برای پیدا کردن کی اشاره شده اس  که نقاالن

 (.531: 1391، شاهنامه
یرانی در ماجرای دزدیدن یا وجود اس  پهفوانان ا شاهنامهویژه در متون حماسی به   

به پدیدۀ  تربیشآوری انعکاس پیدا کرده اس  که با مفهوو اس  و باران زمینتوران

اوان رد، فرپهفوان رستم که سرشتی تیشترگونه دارد. رخش بارۀ جهاندزدی شباه  داباران

ش پنهان رنگ بهزاد نیز هنگاو کشته شدن سیاوشود. ش وسیفۀ تورانیان دزدیده میبه

 رد.آوخسرو را به ایران میشود و کیخسرو ظاهر میشود و هنگاو پیدا شدن کیمی
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ردن آن کشود و پیدا رانیان دزدیده میوسیفۀ تورخش در داستان رستم و سهراب به    

 اندازد،ان وقتی اکوان دیو رستم را به دریا میچنگاه داستان رستم و سهراب اس . همخاس 

کنار  ند و بهکبرند رستم از آب نجات پیدا میربایند و به توران میتورانیان رخش را می

 .(294 -293 /3 :1386)فردوسی، بیند ولی از رخش اثری نمی ؛آیدچشمه می
ن ر اس . ایآوارانبه دریا انداختن رستم و نجات او حاکی از این اس  که رستم از ایزدان ب   

در  شود،ربایند و طبق معمول هر دفعه که رخش گم میبار نیز رخش را از رستم می

   راس ، اسها اشود. رستم مانند ایزد درواس  که چوپان گفه اس سرزمین توران پیدا می

 یکی از ید اینآورد. شاآورد و به ایران میکه نماد باران اس  از چنگ افراسیاب بیرون می

ران ه نماد باک یهایگفۀ اس  درواقعخسرو باشد. های افراسیاب در برابر کیترین شکس مهم

ن ت ایزداهای اس  نماد باران، قدرکنند. گفههستند از چنگ دیو اَپوش نجات پیدا می

رای بآور رانگیرد و ایزدان باسالی قرار میاس  که گاهی در اختیار دیو خشک آورباران

 د دارد.یز وجوآورند. چنین داستانی برای ایندره نبازیابی قوای خود اسپان را به چنگ می

بر آن  کهامیهنگشود و شود، اعیا و نزار میایندره از دو اس  خود جدا می کههنگامی»

رابر م  در بگردد و در میادین نبرد، دشمنان تاب مقاونیرومند می زند، دوبارهلگاو می

 .(70: 1392اده، ز)قفی «رنگ ایندره را ندارندنیروی این دو اس  خوش
رخش گفۀ  رستم و اس . ولی دیگر دیر شده ؛آیدزده به دیدن رخش میافراسیاب شگف     

 (294 -295 /3 :1386)فردوسی،  اندرا از چنگ او بیرون آورده هااس 
ش ه سود خویزا اس  بهای بارانرستم تماو قدرت افراسیاب را که منحصر به داشتن اس    

کند که گالیه می افراسیاب چنینهمشود. کند. در این داستان رستم به باران مانند میمی

 -295 /3 :ان)هم چه گفه اس  به دس  او افتاده اس رستم قدرتمند شده و دیو و پیل و هر 

 ،ار مهرداد)به دارد شاید دیو در این داستان اشاره به اکوان دیو باشد که سرشتی بادی. (298

ل ،  معادباقری و کویاجی نیز معتقد هستند که اکوان در داستان اکوان دیو (.447 :1387

 ه شایدککند الین، دیو باد چینی اس  و از دیگرسو باقری این فرایه را مطرح میفئی

کویاجی،  ؛139 :1388)باقری حسن کیاده،  اصل اک وای به معنای وای بد بوده باشد اکوان، در

1379 :34). 
های آید. کارهای افراسیاب به ایران میرستم بعد از پیدا کردن رخش و ربودن گفۀ اس    

