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   »گندرو« ي اژدهايعيفراطب  وي انسانيها ان جنبهيوند مي پيبررس

  ن اژدها با اسطوره آبي ا ارتباطيبر مبنا

  1جيگرگ نيالد جالل

  2يقائم فرزاد دكتر

  . هچكيد
 .كشد مي فراخكرتيايو را در جنب در  ا ،يرانيهلوان معروف ا   پ ست كه گرشاسب،   ا ييژدهاا» گندرو« 
ـ ي مـي يانـسان ة  جنبـ ياسالمة ر كتب دور   د ،ي نقش در اوستا و كتب پهلو      يفايالوه بر ا  عن اژدها   يا  .داب
ا كنـون   تـ .گـردد  مـي طرحمه خدا ميك ني دارد و به عنوان يياهوراة  هند جنبيريندرو در سنت اساط گ

ـ  يـ  او، و ني و انـسان يعـ يفراطبة ن دو جنبيجاد ارتباط بي انةيزمسته در   ي شا يكار ـاط ب ن گنـدرو و  يز ارتب
 يوانيـ كوشش كرده است تا گندرو را به عنـوان ح          ن جستار يا.  صورت نگرفته است   ي هند يگندهروا

ـاط  جاد  ين ضمن ا  يدهد و همچن  ل قرار   يه و تحل  يورد تجز  م  است، ي خارج يازاه  ب  ما ي كه دارا  يآب ارتب
 ين اژدها را با آب و نقش آن را به عنوان توتم گروهي ايانسان ةيرتباط رو ا گندرو،يوجود ةين دو رويب

  .  كنديبررس، يراني، در تمدن هند و اياز اقوام باستان
  . ب آوم گندهروا، ق فراخكرت،ياير دنه،يشيپ ياير دگندرو،: هاكليدواژه

   ثمقدمة بح

ـام آور   ييژدها ا ،)ر هند يساط ا 4يسه با گندهروا  يقابل مقا ( ييوستا ا 3ندروگ ـاط    ن ـ ير ا ي در اس  . اسـت  يران
 يايـ شـود در جنـب در      مـي  موفق،  نهيشي پ يايكنار در  و نذر در     يشت پس از قربان   يرشاسپ مطابق آبان    گ

 گندرو ).38-36قره   ف ،10ة  رد ك ،ها  شتي(د   است نابود كن   »ن پاشنه يزر«فراخكرت، گندرو را كه معروف به       
گندرو  ).62: فتر اول  د ،اريت داراب هرمزد  يروا(د  شو مي طرح م »كندرب« به صورت    يدر كتب متأخر پهلو   
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ـاهنامه (د  ريـ گي به خود م   ي انسان يتي شخص شاهنامهاسه، در    اسطوره در حم   يسيبه علت دگرد   ح ي تـصح  ش
شـود؛  ي مياز اشاره ي ن يري اساط ي، به گندرو  شاهنامهات  ي از اب  يكيالبته در    ).369 ب   ،78ص  : 1  ج ،يخالق
ـتم واسـفند       كشد و افتخارات سام را نواده     ي كه سام آن را م     ييئت اژدها يدر ه  ـتان رس ار ياش، رستم، در داس
 :ديگويبازمن يچن

   نن و سرش بĤسمايتنش بر زم    مانـد بدگـو بـيددگر كندرو 
 يدـش بـانيور زـدن خـيز تاب    يانش بدين تا مي چيايكه در

  )658-657 ب ،347 ص ،5  ج،يح خالقي تصحشاهنامه(
 .ق.  ه 891مـورخ   ،  لندنا در   يتانيدوم كتابخانة بر   ةنسخ را فقط در     ...كندرودگر  «ن ضبط   ي مطلق ا  يلقخا

 نسخه، از 5، در » كاندرودگر« مصحف آن، به صورت     شكلا  يگر نسخ   ين شكل بازجسته است و در د      يبا ا 
از جملـه   نـسخه،  3در ، »يكـ يدگرو «به صورت شكل محرّف آن،   ا به ي،  891ورخ   م كان،ي وات ةجمله نسخ 

 ، در» كه باگريدو «و  نسخه، 4، در »سهمگن) دگر: ك نسخهي (يكي« صورت به اي ،675مورخ نسخه لندن، 
، بـه نـشان      ق . ه 731مـورخ     استانبول، ياپوسرا طوپقة  كهن كتابخان  ةالبته نسخ .  نسخه، ضبط شده است    1

H.1479، ـبط      ل را افزوده  يت ذ ي است، ب  شاهنامه مصور   ةن نسخ يتر كه كهن  زين ـان ض كنـدرو را  كه همچن
  :تحفظ كرده اس

   ونبد قلزم او را جز از بند و خ   سبز اندرون كندرويايبه در
  ) صفحهي حواش:همان(

ل يدهد كه اوالً ضبط كندرو، به عنوان ضبط دشوارتر، ضبط اصـ           يها نشان م   فيها و تحر   فين تصح يا
وبش در داستان    منبع مكت  ي بر مبنا  ين نام را كه احتماالً فردوس     ياً ناسخان نسخ متأخر، غالباً ا     يبوده است و ثان   
ـا كنـدرو    يش منتقل كرده است، نم    يار به نظم خو   يرستم و اسفند   ر يـ  وزيشناختند و احتماالً از نسبت آن ب

  كندرو، در اصـل گَنـدرو بـوده   يزند كه ضبط واژگاني خود حدس ميخالق. اندچ آگاه نبودهيز هيضحاك ن 
د كن مي ز ساخت كندروق را از واژه ارائه      ين خيمجمل التوار ،  891از جمله نسخة لندن، مورخ      ). همان(است  

ـ توان حـدس زد كـه هـم روا    ين مبنا م  يبر ا . )89: 1318،  خ و القصص  يمجمل التوار ( ـاط ي  كهـن  يريت اس
ـا قـرن      يراني ا يري و اساط  يمنابع حماس ة   او در حافظ   ي انسان ي و هم ساخت حماس    گندرو ياژدها ، الاقل ت

ـام       (ف از نبرد گرشاسبِ سامان      ين توص يبهتر. اند حضور داشته  ي هجر چهارم ـا  ) منـسوب بـه خانـدان س ب



  31                           ...      ي انسانيها ان جنبهيوند مي پيبررس                                  ششمچهل و سال 

ن جستار  يتوان جستجو كرد كه در بخش پس       مي يت پهلو يروار و مرداوبار گندرو را در كتاب        ي شر ياژدها
ت ين روا ي بد ياديز ز يگر چ ي د يدر كتب پهلو   ).8ند   ب ،18خش   ب ،يت پهلو يروا(د  بدان پرداخته خواهد ش   

: Denkard :كر(كـر كـرده اسـت       ت را ذ  ين روا يبه اختصار ا  ه  كنكرد  يدز جمله    ا شود؛يمفصل افزوده نم  

 ي، نـوع ياسـالم شايـ گر كتب متقـدم پ  ي و د  اوستا و متناسب با آن در       يت پهلو يروادر  ).7،1،32و  ؛  9،14،2
 وجود  - او يعي و فراطب  يرياط اس يها جنبه يسازا اغراق در برجسته   ي -» گندرو« يت انسان يتغافل از شخص  

ـ  گنـدرو در ا    يت انسان يتوان به حضور شخص    مي دارد كه فقط با صرافت طبع و ظرافت و دقت خاص           ن ي
ـاره      ي مختلف يها  يژگي و رسد كه  مي به نظر .  برد يات پ يروا ـا    از گنـدرو در انگ ـاط  يه ـ ي ا يري اس   طـرد  يران
ت شـده،   ي گندرو تقو  يعي و فراطب  يوي د يها  نبهابد كه ج  ي مي  تا بدانجا تداوم   يسين روند دگرد  يشود و ا   مي
ـان          ا يا چه در دوره  اگرشود؛   مي  مثبت او كنار نهاده    يها  گر جنبه يد حتماالً گندرو نزد برخي از ايرانيان از چن

 ).30: 1385 ،ييموال :كر(ت گذاري اشخاص استفاده شده اس كه از نام او در نامه مقبوليتي برخوردار بود
. شود همان گندرو است   ي مطرح م  يماسالة  و كه در كتب دور    ي منهراس د  ،هشگران پژو يبه اعتقاد برخ  

ـاخر،  ي، اكبر 28: 1376 ،ي؛ سركارات 409: 1362 ،ق مطل يخالق: كر( ). 144: 1390،ي و طبـس   69: 1389  مف
 ).191 و 422: سام نامه: كر( بدو دارند ياريز شباهت بسي عنق نو و عوج بنينهنگال د
ـار  ي او و حقا   يعي و فراطب  ي انسان يها  ان جنبه يرتباط م  ا  گندرو، ي خارج يازا به ما چون   يمباحث  يخيق ت
ـا   ار كم بدان پرداخته شـده و كـشف حلقـه          ي هستند كه بس   يسائل م ن اسطوره، يمرتبط با ا   ـ اة   مفقـود  يه ن ي
ـا    جنبـه  ين موضوعات، به بررس   ي ا ي ضمن بررس  ن جستار يا. ن مسائل است  ي ا ي بررس  در گرو  اسطوره  يه

