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1. Introduction 

The story of Kaveh Ahangar is one of the fascinating stories of the 

Shahnameh, which has attracted the attention of researchers due to its 

features such as the uprising against the oppression of the tyrannical 

king, the victory of the uprising and the dethronement of the cruel 

king and etc. In addition to Shahnameh, this story can be seen in 

Asadi Tusi's Garshasb-Nameh and some historical texts after Islam 

with some differences. But there is no mention of this story in Avesta 

and Persian texts before Islam And in the Shahnameh, Kaveh 

appeared only in the story of Fereydoun. For this reason, the origin of 

this story and the origin of Kaveh's name and character have become 

controversial .And so far, researchers have presented different theories 

about it, which can be divided into four categories. The first group 

believes that Kaveh's name is related to Avestan names but his 

character is not old and this story was written after the Parthian period 

which was included in the Sasanian Khoday-Nameh and the legendary 

history of this period. Ferdinand Justi, Arthur Christensen and 
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Zabihullah Safa can be mentioned in this group. The second group 

considers his name and character are old and legendary, and they have 

tried to find a connection between his personality and Kai-Qubad or 

Tvashtr, the blacksmith of the gods in the Rig Veda personality. 

Johannes Hertel, Bahman Sarkarati, and Turaj Daryaei can be 

mentioned in this group. The third group believes that the story of 

Kaveh is not the mythological story but is a Persian Ayyari story that 

entered the national epic at the end of the Sassanid period and the 

beginning of the Islamic period. Mehrdad Bahar is in this group. The 

fourth category believes that Kaveh has been associated with the cow, 

which plays an important role against Ahriman from the beginning of 

creation in Iranian myths, especially in the story of Fereydoun. 

 

2. Methodology 

Iranian researchers and orientalists have written various articles about 

the relationship between Kai-Kavus in the mythological texts of Iran 

and Kavi-Uśanas in the mythological texts of ancient India and they 

considered these two characters the same in the age of the Vedas. For 

example, Georges Dumezil, in the book “The plight of a sorcerer”, 

considered these two characters to be the same. Also, Christensen 

suggests that India took this character from Iran. Herman Lommel 

says that in the Rig-Veda Kavi-Uśanas is the only one whose name is 

connected with the title of Kavi, and in Iran this title is connected only 

with the name of Kai-Kavus. Mehrdad Bahar, one of the Iranian 

researchers, believes that in an Indo-Iranian stage, Kavi-Uśanas or 

Kai-Kavus was a warrior-Priest, and in the Avesta and Pahlavi era, a 

king-Priest, But in the Persian literature and some Pahlavi narratives, 

his character has been transformed especially in the Shahnameh, into a 

tyrannical, imprudent and unwise king. 
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3. Discussion 

In the Rig-Veda, the name Kavi-Uśanas is mentioned in three forms: 

Usana the son of kavi, UŚana kavya and Uśana, and various 

characteristics and actions have been listed for him. His actions are of 

four categories: mediating between the Div`s and the Asuras, making 

a Vajra mace for Indra, knowing the secrets of the cows (sometimes 

considered treasures), getting rewarded by Indra for serving him. Here 

we compare the works of UŚana kavya with the works of Kaveh. 

3.1- Making a Mace: Making a mace is the most important act of 

Kavi-Uśanas and Kaveh, because with this mace (Vajra) Indra kills 

the dragon of drought and darkness Vritra and releases the waters. 

Although the making of this mace is attributed to Tvashtr (Black 

Smith), in several hymns of the Rig-Veda, Kavi-Uśanas is the maker 

of the mace. 

3.2- Having Wisdom and knowledge: In the Indian texts, Kavi-

Uśanas and his father "Kavi" are attributed to wisdom. In a hymn of 

the Rig-Veda, Kavi-Uśanas is described as the owner of wisdom and 

knowledge. Sometimes also the power of prophecy is attributed to 

them. We can see also this power at Kaveh. For example, after 

Fereydoun ascended the throne, Zahhak's supporters prevented him 

from being killed and imprisoned, and Kaveh planned a friendship 

with Zahhak and then imprisoned him. 

3.3- being rich: In the Indian texts, Kavi-Uśanas is very rich. For 

example, he reigns on the top of Mount Meru, and three-quarters of all 

the gold and gems in the world belong to him. There are also 

narrations in Naqqali texts which emphasize that Kaveh was a rich 

man and owner of a clan. 

3.4- Piety: According to the analysis of Georges Dumezil in the 

Rig-Veda, Kavi-Uśanas is neither a god nor a warrior, but a powerful 

and wise saint who had an ambiguous personality in the past. Indians 

and Iranians later mentioned him in two different ways. This feature is 

also mentioned in the Naqqali scrolls for Kaveh. For example, Zariri 
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says: Kaveh and his children were so chaste, pious, and manly that 

they were considered saints of God. They never lie or do bad things. 

3.5- Magic: In the Indian texts, has been attributed Kavi-Uśanas 

magical powers several times and there are also stories that he has 

used this power. Although there is no mention of Kaveh's magical 

power in the Shahnameh and he is described as a simple blacksmith, 

in the Naqqali scrolls, not only Kaveh himself is attributed magical 

powers, but there are also magical elements in his stories. 

3.6- panacea: According to a hymn of the Rig-Veda, Kavi-Uśanas 

has the power to make the old people young and vice versa. He can 

also raise the dead. This feature is seen in the Shahnameh as a panacea 

that is kept in the treasure of Kai-Kavus that is mentioned in the story 

of Rostam and Sohrab. 

 

4.Conclusion  

Kaveh's connection with Kai-Kavus and Kavi-Uśanas is a point that 

researchers have not paid attention to regarding the origin of Kaveh 

Ahangar's name and character. Dumezil believes that there are 

similarities between these two that is neither coincidence nor 

borrowing. The innovations that are assigned to Kai-Kavus in the 

Pahlavi and epic texts of the Islamic period are a form of a new dress 

that preserves the previous materials. Exactly the story of Kaveh is a 

new version of this ancient myth, which, in addition to the same root 

of the name, is similar to the story of Kai-Kavus and Kavi-Uśanas in 

six features: 1- Making a Mace, 2- Having Wisdom and knowledge, 3- 

being rich, 4- Piety, 5- Magic, 6- panacea. This ancient myth during 

the transition from the age of mythology to the epic divided into two 

parts, and each part’s name refers to a character, Kavi and Kaveh 

became a blacksmith and Uśanas a priest, religious and holy man. But 

by time, the myth of Kavi-Uśanas was forgotten and Semitic 

mythology took its place, and the character of Joshua, who was more 

famous, replaced Uśanas. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041پاییز و زمستان، هفتمو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

  

  آهنگر کاوه تیشخص و نام أمنش رامونیپ یقیتطب یپژوهش
 6وحید رویانی

 چکیده

باشد برانگیز در بین پژوهشگران میسرمنشأ نام کاوه و ریشه شخصیت او یکی از موضوعات بحث

های گوناگون با نتایجی متفاوت شده است. مجموعه نظرات پژوهشگران و که دستمایه پژوهش

اول  ۀوان به چهار دسته تقسیم کرد: دستتهای آنها پیرامون این موضوع را مینتیجه پژوهش

معتقدند نام کاوه با اسامی اوستایی ارتباط دارد، ولی شخصیت او قدمت ندارد. دسته دوم هم برای 

اند که در اند. دسته سوم آن را داستانی عیّاری دانستهنام و هم شخصیت او قدمت اساطیری قائل

را کاوه رد حماسه ملی شده است و دسته چهارم ساسانیان و اوایل دوره اسالمی وا ۀاواخر دور

ای که تاکنون مغفول مانده ارتباط کاوه با اسطوره کیکاوس اما نکته .انددانستهنمودی دیگر از گاو 

شناسی تطبیقی با متون هندی انجام اوشنس هندی است. این پژوهش که به شیوه اسطورهو کوی

دهد پردازد که نتیجه نشان میاوشنس میکوی ررسی و مقایسه شخصیت کاوه باشده است به ب

جدیدی از این اسطوره کهن است که عالوه بر یکی بودن ریشه نام، در شش  ۀداستان کاوه جام

ویژگی با آن مشابهت دارد: ساختن گرز، حکمت و دانایی، ثروت و تموّل، پرهیزگاری، جادو و 

چار شکست شده و دو بخش ر به حماسه دنوشدارو. این اسطوره کهن هنگام انتقال از عصر اساطی

 کدام بر یک وجه از یک شخصیت اساطیری اطالق شده است. نام آن، هر

 شناسی تطبیقی، شکست اسطوره.اوشنس، اسطورهکاوه، کیکاوس، کوی: های کلیدیواژه

                                                           

 76/11/6116:  مقاله نهایی پذیرش تاریخ                         61/11/6116 تاریخ بازنگری:  72/11/6116: مقاله دریافت تاریخ 

    Doi: 10.22103/jcl.2023.20374.3547  768 – 681صص                                                                                        

: ایمیل .رانیا گرگان،  گلستان، دانشگاه ،یاجتماع و یانسان علوم دانشکده ، یفارس اتیادب و زبان گروه اریدانش. 6
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 مهمقدّ .1

 لهئشرح و بیان مس .1-1

ه است که به سبب داشتن داستان کاوه آهنگر یکی از داستانهای جذّاب و خاص شاهنام 

برخی ویژگیها همچون قیام بر ضد ستم، به سرانجام رسیدن قیام و از تخت برانداختن شاه 

ظالم، بر تخت نشاندن شاهی نو و عادل و... بسیار مورد توجه ادبا، نویسندگان و 

های زیادی انجام شده است. خصوصاً در صد سال پژوهشگران بوده و درباره آن پژوهش

این داستان عالوه  .6های ملی توجه به این داستان بیشتر شده استبا اوج گرفتن جنبشاخیر 

نامه اسدی توسی و برخی متون تاریخی بعد از اسالم و متون نقالی در گرشاسببر شاهنامه 

شود، اما از این داستان در اوستا و متون پهلوی نشانی نیست و ها دیده مینیز با برخی تفاوت

نیز کاوه تنها در داستان بر تخت نشاندن فریدون ظاهر شده و سپس گویا  در شاهنامه

نام و شخصیت خود کاوه  ۀشود، به همین جهت سرمنشأ این داستان و ریشفراموش می

اند  که برانگیز شده است و تاکنون پژوهشگران نظریات متفاوتی درباره آن ارائه کردهبحث

 .کرد توان به چهار دسته تقسیمآنها را می

 پیشینه پژوهش و نظر پژوهشگران پیرامون کاوه.1-2

دسته اول معتقدند نام کاوه با اسامی اوستایی ارتباط دارد، ولی شخصیت او قدمت .1-2-1

 ندارد. 