ه ا را بهزیرا اس  ؛آوردرستم در این داستان، همان داستان گزینش اس  را به یاد می

کاری ویشخلذا گویی  .گزیندبرنشس  خود برمی عنوانبهبتشد و رخش را دیگران می

 های نماد باران، از دس  افراسیاب اس :رستم رهایی اس 
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 ببببر گفبببه بتبببش کبببرد... ببببه ایرانیبببان

 

 نشسبب  از در خویشببتن رخببش کبببرد  
 (298 -295 /3 : :1386 )فردوسی،          

رتبباط ببا اکه ببی یگر به دزیدن رخش نیز اشاره شدهدر متون د شاهنامهعالوه بر داستان    

ش رود و رخیماف بوه قبه کبرستم برای مبارزه با دیوان ب قبانامهزرینمایه نیس . در این بن

 گوید:می نالد ودیو نزد زال میشود. رستم در جنگ عفری دیوان دزدیده می وسیفۀبه

 نببدانم کببه رخشببم کجببا مانببده اسبب 

 

 هببببا مانببببده اسبببب تببببنم در دو اژد 
 (392: 1393، قبانامهزرین)                   

رفتبار گکند کبه در دو اژدهبا توان اس  و احساس میرخش تن رستم بی شدنگمهنگاو    

رخبش  ها نیس . رستم از ناپدیبد شبدنارتباط به اژدهای دربند کنندۀ آبشده اس  که بی

 گوید:بسیار نگران اس  و به زال می

 در زیبببر پبببی ببببودمیاگبببر رخبببش 

 دیببونببه قهببرش بمانببدو نببه عفریبب 
 

 درنگبببم در ایبببن رزو کبببی ببببودمی 

 نببه صببتره نببه انکببوس جببادوی ریببو
 (409 )همان:                                   

گویبد کبه یمبکند. مهاکبار رخش شکوه می شدنگمکند و از دیو را اسیر میرستم مهاکار   

 جبادو، دایبۀحصار فرسبتاده و رخبش در دسب  انکبوسانکیو ۀبه قفععفری  دیو  رخش را

کنبد. مبی قفعبه راهنمبایی سبویبهمهاکبار رسبتم را . (395)همبان:  دیو، گرفتار اس .عفری 

ن دهبد و کریمباو دختر شاه پریان، مهرزرین نقاب، رخش را ببه کریمبان نشبان مبیانجاسر

ر وان و اسبیر شبدن رخبش دهمکاری پری ببا پهفب. (479)همان:  رساندرخش را به رستم می

در بتشبی از  چنبینهم آوری ارتباط دارد.های باروری و بارانمایهبه بن تربیشدس  دیوان 

به ربوده شدن رخبش  طعنههبدس ، در جنگ با قارن شمیالس، پسر رستم یک قبانامهزرین

 .(416)همان:  کنددس  اشاره میرستم یک

د که رستم بدون رخش نیروی چندانی ندارد و با رخبش کناین داستان مستقیماً اشاره می   

آور اس  که گاهی در های اس  نماد باران و قدرت ایزدان بارانگیرد. گفهای مینیروی دوباره

هبای آور برای بازیابی قوای خود این اس گیرد و ایزدان بارانسالی قرار میاختیار دیو خشک
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 ،زاده)قفبی هبای خبود نیبرو و تبوانی نبدارددون اس ببمانند ایندره که  ؛آورندرا به چنگ می

1392 :70). 
ب پیبدا های افراسبیارنگ بهزاد را در میان گفۀ اس خسرو ش در داستان سیاوش نیز کی   

و  بباران رنگ بهزاد اس  که نمونبۀخسرو نوب  پیدا کردن ش کند. بعد از پیدا کردن کیمی

را  رنبگگباه شب گیس نشبان و جبایار کامل شود. فرینیافتۀ سوبرک  اس  تا وجود تکامل

 دهد:خسرو میچنین به کیاین

 یکببببی مرغزارسبببب  از ایببببدر نببببه دور

 یکببببببببی جویبارسبببببببب  و آب روان

 بببببه بهببببزاد بنمببببای زیببببن و لغبببباو
 

وران تببببوربببببه یببببک   سببببو ز راه سببببُ

 ز دیببببببدار او تببببببازه گببببببردد روان

 چُنبببو راو گبببردد تبببو ببببردار گببباو
 (427 -426 /2 :1386)فردوسی،             

ر کنبار ددر مرغبزار و ( 448: 1377التیر، ابی )ایرانشان رنگ بهزاد چون سرش  آبی داردش    