  . آب خواهد پرداختيري با مفهوم اساطيرين موجود اساطي گندور در گرو ارتباط ايعي و فراطبيانسان

 قيقنة تحيشيپ

 كهـن اسـت   شتر مرور مطالب مندرج در متوني كه در باب گندرو انجام شده، بيمطالعاتة  مجموع
 حل ابهامات و تناقضات موجود صـورت        يز برا ي ن ييها  ان كوشش ين م ير ا  د . دارد يفي توص يمنظرو  

  :گرفته است
ن اژدهـا  يـ ان مـسائل مختلـف در مـورد ا   يـ و بـه ب  تهنشسدر مورد تلفظ گندرو به بحث      ي موالئ

ـ ي ميهـا  ة جنبـ  يز بـه بررسـ    ي مفاخر ن  ياكبر ).36-26: 1385 ،ييموال(ت  پرداخته اس  ـ تي و گيون  يياي
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  مفـاخر،  ياكبـر (ت  ران و هند مـد نظـر داشـته اسـ          ير ا ين اژدها را در اساط    يو تطور ا  ه  گندرو پرداخت 
و مربـوط بـه بهمـن        از گنـدر   يف كردارشناخت ين توص يمفصل تر  ).16-13 :1385 و 68-80 :1389

ـ  را ني هنـد يندهروا گ و گندرو نپرداختهي انسانيها ل جنبهيبه تحل شان  ي ا  البته  است كه  يسركارات ز ي
  ).24: 1376 ،يسركارات: نك(د ان  قرار ندادهيت مورد بررسيبا جامع
از بپردازنـد امـا متأسـفانه       گنـدرو   « يت انـسان  ي شخـص  ي كـرده اسـت بـه معرفـ        يز سع ي ن يرفعت

ـ  مواجهه با اسـطوره      ي برا ي علم يكرديرو ـ ( )1( » نجـسته اسـت  ياري  يبرخـ  ).56-1: 1385 ،يرفعت
 از ارتبـاط او بـا ضـحاك         ياشـ ، ن يملـ ة  كننـدگان حماسـ    نيدر نگـاه تـدو    و بودن گندرو را     يعلت د 
ت ت كرده اسـ يوبودنش به گندرو سرايل دين دلي دارد و به هم    يويدة  ز جنب يحاك ن  ض ه، چ اند؛ دانسته

  ).53-51: 1389 گران،ي و دي چتروديپورخالق(
ـ  ا ي بـه بحـث و بررسـ       ياريبستب   ك ر هند، ياساط يمورد گندهروا، گندرو   در ـ  كل ةن اسـطور  ي  يدي

  . استن اسطوره فراهم آورده ياة  را درباري ارزشمنديخي و تاريياي اطالعات جغرافشندگ،: اند پرداخته
ـ يـ ز بـه جزئ يـ مـك دونـل و بنتـون ن    ).Shendge, 1977:113-100 : رك( مــورد  در يات فراوان

ـ   گندهرواها اشاره كـرده يري اساطيها يژگيو  ,Benton ( وMacdonell,1897,134-138 : رك( دان

 شـده اسـت؛ از   ييها ز بحثي گندرو ني خارجيازا و مابهيواني حيها درمورد جنبه .137-139 :2006
؛ جـوادزاده   )12 :1382 دنلو،يآ(ت  ست اس ي دو ز  يين موضوع پرداخته كه گندرو اژدها     يدنلو بد يجمله آ 

ـ  ن هـا    نگاشـته  يبرخـ ). 71 :1387 جوادزاده،(داند   مي  چون تمساح  يز او را موجود   ين  يهـا   ز بـه جنبـه    ي
ـ      يتر مفصل :ت گندرو مربوط اس   يانسان ـ يقـات ا ي گنـدرو در تحق يانـسان ة  ن شكل پرداخت بـه جنب  يران

ـ  پژوهـشگران ن   يبرخ ).75-60 :1376 ،يجعفر(ت   اس يونس جعفر يمربوط به     كـه بـا     يز بـه مـسائل    ي
ـ پ« يشه شناسـ  ي جهان پور به ر    فاطمه: اند گندرو مربوط است پرداخته     خراسـان   يهـا   شي در گـو   »نهيشي

ـ  ن يقيموسـ ة   در حـوز   يقـ ي از منابع تحق   يبرخ). 85-79 :1387 جهان پور، (ت   اس پرداخته  يز بـه نـوع    ي
  ).85 و 84 :1380،يممتاز( اند اشاره كرده كه موسوم به گندهروا است، يقيموس
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  ي آبيك اژدهايشناخت گندرو به عنوان 

 »آب«. ات بـوده اسـت    ينش و ح  ين مظهر آفر  يترر ملل جهان و مهم    ينه در اساط  ي نماد يآب عنصر 
امكانـات هـستي و     ة  لّ چيزهايي است كه بالقوه وجود دارند، سرچشمه و منشأ و زهـدان همـ              رمز ك 

اثـر وقـوع    شوند و با سير قهقهرايي يا بر   مي صور از آن زاده   ة  رمز جوهر آغازين و اولي است كه هم       
 از هـا، جـدا   نگـاري  ها و شـمايل  آب در آفرينش كيهان و اساطير و آيين       . گردند مي اي بدان باز   ملحمه

مقـدم بـر هـر نقـش و صـورتي           : ها، همواره يك نقش دارد     هاي فرهنگي مربوط به آن     ساختار كلّيت 
ر ين عنصر در اسـاط    ي منبعث از ا   ينمادها). 189: 1376الياده،  (گاه هر آفرينشي     هاست و محمل و تكي    

ريـگ  ر هند، مطابق سرود خلقت هندوان، در        ي به عنوان مثال در اساط     .ار دارد ي بس يتجل ييهندواروپا
مانـداالي  (بـود   ، عصر ازلي كه جهان در تاريكي مطلق فرو رفته بود، همه جا با آب پوشيده شده                  ودا

هاي سيالبي بزرگـي   ر آغاز گردش دوراني آفرينش، آب   د ر،ين اساط يدر ا ). ند اول  ب ،129، سرود   دهم
       ين جهان كه هزارسال بـر آ       جهان را احاطه كرده بود كه در طيهـا شـناور    ب فرايند آفرينش، تخم زر

در ). 43: 1373ايـونس،  ( پديد آمد و به دو نيمة نر و ماده تبـديل شـد         آن بود، منفجر شد و جهان از     
شـود و بـر آفـرينش نظـارت دارد،      مـي اساطير يوناني نيز، نخستين عنصري كه پيش از جهان پديدار         

 و تجسم ايـزدي آب اسـت و زمـين را         3 و گايا  2 است كه اقيانوس آغازين و فرزند اورانوس       1اوسئان
اسـميت،  (ميـرد   مـي آيد و در آن  مي چون رودي بسيار بزرگ در برگرفته است؛ همه چيز از آن پديد           

شـود و    مـي  سرشـكي آغـاز   ة  ، آفرينش از قطـر     بندهشن در اساطير ايراني نيز، به روايت     ). 93: 1383
 نيـز آفـرينش آب را از   روايـت پهلـوي   ). 39:  1369دادگـي،    فرنبـغ  (استپيدايش همه چيز، از آب      

  ). 549: 1367(اي اشك دانسته است  قطره
: بخـشد  ي بدان م  ي ابد -ي ازل يگاهي كه جا  ر آب ن عنص ي در سطوح نماد   يمين مفاه يبا اجتماع چن  

ر يـ ان خي نبرد مي برايست كه آب بستري تعجب ن  يابد، جا ييات با آن آغاز شده و با آن فرجام م         يح
 جـز  بـه  جهان اساطير را در  اژدها. گردديكسال خشيپهلوانان با اژدهاة  مبارزي برايگاهيو شر و جا 

                                                 
1- Ocean 

2- Uranus 

3- Gaia 



 دوم            شمارة                          )ادبيات و علوم انساني سابق (ي ادبي           جستارها                                          34 

و و گنـدر ة ز كـه كـشند  يـ گرشاسپ ن). 118: 1365رستگار فسايي،   ( انددانسته خشكسالي ماد ن چين،
 را يي دام و دهـشن اهـورا   هـا، دن آب ي است كه با رهان    ي موسوم به كَمك است، قهرمان     يا  پرنده -ويد