شخصیت کاوه از فردیناد یوستی است. او در کتاب  ۀترین اظهار نظر دربارقدیمی       

به معنی شاهانه و از  (Kāwayaاژه اوستایی کاوی)نام کاوه را از و ۀریش ،ایرانی ۀنامنام

وستی، )ی.رسدداند. با این حال در مورد منشأ افسانه کاوه به نتایجی نمیخاندان کوی می

کاوه آهنگر و درفش سن است، او در کتاب ن( نظر بعدی از آرتور کریست611: 6887

یان شکل گرفته و در ، بر این عقیده است که این داستان پس از دوره اشکانکاویانی

ای این دوره جای گرفته است. او ساسانی وجود داشته و در تاریخ افسانه ۀدور نامهخدای

اند که معموالً شاهزاده ترجمه د( مرتبط میKaviواژه کاوه را با واژه اوستایی کوی )

کوی ۀ جدید نام گروهی از دشمنان زردشت است. او معتقد است واژ اوستایشود و در می

کوی سانسکریت که به معنی دانا است از یک ریشه است و بعدها صفت  ۀبا واژ اوستادر 



 611 1041 پاییز و زمستان، 72 ۀ، شمار61سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

کویان به معنی شاهانه از این اسم ساخته شده و درفش کاویان به معنی درفش شاهی است. 

مربوط دانسته و معتقد  ،افزار ایندرهایزد آهنگر سازنده رزم ،او همچنین کاوه را با توَشتر

آهنگری، به  ۀثریتئونه مربوط به داستانی بوده دربار-ایرانی افسانه دهاککل قدیمی است ش

و هنگامی که منشأ درفش ملی با  پیشین، که این سالح را ساخته استاحتمال زیاد یک ایزد 

قیام فریدون ارتباط پیدا کرد، تعبیر نادرست از واژه فارسی میانه درفش کاویان، باعث شد 

ای تبدیل گردد، اما کاوه پیشه ، به آفریننده درفش افسانهکاوه، آهنگر اسطوره قدیمی

( 11 -82: 6882سن، ن)کریست د.آهنگری را به عنوان یادگاری از منشأ افسانه حفظ کر

کاوه یکی از پهلوانان داستانی است که »ذبیح اهلل صفا نیز از همین عقیده پیروی کرده است: 

اسانی ابداع شده و علت این ابداع وجود درفش الظاهر در دوره اشکانی و سداستان او علی

 (121: 6821صفا، .«)معروف کاویان بوده است

 اند.دوم هم برای نام و هم شخصیت او قدمتی اساطیری قائل ۀدست .1-2-2

قباد دانسته است. اما صفا با دالیل پسر کی« کوی ائی پی وهو»هرتل، کاوه را همان 

ایست است. او معتقد است نام کاوه در متون پهلوی ب شناسانه این نظر را رد کردهنزبا

اپیوه ثبت در متون پهلوی کیقباد که نام پسر کیصورتیکاوک یا کاوگ آمده باشد، در

افیوه. بنابراین اشتقاق کاوگ از کوی محرّف غلط در متون اسالمی کی شده و با اشکال

کنیم که دو نام برای یک مرد از توانیم تصور همچنین نمی ؛ائی پی وهو دور از قاعده است

 ( 121: 6821)صفا، .دو ریشه در یک دوره معمول بوده باشد

« هند و اروپایی سالح مخصوص پهلوان در روایات حماسی»بهمن سرکاراتی در مقاله 

پهلوان در نبرد با »سن را در قسمت اول تأیید کرده و آورده است: نهرچند نظر کریست

غالبأ اژدهاست به سالحی مخصوص نیاز دارد که باید با دقت  ترین دشمنانش کهسهمگین

آن یا آهنگری ۀ ای ویژه ساخته شود و سازندو مهارت زیاد و گاه از روی طرح و انگاره

: 6882سرکاراتی، «)العاده دارد و یا ایزدی است ذوفنوندست که صفات خارقاست چیره

ر اقوام هندو اروپایی به واجرا یعنی سالح های گوناگون از اساطی(، اما با آوردن نمونه881

دست آذرخشین ایندرا پرداخته که برای کشتن اژدهای گیهانی ورترا توسط ایزد چیره
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است)همان: توشتر ساخته شده و همچنین گرز گاوسار فریدون که توسط کاوه ساخته شده

اطیری قائل سن برای شخصیت کاوه نیز قدمتی اسن( و به این ترتیب برخالف کریست881

 شده است.

 شاهنامه:  شناخت در ییاروپا و هند منابع سهم»تورج دریایی در دو مقاله تقریباً مشابه       

 و هند ی: صنعتگر آهنگر کاوه»منتشر شده است و  6821که در سال « آهنگر کاوه تیهو

نظر  منتشر شده، همین مبحث را دنبال کرده است. او با رد 6887که در سال « ؟یرانیا

جستجو کرد. او  وداهانویسندگان دسته اول، معتقد است کلید حل این معما را باید در 

( برای ایندرا Tvaṣṭrضمن پرداختن به اسطوره کشته شدن ورترا توسط گرزی که توشتر)

 Tritaساخته بود به روایت دیگری از این اسطوره پرداخته که در آن ایندرا، تریته آپتیه)

āptiyaگیخته که پسر توشتر را که به صورت ماری سه سر درآمده بود، معدوم ( را بران

کند. اما در ایران شخصیت اصلی این افسانه عوض شده و مأموریت به جای آبتین به پسر او 

ثرئتون )فریدون( واگذار شده است. او پس از بیان ارتباط فریدون با ایندره، به ارتباط کاوه 

شناسی واژگان هند پرداخته و سعی کرده است از طریق ریشهبا توشتر به عنوان یک آهنگر 

ۀ گری و ساختن است. کلمو اروپایی این ارتباط را بیان کند: اولین کار یک آهنگر ریخته

آید. در این زبانها کلماتی که زدن یا ساختن میبه معنی ضربه (*kau)آهنگر از مصدر فعلی

، (kovatiزیر است: اسالوی کلیسایی قدیم: )آید به قرار گری و آهنگری میبرای ریخته

باشد. دلیل  ( میkowalلهستانی ) و( kalvisو آهنگر در زبان لیتوانی) (،kovatروسی)

به خاطر اصالحات زرتشت  اوستا فراموش شدن این موضوع این است که در

اوه گیرد و به مرور ایام کلمه کاین کار را به عهده می (spəntā mainyūاسپنتامئینیو)

 (781 -721: 6821.)دریایی،نام او به شغلش تبدیل گشته است شاهنامهفراموش شده و در 

طرح هایی از ادب عامه و متون نقالی همان نظر را مدریایی در مقاله بعدی با آوردن نمونه

مشکل »نهایت خودش ایراد این نظریه را نیز بیان کرده: کرده و پرورانده است، اما در

ن ریشه فقط در زبانهای اسالوی دیده شده است و نه در زبانهای هند و اینجاست که ای

خالقی مطلق در ( 81 -21: 6887دریایی، .«)شودبنابراین مورد تردید واقع می ؛اروپایی
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، با قید احتمال ارتباط کاوه با کوی اوستایی به دانشنامه زبان و ادب فارسی« کاوه»مدخل 

اره به آهنگران گوناگونی که در اساطیر هندو اروپایی نقش معنی شاه را پذیرفته، ولی با اش

ۀ ساسانیان را شدن این افسانه در دورافزار شاه و پهلوان را به عهده دارند، ساختهرزم ۀسازند

موسوی و  (872 -871: 6811.)خالقی مطلق،تر دانسته استو آن را قدیمی رد کرده

 ۀدر مجل 6888که سال « ایی فرود آمدهکاوه، آهنگری فرودست یا خد» ۀخسروی در مقال

دهاک و پیکار ایزد آتش منتشر شده است، با توجه به پیکار ایزد آتش با اژی بوستان ادب

ادغام،  ۀسر، شخصیت کاوه در شاهنامه را نتیجدر اساطیر هندی و یونانی با مار سه

زدایی و گیتیانه رهاند که در روند اسطودگرگونی و پیکرگردانی ایزدان آتش و فلز دانسته

 و )موسوی.شدن عوامل مینوی از مقام ایزدی فرود آمده و آهنگر شده است

 ( 618: 6888خسروی،

 داند. های عیاری میداستان را در داستان ۀریشدسته سوم  .1-2-3

به نظر مهرداد بهار، داستان کاوه هیچ قدمت اساطیری ندارد و در آثار زرتشتی نیامده و 

کردن، و به دنبال در بازار بودن او، درفش از پیشبند چرمی خود درستشخصیت کاوه، 

پادشاه عادلی گشتن تا او را به حکومت برساند و ستم را ساقط کند، اینها همه دقیقاً 

اسالمی وارد حماسه  ۀدرونمایه داستانهای عیّاری است که در اواخر ساسانیان و اوایل دور

 ( 116: 6881)بهار،.ملی شده است

 دانند.در اساطیر ایران مرتبط می 7دسته چهارم کاوه را با گاو -6-7-1

ای با نام مستعار یا اصلی بهداد در آنچنان که آیدنلو ذکر کرده، گویا اولین بار پژوهنده  

با توجه به نقش توتمیک گاو در سرگذشت فریدون  کاوه و ضحاکدر کتاب  6821سال 

باشد و از می« گاوک»اوه نیز احتماالً تغییر شکل یافته به نظر این جانب نام ک»اند: نوشته

