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 چکیده

ی نکات ارزنده در موورد تواریو و هرگ وی ایرانیوان      ترین متون موجود ایرانیان است که در بردارنده اوستا از کهن

گای مختلفی حضور دارند که ک ش و اگمیت خاص خود را دارا بوده و بورای   باستان است. در این کتاب، اسطوره

ی حماسوی   تورین م ووموه   . شواگ امه هردوسوی نیوز بوزر     شکل گرهته استگر یک اعتقادات و باورگای خاصی 

 گایی که در اوسوتا و  گای باستانی را در خود جای داده است. از جمله اسطوره ایرانیان است که بسیاری از اسطوره

ی گرشاسوب در   ای میوان اسوطوره   شاگ امه مشترک است، گرشاسب است. در این پژوگش سعی شده توا مقایسوه  

تحلیلی و در پ ج هصول صوورت    –اوستا و شاگ امه صورت گیرد به این م وور پژوگش حاضر با روش توصیفی 

محول تودود، اهدگاکشوی،     نتایج حاصل از این بررسی نشان داد کوه در اوسوتا و شواگ امه، اشواره بوه     گرهته است. 

گایی نیز میان دیودگاه   ج گاوری، نوع ازدواج او و گمچ ین سرانجام نامعلوم او مشترک است. در این میان، تفاوت

ی گرشاسوب در اوسوتا و نوام     توان به ذکر جامع خاندان و خانواده و شاگ امه وجود دارد که از آن جمله می اوستا

ام اشاره کرد که در شاگ امه این پیوند شکسته شده و شخصویت گرشاسوب   از خاندان س« گرشاسب نریمان»کامل 

به سه شخصیت گرشاسب، نریمان و سام به ع وان اشخاصی مختلف تقسیم شوده اسوت. وجوه اهتوراگ دیگور آن      

ای نامیرا، جواودان، دارای هورت توصویف شوده در حوادی کوه در شواگ امه او         در اوستا او اسطورهاست که  

به هریدون  اوکه در شاگ امه،  استاوستا یاریگر سوشیانس در باشد.  گا را دارا نمی این ویژگیکدام از  گیچ

ی تقود    ی گرشاسوب در اوسوتا دارای ج  وه    توان بیان کرد کوه اسوطوره   در مجموع می. ک د میخدمت 

شوده   رو به او در اوسوتا توجوه بیشوتری    بیشتری نس ت به شخصیت پهلوانی او در شاگ امه است؛ از این

 است. 
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