نـدرو بـا بـسامد       گ .)138: 1388گـران،   ي و د  يطبـس  (رسـاند ي م يران به رامش و شادمان    ي فالت ا  در
 ن اشـكال  يتـر  قيـ ن و دق  يتـر    از مفصل  يكي شود؛ مي  ظاهر يراني ا ي و حماس  يري در متون اساط   ييباال

ـ  اسـت كـه مـشابه ا       يت پهلـو  يـ روا مرداوبار مربوط به     ين اژدها ينبرد گرشاسب با ا    ت در  يـ ن روا ي
 ،18بخـش   ( يت پهلو يروامتن  . ز مذكور است  يت منظوم گرشاسب ن   يو روا  اريت داراب هرمزد  يروا

  :كند مين شكل به گندرو اشارهيبد) 8ند ب
ـ  را بـه مـن ده ز  رومـان  گ)بهشت(= ين زندگيرتر ب! هرمزيگرشاسب گفت كه ا «  را گنـدرو را  ي

 پـس مـردم مـرده بـه         ،ستميـ ون اندر دنـدان گنـدرو بنگر       چ .ديكباره دوازده ده را جو    يبكشتم كه به    
ـ ا نـه شـبانه روز در در       مـ  .ديا كـش  يـ ش مرا گرفت و مرا به در      يو ر  ا .خته بودند يدندانش آو  ا كـارزار  ي

م ديتا سـر بركـش  ] او را[ تگرفتم و پوس گندرو را    يه پا  ت .رومند تر بودم  يس من از گندرو ن     پ .ميداشت
دم و بـه آخـرورگ   يش كـ )سـاحل (=ر ا بـه بـا  ي گندرو را با آن ببستم و از در  ي دست و پا    و )كندم(=

د و  يكـش ] ارمـ [ توس د ندرو آخرورگ،  گ . ستور خفتم  ةيبه سا م  خورد] و[ مانزده اسب كشت   پ .سپردم
 ،يدار كردند و برخاستم و با هر گـام        ياب ب مردم مرا از خو   ة  م ه .دي مرا كش  ةي پدر و دا   د و يزن مرا كش  

ـ . دس آتـش در آن افتـا       پـ  چه كوفت، ر هر  ب  من جست،  يچه از پا  ك هزار گام بجستم و آن     ي ا يـ ه در ب
نش تـو  يمن بـر آفـر   يكـشتم اهـر    يگر او را نم    ا .شان را بازآوردم و گندرو را گرفتم و كشتم        يرفتم و ا  
  .»شد مي فرمانروا

انجام شده اسـت كـه    هاي طبيعي   بر اساس نشانه  دهاك، تفسيرهاي متعددي    اژية  در مورد اسطور  
ر ضـحاك،  يـ گنـدرو بـه كنـدرو، وز   ة دهاك به ضحاك و اسـتحال ياژة ر استحالي س يبا توجه به تواز   

ـ     . م اسـت  يز قابـل تعمـ    يـ ن اسـطوره ن   يرها در مورد ا   ين تفس ي از ا  يبخش سبت اژدهـا بـا     عـالوه بـر ن
اژدهـا را هـراس     ة  گيـري اسـطور   دخيل در شكل  ة  مايانه، بن يگراعتي طب يگر تفسيرها يد،  يخشكسال

بسياري اقوام اژدها را مظهـر خـداي طوفـان، هـواي بـد،              . اندهاي طبيعي دانسته  گر پديده يانسان از د  
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ـ . )103: 2003،  1تياسـم (دانستند  اي آسماني مي  يگر بال يو د زلزله  سيل و    ـ  ن يبرخـ ن  يهمچن كـام  ز  ي
و غـرش كـوه و برخاسـتن دود و روان شـدن              ن آتشفـشا  هـاي آتشين اژدها را مظهري از انفجار قله      

ـ   اژدهـا . )710: 1369،  يبهرامـ (دانـستند   يمـ هاي مذاب   گدازه هـاي  رمـزي از رودخانـه    ن  ي را همچن
  ). 311: 1377بهار،  (اند شمردهبرها  ان آنيگر برآمده از طغهاي ويرانخروشان و سيل

ـ مقابله و درگ  ة  نحو.  را اثبات كرد    و اژدها  ان آتشفشان يتوان نظر ارتباط م    يد گندرو نم  در مور   يري
ـ ن يلـو ت پهيروار ذكر مفصل  د. مرتبط استيگر با آب و موجودات آب يز د يش از هر چ   يگندرو ب  ز ي
كبـاره  يد گنـدرو  يگو مي كهيد فقط در بخشين اژدها با گرشاسپ، كه شرحش گذشت، شا ياز نبرد ا  

ـ     د، بتوان او را مظهر آتش     يدوازده ده را جو    ن ي چنـ ي بـرا  يروشـن ة  نـ يچ قر ي هـ  يفشان فرض كرد، ول
ر يونـه تفـس   ، راه را بر هر گ     او در آن  ة  ست و ارتباط تنگاتنگ گندرو با آب و مبارز        ي موجود ن  يريتفس

ـ . بنـدد  مي - او ير انسان يغة  مورد جنب   در  دست كم  –گر  يد ـ  ن 29  او .س م يدسـتنو ة   در نـسخ   يحت ز ي
 انگاشته شـده كـه چنـان بـزرگ     يو موجود ا.ه استيگر به تمساح شبيز ديش از هر چيف او ب يتوص

ـ  ا،كند ميا شكاريدرة ز كران ا.رسد ميزي نيش به خشك  يها  است دست ي در در  ياست كه وقت    هـا  سانن
 ).25-23ند  ب،1  ش،29 او .م( كند ميبلعد و هضم مييو گوسفندان را به راحت

ـ        -ي اژدهاكش هنـد   - 2 كريشنا يماجرا  قابـل انطبـاق هـستند و        ي و گرشاسـب در مـوارد فراوان
در ميـان هنـدوان،     . گـردد  مـي  تـر  تر و برجسته   افن انطباق شف  ي ا يت پهلو ي در رابطه با روا    خصوصاً

 يي گنـدهروا  ،تيدر ادب سنـسكر    ).413: 2008،  4فورالنگ( نيز يك اژدهاكش است      3خداي كريشنا 
 يمـ ين هنگـام حك   يـ در ا . ست با همسرش مشغول استحمام ا     يا اچهيهست كه در در   » 5هوهو«به نام   

  هوهـو ين عامـل باعـث آشـفتگ   يـ شـود كـه ا     مـي  اچهي وارد همان در   7سر كرشاشَو ، پ »6وليد«م  به نا 
م او يولِ حكـ يجه دي در نت.كشد مي خود آن مرد فرزانه را به سمت خود     يگردد و هوهو با ساق پا      مي

                                                 
1- Smith 

2- Krishna 

3- Krishna 

4- Forlong 

5Huhu 

6- Devala 

7-Krsasva 
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 و يت هنـد يـ ن روايجوادزاده با ذكر ا... شود ميلي تبدك تمساحيكند و آن گندهروا به  مينيرا نفر 
ـ  ا يدارد كه هر دو    مي  ابراز ، مشابهت دارد  يت پهلو يت با روا  ين روا ين كه ا  يان ا يب ات مـا را    يـ ن روا ي

  ).71 :1387جوادزاده،  (اندازند ميا سوسماري چون تمساح ياد موجوديبه 
ست است و هم در آب و هـم  ي كه دوز دينما مي ياز گندرو او را موجود     يت پهلو يرواف  يتوص
 هـا  ه اعماق آب ب،شتر است و افراد را پس از ربودن      ي قدرت او در آب ب     ي حضور دارد، ول   يدر خشك 

ـ  ن انـد  خته شده ي او آو  يها ان دندان ي در م  ها   كه انسان  ي به طور  ي قو يها  اشتن دندان  د .بردمي  مـا را    زي
ـ  گنـدرو بـا اژدها  يهـا  ان مـشابهت يـ دنلو با بيآ. داندازيرومندش مي نيها اد تمساح و آرواره  يبه    ياني

ـ اة  ، معتقد اسـت كـه همـ       رنامهيجهانگوِ  ي، مادر گرندل و غواص د     1اتاني يچون لو  ست يـ هـا دوز  ني
، در متـون    گنـدرو  ة اسـطور  يي كه در ساخت نهـا     داشتتوجه   ديالبته با ). 12: 1382 دنلو،يآ(اند   بوده

ـ في كه همچنـان ك يت پهلويروا مثل ي، به جز موارد معدود يرانيكهن ا  اژدر در  -ويـ ك ديـ  يهـا  تي
قـت  ي در حق.و بوده است نـه اژدر يك ديه گندرو ، همواررا در خود حفظ كرده استت اسطوره   يروا

 بـوده   يري اسـاط  ن نماد يدهنده به ا   شكل يت اژدها مضمون اصل   يساخت روا همچون مار كه در ژرف    
شكل دهنده به اسـطوره     ة  ي اول يها  هي است كه در ال    يز با تمساح و اژدها، نسبت     ياست، نسبت گندرو ن   

