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 و انعکاس آن در سنگ و ماهیّت سیاوش در شاهنامه هگاو یکتا آفریدبررسی نماد 
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 چکیده
های کهن است؛ زبانِ گویای تاریخی است از دورانهای پیش دهندة فرهنگ و نحوة تفکر مردمان در دوراناساطیر نشان

شود یا در دل سنگها و کوهها یافت های گرانبهایی است که از دل خاکها بیرون کشیده میتاریخی؛ سخنگویِ بازمانده

شاعران و (. 1: 8813 ،آموزگار)لت و به نوعی تاریخ آن است گردد. اساطیر نمایندة تداوم زندگی فرهنگی یک ممی

گاو یکتا ها دارد.  نویسندگان، اسطورهها و باورهای کهن اقوام خود را پرورانده و آثار ایشان پیوندی تنگاتنگ با اسطوره

 در جهان مادی اهورامزدای شناسی زرتشتی، نام نخستین گاو آفریده شده و یکی از شش آفرینش ازلدر کیهانآفریده 

و چهرة او جهان  اندامو از  شودکشته می افسانه آفرینش این گاو در. و پدرِ اساطیریِ همه حیوانات سودبخش است

 و مظلوم و روح آزاده و جوانمردی دارد، سیاوش نیز شخصیت مثبتی است گونه کهآن شود.دوباره پر از جانداران می

 در پهنة گستردة ایران. اه مقدّس خون سیاوشان میروید که با رویش و زایش ارتباط دارداز خون او گی. میردگناه میبی

برای حفظ اساطیر قدمتِ زیادی دارد. بر همین اساس در برجسته و سنگ نگاره در کنار ادبیات نقوش برجسته، سنگ

جستة تخت جمشید به وفور و نماد گاو در نقوش براست. های بسیاری استفاده شدهبرجستهجمشید نیز از سنگتخت

ها و تطبیق آن با موارد مشابه در برجستهتر سنگهای ژرفاست. معنای نهفته در الیهبا معانی مختلف به کار رفته

 ای و فرهنگی ایران زمین باشد.تری از باورهای اسطورهتواند تصویر درستادبیات می

 اهداف پژوهش

 آفریده و داستان سیاوش در شاهنامه از اهداف این پژوهش است.تین بررسی اسطورة گاو یکتا نخس -1

 مه فردوسی است.جمشید و شاهنانقوش برجستة تختِ یگر اهداف این پژوهش انعکاس اساطیر دراز د -2

 های پژوهشپرسش

کتا نخستین آفریده چه کارکردی در نقش سیاوش در شاهنامه فردوسی و نقوش برجسته تخت یاسطوره گاو  -1

 شید داشته است؟جم

 نماید؟گاو یکتا آفریده در قالب شخصیت سیاوش چه مفاهیمی را به مخاطب القاء می -2

 شعر، نقوش برجسته تخت جمشید.سیاوش،  گاو یکتا آفریده، اسطوره،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

دارد. زمانی که هنوز علم و های آغازین آنها در مورد آفرینش و دنیای هستی ساطیر هر قومی پای در نگرش و اندیشها

دانش و تحقیقات بشر آغاز نشده و انسان نخستین برای چون و چراهای خود باید ذهن مشوّش و پرآشوب خود را به 

توانست از وحشت و فکر مرگ خود را نجات دهد، روی آوردن به یک قدرت کرد. تنها راهی که با آن میای آرام میگونه

 یااسطوره را واژه ،یتاز سانینوشده، فرهنگ انیب یاسطوره، سخنان فراوان شهیرباره معنا و رد ماورایی و اساطیری بود.

 آور که به نگارش در آمده باشندو شگفت ادیبنیها و سخنان بافسانه یبه معنا« افعولة»دانسته بر وزن  یتاز

 کیاست و  ینید قیعم ازیرا زنده کرده و برآورندة ن لیاص یتیاست که واقع یتیروااسطوره، . (1: 1372،ی)کزاز

-اسطوره .(19 :1388،ی)معصوم ستین هودهیب یپردازو قّصه یسازوجه افسانه چیبوده و به ه یتمدّن انسان یعنصراساس

یک از  در طول زمان، با نیروی خلّاق خیال خود، هرای است که های هنری، خالق و شاعرانههای هر ملّت یادگار ذهن

ها اند؛ آرزوهایی که بشر در طول تاریخ داشته، در خالل این اسطورهجوانب حیات انسانی را به رمزی شاعرانه بدل کرده

های مختلف تعبیرهایی شاعرانه یافته و نسل به نسل روایت شده است و با گذشت روزگار، در هاله خیال شاعرانه نسل

اسطوره است  دةییحماسه، زا. با هم دارند نیادیتنگاتنگ و بن یو حماسه ارتباطاسطوره متبلوّر شده است. در این بین، 

 نی. حماسة راستباالندیپرورد و میم شیو آن را در دامان خو دیزایکه حماسه را م ماندیپرورنده م یو اسطوره به مام

کهن و  خیتار یکه دارا دیآیم دیپد یمانآمد. تنها در فرهنگ و ادب مرد تواندیجز از دل اسطوره بر نم نیادیو بن

شناخت حماسه،  یخاستگاه و زهدان حماسه است و برا هاسطور ن،ی(. بنابرا58: 1372،یکزّاز) اندنهیرید یااسطوره

های مهرپرستی و آئین عشق ایران باستان در شاهنامه نیز نفوذ کرده برخی از اندیشه با اسطوره آشنا بود. دیابتدا با

ها و موارد طبیعی و ماوراطبیعی که در اساطیر ملّی ایران و جهان وجود دارد، در شاهنامه نمود عینی تماست. اغلب تو

(. گاو یکتا آفریده به عنوان پنجمین آفریدة اورمزد 12: 1346)شاله، گیرندمی های انسانی و ملموس به خودو شخصیت

اش به ماه رفت ریمن به جهان اورمزدی کشته شد و نطفه(. این گاو در حمله اه40: 1369است )فرنبغ دادگی،یاد شده

گاو (. 20: 1373های مختلف جانوران از آن پدید آمدند )سرخوش کرتیس،و پس از آن که در نور ماه پالوده شد، گونه

انسانی شود شخصیت که هنگامی وارد متون ایرانی و شاهنامه می استیکتا آفریدة نخستین نیز از دیگر موارد یاد شده

شود. او نیز کند و به شکل سیاوش ظاهر میهای اصلی خود را حفظ میمایهگیرد اّما باطن و بنو واقعی به خود می

عالوه بر این در دنیای دقیقًا مانند گاو یکتا آفریده خاصیت نباتی و خلق دنیای گیاهی را هنوز با خود به همراه دارد. 