( پس از او 2: 6111آیدنلو، نقل از: )بهداد، .اخذ شده است« گاو»توتم ایرانیان قدیم 

نگاهی اسطوره شناختی به داستان ضحاک و فریدون بر »تسلیمی، نیکویی و بخشی در مقاله 

منتشر شده است به صورتی دیگر  6881که در سال « مبنای تحلیل ساختاری عناصر آن

شناختی داستان ضحاک را داستان نبرد گاو له را مطرح کرده و از دیدگاه اسطورهئهمین مس
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ضحاک ( اردستانی رستمی در کتاب 612: 6881).اند که جنبه توتمیک داردبا اژدها دانسته

ی ایران و هند هایی از متون اساطیرمنتشر شد با آوردن شاهد مثال 6812که سال  شاهنامه

( خلیل 611 -617: 6812).استدانستهکاوه را همچون فریدون با گاو و کشاورزی مرتبط 

منتشر شده و همچنین  6811که سال « ای دیگر درباره کاوه آهنگرانگاره»کهریزی در مقاله 

منتشر شده است، کاوه را با گاو مرتبط  6111که در سال  شاهنامه و متن پنهاندر کتاب 

 ته است:دانس
تواند نمودی دیگر از گاو باشد که نه تنها در داستانِ فریدون، وجوهای ما، کاوه میبر پایۀ جست 

اهریمن بر عهده دارد. پس از های ایرانی نقش مهمی علیه بلکه از آغاز آفرینش در اسطوره

ی انسانی و شدن برمایه به دست ضحّاک، که نمود گیتیک اهریمن است، گاو در قالبِ شخصیّتکشته

آید. نمودی دیگر از با کمکِ آهن که ابزاری اورمزدی در برابر اهریمن است، به یاری فریدون می

ای از گاو و آهن است و فریدون گرزۀ گاوسر است که مانند کاوه آمیخته ،ستیزاین حیوانِ اهریمن

  (67: 6811)کهریزی، . کشدبا آن ضحّاک را به بند می

مجله که در « ای از مشکالت شاهنامهکاوه یا گاوه؟ طرح نمونه»له سجاد آیدنلو در مقا
الخط شناسی و رسمکند که چون از نظر ریشهله را مطرح میئمنتشر شد، این مس بخارا

در دست نیست   (Kāvaهای شاهنامه قرینه محکمی برای صحّت ضبط و تلفّظ کاوه)نسخه

اند، بیشتر مبتنی بر عادتهای ذهنی و هخوانده و نوشت شاهنامهحان و وجهی که همه مصحّ

تکرار صورت کاوه در تداول عام بوده است، آیا احتمال دارد که فردوسی این نام را مانند 

کرده، ولی طبق شیوه رایج نگارش با کاف هایی چون گرازه و گرگین با گاف تلفّظ مینام

معادل « جاوه»که این نام را  شاهنامه بندارینوشته شده است؟ او با استناد به ترجمه عربی 

ضبط کرده است و همچنین چند فرهنگ لغت و یک طومار نقالی ترکی، تلفّظ این « گاوه»

نام را گاوه دانسته است و نه کاوه. همچنین برای این مدّعا شواهدی اساطیری از متون 

یدون، اساطیری و باستانی نیز آورده است مانند وجود نام گاو در اسامی برخی نیاکان فر

سرشت. او ارتباط فریدون با گاو برمایه، گرز گاوسر فریدون و آزادی گاو اثفیان نیک

 تاریخ طبری و بلعمیدر  -6ارتباط کاوه با گاو سه نکته مطرح کرده است:  ۀهمچنین دربار

در اساطیر شواهدی وجود دارد که برخی  -7 ؛کاوه کشاورز و دهقان معرفی شده است
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بنای شهر قاین به کاوه نسبت داده شده که در اصل  -8 ؛باط داشته اندآهنگران با گاو ارت

نهایت نتیجه گرفته است که بسیار محتمل گاوآیین بوده و سپس قاین شده است و در

شورش مردمی علیه ضحاک گاواوژن و  ۀخواهد بود که نام شخصی هم که آغاز کنند

است با گاو پیوند داشته داشته و در  درهم شکننده هیبت او و زمینه ساز نبرد فریدون با وی

رنجبر درخشیلر در مقاله گاوه دهقان  (11 -71الف: 6111.)آیدنلو،انتساب به آن گاوه باشد

منتشر کرده به تأیید نظر دکتر آیدنلو پرداخته و صورت  6111یا کاوه آهنگر؟ که زمستان 

ابوالفضل خطیبی با  (17-87: 6111یلر، )رنجبر درخش.گاوه را در گذشته رایج دانسته است

به جای کاوه و کاویان را رد کرده و « گاویان»و « گاوه»ارائه سه دلیل تلفّظ پیشنهادی 

( اوستایی را kawiسن مبنی بر ارتباط کاوه با کوی )محتمل ندانسته است و نظر کریستن

یکی  و زاگرس زند با برشمردن دالیل آیدنلو (111: 6111)خطیبی، هوشمندانه دانسته است

یکی به آنها پاسخ داده و این فرضیه را ضعیف دانسته است. او معتقد است حتی یک شاهد 

 ؛در متون ایران باستان و فارسی میانه و متون ارمنی وجود ندارد که ضبط گاوه را تأیید کند

های شفاهی کی بر سنتدینی کردی )گورانی( که متّ -های حماسیهمچنین در منظومه

اند این آنها بیشتر به صورت شنیداری و گفتاری داستانها را منتقل کرده هستند و راویان

ضبط وجود ندارد و اگر صورت گاوه اصالت داشت، دلیلی وجود نداشت آن را به کاوه 

حبوب بوده و او را پهلوان کرد ویژه اینکه کاوه در غرب ایران بسیار متبدیل کنند. به

سن، نشناسی یوستی، کریستنهایت ریشهرس زند درنیای کردان. زاگ دانند و حتی گاهمی

هرتل و ویکاندر درباره ارتباط نام کاوه با کوی اوستایی و کی و کیانی را مهم و تأیید شده 

 (81 -71: 6111زند،ر.ک: ).دانسته است

ود منتشر نم مجله بخارادر « باز هم کاوه یا گاوه؟»آیدنلو در مقاله دیگری که با عنوان 

چون هنوز گواهی  -6نهایت دو احتمال را در نظر گرفت: ها پاسخ داد و دربه این نقد

تر و روشن متنی برای  کاوه تا قبل از سده یازدهم نداریم و شواهد و قراین گاوه قدیمی

شاید دو  -7بیشتر است، گاوه را با احتمال و احتیاط صورت اصلی و کهن این نام بدانیم. 

حداقل در برخی مناطق ایران و بیرون از  -ر کنار هم نگارش و خوانش برای این نام د
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های آشکاری در بعضی منابع باقی مانده، ولی وجود داشته که از ضبط گاوه گواهی -ایران

و دیگر متون  شاهنامههای نویساز کاوه به دلیل عدم تمایز کتابت کاف و گاف در دست

ای در داستان کاوه اما نکته (76 -6ب: 6111یدنلو،)آ.های روشنی بر جای نمانده استنشانه

تواند مشکل نام و اند و این نکته میوجود دارد که تاکنون پژوهشگران بدان توجه نکرده

شناسی تطبیقی حل کند و آن از طریق اسطورهشخصیت کاوه در حماسه ملی ایران را 

های نندیاوشنس ودایی است. در اینجا ابتدا به هماارتباط کاوه با کیکاوس و کاویه

پردازیم که باعث شده پژوهشگران این دو شخصیت اوستایی اوشنس میکیکاوس و کاویه

 کنیم.و ودایی را یکی بدانند و سپس ارتباط کاوه را با آنها بیان می

 

 بحث و بررسی.2

 اوشنسکیکاوس و کاویه.2-1

ساطیری هند اوشنس در متون اارتباط کیکاوس در متون اساطیری ایران با کاویه ۀدربار

باستان پژوهشگران ایرانی و مستشرقان مقاالت گوناگونی نوشته و بر پیوند و یگانگی این 

اند. از دو شخصیت در عصر وداها و زمان پیوستگی دو قوم ایرانی و هندی تاکید کرده

 Types Epiques indo eroupeens un hero, un sorcier »جمله دومزیل در کتاب 

un roi et epopee »گانه که جلد دوم کتابهای سه«Mythe et epopee» باشد که می

و در « The plight of a sorcerer»در فرانسه منتشر شد و در انگلیسی به نام  6181سال 

ل ترجمه شده، به طور مفصّ کاووس در اساطیر ایرانی و هندی ۀبررسی اسطورفارسی با نام 

توان دیگر پژوهشگران میاز یکی دانسته است.  له پرداخته و این دو شخصیت رائبه این مس

( اشاره کرد که عالوه بر سفر به آسمان، به دانش جادوگری این 441 :1871)اشپیگلبه 

دو شخصیت و در کنار یا پیشاپیش دیوان قرار گرفتن و خصم ایزدان بودن تاکید کرده 

وشنس این احتمال را با اشاره به کاویه ا 8سنکریستن همچنین، (82: 6881است)دومزیل، 

او  (16. )همان: پذیرد که امکان دارد این شخصیت را هند از ایران به وام گرفته باشدمی

معتقد است استبعادی ندارد که شهرت کیان در دره سند)ایندوس( نفوذ کرده باشد، زیرا 

ل ایران شرقی یان هند بسیار آسانتر از ارتباط بین قبایییان ایران شرقی و آریایارتباط بین آریا
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: 6886سن، ن)کریست.اندشدهصحاری بزرگ از یکدیگر جدا می ۀو غربی بوده که به وسیل

تنها  وداریگ( با اشاره به این نکته که در Kāvya Ucan, 1939: 209- 214( لومل )11

کوی اوشنس است که نامش با لقب کوی پیوسته است و در ایران نیز اگر چه کوی لقب 

این لقب با نامش پیوسته یار است، اما تنها کیکاوس است که همواره مشترک هشت شهر

گیرد این شخصیت های مشترک دیگر نتیجه مینهایت با برشمردن برخی ویژگیاست و در

و اروپایی در میان دو قوم هندی و ایرانی دستخوش تحوالت گوناگونی شده  ای هندافسانه

ن ایرانیان به صورت شهریار پدیدار شده و در میان هندیان به صورت برهمن و در میا

اوسنس)اوسنس کاویَّ( که معتقد است در کوی 1هانتی(. شارپ11: 6881است)دومزیل، 

ست و همچنین در بعضی دیگر از افرادی که بر گرد ایندرا قرار اوستااوسن معادل کوی

سن، ن)کریستشود.اند مسلماً آثار وجودی افراد آدمی از ازمنه قدیم دیده میداده شده

 و ایرانی، ای هنداز محققان ایرانی مهرداد بهار معتقد است محتمالً در مرحله (11: 6886