، عناصـر  يريك نمـاد اسـاط  يـ  ي انتزاعـ  يها  ل بوده است و در مرور زمان، با برجسته شدن جنبه          يدخ
ل يرا به مرور زمـان تبـد     ي از جانوران توتم   يارين روند، بس  يا. شوندي محو م  يا حت يرنگ و   ه كم ياول

 يفـ يونـد ظر  ي پ يعـ ي در عناصر طب    خود يتبارشناختة  نيشيكند كه با پ    مي يعي و فراطب  ير انتزاع يبه اساط 
  .دارند

 د گفـت  يـ ر، با ي در عالم اساط   ني نماد ي به موجود انتزاع   ير توتم ت تحول جانو  يفين ك ير ا يدر تفس 
ـ تنعماق ذهـن آدمـي   ار  ساختي دروني و رواني دارد كه ريشه د        هر اسطوره ژرف    و تنهـا اجـزاي   دهي
ذهـن  ة  عناصر طبيعي و تاريخي در آيين     ة  تدريجي و ناخودآگاهان  ة  تواند از استحال   مي شكل بيروني آن  

تواند روساخت خود را از موضوعات عينـي موجـود           مي ك اسطوره  ي .جمعي بشر تشكيل شده باشد    
ـ 2وند جاندارانگاريدر جهان پيرامون انسان وام گرفته باشد؛ عينياتي كه در ر       روان بـشر  ة  ناخوداگاهان

                                                 
1- Leviathan 

2- Animism 
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بر همين مبنا، بـسياري از عناصـر طبيعـي در      . اند داده مي  انساني را در ذهن وي شكل      يصورتبدوي،  
هـاي   هـا، در فرهنـگ     خاك و افالك، جانوران، گياهان و حتي جماداتي چون ابزارها و برخـي كـاني              

 ي نمـادين و جـادويي     هـا   مي، موجودات اهريمني يـا بـن مايـه        نخستين تبديل به خدايان، حاميان قو     
ـ ين روساخت ب  ي ا .)8-7: 1378،  يقائم(شدند   مي ـ  بـه شـكل تـوتم نمـود پ         يرون ـ  .كنـد  مـي  داي وتم  ت

)Totem(      آور و بـه نـدرت گيـاه يـا      آزار، يا خطرناك و وحشت     بي  به طور كلي، حيواني خوردني و
ي مشترك قبيله و روح نيكوكار نگهبان آنـان بـود؛ بـراي             بود كه نيا  ) باران، آب، آتش  (نيرويي طبيعي   

كساني كه داراي توتم مـشترك بودنـد، بـه رعايـت            . ديگران خطرناك و براي فرزندان خود مفيد بود       
فرويـد،  (شدند كه قانون اولية قبيله بود و سرپيچي از آن مستلزم كيفر بـود             مي تكليف مقدسي مجاب  

قوام مثل چينيان و برخي طوايف بيابـانگرد دراويـدي و مغـول و              در اساطير برخي ا   ). 19-20: 1362
هـا و   ل، در اين فرهنـگ ين دليي هندو، اژدها داراي كاركردي مثبت بوده است و به همها  برخي شعبه 

  . در ميان برخي از اقوام به عنوان توتم مقدس قبيله پذيرفته شده بود
ـ تواند برگرفتـه از ح     مي انهيگراعتير طب ير، گندرو از نظرگاه تفس    ين تفاس ياة  با هم    مـا  ي دارا يواني

مان طـور كـه      ه . باشد ها  يياي دشمنان آر  يها   از توتم  يكيبه عنوان    تواند مي  باشد كه  ي خارج يبه ازا 
 )2(  ناگاهـا  يهـا   رهي كه از عش   1ها تكچك:  موجود است  ييها  ن نمونه يباستان چن  اقوام هند ز   ا يدر برخ 

 مار گزنده و خطرنـاك      يز نوع ي مار است گرفته شده و دهاك ن       ي كه نوع  Taksaka ةهستند و از كلم   
 در نظر قدما ارتباط بين دو موجود طبيعي مـار و انتزاعـي اژدهـا سـابقه                  .)66 :1376 ،يجعفر( است

 ديـ گو مـي ل او به اژدهـا سـخن   ي از نهايت رشد مار و تبد      عجايب المخلوقات،  از جمله    ؛داشته است 
 از  ي عنـصر  ي خـارج  يازا بـه  در متن هر اسطوره، بازتـاب مـا       ). 30: 1369فسايي،  نقل از رستگار    (

موجـودات  ة   آن در ذهن انسان، گـاه بـا بـاور او دربـار             ي است كه تجسم انتزاع    يريگيعت قابل پ  يطب
 اژدها نقـش داشـته،   يجانورة يجانوري كه در تجسم سو، ن منظريز ا  ا .خته است ي در هم آم   يرياساط

ـ  يرين موجود اساط  ي ا يجانورة  يات گندرو، سو  ي اما با توجه به خصوص      بوده است؛  »مار« ش از آن   ي ب
ـ  تمـساح ن   ي از آحاد بـشراز تجـسم انتزاعـ        ي برخ ي ذهن يهاهيتواند در ال   مي كه ملهم از مار باشد،      زي

                                                 
1- Takchaks 
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، »خواهد جهان استومند را نـابود سـازد        مي  گشاده يا ا پوزه ب«ه  ن منظر، گندرو ك   ياز ا . متأثر شده باشد  
مـساح پـوزه    ت،»1گاندو«سه با ين اسطوره، قابل مقاي معتقد به اي نواحي بومي از باورهاييها  بخش در

  .)3(كنند مييران زندگيها در بلوچستان ا  از آنيست كه اكنون تعداد ا2كوتاه

  ب گندرو و ارتباط او با آي انسانيها شناخت جنبه

 گنـدهروا  يهـا  يژگـ يو .)4(ان به شكل گندهروا ظاهر شده اسـت يمقدس هند  در متون    »ندروگ«  
  .ا دو موجود جدا از هم هستندي متفاوت است كه گويراني ايچنان با گندرو

.  قابل انكار استيبه سختا هن او و آبي است و ارتباط بي آبيك اژدهاي يراني اي  گندرو
 كه ين دو اژدهاست؛ موضوعي بودن اي در آبي هندي با گندهروايراني اي از اشتراكات گندرويكي

 ر جهانيلبه بر اژدها در اساط غ. استيرانيوار هندياژدها در اساطة  اسطوريري تفسيهااز شالوده
پيروزي  از ز علناًي ن»چهردادنسك«م بيست درفرگرد. اي براي نجات طبيعت بوده استهميشه مقدمه

ر د .)308: 1383سن، كريستن(است  شده تعبير ترسالي بر خشكسالي ة غلببه جمشيد بر ضحاك
 بلكه نماد ابرهاي سياه يرا كه نه تنها نماد خشكسال ورتره ر هند، ايندره اژدهاي خشكساليياساط

 و يشتر پهلويت (ريت ،ر ايرانياساطدر . حبس آزاد كندكشد تا باران و روشني را از طوفان زاست، مي
ديو  و كيهاني اژدهاي با نبرد او خويشكاري ترينمهم كه است باران ايزد )3اوستا در تشتريه

 باردميفرو بخش زندگي اران بآن، تبع به كه اوست شكست و) 4اوشه پهلوياپ(اپوش  خشكسالي
به  apa-vrtraآن  كهن صورت اپوش كه ديو ).38: 1368هينلز، (شود مي سبز و طبيعت دوباره

است  ريشهو هم معنيهم  Vrtra، هندي ايافسانه ياژدها  با،است بندانآب يا ها  بازدارنده آبيمعن
 يبه معن (5وِرثْرَغْنهاوستاز در ي اژدها نةكشند.  مشترك دارديو خاستگاه) 238: 1378سركاراتي، (

                                                 
1Gando 

2-Short-muzzlecrocodile 

3- Tishtar/ Tishtrya 

4- Aposh / Apaoša 

5- vərəθraγna 
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ندره است كه در يسه با ايان مهم و كهن قابل مقاي از خدايكي) ها  آبة بازدارند =1ورثره ةكشند
 . نو به صورت بهرام درآمده استي ورهران و وهرام و در فارسيها انه به صورتي ميفارس

، زنـان و    ي هنـد  ير وداهـا   د .تار دانـسته شـده اسـ      ي زنان بس  ي دارا ي موجود ي هند يگندهروا
ز، در ارتبـاط گنـدرو بـا        يـ د ن يـ ن د يو از ا  ) 83: 1373بهار،   (رده، نماد ابرهاي باران آورند    يش يگاوها