ترین قع نخستین موجودی بود که توسط اهورامزدا آفریده شده بود. یکی از اصلیاساطیری کهن گاو یکتا آفریده در وا

آئین مهر اوستایی قربانی کردن گاو یکتا آفریده بوده است که به طور مظلومانه در دخمه ایزد مهر به فرمان خورشید 

نیز مشاهده کرد. همانگونه که  توان در داستان سیاوش شاهنامهقربانی گشت. این جلوه نمادین گاو یکتا آفریده را می

 گردد. ای قربانی میسیاوش برخالف جوانمردی و خوبی هایش به طور مظلومانه

کشور ایران یکی از کشورهای اساطیری است که دارای آثار کهن بسیاری از جمله تخت جمشید است. فرهنگ اسطوره 

سی در آثار هنری و ادبیات آن ها از جمله شاهنامه ای و نمادین کهن ایرانیان عالوه بر آثار تاریخی و باستان شنا

و چه  یآن چه از لحاظ نظر یالگوها کهن و اسطوره یدرباره(. Brosius, 2006:23) فردوسی نیز نمود پیدا می کند
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که  ینوشته شده است. اصول یمتعدد یهانامه انیها، مجالت و مقاالت و پامختلف کتاب هایدر زبان یاز نظر کاربرد

ن یاز ا یاندهیسبب تعداد فزا نیخورده و به هم وندیقان در سراسر جهان پمحقّ  قیارائه شده، با عال کردیرو نیدر ا

 یژهیمجالت و ،یدانشگاه یهاشامل رساله قاتیتحق نی. اشودیمنتشر م شناختیی مسائل اسطورهرهدربا قاتیتحق

باره نوشته  نیکه در ا هایینامهانیمقاالت و پا یاست. حال به بررس نهیزم نیدر ا یپژوهش یهاو مجموعه کردیرو نیا

به اسطوره گاو یکتا آفریده و دیگر اساطیر شاهنامه فردوسی  یلیکه از جنبه تحل یپرداخت. مقاالت مخواهی اند،شده

انسان در شخصیت گونگی و نخستین پری بررسی الگویی»مقاله ای با موضوع  است: لینگاشته شده است به شرح ذ

است. در این پژوهش نویسنده گونة سیاوش توجه شدهاز ابراهیم کنعانی که در آن بیشتر به شخصیت پری« سیاوش

پژوهشگرانی که پیرامون شخصیت و داستان  کند.است، اشاره میهایی که در مورد سیاوش انجام گرفتهبه اغلب پیشینه

اند و یا کمتر به تحلیل شخصیت او به صورت کّلی و گذرا به آن توجه کرده اند، اغلبهایی انجام دادهسیاوش پژوهش

( نویسنده به گزارش داستان او و به نثر در 1375)حقّی، گزارش داستان سیاوش از شاهنامة فردوسی اند. درپرداخته

نویسنده، آن را از ( 1378هنر داستان پردازی فردوسی در داستان سیاوش )جعفری،  آوردن آن بسنده کرده است. در

از )عالمی و شکیبی « سیاوش درادب فارسی تا قرن هفتم »منظر عناصر داستانی بررسی کرده است. در

روان انسانی در »اند. در( گردآورندگان به تبیین جایگاه او در تاریخ و ادبیّات فارسی پرداخته24ـ 107:1386ممتاز،

 )اکبری« سیاوش و شاه: شهریارآرمانی و آرمانشهر»و  (1384)اکبری مفاخر)الف(،  «های ایرانیحماسه

سودابة ایرانی »( نویسنده جنبة شهریاری و پاره ای از نمودهای شخصیتی او را بررسی کرده و در34ـ42:1385مفاخر،

ر ( نویسنده به ترسیم چهرة سودابه در براب1384مفاخر)الف(،)اکبری «با دو جلوة اهورایی و اهریمنی در برابر سیاوش

و  (104ـ99:1372)خالقی مطلق، «شاهنامه و موضوع نخستین انسان»است. پژوهشگران دیگر در سیاوش پرداخته

)کنعانی،  اند( فرضیاتی دربارة سیاوش و مادر او مطرح کرده27ـ46:1384)آیدنلو، «ی دربارة مادر سیاوشیاهفرضیه

های اینترنتی و ایران داک صورت پذیرفت تاکنون . شایان ذکر است براساس تحقیقاتی که در پایگاه(218، 1392

 پردازند.است و نگارندگان برای نخستین بار به پژوهش در این باره میپژوهش مستقلّی در این موضوع نشده

 اسطوره گاو یکتا آفریده نخستین

است. این آیین ارد شدههای مهرپرستی باستانی ایران در شاهنامة فردوسی نیز، وهمانطور که گفته شد برخی از اندیشه

تحت تأثیر دیگر ادیان در آسیای مقدّم بوجود آمد و در زمان خود گسترش و نفوذ بسیاری در بین مردم دنیا پیدا کرد. 

ای که به اغلب اروپا نیز وارد شد و از مقبولیت خاصی برخوردار شد. گاو یکتا آفریدة نخستین نیز، از همین به گونه

آیین مهر شکل خاصی از آیین مزدیسنی  ای است.طیر کهن ایران باستان دارای قداست ویژهمواردی است که در اسا

های نخستین های دیگر آسیای مقّدم است. این آیین که در امپراطوری روم گسترش یافته بود، در سدهتحت تأثیر دین

به وجود آورد که از میان این دو آیین  میالدی در اروپا به چنان درجهای از مقبولیت رسید که مدت زمانی این تردید را

است. مهر و مسیحیت، پیروزی با کدام است. مهرپرستی اثراتی از افسانة ایران باستان را در مورد گاو نخستین حفظ کرده

است. شخصیت گاو نیز تحت در حالی که غول اولیه محو شده یا بهتر بگوییم در شخصیت میترا )مهر( تحلیل رفته

او دیگر  ای که در آسیای مقدّم دربارة گاونروحشی به عنوان اولین حیوان رواج داشت، تغییر یافته بود.هتأثیر اندیش

بلکه نمایندة  جویانه در تعقیب اوست، نیست.موجودی آرام و بیگناه و نخستین پدر حیوانات مفید که اهریمن؛ کینه
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کشد امّا همچنان اولین کند و او را میبا او نبرد می نیروی حیوانی رام نشدنی است که نخستین خدا از میان خدایان

آنگاه پس از کشته شدن گاو توسط  روید.مخلوق است و موجودی است که از بدن او گیاهان و بخصوص گندم می

ها و گیاهان سودمند به وجود آمد و ایزدمهر، معجزهای عجیب اتفاق افتاد: از بدن قربانی در حال مرگ همة سبزی

رسد و از خون او رز رویید نوشیدنی مقدّس سبزه پوشیده شد. از مغز حرام او گندم رویید که به مصرف غذا می زمین از

از نطفة گاو که ماه آن را پذیرفته و پالوده بود، همة انواع حیوانات مفید به وجود آمد و  .آیدرازها از آن به دست می

کرد، تا سپهر برین صعود کرد ودر آنجا ربوبیّت یافت و نام سیلون یروان او که سگ همراه باوفای مهر آن را محافظت م

ها را به خود گرفت. بدین ترتیب قهرمان گاوکش با اجرای قربانیی که بر آن گردن نهاد، آفریدگار همة دارندة رمهنگاه

سن، د آمد )کریستینموجودات نیکوکار شد و از مرگی که باعث آن شده بود، یک زندگی تازه و غنی وزایاتری به وجو

1393 ،127-125) . 