–روحانی و در عصر اوستایی و پهلوی یک شاه -اوشنس یا کیکاوس یک پهلوانکاویه

آمده است، ولی در ادبیات فارسی و بعضی روایات روحانی ستوده و متقی به شمار می

تدبیر و به شاهی خودکامه، بی شاهنامهویژه در دگرگون گشته و به پهلوی شخصیت او

  (661: 6881.)بهار،خرد مبدّل شده استبی

او با  ۀهاشم رضی در سه مقاله به بررسی شخصیت کاووس در متون ایرانی و مقایس

ها و متون اساطیر هند و اروپایی و سامی پرداخته است. او معتقد است در مجموع نامه

درباره کاووس بیش از دیگر کیانیان سخن رفته است و توجه دقیق به این روایات  پهلوی

این کوی داستان  ۀهای پهلوی دربارلفان و گردآورندگان نامهؤدهد که چگونه منشان می

( سرکاراتی نیز معتقد است کیکاوس 671: 6811)رضی،.اندترکیبی ساخته و فراهم آورده

ای از شهریاران ایران شرقی باشد، تنها یک ابسته به سلسلهبیش از آنکه شخصیتی تاریخی و

و هم در حماسه  اوستاو هم در ودا ریگای هند و ایرانی است که هم در شخصیت اسطوره

پور نیز ابوالقاسم اسماعیل (81: 6888.)سرکاراتی، هایی مانده استاز او آگاهی مهابهاراتا

های کیکاوس در متون اعمال و ویژگی با بررسی« اوشنسکیکاوس و کوی»در مقاله 
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اوشنس آن دو را یکی های کویاوستایی، پهلوی و فارسی و مقایسه آنها با اعمال و ویژگی

از میان پژوهشگران هندی نیز بنرجی بر یگانگی این دو  (682 -662: 6817.)داندمی

ه بر مهمترین وجوه اشتراک آنها عالو (Banerjea, 1880:30).شخصیت تأکید دارد

 -Kaviاوسن)کوی کیکاوس به صورت اوستاهمانندی و تشابه آوایی و معنایی نام که در 

usan)  کوی وداریگو در( اوشنسKavya- uśanas :ضبط شده است، عبارتند از )

ای قدیس توانمند و خردمند است. اوشنس در هند نه خداست و نه پهلوان، بلکه گونهکویه

دین ستوده شده است که دارای فرّه وس به عنوان شخصی پاکنیز فروهر کیکا هایشتدر 

 باشد. نیز می

اوشنس در عین اینکه در خدمت دیوان است  با ایزدان روابط خوبی دارد، اما در میان  

یابد، بلکه در بنای کند. در ایران نیز کیکاوس نه تنها بر دیوان چیرگی میآنها زندگی نمی

کند. اوشنس در آسمان و بر چکاد کوه استفاده می کاخ شگرف خود از نیروی آنها

ای بس بزرگ دارد. کیکاوس نیز بر قله ای و گنجینه( ثروتی افسانهMeruای مِرو)اسطوره

او  ۀکوه البرز کاخی هفت قسمتی دارد که هر قسمت آن از یک فلز ساخته شده و گنجین

ند و در هند داماد کوی کدر آن جای دارد. در ایران کوی اوسن به آسمان پرواز می

نهد و کیکاوس در باالی کوه اوشنس. اوشنس نخستین قربانی را بنیان می

کند. در ( قربانی میAredvi Sura Anāhitā( برای اردویسور آناهیتا)Erezifyaارزیفیه)

( کیکاوس 12 -11)بند آبان یشتاوشنس از قدرت جادو برخوردار است و در  وداها

ناهیتا این قدرت را به او ها و... دست یابد و اردویسور آگران و پریخواهد که بر جادومی

( 12: 6812).او با عنوان شاهی پر ورج )اعجاز( یاد شده است روایت پهلویو در  دهدمی

تواند پیر را جوان و جوان را پیر کند و و میکردن مردگان را دارد اوشنس قدرت زنده

کند و بیمار را از مرگ نجات که پیر را جوان می کیکاوس اکسیر جوانی و نوشدارو دارد

که در مورد  ده: پیروزی، دولتمندی و نامیراییاوشنس سه امتیاز عطا شبه کوی دهد.می

تأکید شده که او جزو  اوستاشود، خصوصاً در کیکاوس نیز این سه ویژگی دیده می

ادوار بس دور یا در دومزیل معتقد است  (781: 6822ها، )یشت.جاودانان بوده است
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کامالً  ۀاوشنس شخصیتی مبهم داشته که هندیان و ایرانیان بعدها از وی به دو شیوکوی

اوسن( یا دینی شدگی کویاوشنس و غیر)برهمن شدگی کاویهاندمستقل یاد کرده

تری بوده که در هر دو سو یا دست کم در یک سو به فراموشی سپرده شده های دقیقافسانه

 (81: 6881.)دومزیل، دیدی جای آنها را گرفته استو اطالعات ج

 اوشنسکاوه و کاویه .2-2

 Usana theنام کاویه اوشنس به سه صورت آمده است: اوشنس پسر کوی) ریگ ودادر  

son of kavi(اوشنس کاویه ،)UŚana kavya( و اوشنس )UŚanaها و صفات (. و ویژگی

توان جای ت. اعمال او را زیر چهار دسته میو اعمال گوناگونی برای او برشمرده شده اس

 ها، ساختن گرز واجرا برای ایندرا، دانستن اسرار گاوهاداد: میانجیگری بین دیوان و اسوره

. گرفتن از ایندرا به خاطر خدمت به اواند(، پاداشها نیز دانسته)گاه آن را گنج

(Shendge,1977 : 75این ویژگی ) به صورت پراکنده  وداریگ های اوشنس را که در

و در قالب سرودهایی که به ایندرا تقدیم شده آمده است، در مقایسه با اعمال کاوه ذکر 

 کنیم. می

های مرتبط با کاوه و ماجراهای او در طول تمحمود امیدساالر معتقد است سنّ

حکومت ضحاک و فریدون باید خیلی بیشتر از چیزی باشد که در شاهنامه منثور بوده و 

( بخشی از این Omidsalar, 2013, Vol. XVI: 130).بینیمامروزه در شاهنامه فردوسی می

ها و حوادث در منابع تاریخی دوره اسالمی و متون نقالی و ادب عامه حفظ شده است تسنّ

 توان شخصیت کاوه را با کاویه اوشنس مقایسه کرد:که با استناد به آنها می
  ساختن گرز .2-2-1

 1(Vajra) باشد، زیرا ایندرا با این گرزاوشنس و کاوه میمهمترین عمل کوی ساختن گرز

کند. هرچند شکند و آبها را آزاد میاژدهای خشکسالی و تاریکی ورترا را در هم می

 ریگ وداساختن این گرز به توشتری آهنگر نیز نسبت داده شده است، ولی در چند جا در 

شده توسط رود زیر، گرز ساختهله در ساز جم ؛گرز است ۀاوشنس سازندکوی

 «:بخش و ورتره اوژنقدرتمند، خشنودی»اوشنس را دارای سه ویژگی دانسته است: کوی

دانسته گرزی برای ایندرا ساخته است که قدرتمند، خشنودی ای که خود میاو به شیوه
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تمند و در سرودی دیگر آن را اسلحه قدر  (Hymn Cxxi, 12بخش و ورتره اوژن است)

اوشنس برای کشتن آن جانور وحشتناک، اسلحه قدرتمند »هزار میخ معرفی کرده است: 

( و در سرودی دیگر بدون نام آوردن از گرز و xxxiv, 2 Hymn«)هزار میخ را به ایندرا داد

اوست که به »به صورت غیرمستقیم از قدرتی یاد کرده که اوشنس به ایندرا بخشیده است: 

 (Hymn LI, 10).تواند دو جهان را در هم شکندده است، قدرتی که میایندرا قدرت بخشی

های سرکش خود سوار اوشنس برخوردار شد بر اسبمانی که ایندره از این قدرت کویهز

آنچنان که از سرودهای  (Hymn LI, 11«).رفتندشد که پیوسته به چپ و راست می

وش و بصیرت است و خصوصاً اوشنس در امور جنگی دارای هکویآید ودا برمیریگ

( و در جنگ با ورتره که مهمترین Shendge,1977: 75برای جنگ مأموریت دارد)

 باشد یاریگر اوست. جنگ ایندرا می

همین مستندات باعث شده تا پژوهشگری به نام بالژک با قید احتمال او را آهنگر ایزدان    

( محققان Vajraجنس گرز ایندره ) ۀدربار (Blažek, 2010: 8) بداند و نه توشتری را

بر جنس این گرز داللت دارد آیَسه  ریگ وداای که در نظرات گوناگونی دارند. واژه

(yasaāاست، برخی آن را به طور کلی به معنی فلز گرفته )(اندBegley, 1973: 8 برخی ،)

( که در اصل مس یا برنز بوده و بعداً آهن Muni Shastri, 1983: 118اند)آهن معنی کرده

کشد و در شاهنامه طرح اصلی گرز را خود فریدون می .(Blažek, 2010: 8)شده است

 سازند، بنابراین جنس آن باید آهن یا فوالد باشد:ن را میآهنگران آ

      نگااااری نگاریاااد بااار خااااک پااایش  

 باااادان دساااات بردنااااد آهنگااااران   

 باااه پااایش جهاااانجوی بردناااد گااارز  

 پساااااند آمااااادش کاااااار پاااااوالدگر

 

 ساااان سااار گااااو مااایشههمیااادون بااا 

 چااو شااد ساااخته کااار گاارز گااران     

 فاااروزان باااه کاااردار خورشاااید بااارز 

 زرببخشیدشاااااان جاماااااه و سااااایم و 

 (26/  6: 6881)فردوسی،        

در روایت  :اما در مورد جنس این گرز دو روایت متفاوت در متون ادب عامه آمده است

آمده که امیر کاوه کاویانی با استفاده از علم بخصوصی که داشت این گرز را  نامهفردوسی

https://muni.academia.edu/V%C3%A1clavBla%C5%BEek?swp=rr-ac-43290390
https://muni.academia.edu/V%C3%A1clavBla%C5%BEek?swp=rr-ac-43290390
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آن طلسمی با  های گرز یعنی وسط پیشانیاز نوعی فلز مخصوص تهیه کرد. در میان نشان