 ي خشكـسال ي از ابرهاي باران آوري است كه اژدهايماد ن  اژدها، يار برا ي، داشتن زنان بس   يخشكسال
د توسط ضـحاك و نجـات       يسه با تصاحب خواهران جمش    ين مضمون قابل مقا   يا.  است زنداني كرده 

در . شـود  مـي  خـتم ي آب و بـاران و ترسـال     ييعت و رها  يدون است كه به نجات طب     يها توسط فر   آن
كـه  ) 65: 1388،  ي چتـرود  يپورخـالق : رك(ان زن و آب وجـود دارد        ين م ي نماد يونديز پ ي ن شاهنامه

  .ر هند استين رابطه در اساطيمشابه هم
 يت خاصـ  يـ  گندرو را داراسـت، از اهم      ي و انسان  يعيفراطبة  ن جهت كه هر دو جنب     ي از ا  شاهنامه

ـ ا. را مطرح كرده است   ن اژدها   ي ا ةص فراموش شد  ي و خصا  يرانير هندو ا  برخوردار است و عناص    ن ي
 آن اسـت كـه      ي انسان ة شامل جنب  يكي،  شاهنامه اسطوره و    يند ه ة مشترك در گون   يرانياوعناصر هند 

چنـان كـه در    -اسـت افته ي ي روشنة جلوشاهنامهشود، اما در  يافت نم ي از آن    ي نشان يدر متون پهلو  
ن مـشتركات در  يـ كـه ا اسـت   و زن يقي ارتباط آن با سـكر و موسـ  يگري د  و -ادامه ذكر خواهد شد   

  و14نـد    ب ،22د  رو سـ  ،1 يمانـداال  :بـاره رك   نيـ در ا (  اسـت  يگ ودا قابـل بررسـ     يكتاب مقدس ر  
. دارد) هـوم (= تنگاتنـگ بـا سـوم       ير هنـد ارتبـاط    يگندهروا در اسـاط    ).3د  ن ب ،87رود   س ،9 يمانداال

ـ ا(د  يـ روي آنـان مـ    يواأ در كوهستان م    كه رنديگي از سوم بهره م    -ي آسمان  ارواح -گندهرواها  ونس،ي
ان آمـاده   ي خـدا  ي سـكرآور را بـرا     ةن مـاد  ين است كه آنان ا    يابا سوما   ارتباط گندهرواها   ). 29: 1373

ـ  فري است كـه بـرا  يز كندرو كسي نشاهنامهدر ). Shendge, 1977: 111(د ان كردهيم ذ و يـ دون نبي
  : مجالس ضحاك بوده است»ر طربيام«ا او يپردازد؛ گوميو  اييآرا آورد و به مجلسيرامشگر م

 يبفـــرمـــود شــاه دالور بــــدو
 نـــد آر و رامشـگــران را بخـواينب

ـ  يكـه رو آلت تـخــت شـاه          يوش ب
   خـــوان  يـارايـ  جـام و بـ   يمـاي بـپ

                                                 
1- vərəθra 
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 ت منسي كـو به رامش سـزايكســ
 نــار انجمــن كـن بـر تخـت مـيب

 

ـــه دانــش همـــان دل    منــستيزدا ب
  نچنان چـون سزد در خور بخت مـ       

 

  ).381-378  ب،78 ص ،1  ج،يح خالقي تصحشاهنامه   (
ـا  ن الههيا. ستند ه1 دارد كه اپساراهاي زن يها تنگاتنگ با الهه   ي ارتباط نيهمچنگندهروا    ي زن آسـمان يه

ـا   از متون بـه عنـوان رقاصـه        يز مانند گندهرواها با آب و با آسمان مرتبط هستند و در برخ            ين ان ي خـدا  يه
شـوند  ين ظاهر ميبا در زمي زيلين گاه با شمايگندهرواها همچن. (Benton, 2006: 133)د ته شده انشناخ

). 169: 1377 ذكرگـو، ( هـستند    »ك نظر يعشق با   «ل  ن سمب يكنند؛ بنابرا  مي فته و مسحور خود   يو زنان را ش   
ـپردن آن  ضـحاك و  يها از مشكو  آنييد كه رهايز در داستان خواهران جمشي ن شاهنامه يكندرو ـا بـه    س ه

 از  يتوان گفت بخـش   ين اساس م  ي خاص دارد كه بر ا     ي از بركت و نجات باران است، نقش       يدون نماد يفر
ن ي بـر همـ  ييضايب. د، مرتبط است ي شهرناز و ارنواز، همسران جمش     يبا نگهبان  شاهنامه    در ي و يشكاريخو

ـ  ا ي نواح ي از فرهنگ بوم   ي شواهد ي جستجو ياساس و بر مبنا    ـ  ا  اسـت كـه    ، معتقـد  راني ن اسـطوره در    ي
ـاق     ي سپردن عروس به شوهر همراه او م       ي كه برا  ي عامه، به شكل مطربان    يفرهنگ شفاه   يشدند تا امـروز ب
ـ  قابل تأمـل اسـت، ز  ييضاين سخن ب يا ).80: 1383 ،ييضايب(مانده است    ـنت ي ـا را در س  ازدواج هنـد،  يه

ازدواج در  ة  ك سنت شناخته شد   ي » گندهروا ازدواج «اصطالح.  به نام ازدواج گندهروا وجود دارد      يازدواج
ـ  ا .رديـ گ مـي  ك زن و مرد صورت    ين  يل دو جانبه ب   ي كشش و م   يبر مبنا  هند است كه     ةشبه قار  ن ازدواج  ي

ـ  آن ن  ي خانواده و مـشاركت اعـضا      ي را به همراه ندارد و همراه      يفات مذهب يتشر ست يـ ل ن يـ ز در آن دخ   ي
)Benton, 2006: 137.( گنـدهرواها در  ن استنتاج كرد كه احتماالًيتوان چن ميييضايبر اساس برداشت ب 

ـ  ا ياياند و بقا   افزوده مي  مجالس يزيانگ اند كه به طرب     فات ازدواج بوده  ي تشر ي اصل يها  هيهند كهن از پا    ن ي
  . مانده استيسنت هم به شكل ازدواج گندهروا در هند باق

 بـه   ها  يياي هستند كه با آر    ي از اقوام  يكيها  گندهروا. ز با آب ارتباط دارد    ي خود ن  يگندرو در شكل انسان   
ـار وارد        مي  شكست ها  يياي در سند از آر    يقت و گر،يندهرواها و اقوام د    گ .زنديخميمقابله بر  خورنـد، بـه ناچ

ر رودخانـه   ير مـس  يي به تغ  ها  يدي سرسبز هستند، دراو   يها   به دنبال چراگاه   ها  ييايشوند و چون آر    مي ريكشم

                                                 
1-Apsara 



  41                           ...      ي انسانيها ان جنبهيوند مي پيبررس                                  ششمچهل و سال 

ـا   يديدراو. رون كنند ين خود ب  ين شكل از سرزم   ي را بد  ها  ييايكنند تا آر   مي اقدام ـنگر   1الشي كـ  ة در قلـ   ه  س
ـ      س  گنگ، ي وجود دارد كه رودها    2 مانسرور ةاچير د ن كوه، يگرفته اند، و در كنار ا       آن از   3يند و سـرس وت

 ).71: 1376 ،يجعفـر (كننـد   مي را آزادها و آبر شده ي وارد كشم  ها  ييايرد؛ اما سرانجام آر   يگ مي سرچشمه
 كـه توانـسته     يطـور ه  ند ب گر بود   زهي جنگجو و ست   ييها  تي، در اصل شخص   ياگران آسمان يا خن يگندهرواها  

شان را از آن خـود  يآنان و جواهرات گرانبهاة طريروز شوند و مناطق تحت سيان پيا مارخدايبودند بر ناگاها  
ـان   يزينگا افتند و كارشان طرب   ي تنزل   يام نوازندگان آسمان  مقن به   ياما پس از ا   . كنند ان ي خـدا ي جـشن مهم
 ي هنديمتا ه گندهروا با گندهروا،ي قوم باستاني و همسانيهمان نيما ا ا.)Garret, 1971: 218-219( بود

 شـده    شناخته يقي است كه در هند باستان با موس       يوم گندهروا از اقوام    ق .د ندارد ي ترد يا ج ،يراني ا يگندرو
 يكـ ي وا،ي كه از شيري در كنار تصاويت ح.پردازد مي ييآرا  به صف  ها  يياين قوم است كه در مقابل آر      يو هم 
 ،يجعفـر  :رك( كنـد  مـي  ييز جلوه نما  يگندهروا ن قوم   يقي از لوازم موس   يكي ،، وجود دارد  يزدان هند ياز ا 

 است  يرانيوا توسط مهاجران هند   ها  از آزاد كردن آب    ي مبارزه با گندرو و شكست او نماد       .)60-75: 1376
ـان     . شـود  مـي  ي معرفـ  ي آب ين جهت گندرو موجود   يو از ا   ـابق آب ـ مط ،  )38-36قـره    ف ،10ة  كـرد (شت  ي