نماد اسطوره ای گاو در نقوش برجسته و آثار باستانی کهن در تمام نقاط دنیا وجود داشته و در نقش آفرینی این آثار 

داشته است.  خاصی معنای همیشه نمادها در آثار کهن (. ترکیبCampbell, 2017: 33به کار گرفته شده است )

 بزرگ الهه نقوش قدمت به احتماالً  ( وHall, 1996:100است ) جهان اساطیری نمادهای ترین قدیمی از یکی گاو

 نماد گاو در. دخیل دانست سیر تحولی تاریخی در شماری بی های فرهنگ در را آن توان می حجر، همچنین عصر

 بیان خود خاص تأکید با را سمبل این جدید گروه هر و شده می منتقل دیگر فرهنگ به فرهنگی از تاریخی هایدوره

 ,Moradi & Khorramshad, 2017: 678; Rostami, 2016: 1089; Curtis & Nigelکردند ) می

گستردگی معنایی بسیاری در نقوش برجسته کهن از جمله مصر،  و نمادین با پیچیدگی گاو عنصر. (156 :2005

از آفرینش های ازلی اهورامزدا بوده و نماد « 4تا آفریدهگاو یک»است. اسطوره یونان و کشور ایران به وفور به کار رفته

 (. Sathe, 2012: 77اساطیری موجودات سود بخش می باشد )

ش سفید و مثل رنگ "گاو یکتا آفریده"در اسطوره ی آفرینش جهان، به اعتقاد ایرانیان باستان، نخستین حیوان جهان 

فه اش به ماه می وسیله ی اهریمن، روح شرور، کشته می شود و نط ماه تابان بود. به موجب روایت زرتشتی، این گاو به

ز قسمتی از آن ارود، هنگامی که این نطفه کامال پاکیزه شد، گونه های مختلف حیوانات از آن پدید آمدند. همچنین، 

 (20و  11: 1381)کرتیس،  "که بر زمین ریخت، گیاهان متعدد رست.

 (118و  24: 1370ران نماد ماه شناخته می شود.)عطایی، گاو در اساطیر ای"از این روست که؛ 

 نقوش مشهورترین است. همچنین یکی ازاین موجود نمادین در آثار باستانی، شعر و کتب مقدس نیز به آن اشاره شده

این نماد به عنوان زمستان نیز به کار گرفته شده و بارها در نقوش تخت . است گاو وجود تخت جمشید، در موجود

(. سومری ها از گاو به Dadvar Rouzbahani, 2016:127قرار می گیرد ) شید در مقابل شیر )نماد زمستان(جم

(. حتی در زبان اوستایی گاو یکتا Cereti, 2015:144اند )عنوان همسر الهه اینانا معدل بایلی الهه ایشتار یاد کرده

: اوستان) است یافته نجات ماه توسط او بذر که است نخستینی گاو مانیو آنگرا»گردد: آفریده نخستین اینگونه معرفی می

اساطیری  باورهای (. درMcInerney, 2010: 140« )و سمبلی است که قربانی بقیه حیوانات می گردد( ماه ، مونگها

                                                           
4 Gavaevodata 
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ش و نبردهای کشاک از اند یا نباتی. اینان با هدفی ویژه خلقت شده و تابعیباستان، جانوران یا حیوانی از جمله ایرانیان

 نخستین برای هستند. گاو یکتا آفریده نیز یکی از جانوران اساطیری است که در واقع نامی است بدی و خوبی نیروی دو

 آفرینش است که(. عالوه بر این اشاره شدهSilko, 2006: 132سودمندبوده است ) این گاو پدر تمام جانوران که گاو

 زاده کیومرث، آفریده، یکتا مرد با همراه آفریده می باشد و گاویکتا ایزدان تعدادی از از طریق شرکت آفریده، گاویکتا

روند. گاویکتاآفریده به شمار می ایزدی تمام جانوران منشاء ازلی )گاو یکتا آفریده و کیومرث(  دو این و پس از آن  شد

است. از آنجائی که نخستین آفریدگان با اهریمن با اهریمن در نبرد بوده اهورامزدا، آفریدگان تمامی نخستین، همانند

است. کشته شده گاو یکتا آفریده و رفتنش به ماه در ده نبرد داشته اند، پنجمین نبرد متعلق به گاو یکتا آفریده بوده

 اساطیری واقع نمادی از جوانمردی و روشنگری اوست که منجر به رسیدن به تکامل دیگری )کیومرث( شد. گاو

 دگرگونی و حیات با مرگش و میشود قربانی بشری حیات ادامة برای نهایت در که بوده سودرسان موجودی نخستین،

 ,Sherwoodشود )حتی در آثار باستان شناسی ایرلند نیز از آن به عنوان منبعی سودآور استفاده می .می گردد آغاز

و خود را قربانی دیگری نماید. گاو یکتا آفریده  ( که می تواند به تمامی موجودات در اطراف خود سود رسانده2009:36

یا گاو اساطیری موجودی است مقدس که در تمامی ملل کهن به طور مظلومانه ای خود را برای ارتقای دیگر موجودات 

(. این موجود نماد جوانمردی و فداکاری است همانطور که سیاوش در شاهنامه Silko, 2006: 130قربانی می کند )

گردد. بنابراین از این منظر می توان شخصت سیاوش در نمردی، سخاوت و فداکاری بوده و بیگناه قربانی مینماد جوا

 شاهنامه را تطبیقی بر نماد اساطیری گاو یکتا آفریده نخستین دانست.

 طبیعت است.هدر آثار کهن ایرانی از جمله تخت جمشید از طبیعت و عناصر آن از جمله حیوانات بیشمار استفاده شد

 عوامل که آنجا از ها داشته، ایدئولوژی خود درون در متفاوتی جایگاه و بوده مذاهب و ها اسطوره از مهمی عنصر همواره

این  باستان نیانیکی از باورهای عامه در میان ایرا (.Rose, 2019: 30اند )داشته نقش ها اسطوره ایجاد در مختلفی

پیدایش  ها بر اساس کنش میان دو نیروی خوبی و بدی است. در این راستا آنبود که تمامی تغییرات و عالم هستی 

 جهانی و تکامل زمینه را برای ساختن اهورامزدا میدانستند که در واقع آفرینش آنها خواست از ایجلوه را جانوران

قش به سزایی نایرانی  های اسطوره خلق در (. حیوانات از جمله گاوIbid: 35نمود )فراهم می سودمند آرام و روشن،

 نیروهای یدرگیر و به بهترین شکل ممکن درگیری های میان انسان ایرانی اسطوره ساختار کلی طور به. اندداشته

 سطورها در مهمی نقش طبیعی عناصر .کنندبد را بیان می و خوب نیروهای بین جهان همانند درگیری در موجود

های نمادین ین اسطورهاهستند.  حقایق تاریخی بیانگر بلکه دهند، می نشان را ها افسانه تنها نه ها اسطوره .دارند ایرانی

 توان در جای جای شاهنامه فرودسی مشاهده نمود. را می

 شخصیّت سیاوش

شود نیز به شباهت اسطورة سیاوش با خدایان قربانی هایی که به صورت تطبیقی در ادبیّات فارسی انجام میدر پژوهش

کنند که در حقیقت با رویش و زایش مرتبط هستند و مضمون اصلی آنها تکرار نخستین در اساطیر، اشاره میشوندة 

اسطورة سیاوش بسیار کهن سال است و از دیدگاه اسطوره  شود.زندگی و مرگ و چرخة حیات را خاطر نشان می

فنیقی و  مصری و آدونیس و اوزیریسشناسی تطبیقی با خدایان شهید شونده همچون تموز یا دوموزی خدای بابلی 

یونانی قابل مقایسه است. خدایان شهید شونده، خدایان گیاهی عصر کشاورزی هستند و با رویش و زایش ارتباط داشته، 
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توقف تجدید و چرخة بی )رستاخیز( های مرتبط با آنها، تناوب مرگ و زندگی دوباره مضمون اصلی اساطیر و افسانه