عمود بر حریف  ۀاشکال و حروف مختلف حک کرد و همین طلسم هم سبب شد کوبند

آمده است که سیمرغ حکیم  شاهنامه نقاالن(  و در 81/ 8: ج6818خود غلبه کند)انجوی، 

در  (86: 6811)زریری، .دهد تا از آن برای فریدون گرز بسازدچهار بیضه فوالد به کاوه می

دهد تا کاوه مرغ به فریدون گنجی همراه با بیضه فوالدی هزار منی میروایتی دیگر سی

 (711: 6811)طومار نقالی شاهنامه، .عمودی نهصد منی از آن بسازد

 داشتن حکمت و دانایی .2-2-2

و کالً « کوی»اوشنس و پدر او به کاویه ریگ وداو  مهابهاراتهادر متون هندی بخصوص  

اند. در یک بت داده شده و آنها را با این صفات ستودهکویان، داشتن حکمت و خرد نس

 Hymnاوشنس را صاحب حکمت و دانایی معرفی کرده است)، کویریگ وداسرود 

lxxxvii, 3) مرتبگی و خرد به او ه گاه ایزدان به خاطر داشتن بلندو در سرودی دیگر گفت

ها)دو قلوهای در سرودی دیگر آمده است آشوین (.Hymn xcvii, 7اند)تشبیه شده

کوی به صورت کپی مهابهاراتها در  (Hymn x l.7).کنندخردمند( به اوشنس کمک می

باشد و کویان گروهی از کاهنان خردمندند که نیز آمده است که نام پدر اوشنس نیز می

( گاه Campbell, 2009: 138).شودسرایند و اشعار به وسیله ایزدان به آنها الهام میشعر می

و به خود  (Kuppuswami, 1983: 75) ا قدرت پیشگویی نیز نسبت داده شده استبه آنه

به خاطر  ظاهراً وداریگدر ( 21: 6881)دومزیل، .اوشنس نیز چنین قدرتی منسوب است

از  کوستا ایندرا همراه باهمین حکمت و جایگاه بلند اوشنس است که تأکید شده 

تواند بر آن د، که هیچ ایزد یا انسان میرایی نمیقلمروهای دور آسمان سوار بر توسن سیاه با

آزار بودن کاوه فقط به بی شاهنامهدر  (Hymn xxii, 7).آیدبنشیند به خانه اوشنس می

(، ولی در متون 11/ 6: 6881)فردوسی، « زیان مرد آهنگرمیکی بی»اشاره شده است: 

 تاریخ طبریوان نمونه در هایی از این حکمت و دانایی مشهود است. به عنتاریخی نشانه

فرستند و او خواهان کاوه را به نمایندگی از خود به دربار ضحّاک میآمده است که تظلّم

دهد که به گناهان در گفتگویی که با ضحّاک دارد چنان ضحّاک را تحت تأثیر قرار می

یی از این هاتوان نشانهدر طومارهای نقالی نیز می (18: 6881.)طبری، کندخود اعتراف می
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آمده است پس  شاهنامه نقاالنبه عنوان مثال آنچنان که در  ؛حکمت و دانایی کاوه را دید

شوند و از بر تخت نشستن فریدون، طرفداران و وکالی ضحاک مانع کشتن و حبس او می

سپس با نقشه و بدون  ،کاوه با زیرکی و حکمتی که دارد با ضحاک طرح دوستی ریخته

یا ارتباط او با سروش و  (772: 6811.)زریری، کشدک را به بند میدخالت فریدون ضحا

قدرت پیشگویی کویان  ۀیافتتواند صورت تغییرو عالم غیب می یافتن از اسراریا آگاهی

سروش دو بار به  من و رستم و گرز و افراسیابباشد که به کاوه رسیده است. در طومار 

گوید که کند و بار دیگر به او میه شورش مییک بار او را تشویق ب :آیدسراغ کاوه می

آمده که سروش به او  هفت لشکر( یا در 78: 6811پیشبند را بر سر علم کند)میرکاظمی،

آیند و بر پیشبند او نام یزدان پاک رقم گوید که لشکرهای عالم غیب به کمکت میمی

یند که خبر فریدون بهمچنین کاوه طهمورث دیوبند را در خواب می ؛(77: 6822خورد)می

در البرز جمشید به خواب کاوه آمد و او را از مکان فریدون  (76.)همان: دهدرا به او می

(. در داستان دیگری از 718: 6811طومار نقالی شاهنامه، ؛ 81)همان: .مطلع نمود

دهد که موریت میأآمده است که شبی شخصی ناشناس در خواب به کاوه م نامهفردوسی

رود همچنین خود کاوه به خواب گودرز می ؛(81: 8، ج6818پیدا کند)انجوی،  فریدون را

 (.611کند)همان: و او را از وجود کیخسرو با خبر می
داشتن ثروت و تموّل .2-2-3

هاست که آنها را هدایت اوشنس رئیس اسورهده نه تنها کویآنچنان که در متون هندی آم 

(، بلکه Campbell, 2009: 138ها و دیوان حفظ شود)کند تعادل بین آنکند و سعی میمی

اوشنس نسبت داده شده که او را فردی بسیار متموّل نشان به کویحد و حصری ثروت بی

نشیند و سه چهارم همه زر و دهد. به عنوان مثال او بر چکاد کوه مِرو به شهریاری میمی

ر آمده گوهرهای گرانبها از (. در جایی دیگ88: 6881گوهر جهان از آن اوست)دومزیل، 

( و در بخشی دیگر به دخترش 21ای بس بزرگ است)همان: آن اوست و او را گنجینه

برهما به خشنودی مرا گفت هر آنچه در آسمان و زمین است جاودانه »گوید: دویانی می

همچنین در ( 11همان: «).پرورمگشایم، همه رستنیها را میمراست. منم که بند آبها می

 شاهنامه( هرچند در Hymn Lxxxiii, 5).او را صاحب گلّه گاوان دانسته است گ وداری
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در متون تاریخی شواهدی هست فردوسی به ثروت و تموّل کاوه اشاره نشده است، ولی 

آمده است  شاهنامه کهنبه عنوان مثال در  ؛دهدکه او را صاحب ثروت و بزرگی نشان می

( 18: 6827مال و خواسته خرسند و خشنود کرد)ثعالبی،  که فریدون، کاوه و فرزندش را از

آمده است که او یکی از کدخدایان ایران بود به همین جهت از او  االخبارزینیا در 

ذکر کرده  تاریخ بلعمی( و 11: 6881)گردیزی، .خواستند که محضر ضحاک را امضا کند

(. 611: 6817ا به او سپرد)بلعمی، که فریدون نه تنها کاوه را سپهساالر کرد، بلکه همه چیز ر

  (11: 6881.)بردنیز او را در ردیف بزرگان دربار نام می مجمل التواریخ
ل و صاحب کند کاوه مردی متموّهایی آمده است که تأکید میدر متون نقالی نیز روایت

که سلسله  اما بشنو از کاوه آهنگر، وی مردی بود متموّل و صاحب طایفه، چنین»طایفه بوده است: 

هزار تن بودند و کاوه در شهر نامیدند. قریب به دوازدهکاوه را طایفه کاویانی و زرین خود می

)زریری،  «کردندصد نفر در آن کار میاصفهان دکّان بزرگ حدادی داشت که متجاوز از یک

ار ( و یا هفتاد و چه61: 6822و یا اینکه او را صاحب هشتاد پسر)هفت لشکر،  (681: 6811

اند نشان از تموّل و صاحب ( دانسته76: 6811میرکاظمی، ؛ 711: 6811پسر)طومار نقالی شاهنامه، 

بار زیادی داشته لی بوده و خواروبودن او دارد. در زمان خشکسالی و ستم ضحاک مرد متموّطایفه

کرده ( همچنین آمده است مردی دولتمند بود و گندم زیادی انبار 868/ 7: ج6818)انجوی،.است

گوید: کاوه چون هوم به او می نشیند،( و یا هنگامی که فریدون بر تخت می862بود)همان: 

القضاه، سوم ذوالریاستین، ها سزاوار اوست، اول صدر اعظم، دوم قاضیکفایت است این ریاستبا

همچنان که دوستخواه گفته قدرت کاوه در این ساختار  (712: 6811)زریری،  .چهارم ذوجنبتین

فراطبیعی و مذهبی دارد و او و  ۀاش نیست، بلکه ریششخصیتی تنها از رئیسی او بر طایفه و قبیله

اند و کاوه به واسطه مرادش با جهان غیب ارتباط دارد و ترکیب بزرگان دودمانش همه از اولیاءاهلل

ن کاهن بیا-پریستار یا شاه -توان با کلید واژه شهریارزای را میاین دو عنصر قدرت

 (688: 6821.)دوستخواه، داشت

 پرهیزگاری و پارسایی .2-2-0

ای اوشنس نه خداست و نه پهلوان، بلکه گونهکویه وداریگطبق تحلیل ژرژ دومزیل در  

( که در ادوار بس دور یا وی شخصیتی 86: 6881یس توانمند و خردمند است)دومزیل، قدّ

اند یا به دو شیوه کامالً مستقل یاد کردهمبهم داشته که هندیان و ایرانیان بعدها از وی 
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تری بوده که در هر دو سو یا دست کم در یک سو به فراموشی سپرده شده های دقیقافسانه

آگنی اوست که  وداریگدر  (81.)همان: استاطالعات جدیدی جای آنها را گرفتهو 

که (؛ همچنانxxiii, 17 Hymn)کند کننده تثبیت می)ایزد آتش( را به عنوان کاهن قربانی

اما او در آزاری به کاوه نسبت داده شده بود، با عنوان بی شاهنامهگذشت این ویژگی در 

 نامهفارس( و در 87: 6881به صفت پارسایی ستوده شده است)مسعودی،  التنبیه و االشراف

ین ای آمده است که از پرهیزگاری کاوه و دوری او از حرص و آز نشان دارد. طبق انکته

روایت هنگامی که کاوه ضحاک را از تخت پادشاهی برانداخت مردم به او پیشنهاد دادند 

( در 81: 6818بلخی، )ابن.که به پادشاهی بنشیند، ولی او نپذیرفت و به دنبال فریدون رفت