ا کبردن اشاره شده اس  که گیو برای پیبد طومار جامع نقاالنگردد. در جوی آب پدیدار می

ر کنبار دخسبرو را گیبو کبی چنبینهم( و 531: 1391)آیبدنفو،  رودخسرو به کنار دریا مبیکی

و روز گوید که هنگاخسرو و گیو میگیس به کیفری. (423 /2، 1386)فردوسی،  یابندچشمه می

 رنگ را پیدا کنند:و وق  خواب افراسیاب باید ش 

 چببو خورشببید بببر تیبب  گنبببد شببود

 گفبببه هرچبببه اسببب  انبببدر آن مرغبببزار
 

 در خببببببواب راه سببببببپهبد شببببببود 

وی جبببوی                ببببارببببه آبشبببتور آیبببد سبببُ
(428 /2 )همان:                                

کبه نمباد  رنبگ راآید که افراسیاب نمونۀ دیو اَپوش اسب  و شب از ابیات باال چنان برمی   

وز مانند دیبو سرش  دیو مانند دارد در ر»چون  چنینهم. اس  باران اس ، در اختیار گرفته

او  خسبرو بایبد پنهبانی و دور از چشبمیگیو و کب. (744 /9 :1386)فردوسی،  «خوابدسپید می

در  ن باران راای که اَپوش بودن افراسیاب و در اختیار داشترنگ را به دس  بیاورند. نکتهش 

امکبان  بان گفه پنداشته شده اسب . مگبرکند، این اس  که افراسیاب نگهداستان تقوی  می

کنبد. یمبشنی فرابیه را تقویب  روله بهأدارد پادشاه کشور توران چوپان گفه باشد؟ این مس

رسبتم،  وسیفۀبههای افراسیاب در داستان رخش دیدیم که هنگاو ربودن گفۀ اس  چنینهم

آیبد، در بامداد چوپان گفه خواب اس  و افراسیاب هراسبان ببه دیبدن رسبتم و رخبش مبی

 نژاد اس .نیز اشاره شد این اس  آبی نامهکوشدر  کهچنان
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توبر های افراسیاب رهاس  و تن ببه زیبن کسبی نبداده و منفۀ اس برنگ بهزاد در گش    

گونبه کشد. یکی از دالیل دیگبر کبه ایبنخسرو اس ، مانند رخش که انتوار رستم را میکی

بربیبان و ارتبباط ببه بدهد، پوشش پفنگینه داشتن اس  که بیها را به باران ربط میاسطوره

 هره اس .شآور اس ، به داشتن ببربیان زد بارانپوشش آناهیتا نیس . رستم که نمونۀ یک ای

از جبنس  ابراهیم پورداوود، محمود امیدساالر و مهری باقری معتقد هستند کبه بببر بیبان   

و از  (26- 24: 1365؛ بباقری، 119: 1372؛ امیدسباالر، 299: 1377 )پبورداوود، پوس  سگ آبی اس 

شبی از هبای روان اسب  کبه پوش، خبدای آبدر اساطیر ایران تنها اردیسور آناهیتا دیگرسو،

 زی اس بآببر جانوری  .ای از پوس  ببر پوشیده اس پوس  ببر دارد. اردیسور آناهیتا جامه

وسبتتواه، )د آیدچون سیم و زر درخشان به چشم میهنگاو آماده شود، همکه اگر پوستش به

شبود، پوسب  ین نباو ببرده مبها از آدر این اسطوره که ببریکه پوشش در این .(321: 1384

ار جانور آبزی اس ، شکی نیس ، چون رستم ببر بیان را که جانوری دوزیسب  اسب  در کنب

. (33-32: 1386کاوس،)خسروکی کندکشد و از پوس  آن برای خود پوششی درس  میدریا می
نباو »: نبدکت میرخش را با آب و باروری اثببا تربیشلذا پیوند رستم با آب و اناهیتا، پیوند 