سیاوش در شاهنامه . (21 :1392)فاطمةاکبری،  استشدهکه هر ساله با جشن و سوگ برگزار میتسلسلی حیات است، 

شود. همانطور که اغلب ایزدان و متون پهلوانی جانشین ایزدان و یا همان گاو قربانی یکتا آفریدة اساطیر کهن می

 اند.ها داده را به پهلوانان و انسانباستانی با گذشت زمان و جابجایی اساطیر سّنتی در شکل جدیدی، جایگاه خود 

شدن و جابجایی اساطیر  هنگاحماسة مّلی ایران برسرگذشت انسان و ستایش پهلوانان استوار شده که در اثر تحول، هم

سیاوش نیز ازجمله ایزدانی است . (96 :1385)سرکاراتی، کهن در شکل تازة خود، انسان جایگزین ایزدان شده است

ل کرده ی که در باال گفته شد، ازجایگاه و مقام ایزدی و مینوی، به جهان حماسه و دنیای فرودین تنزّکه در اثر جابجای

که خود این نیرو در افراد  استسیاوش دارای فرّة ایزدی  است تا بتواند نقش نباتی و خدا گیاهی خود را ایفا کند.

گیرد که از همه حیث شایستگی آن را داشته ی تعلّق میبه کس همعمولی قرار ندارد و بر طبق اعتقاد بشر گذشته این فرّ

شد کسی که نیروی ایزدی و فرّة پادشاهی در او مشاهده نمی کند.این نیرو او را سزاوار پادشاهی میدر نهایت باشد که 

دشاهی به شناختند. این فرّه به صورت موروثی از پاو از وارثان شاهنشاهی نبود، مردم پادشاهی او را به رسمیت نمی

های خدایی بشر منتقل شد. این فرّة ایزدی نیز از دنیای خدایان اولیه به جهان انسانها و نمونهپادشاه دیگر منتقل می

شده است.فرّة ایزدی، نیروی کیهانی و ایزدی است که به واسطة خویشکاری، از جهان خدایان به انسان برگزیده منتقل 

 .(339، 1385شود )زمرّدی، می

است، به سودابه  گوید و به خداگونگی خود که از آفرینش و فّرة الهیسیاوش از فرّة ایزدی خود سخن می شاهنامه،در 

 :کنداشاره می

ــش ــوی ــرّخ ــده از ف ــن ــن ــری ــرا آف  م

ــــای و بــا کس مگوی  تو این راز مگش

 

یش  پ ین ز نگــار فریــد، ای   چنــان آ

ــــت روی  مرا جز نهفتن، همــان نیس

 

(298-209/9)همان،   

فریدون و منوچهر  سیاوش را به دلیل داشتن  فرّة ایزدی و مهرخدایی او را پیرو ،ایران نیز در پاسخ به رستمبزرگان 

در عنفوان  باشد.یدانند و همگی برآنند که اغلب ابهت و زیبایی اندام سیاوش به دلیل برخورداری از فرّة ایزدی ممی

      .(535: 1374)صداقت نژاد،  رة زیبای سیاوش داده بودجوانی فرّة ایزدی، شکوه خاصی به اندام ورزیده و چه

همچون  هایییژگوی. هست و بوده هاهمواره مورد توجه و اهتمام  ملت ات،یادب یاز از دو رکن اصل یکیعنوان شعر به

دهد. یتر و پر رمز و رازتر از نثر قرار م دهیچیسازد. وآن را پیمنحصر به فرد م یو عاطفه از شعر  کالم الیخ ه،یوزن، قاف

 یو عواطف مخاطب است؛ هم در شکل و هم در محتوا با کالم عاد احساساتبر  یرگذاریاز آن جا که هدف شعر تاث

شاعر . داردیم انیکند بمی احساس که گونه ها را نه آن گونه که هستند، بلکه آنتیتفاوت دارد. در واقع شاعر واقع

 ،دهدیجامعه اش مطابقت م ازیآن را با ن ةندیو زا یبخش ییرها هایهیپردازد و درون مایم ریاساط ینیآفرکه به باز 

 یها و آرزوهاشهیشده و آن را با اند لیخود نا یاسطوره به اهداف واقع کید مجدّ یکه در بازساز ستیهمان شاعر

موجود  یهادهیو پد یهست یِکالم رینشانگر تالش انسان باستان در تفس ره،است. امروزه اسطوجامعه اش منطبق داده

 یمشترک هر قوم خیاز فرهنگ و تار یها بخشاسطوره. (20:2002د،ی)خورش ستادر آنها و ارتباط انسان، با آنها بوده 
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است  یداستان، دخو یمعنا نیتریاسطوره در عاد .برخوردار است یخاص تیّملل مختلف جهان از اهم انیاست و در م

 یتبار است که ییفرمانروا ایخداگونه  یو گاه موضوع آن انسان گرید یعیالطب موجود ماوراء کی ایخدا  کیدرباره 

 ریاساط نیسازند. ایآن فرهنگ را م ریفرهنگ خاص، اساط کی یسنّت یاز اسطوره ها ی. مجموعه ارددا یملکوت

رخ  عیوقا یدهند که چرا جهان دگرگون شده و چرا برخیمنشأ جهان به دست م یدرباره ییهانییها و تبفیتوص

دهد یانجام م یعیموجودات ماوراء الطب ریان و سایخود را با ارجاع به خدا بیانیکارکرد  یاند. هر اسطوره اداده

بسیار زیاد انعکاس یافته  اسطوره گاو یکتا آفریده نخستین و خون سیاوشان در شاهنامه با بساَمد .(34:1385ک،ی)مکار

 است. است که در ادامه به بررسی آن پرداخته شده

 خون سیاوش انگاره از خون گاو یکتا آفریده

اده از گذشته تاکنون هایی که برای این شاهزای برخوردار است. عزاداریاست ویژهسیاوش در فرهنگ عامه ایرانیان از قدّ

این شاهزاده  از شخصیت ایزدی و خداگونگی حکایت ،شواهد مقدس بودن او یاماست و تمشدهدر برخی از نقاط ایران 

 شده ین اسطورهشوندة ا دارد که به نوعی جانشین گاو یکتا آفریدة نخستین و به نوعی ایزد فدا شونده یا خدای شهید

د نمونه از آن زیر به چناند. در اند که حتی در متون تاریخی هم وارد شدهها به قدری قدرت گرفتهاست. این نگرش

، 1368ثعالبی، با مرگ او بادی تند برخاست و غباری ستبر برانگیخت. تاریکی همه جا را فرا گرفت ) شود.اشاره می

در چاهی  خون آن را. همراهی حوادث و بالیای طبیعی پس از مرگ سیاوش در فرهنگ عامه نیز وارد شده است .(139

فراد از اسب به اد؛ یک مرتبه دیدند هوا تیره و تار شد. یک طوفان برخاست که تمام فروریختند که تو گویی قیامت کر

وردن به خدر فرهنگ ایرانیان سوگند . (283، 1363شیرازی،  زیر افتادند و ساعتی بعد طوفان برطرف شد )انجوی

آیینی بودن  های قدسی ویکی دیگر از نشانه باشد.سیاوش و روان او هم بیانگر قداست و ایزدگونگی این شخصیت می

گند یاد کردن شخصیت سیاوش، مقام واالی او و سوگند یادکردن به نام و یاد سیاوش است. مطابق روایت شاهنامه، سو