زن فراخكـرت بـر    موجيايكند تا بتواند در كنار در مييتا قرباني آناهينه برايشي پيايگرشاسب در جنب در 
ـاط  يايجغرافال  يت س يفيهر چند با توجه به ك     . روز شود يگندرو پ  ـان     يري اس ـا   ، در مـورد مك ـاط  يه  يري اس

) 5وئـوروكش = (4 فراخكـرت  يايدربارة در  ي كه برخ  ي نظرات يت سخن گفت، اما بر مبنا     يتوان با قاطع  ينم
 خزر يايبا درآن را  زي ني كرده، برخي عمان معرفيايران و كنار دريآن را در جنوب ا   ياند، گروه ارائه كرده 

چـه  اگر). Darmesteter, 1880: 54 ؛761-755: 1384 ،يدريح :كر( اند اچة آرال مطابق دانستهيا دري
 به ران ماي فالت ا ي شرق يها امروز كرانه  ياي، در جغراف  يخي و تار  يري اساط ياي، فراتر از جغراف   نيشي پ يايدر
 كردن گرشاسـب و  ي محل قربانيري اساطيايجغراف سه باير مقا دن نكته، يو ا ) لير ذ يتصو( دارد   يني ع يازا

ـا هـم     يران محتمل م  ي ا يصفحات جنوب   را با  فراخكرت يايدرنبرد او با گندرو، نسبت       محل ـام كنـد، ام  ين

                                                 
1- Kailash 

2- Mansrovar 

3- Saraswati 

4- Fraxvkard 

5-vourukaša 
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-نيقـ يتواند ما را بـه      ين، هرگز نم  ي در اسطوره كه جهانش، جهان ذهن است و جهان ع          يياي جغراف يها نام
ـاط  يايال جغراف يعت س يطب. راهگشا باشد  يري اساط يايجغراف از   يي رمزگشا ي درخور تأمل برا   يها  يري اس

شـود و  يل مـ يقت مطلوب تبديت موجود به حقيات از واقع  يان روا يواها در ذهن ر    نيچنان است كه سرزم   
ـا  كند و حـدس ي هجرت ميشود و گاه حتيهمراه با ذهن مردمان باورمند بدان، نقل و قلب م   ـ  از اييه ن ي

ـ نام در واقع   هم يها ن مكان يسة ب ياط و با هدف مقا    يد فقط با احت   يدست، با  ـا  يـ ت و اسـطوره و تحل     ي ج يل نت
ژه يو به و  بهارمهرداد چون يد از نظر ارزشمند كسانيبا نيفراخكرت همچنة ربار د.حاصل از آن انجام شود 

 نشان دادند ي و متون پهلو اوستات كهنايل رواي تحلياد كرد كه بر مبناي بررسي فروردين يشت   در   مواليي
ـار شي پ يهاخاستگاهراتر از    ف ،ييكه اين دريا، از سو     ـاطيري و      يدر فرهنـگ زرتـشت    آن،   يخيت ـايي اس  دري

ـپند در ا    يها  از مكان  يكيل به   ي است كه تبد   يهانيك ـ  س ـار يگـر سـو   يو از د   ش شـده اسـت    ين كـ  ي ة ، درب
ـاً در دوره       اوستا آن، با عنايت به افق جغرافيايي        يخيتارشي پ يهاخاستگاه ـايي واقع ـين دري  يا، اگر هـم چن

ـار، : رك( ايـران جـستجو كـرد        ي شـرق  يهاوجود خارجي داشته، بايد آن را در كرانه        ؛ 24-1/11: 1347 به
  ). 135-133: 1382مواليي، 

گرفته از ر بريتصو (اقع در خاك پاكستان ون؛ي امروزيياي جغرافيهان در نقشهيشيپ

:http://mapsof.net .(  
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ة  كـه بـا واسـط     يراتين و فراخكرت، جـدا از تـأث       يشي پ ياي در  چون ييها مكان ياب، بر ين ترت يبد
ز بـه   يـ  در جهان واقع را ن     ييها اند و گاه مكان    گذاشته يخي تار يايرسوب در فرهنگ مردم، در جغراف     

 در نبـرد    -ت اسـت  يفين ك ي ا ياعالة  ون چون البرز كه نم    -ها مكانن  ياند، ا آراستهي م يري اساط يها نام
ـ اند كه باعث شده نتـوان جغراف ك داشته يدئولوژي ا يشكاريك خو ير و شر    ي خ ي ابد -يازل هـا    آنياي

 خواسـتن از  يروزيـ  كـردن و پ  يران، قربـان  ير ا ي و اساط  يش زرتشت يدر ك . را به طور مطلق حدس زد     
روز شـدن بـر دشـمن در        يـ جدال با شر، و پ    ر  يها در مس    سپند، گذر از آن    يها ن آب يزدان در كنار ا   يا

 . ن استيادي بنياهيماها بن جوار آن
انـد كـه     پژوهشگران چون شـندگ حـدس زده       يز، برخ يگندهروا ن  يخيتارشي پ خاستگاهة  دربار

خ يدر تـار  . - چنـان كـه در ادامـه ذكـر خواهـد شـد             -باشند هايق با گندار  يد قابل تطب  يگندهرواها با 
 ي پرداختـه و از گروهـ      يان بوم يان، به وصف لشكر   يونانيارشا با   ينبرد خشا ، ضمن   يز و يت ن وهرود

  :كند ميادي ها يبه نام گندار
 يمـاد ة  زير كمان و ن   ي و قداره و ت    ي چرم يوفوس با قبا  ي ارت يكسها به سركردگ   يها و دار   يگندار«

» رجسته بودنـد  ده كامال ب  يرس مي  كه تا زانو   ين خود و چكمه ا    يمسلح و از لحاظ لباس درخشان رنگ      
  ).376: 1358 ت،وهرود(

ـ  هـا  ي به نام گنداري از گروهگ ودايردر ن موضوع كه    يان ا يشندگ با ب    عتقـد  م،اد شـده اسـت  ي
، انـا يراماة  در افـسان  دارد كـه     مـي  انين ب يهمچن. اند ن اقوام بوده  يان ا ي گندهرواها خدا  الًاحتماكه  ست  ا

ـ يدر كت .  شـناخته شـده اسـت      )5( 1ندوسيگاه گندهرواها در ساحل ا    يجا ـ دارة  ب ـ  ن يوش هخامنـش  ي ز ي
ـ  ا 2مـر يز.  شـده اسـت    ياو معرف ة  طري از مناطق تحت س    يكي» يگندهار«  گ ودا يـ رن منطقـه را در      ي

ـ        يتا مصب آن در ا     )6(» 3كوبها« ي كرده و از ساحل جنوب     يبررس ن در  ينـدوس دانـسته اسـت و همچن
.  )Shendge, 1977: 111( ت شـده اسـ  ينـدوس معرفـ  ي اين جانب شـرق يير پا د،اه  مسافتيبرخ
)7(نـدوس دانـسته اسـت   يز محل حضور گندهرواها را در دو طرف اينز نيپكها

 )Hopkins, 1969: 

                                                 
1- indus 

2- Zimmer 

3-Kubha 
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 يگنـدهار ة  حـضور گنـدهرواها و منطقـ   ييايـ جغرافة  از جهت آن كـه حـوز    ،يما به هر رو    ا ،)157
 يقيان بـا موسـ  يمالزمت گندهرواگر، ي ديز سو ا.را درست دانسته  ين نظر يتوان ا  مي ،همسان است 

 تـر  ه را مـستدل   يـ ن نظر ي، ا ي و اشتهار آن در گندهار     يقيموسة  دين وجود پد  ير هند و همچن   يدر اساط 
ـ  ي و ضرب  ي زه يه سازها ين ناح ير ا  د .دينمامي دانـان فرهنـگ     يقيوسـ  م . مانـده اسـت    ي بـاق  ي فراوان

 يه بـرا  آراستند كـ   مي يبي هنر را به ترت    يصورت آسمان «اند و     بوده ي فلك يگاندهارا در واقع موجودات   
شتر يـ وش كـه ب   يـ ت، دار وبق سخن هـرود    ط .)29: 1386 ،ي الر ينيام( » قابل ادراك باشد   يبشر خاك 

 داشت و دوسـت داشـت       ي فراوان يها  د كه تمساح  يندوس رس ياة  ه رودخان  ب ا را كشف كرده بود،    يآس
ة بـا توجـه بـه حـوز    . (Herodotus, 1921: 44)د شـو  مـي ا خـتم يـ ن رودخانه به كـدام در يبداند ا
ـ  در ا  هـا   يندوس و حضور گندار   ي ا ييايجغراف  ي كـه دارا يا ن وجـود رودخانـه  ي همچنـ  و ن حـوزه  ي