کل پهفبوی میانبۀ کفمبه، ش( از طریق Rautas- taxma) آنخود رستم در شکل ایرانی کهن 

شبود. نباو مبادر وی روداببه ترکیببی ( رودخانۀ جاری یا قهرمان معنی میRotstahmیعنی )

دهد. عنی میمگ(. ناو او هم رودخانۀ آب  )در پهفوی میانه بَ( ۀ)اس  از رود و آب با پسوند 

کنبد. نباو پسبر پدر بزرگ مادری رستم نیز عنصبر آب را در نباو خبود مبنعکس میمهراب، 

 .(119: 1372)امیدساالر،  «دهدپهفوان، سهراب نیز چنین خصوصیتی را نشان میجهان
شمیالس، فرزند رسبتم  وسیفۀبهرنگ به دزدیده شدن ش  قبانامهزرینعالوه بر رخش، در    

 .(572 -565 -558 -555 -553: 1393، نامهقبازرین) شوددس ، اشاره مییک
قبل چبه از نسبالی ارتبباط دارد. آندزدی به مسبالۀ آب و خشبکگاه اس ریشه و خاس    

سبتم رو  ددزد، رخش را میدس یکتوان استنباط کرد، این اس  که رستم میقبانامه زرین

د. کنبرا پیبدا مبیآن  بباالخرهگبردد تبا نیرو به دنبال رخبش مبیهف  سال سرگردان و بی

ا رسباله ایبران سبالی هفب شبود، قحطبی و خشبکسیاوش کشته مبی کههنگامی چنینهم

 :گیردفرامی



  139 ياسدر ادب حم یآن با باران و بارور ونديو پ یدزداسب یهیمابن يبررس
 

 
 
 

 همببی سببوخ  از هببر سببو گبباه و رخبب 

 ز ببباران هببوا خشببک شببد هفبب  سببال

 پرنیبببازتنگبببی جهبببان  وشبببد از رنبببج 
 

 بببه ایرانیببان بببر، شببد آن کببار سببت  

 دگرگونببه شببد بتبب  و برگشبب  حببال

 وزگبببباری درازبرآمببببد بببببر ایببببن ر

 (412 /2 :1386 ،فردوسی)            

د پیبدا رنگ را که نماد بباران و بباروری هسبتنخسرو و ش ساله کیگیو پس از رنج هف    

 کند.می

 چنببین تببا برآمببد بببرین هفبب  سببال
 

 میبببان سبببوده از تیببب  و بنبببد دوال 
 (421 /2 )همان:                               

های سبالیآیین کشاورزی و یبادآور خشک رخش، منطبق با شدنگمگیو و سالۀ رنج هف    

ن و ارابود بببه نبببیکبی از مبواردی کب رده اسب .بکبساله اس  که ایران را تهدید مبیهف 

کند پدیدار شدن سروش در هیأت ابر اسب . گبودرز شببی خبواب سالی را تقوی  میخشک

 بیند:سروش را می

 ابز یک ش  به خبورچنان دید گود

 بببر آن ابببر ببباران خجسببته سببروش
 

 کبببه اببببری برآمبببد از ایبببران پبببرآب 

 بببه گببودرز گفتببی کببه بگشببای گببوش
 (414 /2 )همان:                                  

 گرفتبهفرامیسباله سبالی هفب هنگاو چیرگی افراسیاب بر ایران معموالً کشبور را خشبک   

ه بب: در زمبان منبوچهر افراسبیاب اسب  مدههای متون پهفوی آنویساس . در یکی از دس 

زمبین ن)به( کوهستان رف  و آن فراسیاگ تور ببه ایبرا منوچهرخود »کند و ایران حمفه می

 .(668: 1365)مزداپور، « سال، باران نباریدپادشاهی بکرد. از آن روز تا هف 
 در نور مبردو گردد.آوری نیز به تقویم ساالنه برمینباور غای  شدن ایزدهای برک  و بارا   