وش سوگند خواهی او، به خاک سیابه خاک سیاوش شایسته است؛ به طوری که رستم در خطاب به ایرانیان برای کین

 آورد:د به خدا، شاه و خورشید و ماه میکند و آن را در ردیف سوگنیاد می

 

ـــید و ماه ـــاه و خورش ـــر ش  به جان و س

 بـــه یـــزدان دادار جـــان آفـــریـــن

 

پاه  ـــ به ایران س یاوش  ـــ خاک س  به 

ین ک ــــت  بر دش یروزی آورد  پ  کــه 

 

(229-230، 1392)کنعانی،   

کند، خاندان پدری او را نابود میرسد که یعنی کشد، به نظر میگوید ضحّاک گاو بر مایه را میهنگامی که فردوسی می

کند، گرز شود. حتّی هنگامی که فریدون برای نابودی ضحّاک اقدام میزیرا گاو توتم خانوادگی فریدون محسوب می

ت این کوبد، گاوسار است یعنی بر سر گرز او سر گاو است که خود بیانگر اهمیّقدرتمند او که با او بر سر ضحّاک می

ضحّاک کشندة آبتین )پدر فریدون( و گاو برمایه )دایه و توتم  باشد.س برای این خاندان میحیوان سمبلیک مقد

کند. کشد و همسرانش را که دختران جمشیدند، آزاد میاست و فریدون به تاوان این جنایت او را میخانوادگی او( بوده

زاست  ت و گاو، نمادی از ابرهای زایای بارانبا توجه به اینکه اژیدهاک اوستایی از تجلیّات ابرهای سیاه طوفانزاس
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است و همانطور که قباًل در بحث مربوط به سیاوش گفته باران زبنابراین گاو سمبل ابرهای . (85، ص1341)کارنوی،

 بخشد. گردید که یکی بودن این دو جاندار مقدس را نیرو میشد، سیاوش نیز، سمبل خدای باران و ایزد آبها محسوب می

 اسطوره خیزش و باروری الگوی

ایزد یا ایزدبانو،  الگوی باروری به اندیشه حیات ادواری و از سر گرفتن زندگی اشاره دارد و مبنای آن قربانی شدن یک

و (، این الگLaurence coupeیک شخص یا یک حیوان برای حیات بخشیدن به موجودی دیگر است. الرنس کوپ )

بینیم که یک یمای در برخی روایات اسطوره»گوید: داند و در توضیح آن مین میرا ترجمان الگوهای آفرینش و قهرما

رینش را اصل ( اسطوره آفmircea eliade(. میرچا الیاده )57:1384)کوپ،« شودقهرمان بعد از مرگ دوباره زنده می

داند. ای میسطورههای اه نظامباروری را کلید هم ( اسطورهfrazer gamesداند. امّا جیمز فریزر )ها میهمه اسطوره

را  کشته شدن گاو که در حقیقت موجب آغاز زندگی و پیدایش حیات در زمین شد، و اغلب اسطوره شناسان آن

لّاق و خی بهار رویش، تحرّک، نشاط و زندگی، بر زمستان رخوت، سکون و مرگ در ذهن تصویری نمادین از غلبه

هایی دیده فاوتت، در سایر آیین های کهن ایرانی و برخی اقوام مجاور نیز با اندپرداز انسان نخستین دانستهخیال

هایی به دست رهنگاسوگواری و عزاداری برای سیاوش در ایران قدمت دیرینه دارد. مثاًل باستان شناسان سنگشود. می

ه خداگونگی و قبل سیاوش را برساند که این خود بیشتر از هزار قبل می آوردند که سوگواری برای سیاوش را به سه

یا بازتاب کننده آید که گوبا مرگ سیاوش از وجود او شاخ و برگی به وجود میکند.گاو یکتا آفریدة نخستین نزدیک می

 گاو یکتا آفریده نخستین و انگاره های معنایی آن است:

فرّخ درخــت کنــده  بر یخ  ب  کزان 

باد بد دور  ـــم  یان، چش  ز شــــاه ک

ــتان ــارس ــد همه خاک آن ش ــاد ش  ش

یاوش بخورد ـــ که خون س خاکی   ز 

ــرگ ــر ب ــده ب ــاری ــگ ــر اون ــه ــا چ  ه

بهــاران بــدی ــــان  ــه دی مــه نش  ب

 

ـــخــت  ــــاخی برآورد س ــه ش  ازین گون

ــاد ــور ب ــر از ن ــاوش پ  روان ســـــی

ــــد نش ســــرو آزاد ش م چ بر   گیــا 

ــرد ــی ز گ ــد درخــت ــدر آم ــر ان ــه اب  ب

هر او م ــــک آمــد از  بوی مش می   ه

ــــوگــواران بــدی ــــگــه س ــــتش  پــرس

 

(8: 3)فردوسی،ج  

ای پهلوی در ههمسانی میان کارکرد سیاوش به عنوان میانجی صلح  ایران و توران و ظاهر شدن گاو سخنگو در نوشته

بانی مانند در مقایسه با یک حیوان قر« بیکین و خاموش»انگیز شیوة کشته شدن او به صورت این نقش و توصیف غم

وش در ای برنقش توتمیک سیاب نوروز، همه قرینهگوسفند یا مرغ و سرانجام کشتن خروسی به یاد سیاوش در ش

 .ساخت اسطوره است

 کشته شدن سیاوش و گاو یکتا آفریده

اند و پس از مدتی رسد که ابتدا نقش گاو یکتا آفریدة قربانی را به کیومرث واگذار کردهدر متون اساطیری به نظر می

های این نقش اولیة خود را حفظ بیشتر از فریدون بن مایهاند. امّا سیاوش خیلی این نقش را به سیاوش منتقل کرده
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های اولیه را خدایان و حیوانات بر عهده داشتند و در متون پهلوانی و متأخرتر، در اساطیر کهن ابتدا نقش کرده است.

ها به دلیل گیرند و همان طور که در ابتدای این پژوهش گفته شد، اسطورهاین نقشها را انسانهای نخستین بر عهده می

از نظرگاه ادبی نیز اسطوره، گزارشی  اند.اند و گاهی با تاریخ آمیخته شدهقدمت زمان و آشفتگی آنها دگرگون شده

های زندگی انسان است و تالشی که برای هماهنگ ساختن آنها با دنیای خارج از آزمودگی آشفته دربارة جهانی فراتر

ها که در اثر جابجایی اساطیری، شکل خاصی به گردد. یکی از این اسطورهها میگیرد، سبب جابجایی اسطورهانجام می

شود، اسطوره قربانی کردن گاو یکتای بندهشنی و یکی از مسائل گیرد و در ارتباط با نخستین انسان مطرح میخود می

 . (237، 1392کنعانی، ) مسألة نخستین انسان و شباهت کیومرث و سیاوش از این منظر است مرتبط با این موضوع،

ری آن است و های مربوط به نخستین انسان وجود دارد، بحث قربانی و گیاه تباهای مشترکی که در اسطورهمایهبن

از انسان یا به  مایة روییدن گیاهکند. بنهایی که نخستین انسان بودن سیاوش را تأیید مییکی از بزرگترین نشانه

ندهشنی ریباس مایه، اسطورة بنگاهی دیگر پیکر گردانی است. الگوی اساطیری این بنتعبیری جانگرایی گیاهی و در 

در معتقدات  از آب پشت کیومرث است که با گیاه تباری انسان نخستین در اسطوره و به تبع آن، جنبة توتمیک گیاه

ی از همین نگرة انیز، سایه «تناسخیّه»کند. تجلّی روح آدمی در گیاه، براساس باور فرقة باستانی ارتباط پیدا می

گونگی پردگیان، ستشرفتار آیینی و پر گونگی سیاوش،بنابر روایت شاهنامه، اعتقاد سودابه دربارة پری ای است.اسطوره

رای پدید آمدن اش با به نمایش گذاشتن پیوند با خاک و درخواستش از خدا باشارة خود او به رازوارگی ایزد گیاهی

و « ین خواهیکگیاه »تخم او، تأکید افراسیاب بر نریختن خون او بر زمین به دلیل ترس از رستن  درختی نورانی از

 :وش است )همانپشتیبانی خداوند از کیخسرو و حفظ او در پناه خود، دالیل دیگری در تأیید پندارة گیاه تباری سیا

238) . 