انـد كـه بـا       سـكونت داشـته    يين فرض قابل طرح است كـه قـوم گنـدهروا در جـا             ي ا تمساح است، 
 باشد كه توتم قـوم      يتوانسته جانور  مي تمساحث،  ين ح يها مرتبط بوده است و از ا      گاه تمساح  ستيز

ـ اژدهـا ن  ة  ن اقوام از اسـطور    ير ا ي تصو يريگ خود، در شكل   يگندهروا بوده، در تجسم انتزاع     ز مـؤثر   ي
ـ     هـا  ين گنداري سرزميه هر رو  ب .واقع شده باشد   بـوده و  ه  طبـق نظـرات مطروحـه در كنـار رودخان

ـ  . تناسـب دارد   هـا   ي گنـدار  ييايـ جغرافة   كه با آب مرتبط است با حـوز        ييوجود خدا  ب، يـ ن ترتيد ب
ـ  منتفي است، در تطب    امالً ك Gandharva با   Gandāra احتمال ارتباط    ،شناسي از لحاظ زبان   اگرچه ق ي

 در سـطح     هـست كـه حـداقل      يزيبرانگ تأمل يهايها، همسان  ان آن ي م يهايشكاريها و خو  خاستگاه
  . باشديري و اساطيخيات تارين روايان اي مينامتني از روابط بيتواند حاكي، مييروا

  هجينت

 ي، معمـوالً بـه جـا   ي علميها قي الزم است و تطبياط شرطيخ، احتيان اسطوره و تار   يق م يدر تطب 
هـا    ت آن يفيل ك يها و تحل  ل شباهت ين دو، تأمل خود را متوجه تعامالت و دال        يان ا ي م يهماننياة  يداع

و  گنـدرو  ي اژدهـا يعـ يفراطب  وي انـسان  يها  ان جنبه يوند م ي پ يبررس  در ن پژوهش يآنچه از ا  . ندكيم
ارتبـاط او بـا     ة   شـالود  ي بر مبنـا    مقارن يخي و تار  يعي طب يبا نمودها   مرتبط با او   ييق عناصر روا  يتطب
ـ يات ا يـ جـه را در بـر دارد كـه در روا          ين نت ي ا اصل شد،  ح آب  و  ي انـسان  يهـا    از جنبـه   يغـ يم آ ،يران
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ـ     كه ظاهراً ز  ين ياتي در روا  ي كه حت  ي گندرو وجود دارد؛ به نحو     يعيفراطب  ير انـسان  يـ غة   فقط بـه جنب
شتر يـ ز ب يـ ر هنـد ن   يلبته در اسـاط    ا .افتي او را    ي انسان يها   جنبه ي پا توان رد  مي گندرو معطوف است،  

ـ .است مطرح شده ينويك موجود مقدس و ميه عنوان   ب )گندرو(=ا   گندهرو ي انسان يها  جنبه ه هـر   ب
 تغافـل   ي نـوع  ير هنـد  ي و هـم در اسـاط      يرانير ا ي گندرو هم در اساط    ي انسان  كامالً يها   از جنبه  يرو

ـ  به و  -ان نتوانسته يرانيشود كه نگرش ا    مي يجا ناش  از آن  يزيش از هر چ   يا ب ي كه گو  وجود دارد  ژه در  ي
ز يـ ان ن يكس تعلق خاطر هند    باز كند و بالع    يي گندرو جا  ي برا ها  ان انسان يدر م  -ي و متون پهلو   اوستا

 يان جـا  يان خـدا  ي فاصله گرفته و در م     ها   از انسان  يابد كه بس  ي ب ينويمة  چنان جنب  باعث شده گندرو  
  قابل سـنجش بـا گانـدو،        خود يريساخت اساط ، در ژرف  يانسانرين گندرو در شكل غ    يمچن ه .رديگ
ـ يكوتـاه ا    مساح پوزه ت ـ ، اسـت كـه اكنـون ز       يران ـ  بلوچـستان ا    از يبـوم او در منـاطق      ستي ران قابـل   ي

 ييايـ در باب مكـان جغراف   سخن گفته شد وها »گندهروا«م  به نا  يمان طور كه از قوم     ه جستجوست؛
 ي در بررسـ ،نيـ  عـالوه بـر ا  .ت هند داشته اند سـخن رفـ       يها  يدي كه با دراو   يحضور آنان و ارتباط   

ن اژدها كـه بـه      ي ا ا با آب،   با آب، جدا از وجوه مشترك ارتباط نماد اژده         يرين موجود اساط  يارتباط ا 
م برآمـده از    ي است كه ارتبـاط آن بـا مفـاه         ي به خود گرفته است، نماد     يو انتزاع يك د ية  ج چهر يتدر

ـ  ايعي و فراطب  يانسانة  ي رو يختگيبه علت آم  . ر قابل انكار است   يعنصر آب غ   ر ي در اسـاط ن اسـطوره ي
ـ    مـؤ  يتهـا يفي ك يچنان برخ شود، اما هم   مي دهي د يشتري ب يدگيچي پ يرانياة  ، در شاخ  يرانيا ة ثر در گون

، قابل رصد كردن اسـت كـه از جملـه در ارتبـاط              يقي اسطوره، مثل ارتباط آن با شراب و موس        يهند
ـ ، ال يعـ يفراطبة  يـ ر رو  د . اسـت  يوند قابـل بررسـ    ين پ ي شاهنامه با بزم و شراب، ا      يكندرو ـ پة  ي ن يشي
 خـود، بـا   يانـسان ة يـ است و در روق يست و معادل تمساح قابل تطب     ي دوز يگندرو با جانور   ةاسطور

ـ  را بر آر   ها  ب آ ان،يگر هند ي كه به كمك د    يروه گ قوم گندهروا،    بـه نظـر    يدني بـستند، سـنج    هـا   يياي
  .رسدمي

  اهادداشتي

ـ ، پرنده پر نـدارد يوقت خود با عنوان يا  صفحهي در كتاب پنجاه و اند     ين رفعت يحس -1 ه زعـم   ب
ـ  از د.است شكار ضحاك پرداختهيوان پرو به عن   گند يت انسان ي شخص يش به معرف  يخو  ،شانيـ دگاه اي
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ـ  نظري بـرا ي روشن و علمـ  يليچ دل يما ه  ا ا بوده است،  ين گدروز يگندرو شاه سرزم   ش ابـراز  يخـو ة ي
  .ددارينم

ـ  از قبا  يكـ ياگا   ن . مار است  يهم معنا  يناگ گرفته شده ودر فارس    ة  ناگا از كلم   -2 ل مارپرسـت   ي
ك طرف مـار و     ي از   ها  ن آ .نش هستند ي آفر يزندان برهما و خدا    ناگاها فر  ير هند ير اساط  د .هند است 

ز يـ  نين جـانوران بـه عنـوان آالت جنگـ     يـ گر از ا  ي د ييكردند و از سو    مي  و پرستش  ياژدها نگهدار 
   ).66-65: 1376 ،يجعفر(. اند كرده مياستفاده
ن منطقـه   يردم ا  م .ران است يست ا يط ز ي مح يگاندو از مناطق مهم حفاظت    ة  حفاظت شد ة   منطق -3

 و ي پربـاران  ،يانـد كـه حـضور گانـدو باعـث آبـادان             خـود، معتقـد بـوده      ياز بلوچستان، در باورهـا    
تقـدس گانـدو در   ). 1391هـر   م،ينقل از مصاحبه بـا محمـد آسـكان   ( استه  مردم منطق ييافزا بركت

  .دن منطقه مرتبط باشيرامون آن در فرهنگ اي پيري اساطيبا وجود باورها تواند ميادوار كهن
ـ  از موجودات هستند نه      يا  مجموعه يراني ا يگندهروا در هند عكس گندرو    -4 در ( .ك موجـود  ي

  ).24: 1376 ،يسركارات :كن باره ريا
ـ يندوس همان رود سند است كه سرحد هند و آر         ي ا ،به گفته هرتسفلد   -5 ـ ا(ه  ان بـه  ( اسـت ) راني

  ).93: 1350نقل از ستوده،
  .نديگو ميكوبها رود كابل را -6
ـ  وم گنـدهروا پرداختــه  قــييايــجغرافة  هـم بــه حـوز  يگــريسان دكـ  -7  :ن بــاره ركيــدر ا(د ان

Viswanatha, 2009: 81-82(.  