 ( 611: 6817)بلعمی، .ه اشاره شده استئلنیز به این مس تاریخ بلعمی

به عنوان مثال  ؛تری ذکر شده استه صورت مبسوطاین ویژگی در طومارهای نقالی ب

گوید: کاوه و فرزندانش در پاکدامنی و پرهیزگاری و مردانگی چنان بودند که زریری می

گفتن و کارهای زشت رفتند. هرگز پیرامون دروغبه شمار می 1اهللاز اولیاء

ت که از اولیاءاهلل (. در این روایت او مرید یوشع بن نون اس671: 6821نگشتند)دوستخواه، 

در روایتی دیگر  (671.)همان: رود و کاوه هر شب جمعه به دیدار او می رودمیشماربه

همچنین مردم را به توبه  ؛(868/ 7: ج6818کند)انجوی، کاوه از نظر به زن نامحرم توبه می

 ،یدای مردم شما تا امروز تحت عقاب و کیفر الهی بود»کند: از گناه و انابت دعوت می

حال از گناهان خود توبت و انابت جویید تا خدا شر این سلطان جبّار را از سر شما 

( و به 687کند)همان: ( یا برای یافتن فریدون گریه و مناجات می681دوستخواه: «)بگرداند

کشیدن ضحاک به او واگذار شده بندهمین خاطر رسالت آسمانی از تخت افکندن و به

بینیم بازیگر اصلی این داستان اوست و  فریدون در ا میاست که در برخی روایته

به عنوان مثال در روایتی  ؛کشیدن ضحاک یا نقش ندارد و یا نقشش کم رنگ استبندبه

کرد. روزی آمده است که کاوه برادر زن ضحاک بود و آزادنه به کاخ او رفت و آمد می

کشنده ضحاک ماردوشی، برو او را  ای بر پیشبند او افتاد و نوشت ای کاوه آهنگر توجرقّه

( 72: 8)انجوی، ج.ضحاک را کشت ،بکش و کاوه با کاردی که خودش درست کرده بود
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شود کشیدن ضحاک در چاه دماوند با فریدون روبرو میبنددر روایتی دیگر کاوه پس از به

 (71.)همان: کندو او خود را به کاوه معرفی می
 جادو .2-2-5

هایی بار به کوی اوشنس قدرت جادویی نسبت داده شده و داستان در متون هندی چندین

به عنوان مثال در جدالی که بین  ؛نیز وجود دارد که او از این قدرت استفاده کرده است

ها وجود دارد، داستانی آمده است که دیوها شخصی به نام کاچه را به عنوان دیوها و اسوره

ها چند کردن مردگان را از او بیاموزد، ولی اسورهندهفرستند تا دانش زشاگرد نزد کاویه می

نهایت به صورتی او را کند. درکشند و هر بار کاویه او را زنده میبار این شخص را می

تواند او را زنده اش به کاچه میکنند که کاویه تنها با بخشیدن قدرت جادویینابود می

ژک در متون غیر هندواروپایی حداقل سه های بالهمچنین بر طبق یافته ؛(17کند)دومزیل: 

 (Blažek 97 :2010 ,).بار آهنگر به معنی جادوگر به کار رفته است

ای از در شاهنامه به صورت مستقیم به این قدرت کاوه اشاره نشده است، ولی نشانه 

ین نوع قدرت یا ارتباط کاوه با نیروهای ماورایی وجود دارد. زمانی که کاوه در حضور ا

کنند که چرا او کند، بزرگان به ضحاک اعتراض میضحاک و درباریان محضر را پاره می

 گوید:را مجازات نکردی و او می

 کاااه چاااون کااااوه آماااد ز درگاااه پدیاااد

 میاااااان مااااان و او ز ایاااااوان درسااااات  

 ساار باار دو دساات  همیاادون چنااو زد بااه  

 

 دو گاااااوش مااااان آواز او را شااااانید    

 یکااای کاااوه گفتااای ز آهااان برسااات   

 شاااگفتی مااارا در دل آماااد شکساااات   

 ( 11/ 6: 6881)فردوسی،              

این مطلب در شاهنامه ثعالبی چنانکه شیوه اوست به صورت منطقی و باورپذیر آمده است: 

ای بر آنان بتازد و آتش را ضحاک به کوششی بیهوده برخاست و بر آن شد که از گوشه»

در متون نقالی نه  (11: 6827ثعالبی، .«)ولی بیمناک گردید و از این اندیشه ترسید ،بخواباند

های او نیز عناصر تنها به خود کاوه قدرت جادوگری نسبت داده شده، بلکه در داستان

امی که ضحاک آمده است کاوه هنگ شاهنامه نقاالنبه عنوان مثال در  ؛جادویی وجود دارد

را به دماوند برد، پنج طلسم همراه داشت که آن الواح را در آنجا دفن کرد تا ضحاک 

https://muni.academia.edu/V%C3%A1clavBla%C5%BEek?swp=rr-ac-43290390
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آمده است برای گذشتن از طلسم،  هفت لشکریا در  (778: 6811.)زریری، نتواند فرار کند

: 6822.)هفت لشکر، وردی را که باطل سحر بود و سیمرغ حکیم به او آموخته بود، خواند

یتی دیگر آمده است کاوه با زنجیری که خود ساخته بود ضحاک را بست و در روا (88

کنند، ولی وقتی لیسند و نازک میطلسم کرد. هر روز مارهای ضحاک زنجیر را می

/ 8: ج6818، )انجوی.گرددزند، دوباره زنجیر به حالت اول برمیخروس سفید بانگ می

دوالی از  ،گرفته ،بار فرار کرده بود همچنین با راهنمایی سیمرغ، ضحاک را که چند (71

  (81.)همان: کنندبندند و در چاه دماوند زندانی میاو را می ،پشت او کنده
پرسند چرا کاوه را مجازات نکردی و او ، درباریان از ضحاک میهفت لشکرطبق روایت 

ا نبود چوب گوید اژدهایی در دست داشت می ترسیدم به من حمله کند، درباریان گفتند اژدهمی

در طومار نقالی شاهنامه آمده هرگاه کاوه آهنگر دو شاخه را به  (76: 6822.)هفت لشکر، بود

جانب ضحاک حرکت کردی، دو اژدها از شاخ او به هم رسید، چون ضحاک او را بدید و آن 

-دوسیفر( در دو داستان 716: 6811).حرفها را از کاوه آهنگر شنید زبانش از ترس او به بند افتاد

دست خالی از  تواند آهن داغ را باسوزاند و او میآمده است که آتش دست کاوه را نمی نامه

دانند که کاوه به او کمک کرده بود آورد که علت این قدرت کاوه را دعای زنی میکوره بیرون 

ه همچنین در روایتی مرغ با کاو ؛(861و 868/ 7: ج6818و از شهوتش چشم پوشیده بود)انجوی، 

ای دارد که به او نیروی فراوان و قوّت عجیبی شدهگوید یا پیشبند چرمی متبرّکسخن می

بهرام اوسن است که در ( که این نیرو یادآور نیروی عجیب کوی678: 6821بخشد)دوستخواه، می
 (؛11-81/ 61) به نیروی او و ثرئتونه )فریدون( تشبیه شده است ،نیروی شگفت مرغ وارغن ،یشت

ین بر روی این پیشبند حضرت یوشع طلسمات و آیات و اسماءاهلل نقش کرده بود که به همچن

( و در 681: 6821کند)دوستخواه، را کاوه بر گرز فریدون منتقل می دستور هوم همین طلسمات

 ،خواهد پیشبندش را نزد او ببرد و او سوراخهای پیشبند را شمردهروایتی دیگر سیمرغ از کاوه می

طومار نقالی ).خواند که خق تعالی به قدرت خود نوشته بودراخ او یک اسم اعظم میدر هر سو

  (711: 6811شاهنامه، 

 نوشدارو  .2-2-6

تواند پیر را جوان و جوان را کاویه اوشنس قدرتی دارد که می ریگ ودابر طبق روایت  

( او در نبردی که 18: 6881)دومزیل، .تواند مردگان را زنده سازدهمچنین او می ؛پیر کند
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های ها( جریان دارد، به نیروی دانش خود اسورهها )دانوَهبین ایزدان )دیوها( و اسوره

( این ویژگی در شاهنامه در نوشدارویی 11)همان: .گرداندشده را به زندگی برمیکشته

شود و در داستان رستم و سهراب بدان شود که در گنج کیکاوس نگهداری میدیده می

 شده است:  اشاره

 از آن نوشاادارو کااه در گاانج تساات  
 

 کجااا خسااتگان را کنااد تندرساات   
 

 
    بااه نزدیااک ماان بااا یکاای جااام ماای  

 

 سزد گر فرستی هام اکناون باه پای     

 (611/ 7: 6881)فردوسی،          

و در داستان کاوه بر طبق روایت زریری این نوشدارو در اختیار هوم عابد است و هنگامی  

واهد از کوه فلک فرسا و غار هوم عابد همراه کاوه به ایران برگردد، هوم خکه فریدون می