هستند  ییهااستاندکه  ند،یآیبه شمار م یو داستان یاز متون ادب یاریبس یمیپنهان و قد شهیو ر هیمااسطوره ها، بن 

 ار نموده اند،همو تیامروز بشر یرا برا یاند و راه داستان پردازقل شدهن یبه صورت مکتوب ادب یکه از صورت شفاه

 یادب یهاهیرنظلذا ولک با  .شودیاز آن لحاظ م یاگسستنن یبخش ریکه اساط یمتقابل فرهنگ شفاه وندیکه در باب پ

، است؛ یادب پژوهش ریناپذ ییبخش جدا ،یکه مطالعه فرهنگ شفاه میرینظر را بپذ نیا دیکند؛ ما بایاذعان م نیچن

وجود داشته  یقابلر متیتأث وستهی، پیمکتوب و شفاه اتیادب نیتوان آن را از مطالعه آثار مکتوب جدا کرد وب ینم رایز

  .(41-42: 1373)ولک ، است

رسد که بعدها این )ماه ـ گاو( به نظر می )خورشیدـ شیر( بر توتمهای قدیم توجه به جایگزین شدن توتمهای جدیدبا 

جایگاه توتمی گاو یکتا آفریدة نخستین  توانیمما نمی )سیاوش( داده است. توتم قدیم )گاو( جای خود را به توتم جدید

تنها قداست و حرمت کشتن او در فرهنگ کهن این اقوام، کافی است را در فرهنگ هند و ایرانی نادیده بگیریم. زیرا 

حرمت کشتن گاو، دلیلی بر نقش توتمی آن در فرهنگ هند و ایرانی به شمار  که نقش توتمی آن نادیده گرفته نشود.

ی بودکه در ازای رابطة متقابل میان توتم و افراد قبیله، مبتنی بر حمایت آنها توسط روح حیوانی توتمی واحترام آید.می

کردند و به همین دلیل از کشتن آن ـ در صورتی که حیوان بود ـ یا از خوردن و چیدن این حمایت، نثار آن حیوان می

خود فردوسی نیز در شاهنامه که متنی تقریبًا . (12، 1346)شاله،  کردندآن ـ در صورتی که گیاه بود ـ پرهیز می
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شود( و گاو زهی )ماده و زایا( گاو ورز )گاو نری که در کشاورزی به کار گرفته می تاریخی نسبت به اساطیر دارد، کشتن

 :داندایزدی می را سبب گسستن فرّة

 

ــاوان ورز ــون گ ــم خ ــد ه ــزی ــری  م

ــی ــاو زه ــــت گ ــن کش ــد ز ب ــای ــب  ن

ــــد ــیــکــار ش  ز پــیــری مــگــر گــاو ب

 

ـــتن به مرز  ـــت در گاو کش  که ننگ اس

ــرّهــی ــــود ف ــرون ش ــی ــرز ب  کــه از م

ـــم خـداونـد  ــــدبـه چش  خود خوار ش

  

(1857ـ252/59فردوسی، )  

ا گل و گیاه نیز، از تأثیر روید.اقوام باستانی تزئین کردن معبد مهر را بدر اوستا و وداها، از خون گاو قربانی گیاهانی می

ردار ت واالیی برخودانستند. در آئین مهرپرستی و مراحل تشرّف آن نیز، خون گاو قربانی از اهمیاین قربانی مقدّس می

ست. او ااست که مناسبت خاصی با میترا دارد و نشانة آن داس « پارسی»است. در هفت مرحلة تشرّف مهری، یکی 

.(181 :1372)ورمازرن،  برد که حاصل مغز و خون گاو قربانی استدروگری ایزدی است و خرمنی را به خانه می

   

های باستانی و تمانی ایران مطّلع بوده است و به اغلب توفردوسی به خوبی از اهمیت گاو یکتا آفریده در فرهنگ باست

 است. اساطیری مّلی، در شاهنامه نقش انسانی داده

 نماد گاو در آثار و نقوش برجسته تخت جمشید

گویند. هر چند که این نگاره هم میپردازی روی سنگ است که در برخی موارد به آن سنگنقش برجسته نوعی نقش

دو از هم متمایز هستند. نقش برجسته، تصاویری شاملِ بلندی و ارتفاع و باالآمدگی هستند که ممکن است روی سنگ، 

های نقش برجسته بر روی ساختمانها و مقبره 3000بیش از (. 17:1391فلز، گِل و یا عاج ایجاد شوند )دادور و غربی، 

نقش بر جسته وجود  400ه است که فقط در محوطه پلکان کاخ آپادانا در حدود تخت جمشید حجاری و ایجاد شد

نقش در  8نقش در بیستون،  14نقش در پاسارگاد،  32دارد، در سایر بناهای هخامنشی هم نقوش کمی وجود دارد. 

بابل وتل  ستون یادبود سنگی کانال سوئز مصر که به وسیله داریوش اول ساخته شده، و تعداد کمی هم در شوش،

توان حکوان، حتی اگر این امکان در نظر گرفته شود که تعداد بیشتری از این نقوش از بین رفته باشند، بنابراین نمی

. استای در پارس وجود داشتهتصور کرد که قبل از ساختن تخت جمشید صنعت پیکرتراشی و حجاری قابل مالحظه

رود که به مثابه یادگارهای دورة هخامنشــی در ایران به شمار میترین نقوش برجســتة تخت جمشید یکی از مهم

چکیده ای از هنر، معماری، سیاســت، اقتصاد و مدیریت این دوره درخشــان از تاریخ ایران توجه دانشمندان علوم 

ی تحلیل این نقوش، به واسطة ماهیت تاریخی خود، به عنوان یک منبع موثق برا مختلف را به خود جلب کرده است.