سال به  کهجاآنازشدند. هایی که تابستان یا زمستان بوده، بعضی از ایزدان غای  میدر فصل

ماهبه. ماهه بوده و تابسبتان هفب شده و زمستان پنجدو فصل زمستان و تابستان تقسیم می

 ماهبۀتبوان دوران هفب مبی. (71: 1385)زادسبپرو،  «زمستان که پنج ماه در یک سال اس »

غیبب   نمایی به هف  سال تببدیل شبده، دورانهای گرو و سوزان را که برای بزرگتابستان

در فصبل  آور دانس . گفتنی اس  که به غیب  بعضی از ایزدان ماننبد رپیهبوینایزدان باران

 .(106 :1385 )فرنب  دادگی، زمستان و به زیر زمین رفتن آن، در این فصل، اشاره شده اس 
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 های منثور و اساطيردزدی در حماسهسباسب و ا

الی و های منربور، طومارهبای نقبهای حماسی منووو، در گسترۀ حماسهعالوه بر منوومه   

 شباهنامه های مردمبینشود. در داستادزدی دیده میمایۀ اسپاساطیر دیگر مفل نیز گاه بن

ن رببان رخبش را همبیدس  گفب : قکفه»آمده که دشمنان قصد دارند که رخش را بدزدند: 

 .(54 -55 /2 :1363)انجوی،  «تواند قدو بردارددزدو، چون رستم بدون رخش نمیامش  می
طومبار ) شوددس  و تیمور دزدیده میوسیفۀ رستم یکنیز رخش به طومار جامع نقاالندر    

 کنبدرود و او را پیبدا میبتش ببه دنببال رخبش مبیو جهان (729و  695: 1391، جامع نقاالن
ید که مدت چهبار سبال اسب  کبه گورستم بعد از پیدا شدن رخش می و (737 -736)همان: 

ۀ وسیف نیز به دزدیده شدن رخش به طومار هف  لشکردر . (759)همان:  رخش گم شده اس 

ده شباشاره  (422)همان:  بتشوسیفۀ جهانرخش به بازآوردنو  (336: 1377، لشکرهف ) تیمور

 اس .
ر دتبوان رنگ در متون حماسی منوبوو و منربور، مبیشدن رخش و ش  دزدیدهعالوه بر    

 کبهچنباناساطیر یونانی، به دزدیده شدن اسپ هرکول به دس  یک دیوزن نیز اشاره کبرد؛ 

مسباعد رسبد و چبون هبوا ناها مبیهرکول به هنگاو بردن گاوها به چرا، به سرزمین اسکوت

ود، از شبرود. چون از خواب بیبدار مبیو به خواب میپوشاند اس ، خود را با پوس  شیر می

ببه او  مبارنیمبه رسبد و کبه زنبیها، به غاری مبیبیند. در پی اسپهای خود اثری نمیاسپ

ا پبس رهبا خوابگی با او تبن دردهبد، آنها در حبس او هستند و اگر به همگوید که اسپمی

سبتری بگویبد از ایبن هبممبار مبینیمدهد. زن میخواهد داد. هرکول به این خواس  تن در

گویبد دهد و میها چه کند؟ هرکول کمان خود را به او میصاح  سه پسر خواهد شد. با آن

ز عهبدۀ اکه آن پسری را که بتواند این کمان را خم کند، نزد من بفرس . پسر سوو، اسکوت 

 کبهانچن. (67: 1388 )خبالقی مطفبق، گیردآید و نسل قوو اسکوت از او شکل میاین کار برمی

ده اسب  ها را حبس کرمار اسپمشهود اس  در این اسطورۀ یونانی، آشکارا یک دیوزن نیمه

 ها در بند او، نمودگار حبس دختران جمشبید نبزد ابحاک یبا زنبدانی گاوهباو حبس اسپ

در چنگ اژدهای  زابارانویشوروپه در اساطیر هند اس  که همه نماد حبس ابرهای  وسیفۀبه

 رود.سالی به شمار میخشک
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 گيرینتيجه