ای هست و در آن کوزه دوایی به نام نوشدارو. آن را گوید: در فالن جا کوزهبه او می

 ( 611: 6811)زریری، .همراه ببر به کارت آید
 نیوشع بن نو .2-2-7

است وجود شخصیت یوشع بن نون  نکته دیگری که درباره داستان کاوه آهنگر قابل توجه

گوید: اما آنچه در خصوص باشد. زریری در این باره میدر روایت نقالی زریری می

کوهی در سمت جنوب  :پیشدامنی و علوم کاوه به نظر فقیر رسیده مطلب از این قرار است

ط ای است موسوم به چشمه نُقَشهر اصفهان واقع است به نام کوه صفه و در آن کوه چشمه

ءاهلل در آن مغار عبادت یزدان و مغاری در نزدیکی چشمه و در آن زمان یکی از اولیا

 اند و محل آرامگاه آن حضرت اولکرد و بعضی آن بزرگوار را یوشع بن نون دانستهمی

باشد... کاوه یکی از مریدهای آن حضرت االرض میتخت فوالد، مکانی موسوم به لسان

رفت نزد داد... میز کار کشیده، به حمام رفته، تغییر لباس میبود که هر شب جمعه دست ا

نقش یوشع در این  (688 -682: 6811.)زریری، نمودیوشع و شب شنبه به شهر مراجعت می

داستان دادن چرمی جادویی به کاوه است که کاوه از آن به عنوان پیشبند یا پیشدامنی 

بخشد که به وسیله ه کاوه قدرتی عجیب میکند و چنان که گذشت این پیشبند باستفاده می

گوید: تواند در مقابل ضحاک بایستد. یوشع هنگام دادن چرم به کاوه میهمین قدرت می
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( این نام اگر درست ثبت شده 688همان: «).قدر این چرم را بدان که به عالمی ارزش دارد»

دین یهود است که  باشد، با یک شخصیت در تورات همخوانی دارد. او یکی از پیامبران

( او جانشین حضرت موسی و Book of Joshua).یکی از کتابهای عهد عتیق به نام اوست

 .راهنمای قوم یهود در سفر به کنعان است و یکی از رهبران فاتح جنگ است

(Achtemeier, 1989: 546 :نامش یعنی )«در عهد عتیق نام او در « .دهدخدا نجات می

ه یوشع تغییر یافته است. کتاب یوشع که کتاب ششم عهد عتیق اصل هوشع بوده و سپس ب

اند که این وهشگران بر این عقیدهژپردازد. پباشد برخالف نامش به زندگینامه یوشع نمیمی

اند به کتاب توسط یوشع نوشته نشده و بعدها توسط کسانی که تاریخ قدیم اسرائیل را نوشته

برخی از محققان معتقدند یوشع یک پهلوان  (wright, 1998: 2).تورات اضافه شده است

های سبط یوسف بوده است و این شخص موجودیت تاریخی ای در حماسهافسانه

گوید: ممکن داستان یوشع می ۀزریری دربار (Aharoni, Sperling, 2010: 442).ندارد

پیغمبر بوده  یک تن از اولیاءاهلل و شاید ،است این یوشع بن نون که در کوه صفه مقام داشته

و با آن یوشع بن نون خلیفه موسی همنام بوده است و اکنون مزارش در تخت فوالد در 

آیا  (682: 6811.)زریری، باشدمحل مذکور مورد احترام و زیارتگاه خاص و عام می

اوشنس واقع کاویه؟ دراحتمال ندارد که این یوشع صورت دیگری از اوشنس و اوسن باشد

شخصیتی چند وجهی دارند، هنگام انتقال از عصر اوستا و ریگ ودا ر اوسن که دیا کوی

اساطیر به عصر حماسه و تاریخ دچار شکست شخصیت شده و هر وجه از شخصیت آنها 

تبدیل به شخصیتی مستقل شده است. در شاهنامه پادشاهی و قدرتمندی به کیکاوس رسیده 

دو بخش، وجه کاهنی و دیندای نیز  و جنگاوری به کاوه، ولی در ادب عامه عالوه بر این

همراه نام اوشنس باقیمانده است. دقیقاً همان شکستی که در شخصیت گرشاسب نیز 

بینیم و به سه شخصیت گرشاسب، سام و نریمان تبدیل شده است. چون به مرور زمان می

ی اسطوره کوی اوشنس کم رنگ شده و اساطیر سامی جای آنها را گرفته یا با اساطیر سام

 تر بوده جای آن را گرفته است. اند، داستان یوشع که معروفآمیخته شده
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 نتیجه گیری.3

برانگیز در بین پژوهشگران سرمنشأ نام کاوه و ریشه شخصیت او یکی از موضوعات بحث  

 هایهای گوناگون با نتایجی متفاوت شده است. مجموعه نظرپژوهش ۀباشد که دستمایمی

توان به چهار دسته تقسیم های آنها پیرامون این موضوع را میپژوهش ۀپژوهشگران و نتیج

کرد: دسته اول معتقدند نام کاوه با اسامی اوستایی ارتباط دارد، ولی شخصیت او قدمت 

ساسانی و  ۀدور ۀنامخدایاشکانیان شکل گرفته و در  ۀندارد و این داستان پس از دور

دوم هم برای نام و هم شخصیت او قدمت  ۀاست. دستای این دوره جای گرفته تاریخ افسانه

قباد یا تواشتر آهنگر خدایان در اند بین شخصیت او و کیاند و سعی کردهاساطیری قائل

سوم معتقدند داستان کاوه قدمت اساطیری ندارد و دقیقاً  ۀارتباط پیدا کنند. دست ریگ ودا

ساسانیان و اوایل دوره  ۀاواخر دورهای عیّاری فارسی را دارد که در درونمایه داستان

که  انددانستهنمودی دیگر از گاو را کاوه اسالمی وارد حماسه ملی شده است. دسته چهارم 

های ایرانی نقش مهمی علیه نه تنها در داستان فریدون، بلکه از آغاز آفرینش در اسطوره

ط کاوه با کیکاوس و کاویهارتبا ای که تاکنون مغفول ماندهاما نکته اهریمن بر عهده دارد.

هایی هست که نه حاصل تصادف اوشنس است. دومزیل معتقد است میان این دو همانندی

اوس اسالمی به کی ۀهایی که در متون پهلوی و حماسی دوراست و نه وام گرفتن. نوآوری

منسوب است به صورت جامه جدیدی است که مواد پیش از دوره زرتشت را در خود 

است و دقیقاً داستان کاوه جامه جدیدی از این اسطوره کهن است که عالوه بر حفظ کرده 

یکی بودن ریشه نام، در شش ویژگی با داستان کیکاوس و کاویه اوشنس مشابهت دارد: 

 -1 ؛جادو -1 ؛پرهیزگاری -1 ؛ثروت و تموّل -8 ؛حکمت و دانایی -7 ؛ساختن گرز -6

از عصر اساطیر به حماسه دچار شکست شده و دو  کهن هنگام انتقال ۀنوشدارو. این اسطور

بخش نام آن هر کدام بر یک وجه از شخصیت اطالق شده است. کوی و کاوه شده وجه 

آهنگر  و اوشنس وجه کاهنی و دیندار و مقدّس. چون به مرور زمان اسطوره کوی اوشنس 

بوده  تررنگ شده و اساطیر سامی جای آن را گرفته، شخصیت یوشع که معروفکم

 جایگزین اوشنس شده است.
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 هایاداشت
-گرایی و قیام کاوه تأکید کردههای زیر اشاره کرد که بر جنبه ملیتوان به مقاله.به عنوان مثال می1

زاده میرعلی، حسن؛ محمدپور، محمد امین، «افسانه کاوه نماد قیامی پیروز در تاریخ ملی ایران»اند: 

بررسی مفهوم انقالب در داستان » .17تا  28 صص، 6818   جامعه شناسی تاریخی:  ؛ مجلهعبداهلل

، 78، فصلنامه دهخدا، شماره 6811فر، صبا؛ سرمدی، مجید، ، پژمان«ی گلدمنضحاک با نظریه

، حسینی شعار، «حاک شاهنامهجلوه های ادبیات پایداری در داستان کاوه و ض » .611 -618صص 

، 62، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، شماره 6818الهه؛ رضایی، صدیقه؛ شهسواری، غالمرضا، 

شیرکو « رئاسنگه کاوۀ»در نمایشنامۀ منظوم کاوهخواهانۀ اسطورۀ بازنمود آرمان» .86 -1صص 

 78 صص 61شماره  ،6811  ،فرهنگ و ادبیات عامه  مجله؛  کنعانی، سمیرا؛  ایرانی، محمد  «بیکس

 .18تا 

 ،رب النوع بابلی ،های ایران و چین باستان، کاوه را با گاگاها و افسانهکویاجی در کتاب آیین. 7

( و غالمحسین 688: 6818) کویثاجی،مقایسه کرده است که در نبرد با کینگو و تیامات شرکت دارد

 .) یوسفی،ومتئوس علیه زئوس در اساطیر یونان مقایسه کرده استیوسفی قیام او را با عصیان پر

6811 :61) 

8. Les Kayanides, p. 28 

1. Le Monde oriental, 1931: 24 

( اوستایی و گرز فارسی است ولی Vazraیارشاطر معتقد است سالح خاص ایندرا معادل وزره ). 1

اند و در زبان تراشیدهاز سنگ می بلکه سالح نوک تیز و کوتاهی است که اصوالً ،گرز نیست

فارسی لفظی که معرّف آن باشد ظاهراً نیست و گرز که صورت فارسیی آن است تغییر معنی داده 

 (181: 6881یارشاطر، ).است

دانسته پهلوانی ملی، بلکه یکی از اولیاءاهلل  یک، نه نقالی در متونرا  کاوهشخصیت بهزاد اتونی  .1

بسیاری از و ایستد یروهای قدسی و ماورائی، در برابر نیروهای اهریمنی میکه با یاری جستن از ن

از قبیلِ: رسیدن به مقام اولیاءاللّهی، ساخت درفش کاویانی به یاری  این متوندر  اومضامین زندگی 

الطیردانی او های اهریمنی، منطقافکنی بر راهِ شخصیتهای مینوی، طلسماسماءاهلل و نقوش و نوشته

های اولیاءاهلل، یابد، همگی برگرفته از داستانرانجامِ زندگیش که با مرگی اختیاری پایان میو س

 (.68: 6111اتونی، ) مندِ ایرانی استفه و شاهانِ فرهمتصوّ
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   کتابنامه
 الف. منابع فارسی

 .11-71، ص611، ش71سال  .بخارا مجله«. کاوه یا گاوه؟» (.6111. )آیدنلو، سجاد-

 .76-6، ص 611، ش 71. سال مجله بخارا«. باز هم کاوه یا گاوه؟»(. 6111. )سجاد آیدنلو،-

. به کوشش گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون. تهران: دنیای نامهفارس(. 6818ابن بلخی. ) -

 کتاب.