های یکی از گروه بسیاری از مسایل مدیریتی امپراتوری هخامنشی، واجد اهمیت فراوانی هستند. از منظر گونه شناسی،

نقوش برجستة تخت جمشید نقوش انسانی است. بررسی این گروه مستلزم تعریف معیاری است که در میان  چندگانة

از نقوش برجستة تخت جمشید دچار نواقص و ناهمخوانی نقوش صحیح و سالم در تخت جمشید وجود دارد. برخی 
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اند که هر قسمت از این نقایص به یک یا چند عامل وابســته اســت. حجار و طراح از مهم ترین هایی در بازنمایی شده

این روند. تغییرات سبکی و گذر زمان نیز مزید برعلت شده و در بروز عوامل این ناهمخوانی ها و نقایص به شمار می

موظف کردن حجار به تولید برخی  اند. آنچه اهمیت داردناهمخوانی ها در نحوة بازنمایی نقوش مذکور تأثیرگذار بوده

است از نقوش تکراری بوده که منجر به پدید آمدن نقوشــی با ظاهری مشابه ولی درعین حال متفاوت از هم گردیده

حتی ناهمخوانی های موجود را دریافت. در کل ناهمخوانی های موجود  که با تأمل دقیــق در آنها می توان تفاوت ها و

نبود  میان نقوش برجستة تخت جمشید نشان از یک نظام پیچیدة مدیریتی دارد که در البه الی آن، به واسطة

برجسته  است. این ناهماهنگی در قالب ناهمخوانی در بازنمایی نقوشسازماندهی یکپارچه، دچار ناهماهنگی پنهان بوده

 .استبروز یافته

ست. نیروهای خیر در آیین مهرپرستی ایران، میترا گاو نر را می کشد. کشتن گاو غالبا به معنی آفرینش تعبیر شده ا"

حیات،  ی)که به صورت سگ مجسم شده اند(و نیروهای شر )که به صورت مار و کژدم مجسم گشته اند( بر سر چشمه 

: 1381)هینلز،  "گاو، می جنگد و سرانجام پیروزی خیر، محقق می گردد.یعنی خون و نطفه ی زندگی بخش 

 (1()تصویر 125

 

 (CUMONT,1956 :22) : نقش برجسته حاالت میترا در صحنه قربانی گاو در موزه بریتانیا. ماخذ؛1تصویر

 

ر نقوش برجسته دنمادین  است. یکی از تصاویرنماد گاو در آثار تخت جمشید به وفور و با معانی مختلفی استفاده شده

 و زمستان یسرما بر بهاری اعتدال ( این نقوش نمادی از چیرگی و نبرد2تخت جمشید نبرد گاو و شیر است. )تصویر 

 (. Sathe, 2012: 79است ) نوروز و سال تحویل همچنین
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 (156: 1374)هینلز، : نبرد شیر و گاو. پلکان شرقی آپادانای تخت جمشید. نمادی از ستیز فصل ها. 2تصویر

ادی و رسیدن به گاو در ایران جنبه ی نمادین، آرمانی و عظمت دارد. در تمدن ایران گاو در حال مبارزه با دنیای م

ی ایزدان است. این دنیای معنوی است. به طور کلی، گاو در اساطیر ایران نماد باروری و باران است. گاو در ایران تجل

 دایش حیوانات و گیاهان، و شاخ های آن نماد ماه است. حیوان در ایران، منشاء پی

 ثار باستانی خاورمیانه،آدر اساطیر کهن و  نر کند. عالوه بر این نماد گاودر اساطیر سومری، هم گاو نقش مهمی را ایفا می

 و  آدمی رس دارای نر است. در نقوش برجسته تخت جمشید گاو تولیدمثل و و مصر نماد قدرت هندوستان رم، یونان،

جمشید  تخت ملل کاخ شرقی دروازه همچنین در .(Ibid: 81داشت ) را نگهبانی و شود، این نماد حفاظتدیده می بال

  .(Ibid: 79شود )می نیز نقوش با گاو بالدار مشاهده

دشت خت جمشید است. صفه عظیم تخت جمشید در مروتگاو بالدار  -از دیگر نمادهای گاو در تخت جمشید، انسان 

ار در دو گاوبالد _(. در تخت جمشید، انسان 4: 1379واقع شده که مشرف به کوه رحمت است )گیرشمن و هرتسفلد، 

روازه د( همچنین، روی ستون های تاالر سه 3طرف دروازه بزرگ ، به سمت تاالر صد ستون قرار دارد. )تصویر 

(Schmidt, 1939: 2) اه میراث تاالر صد ستون جای گرفته است. )پایگ و یک ردیف از دو ردیف هشت ستونی ایوان

 (1391جهانی پارسه پاسارگاد، 
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 (.36: 1392و شکوه. )فرزان فر،  : گاو بالدار سر انسان. درگاه شرقی تاالر ورودی. نمایش گاو با سیمای انسانی، با وقار، ابهت، جالل3تصویر

ورودی  ی شده تشکیل یافته است. ارتفاع آن ها درگاو بالدار تخت جمشید، از چندین قطعه سنگ حجار –انسان 

ست )کاتالوگ اسانتی متر  10گاوبالدار سرستون حدود  –و ارتفاع انسان  (Ritter , 2010: 3)سانتی متر  110حدود 

 (.1391موزه ایران باستان، 

ای جلو آن در است که دو پانسان گاو بالدار تخت جمشید، همان گونه که در تصویر مشهود است، گاو نری با چهار پا 

 (.27: 1375حالت ایستاده و دو پای عقبی آن در حالت راه رفتن حجاری شده است )شهبازی، 

ه های هخامنشی در هنر ایران باستان جنبه ی عظمت و شکوه بسیار قابل توجه و بارز است. همانطور که در نقش برجست

یقی نمایش داده شده وقار، ابهت، جالل، شکوه و حالتی مرموز و تلف دیده می شود؛ در اینجا، گاو با سیمای انسانی و با

 ( 4است. )تصویر 
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 گاو بالدار. مآخذ:)موزه لوور( –: انسان 4تصویر

مرئی حکومت هیکل متشخص گاو بالدار با سنگینی و وقار بی نظیرش بی اختیار بیننده را متوجه عظمت و اقتدار نا

گاو  مشخص این حکومت جهانی عصر باستان است، در سنت های آیین زرتشتی،شاهنشاهی می کند. گویا این نقش 

 هلوی گاویودادعالمت نخستین و برجسته قدرت بخشنده و مردم نواز روح جهانی است. )در اوستا گه واش اوروا و در پ

Geus – Urva – Gavyodad ) 

فته شده که گگاوبالدار دارد، گوپت شاه است. در توصیف آن  –در اساطیر ایران موجود دیگری که شباهت به انسان 

ظ برکت به واسطه نیمی از او انسان و نیمی گاو است. گوپت شاه نیز با وظیفه حفاظت همراه است و می توان آن را حاف

یف می ز توصحفاظت از سریشوک دانست. تیشتر که شکل شمایلی ثابتی ندارد با هیبت های گاو و مرد و در حال پروا

اقبت می شود. او نیز از ویژگی های برکت و حفاظت برخوردار است. در اساطیر ایران  گوپت شاه از سریشوک مر

یکتا آفریده  (. چرا که در پایان جهان گاو هدیوش )سریشوک( که مقدس و نمادی دیگر از گاو31: 1381کند.)هینلز، 

ستین تهیه چربی اش شربت جاودانگی حیات برای سالکان رااست، به دست سوشیانس )میترا( کشته شده و از پیه یا 

ه پیوسته و یکی می شود سالکان آن را می نوشند و پس از تن پسین و رستاخیز جاویدان می شوند و به گاو یکتا آفرید

 می شوند.

ا و روایت های ایرانی از در افسانه ه "گاو بالدار در اساطیر ایران، هینلز اینگونه بیان می کند که؛  –در رابطه با انسان 

. همچنین، گاو بالدار نشانی نیست و تنها در نقش های تخت جمشید و دیگر نقش ها است که این گاو دیده می شود

 (458: 1381)هینلز،  "ممکن است این نقش ها برگرفته از اساطیر میان رودان و آشور باشد.