  هكتابنام

 .2ماره   شـ  .ي ادبـ  يهـا  پـژوهش  .»شاهنامهاب در   ي افراس يري سرشت اساط  يها  نشانه« .)1382( .دجا س دنلو،يآ
  .36-7صص 
 روزبهـان و    : تهـران  .ترجمة شهال برادران خـسروشاهي     .رهنگ اساطير يونان و روم     ف .)1383( .لاسميت، ژوئ 

  .فرهنگ معاصر
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 .نامـه  كاوش .»ي فردوس ة شاهنام ةي بر پا  ي مل يها  وان در حماسه  ي د يشناس يهست«) 1389( .شر آ  مفاخر، ياكبر
  .87-61 صص .21ماره  ش.ازدهميال س

 بـاهنر  دي دانـشگاه شـه  يوم انسانعلو ات يادبة دانشكد ةيشر ن .»روان گرشاسپ « .)1385(.  ــــــــــــــــــ
  .27-1ص ص.85مستان  ز.)17 ياپيپ( 20ه مار ش.دي جدةور د.كرمان
  .سروش : تهران. چاپ دوم. ترجمة جالل ستاري.رساله در تاريخ اديان .)1376(. االياده، ميرچ

  .رازيشد ينو :رازي ش....)نت سماد، ناسطوره،( يقيوسم .)1386( .لوفرين ،ي الريني امال؛ي ل،ي الرينيام
  .يمبئ ب.اريت داراب هرمزديوار .).م1921( .مانك رست ماون واال،

  .رياساط : تهران.ي باجالن فرخةرجم ت.ر هنديساط ا.)1373( .اكيرون وونس،يا
  .چشمه:  تهران.پور م اسماعيل ابوالقاسة و ويراستي گردآور.ز اسطوره تا تاريخ ا.)1377( .دداهرر، مهاب

  .اهآگ: هران ت.ايران اساطير در ژوهشي پ)1376( . ــــــــــ
  .فكرروز: هران ت.ايران فرهنگ در چند ستاريج .)1373( . ــــــــــ
ـ بن ةينـشر . »يات پهلـو ير جهان در ادبي اساطيايجغراف«  ).1347(. . ــــــــــ . 1ش. 1 ج.رانيـ اد فرهنـگ ا ي

 .24-11صص 
 .هـاي ديگـر     فرهنگ كانگا و نگـرش بـه فرهنـگ         ةبر پاي : هاي اوستايي  فرهنگ واژه  .)1369( .نهرامي، احسا ب

  . بلخ:تهران
  .روشنگران و مطالعات زنان :هران ت. درخت كهنيابي شهي ر.)1383( .مهرا ب،ييضايب

خالصه مقـاالت   : ي زندگ يالفبا .»ن زن و آب در شاهنامه     يوند نماد يپ« ).1388( .دخت ، مه ي چترود يپورخالق
  .65  ص. مشهدي دانشگاه فردوس:مشهد . آني فرهنگيها  آب و ارزشيارشتهاني و ميش مليهما
 يشناسـ كردار«) 1389( .ديـ مح،  يطبـس  ؛رضـا حمدم راشـد محـصل،    ؛بيـ قن،  ينقـو  دخـت؛  ه مـ  ،يپورخالق

پيـاپي   (4 شـماره    .سال چهل و سوم    . ادبي ي جستارها .»خيگرشاسب در گذار از اسطوره به حماسه و تار        
  .66-43 صص .)171

  .يخي و تاريمجموعه انتشارات ادب :هران ت.يرمغان ادب ا.)1376( .سوني ،يجعفر
  .ك پندارين :هران ت.راني ايا خ اسطورهي در تاريژوهش پ.)1387( .نهرا مجواد زاده،
ـ انـشكده ادب   د .يرانيمطالعات ا  .»ش خراسان ي كهن در گو   يا  واژه يابي شهير«) 1387( .هاطم ف جهان پور،  ات و  ي

  .86-79ص  ص.ماره هفتم ش.ال چهاردهم س.د باهنر كرماني دانشگاه شهيعلوم انسان
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 .220ماره  شـ .ستايـ  چ.» است نه استورهيخيت تاريك واقع ي وئوروكش   يايدر« .)1384( .م اعظ يل ع ،يدريح
  .761-755ص ص

  .423-388صص  .3 شماره .بهار .ران نامهيا .)1(ه  در گرشاسب ناميردش گ.)1362( .، جاللق مطليخالق
  .فكر روز: هران ت.ر هنديسرار اساط ا.)1377( .نيحسريم اذكرگو،

 . توس:تهران . اژدها در اساطير)1369( .ري، منصويارستگار فس
  .يقات فرهنگيمؤسسه مطالعات و تحق :هران ت.ييرفخرايد مي مهشةرجم ت).1367( .يت پهلويروا
  .يول: رمان ك. پرنده پر ندارديقت و.)1385( .نيس ح،يرفعت
  . مشهديانشگاه فردوس د.ي دكترةسال ر.آنة ق دربارينامه و تحق ح ساميصحت .)1386( .ديح و،يانيرو

 صـص   .ماههر م .ژهي و ةمار ش .يخي تار يها  يررس ب .»ي هخامنش يقلمرو شاهنشاه « .)1350( .ين قل يس ح ستوده،
69- 126.  
ـ  بقا يبازشناس« .)1376( .نهم ب ،يسركارات ـ .»انريـ  ا ي حماسـ  يهـا    گرشاسـب و منظومـه     ة افـسان  ياي  ةصلنام ف

  .38-5ص  ص.ابستان ت.)2ش (م ال سو س.يفرهنگستان زبان و ادب فارس
 دانـشگاه   .ي دكتـر  ة رسـال  .هاي ملي ايران  كردارشناسي گرشاسپ در اساطير و حماسه     ). 1390( .ديم ح ،يطبس

  . مشهديفردوس
 يزيسـت يات خـشك  يـ روا(ز  يسـت  گرشاسـب كمـك   « .)1388 (.خـت د  مـه  ،ي چترود ي پورخالق د؛ي، حم يطبس

ـ ير ا يگرشاسپ در اساط    آب و   يارشـته انيـ  و م  يش ملـ  يخالصـه مقـاالت همـا     : ي زنـدگ  يالفبـا  .»)يران
 .138 ص . مشهديدانشگاه فردوس: مشهد . آني فرهنگيها ارزش

 المعـارف بـزرگ   رةيدامركز  :هران ت . ج 8 . مطلق يح جالل خالق  ي تصح .اهنامه ش . )1386( .م، ابوالقاس يفردوس
  .ياسالم

  .توس : تهران. مهرداد بهارةترجم. بندهش .)1369(. فرنبغ دادگي
  . آسيا: تهران.پور ترجمة ايرج باقر.وتم و تابو ت.)1362( .دفرويد، زيگمون

 .»ر اژدهاكـشي در اسـاطي     ة تكرارشـوند  ةمايـ    اژدها و بـن    ةشناختي اسطور   تفسير انسان « .)1389 (.قائمي، فرزاد 
  .26-1ص  ص.)171پياپي  (4 شماره .سال چهل و سوم . ادبييجستارها
انـشگاه   د .يدكتـر ة  سـال  ر .ي فردوسـ  ةل شـاهنام  يـ  و كاربرد آن در تحل     يا  قد اسطوره  ن .)1388( . ــــــــــــ
  . مشهديفردوس
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:  تهـران  . چـاپ پـنجم    . غالمرضا رشيد ياسـمي    ةترجم .يران در زمان ساسانيان    ا .)1383( .ركريستن سن، آرتو  
  .صداي معاصر

 .خاورچاپ  :هران ت. بهاريح ملك الشعرايصح ت.)1318( .صخ و القصيمجمل التوار
س ي دسـتنو  يبررس(ر  گي د يها  لشاه و متن   گ د،يمش ج ورث و هم ت ،گرشاسپ استاند .)1387( .نويتا ك مزداپور،

  .آگاه : تهران.)29و  ا.م
 صـص  .13شـماره   .ييقايمقـام موسـ   .»جاد تعادل ي ا يبرا يي گانداروا نواها  يقيموس« .)1380 (.حمد م ،يممتاز

84-89.  
 هاگشـندا: زيتبر .اـهرهورف شياتـس  دريياتـسود اورـس: تشـي نيوردرـف يـسررب). 1382 (.زيگنچ، ييالمو
  .زيربت

 . فرهنگـستان ةنامـ  .»ي فردوسـ ةك نام خاص در شاهناميرامون ي پيقيحق ت ا گندرو؟ يكندرو  «  ..ــــــــــــــ
  .36-26 صص . شماره اول. هشتمةورد
فرهنگـستان ادب و هنـر       :هـران  ت .يراند مازنـد  يـ  وح ي غالمعلـ  يرجمه و حواش   ت .خيوار ت .)1358( .توهرود

  .يفارس
چـشمه و  :  بابـل . چاپ سوم. ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضّلي   .ناخت اساطير ايران   ش .)1368( .نهينلز، جا 

  .آويشن
  .تهراندانشگاه  :هران ت.زارش پورداوود گ. ج2 .)1347( .اشتهي
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