در روایات  آهنگر کاوهپژوهشی پیرامون چهره اولیاءاللهی و عرفانی »(. 6111اتونی، بهزاد. ) -

 -68، صص 11. شماره مجله ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی«. عامیانه و نقالی شاهنامه

88. 

 تهران: نگاه معاصر. .ضحاک شاهنامه(. 6812اردستانی رستمی، حمیدرضا. ) -

 . به کوشش حبیب یغمایی. تهران: دنیای کتاب.نامهگرشاسب(. 6881)اسدی توسی. -

نامه نامه )ویژه نشریه شبه قاره«. کیکاوس و کوی اوشنس»(. 6817اسماعیل پور، ابوالقاسم.) -

 .682 -662، صص 6فرهنگستان(، شماره 

 -هنامهیادداشتی بر اسطوره ضحاک )مطالعه تطبیقی میان شا(. »6811اکبرزاده، داریوش. ) -

. نشریه ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان«. ای از متون اسالمی(نامه و گزیدهکوش

 .67 -6، صص 68شماره 

 جلد. تهران: انتشارات علمی. 8. نامهفردوسی(.  6818انجوی شیرازی، ابوالقاسم. ) -

روین گنابادی. چاپ . به کوشش محمدتقی بهار و محمد پتاریخ بلعمی(. 6817بلعمی، ابوعلی. ) -

 پنجم. تهران: زوّار. 

 . تهران: نشر چشمه.از اسطوره تا تاریخ(. 6816بهار، مهرداد. ) -

 . چاپ دوم. تهران: اسطوره. جستاری در فرهنگ ایران(. 6881بهار، مهرداد. )  -

ی بررسی مفهوم انقالب در داستان ضحاک با نظریه(. »6811فر، صبا و سرمدی، مجید.) پژمان-

 .611 -618، صص 78، شماره 8دوره  .فصلنامه دهخدا«. گلدمن

شناختی به داستان نگاهی اسطوره(. »6881بخشی، اختیار.)  ؛نیکویی، علیرضا ؛تسلیمی، علی-

مجله دانشکده ادبیات دانشگاه «. دون بر مبنای تحلیل ساختاری عناصر آنضحاک و فری

 .621 -612، صص 611. شماره فردوسی مشهد

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1828739/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87?q=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87%20%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1&score=24.0&rownumber=4
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1828739/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87?q=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87%20%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1&score=24.0&rownumber=4
https://dehkhoda.karaj.iau.ir/article_525556_10890febbd1175691a2e214f15543d81.pdf
https://dehkhoda.karaj.iau.ir/article_525556_10890febbd1175691a2e214f15543d81.pdf


 آهنگر کاوه تیشخص و نام منشأ رامونیپ یقیتطب یپژوهش   761

سید محمد روحانی. مشهد: انتشارات  ۀترجم .شاهنامه کهن(. 6827ثعالبی، حسین بن محمد. ) -

 دانشگاه فردوسی.

های ادبیات پایداری جلوه(. »6818)حسینی شعار، الهه و رضایی، صدیقه و شهسواری، غالمرضا.  -

 -1، صص 62. شماره فصلنامه مطالعات دفاع مقدس«. در داستان کاوه و ضحاک شاهنامه

86. 

. به سرپرستی 1، جلد دانشنامه زبان و ادب فارسیدر «. کاوه(. »6811خالقی مطلق، جالل. ) -

 ی.. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارس711 -716اسماعیل سعادت، صص 

مجله «. درباره اصالت تلفّظ کاوه، نقدی بر جستار کاوه یا گاوه(. »6111خطیبی، ابوالفضل. ) -

 .111 -182، صص 612شماره  .بخارا

 -677، صص 82. شماره نامهایران«. االنکاوه آهنگر به روایت نقّ(. »6821دوستخواه، جلیل. ) -

611. 

شیرین  ۀترجم .بررسی اسطوره کاوس در اساطیر ایرانی و هندی (.6881دومزیل، ژرژ. ) -

 مختاریان. تهران: قصه.

 -671، صص 7، شماره 67. سال نشریه مهر«. اوسن)کیکاوس(-کوی(. »6811رضی، هاشم. )  -

678. 

 -681، صص 8، شماره 67. سال نشریه مهر«. وس(اوسن)کیکا-کوی(. »6811رضی، هاشم. ) -

617. 

 -716، صص 1، شماره 67. سال نشریه مهر«. اوسن)کیکاوس(-کوی(. »6811رضی، هاشم. ) -

718. 

 -87، صص 11شماره  .نشریه پاژ«. گاوه دهقان یا کاوه آهنگر(. »6111رنجبر درخشیلر، جواد.)  -

17. 

یرفخرایی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات (. ترجمه مهشید م6812. )روایت پهلوی -

 فرهنگی.

 به کوشش جلیل دوستخواه. تهران: ققنوس. .شاهنامه نقاالن(. 6811زریری اصفهانی. )  -

 -71، صص 18. شماره نشریه پاژ«. کاوه»به جای « گاوه»درباره پیشنهاد (. »6111زند، زاگرس.) -

81. 

https://www.gisoom.com/book/1351538/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1351538/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C/


 762 1041 پاییز و زمستان، 72 ۀ، شمار61سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

-سایه«. پهلوان در روایات حماسی هندواروپایی سالح مخصوص(. »6881سرکاراتی، بهمن. ) -

 .811 -818تهران: طهوری، صص  .ههای شکار شد

تهران:  .های شکار شدهسایه«. اساطیری حماسه ملی ایران بنیان(. »6881سرکاراتی، بهمن. ) -

 .667 -26طهوری، صص 

 کتاب. . تهران: دنیایطومار کهن شاهنامه فردوسی(. 6821نژاد، جمشید. )صداقت -

، ترجمه صادق نشأت، تاریخ الرسل و الملوک(. 6881طبری، ابوجعفر محمد بن جریر. ) -

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

 (. به کوشش سجاد آیدنلو. تهران: به نگار.6816. ) طومار نقالی شاهنامه -

 ن.به کوشش جالل خالقی مطلق. تهران: سخ .شاهنامه(. 6811فردوسی، ابوالقاسم. ) -

منیژه احدزادگان آهنی.  ۀترجم .کاوه آهنگر و درفش کاویانی( 6882سن، آرتور. ) کریستن-

 چاپ دوم. تهران: طهوری. 

جستارهای تاریخی پژوهشگاه «. ای دیگر درباره کاوه آهنگرانگاره(. »6811کهریزی، خلیل.) -

 .71 -6، صص 7شماره  .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 تهران: سخن. .شاهنامه و متن پنهان(. 6111)  کهریزی، خلیل.-

. ترجمه جلیل های ایران و چین باستانها و افسانهآیین (6818کویاجی، جی، سی.) -

 دوستخواه. چاپ سوم. تهران: علمی و فرهنگی. 

. به کوشش رحیم رضازاده ملک. تهران: زین االخبار(. 6881گردیزی، ابوسعید عبدالحی. )-

 اخر فرهنگی.انجمن آثار و مف

 الشعرای بهار. تهران: اساطیر.(. به تصحیح ملک6881. )مجمل التواریخ و القصص -

. ترجمه ابوالقاسم پاینده. چاپ التنبیه و االشراف( 6881مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین. ) -

 چهارم. تهران: علمی و فرهنگی.

«. فرودست یا خدایی فرود آمدهکاوه، آهنگری (. »6888موسوی، سید کاظم. خسروی، اشرف.)  -

 .611 -612. صص 11. شماره مجله بوستان ادب دانشگاه شیراز

 گرگان: آژینه. .من و رستم و گرز و افراسیاب( 6811میرکاظمی، سیدحسین. ) -

(. به کوشش مهران افشاری و مهدی مداینی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی 6822) .هفت لشکر -

 و مطالعات فرهنگی.



 آهنگر کاوه تیشخص و نام منشأ رامونیپ یقیتطب یپژوهش   768

 .112 -188، صص 1، شماره61. سال مجله یغما«. ایندرا(. »6881ارشاطر، احسان. )ی-

 (. تفسیر و تألیف ابراهیم پورداود. تهران: اساطیر.6822) .هایشت-

المللی گفتگوی . تهران: انتشارات اساطیر و مرکز بیننامنامه ایرانی(. 6887یوستی، فردیناند. )-

 تمدّنها.

 .67 -8، صص 61شماره  .مجله ادبستان«. کاوه دادخواه(. »6811) یوسفی، غالمحسین.-

 ب. منابع التین

-Achtemeier, Paul .j. (1989). Bible dictionary. San francisco: Harper 

Collins. 

-Aharoni, Yohanan S. and Sperling, David. (2010). “Joshua”. 

Encyclopedia Judaica. 2nd ed. Volume 11. p. 442 

-Banerjea, K. M. (1880). Two Essays as Supplements to the Arian 

Witness. Calcutta: Thacker Spink &co. 

-Begley, W. E. (1973). Vishnu’s Flaming Wheel: The Iconography of 

the Sudarśana-cakra. New York:  New York University Press. 

-Blažek, Vâclav (2010). “The Indo-European "Smith". Journal of 

Indo-European Studies Monograph Series. No. 58, pp 119- 127.  

-Campbell, John. (2009). the Hittites, Their Inscriptions and Their 

History. London: John C. Nimmo. 

-Kuppuswami, Appiah. (1983). Bhagavat Gita, with Sanskrit Text. New 

Delhi: Chaukhambha orientalia.  

-Muni Shastri, Davendra. (1983). A Source-book in Jaina Philosophy. 

India: Granthalaya Publications. 

-Omidsalar, Mahmud. (2013). “Kāva”. Encyclopedia Iranica. Edited by 

Ehsan Yarshater, Vol. XVI, and Fasc. 2, pp. 130-132. 

-Shendge, Malati. (1977). the Civilized Demons, the Harappans in 

RGVEDA. New Delhi: Abhinav Publications. 

-The Rig Veda. (2005). Translated to English by Wendy Doniger, 

London: Penguin Classics. 

-Wright, Paul. (1998). Joshua/ Judges. Nashville, Tennessee: Holman 

Reference. 

 

https://muni.academia.edu/V%C3%A1clavBla%C5%BEek?swp=rr-ac-43290390


 

 

 