روشبن  هبای منوبوو و منربور،در این جستار بعد از بررسی متون پیش از اسالو و حماسه   

 بباران از دریبا کبهچنانزایی و باروری اس  و همگاو و زن، نماد باران موازاتبهشد که اسپ 

  و ببا د باران اسد. از دیگرسو، اس  نماخیزآید، اسپ نیز نژاد از دریا دارد و از دریا برمیمی

، دزدیبدن رونازایهای روان )آناهیتا( در ارتباطی تنگاتنگ اس . آور و خدای آبایزدان باران

هبایی از نمونبه هباآندزدی در پیونبد اسب  و ببازپس گبرفتن اسپ چون گاو و زن، با باران

ز ارنبگ بهبزاد و رخبش شب  کبهچنانآور اسب ؛ کبرداری ایبزدان ببارانآوری و ببارانباران

اسبیاب( افر) اَپبوشوسیفۀ دیبو هایی هستند که نماد باران هستند و گاهی بههای اس نمونه

. شبوندخسبرو ببه ایبران بباز گرداننبده مبیوسیفۀ رسبتم و کبیشوند و سپس بهدزدیده می

سباله بعبد از کشبته شبدن سبیاوش و رخش و قحطبی هفب  سالۀگم شدن هف  چنینهم

اله سبهبای هفب سبالییدن باران به مدت هف  سال در هنگاو افراسیاب هبم ببه خشکنبار

 آوری و برک  در فصل گرما و تابستان.مربوط اس  و هم به غیب  ایزدان باران
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 عفوو انسانی. گاهپژوهش

 (، به کوشش سجاد آیدنفو، تهران: ستن1393) .نامهقبازرین -

 تهران: طهوری. ،های شکار شدهسایه(. 1385سرکاراتی، بهمن. ) -

 .تهران ،1جفد  ،کتاب کوچـه .(1377) .شامفو، احمد -

  .https://www.academia.edu .(2016) خزایی. محمد، نوید و وندصالح -

ران: ته ،، به اهتماو حسین اسماعیفیابومسلم نامه(. 1380) .طرطوسی، ابوطاهر -

 معین.

 : افالک.آبادخرو ،تانفرهنگ عامة لرس (.1386. )مردانعالم، عفیعسکری -

نیاد بق. تهران: ، تصحیح جالل خالقی مطفشاهنامه (.1386) ، ابوالقاسم.فردوسی -

 اسالمی. المعارفهدایر

رجمه و گاه تتهران: بن ،نامة اساطيری جانوراندانش(. 1392خسرو. )زاده، قفی -

 نشر کتاب پارسه.

 .5-22799مفی ایران، شماره  ۀخانخطی کتاب ۀنست ،نامهقهرمان -

 ،ناستابهای ایران و چين ها و افسانهآیين (.1379) .کوورجی جهانگیر کویاجی، -
 فرهنگی. و ترجمۀ جفیل دوستتواه، تهران: عفمی

احمد  ترجمۀ ،کار در روایات ایرانينآفرینش زیا (.1355سن، آرتور. )کریستن -

 تبریز: موسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران. ،طباطبایی

ستان و آیین طف  باران در غرب ایران )باختران، کرد» (.1362. )معمار، فریدون -

 .54-38 صص ،10 ۀشمار، 2 ال، سچيستا، «تویسرکان(

 .ب ایران: گنجینۀ مفی آتهران ،انسان و آب در ایران(. 1380. )میرشکرایی، محمد -

ر پایۀ تقدس گاو و آیین طف  باران ب» .(1395) .وند، نوید و محمد خزاییصالح -

همایش  ،«شناسی روستای دهفر بتش خزل کنگاورهای قوو باستانپژوهش
 .شناسان جوانباستان

 یر.تهران: اساط ،، ترجمۀ باجالن فرخیاساطير هند(. 1381کا، ایونس. )ورنی -

 ،تصحیح جعفر مدرس صادقی ،نامهعجایب(. 1387همدانی، محمد ابن محمود. ) -

 تهران: مرکز.
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تهران: فرهنگ  ،هاوارهفرهنگ اساطير و داستان(. 1389یاحقی، محمدجعفر. ) -

 معاصر.