حتماال به مونه ای به شکل سر ستون ها وجود دارد که اگاوهای بالدار ورودی، ن –در تخت جمشید جدا از انسان 

 (5صورت تزئینی داخل کاخ قرار داشته است. )تصویر 
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ای رسیدن به تاالر گاو بالدار، پیکره های سنگی گاو نیز در درگاه ها قرار دارد. بر –در تخت جمشید عالوه بر انسان 

ید از مسیر (، با105: 1390)توانگر زمین،  "تهیه کرد.که خشایارشا برای مراسم اصطالحا هدیه آوران "صد ستون 

رار پشت به هم ق گاو بالدار، –گاوهای بالدار درگاه ها گذر کرد. در بعضی سرستون ها، نیمه انسان  –گاوها و انسان 

 گرفته و تیرک های سقف بر پشت آن ها سوار بوده است. 

 

 

اخذ م داشته است. را کاربرد ترین بیش جمشید تخت های سرستون در گاو نقش: سرستون با نقش گاو. تخت جمشید. 5تصویر

wikipedia.org. 

ست. در سر ستون گاو تخت جمشید، سر گاوها در هیبتی درباری و هخامنشی و با صالبت و عظمت  مجسم شده ا

 حضور این موجود به عنوان سر ستون ، همراهی و حضور وی در این مکان را نمایش می دهد.

شید می تواند که؛ گاو در فرهنگ ایران باستان نماد برکت محسوب می شود. علت قرارگیری گاوها در تخت جماز آنجا 

ه تخت جمشید خواستاری برای برکت از اهورامزدا باشد. به بیان دیگر تمثالی برای ورود برکت به سرزمین ایران ک

 سمبل این سرزمین است. ...

ا یک در ( که به دنبال هم ی6شید، صفی از شیران و گاوان است )تصویر یکی دیگر از نقش های مکرر در تخت جم

سیالی  میان ره می سپارند. طراحی آن ها مجموعه ای منسجم از خطوط منحنی و نرم  می باشند که به روانی و

های  . گامدلپذیری کشیده و اندام و بافت های اصلی جسیم و قدرت بدنی تنومند آن ها را به نمایش گذارده است

او با فواصلی منظم سنگین و سرشار از انرژی و توان ره پویی و دم های در اهتزاز ان ها به همراه غرش شیر و فروتنی گ

 (77: 1397آخوندی؛ افهمی؛ پورمند،و حساب شده، آهنگی متوازن به وجود آورده است. )
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هم ره می سپارند.  صفی از شیران و گاوان است که به دنبال: صف شیران و گاوان. تخت جمشید. از نقوش برجسته تخت جمشید، 6تصویر

 (82: 1377)دویتز، 

 

 ریشه های با سنتی جانوران کردن همانطور که گفته شد گاو در اساطیر کهن نماد قربانی کردن بوده است. قربانی

 دهدمی نشان را گندمی هایسپس خوشه قربانی کرده، را گاو که میترا، از تصویری در نقوش تخت جمشید. بود نمادین

برای تکامل دیگر  گناه بوده کهتوان گفت گاو موجودی بیبنابراین می .(Ibid: 79زند )می جوانه گاو خون از که

 کردندمی درست وگا سر شکل به را هاریتون و میگساری ظروف از شود. در دوران باستان، بسیاریموجودات قربانی می

گاو نخستین یکتا  .(Ibid: 80یابد )انتقال می نوشد،می را آن که کسی به آن درون نیروی که بر این باور بودند و

نی شود تا از خون و اعضای است امّا در نهایت باید قرباآزار و زیبا قلمداد شدهاست. با این که این گاو موجودی بیآفریده

یت مثبتی به همان شکل سیاوش نیز شخص گردد.بدن او، دنیای نباتی و سپس دنیای جانوری خلق شود و حیات آغاز 

هایی ث آغاز جنگمیرد. اگر چه مرگ او باعاست که روح آزاده و جوانمردی دارد، مظلوم است و مظلومانه و بیگناه می

ا مرگ او به نوعی هایی به دنبال دارد امّا در حقیقت بتوزیشود و کینهدراز مدّت بین دوسرزمین ایران و توران می

دایان شهید شوندة روید که با دنیای نباتی، خخورد. از خون او گیاه مقدّس خون سیاوشان میوزی ایرانیان رقم میپیر

 عصر کشاورزی و رویش و زایش ارتباط دارد.

 گیری نتیجه

به  رسد که گاو قربانی نخستین با رویکرد به باورهایی که از گذشته تاکنون نسبتبا توجّه به آنچه گذشت به نظر می

این جانور اساطیری و پیشینة اساطیری و تاریخی آن در زندگی اقوام بشری و نقش توتمی آن به عنوان سمبل حیات 

است، با سیاوش به عنوان مظلومترین و دوست های گوناگون به آن اشاره شده و برکت و فراوانی که در فرهنگ

شاید برای آنکه درخت خوبی از خشکیده شدن در امان  است.ترین پهلوان شاهنامه تقریباً مشابه و یکسان داشتنی

ترین موجودات اهورایی و نیک آفریده، ریخته شود. سیاوش نیز، ترین و بیگناهبماند، گاهگاهی باید خون یکی از مظلوم
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ها و اگر چه در زندگی سیاوش موهبت شود، در ظاهر به او ظلم می شود واگر چه در زندگی دنیوی حق او ضایع می

ها، گردش ها و فضیلتشود، ولی در مرگ او همان موهبتهای فرد در رویارویی با جهان و اجتماع لگدمال میفضیلت

 سازد و در اینجا مرگ از زندگی تواناتر است.روزگار را دگرگون می

ه شود در اغلب کند امّا اگر به خوبی مشاهداگر چه فردوسی سیاوش را در قالب داستانی عاشقانه با سودابه مطرح می

متون اساطیری و تاریخی گذشته به غیر از متن کهن بندهشن، نامی از سودابه همسر کیکاووس که منشأ اصلی داستان 

گیرد میالدی به بعد اندک اندک سیمای سودابه شکل می 840شود تا اینکه از سالسیاوش در شاهنامه است، برده نمی

دهد داستان سیاوش عالوه بر شود که نشان میثعالبی این زن ظاهر میو در شاهنامة فردوسی و تاریخ غررالسیر 

ماجراهای عاشقی سودابه و عشق او به سیاوش، پیشینة کیهان شناسی در اساطیر مّلی باستانی دارد و از این جهت 

و دگرگونی و است، زیرا او با رویش است که در بیشتر متون کهن برای او ارزش و جایگاه واالیی در نظر گرفته شده

ای دانست مینوی که توان در مفهوم اساطیری، آفریدهاست. شخصیت سیاوش را میتکامل زندگی بشری پیوند خورده

او هم به عنوان شخصیتی ایزدی که نماد بغان  ای معّین، پا به عرصة گیتی گذاشته است.فرّة ایزدی دارد و برای وظیفه

ی دیگر در نگاه اساطیری، سمبل ایزد غلّه و گیاهی است که از این دیدگاه اشود و از جنبهباستانی است، مطرح می

مایة مرگ النهرینی مقایسه کرد. ریشه و بن توان با تموز، ایزد شهید شدة بینبنابر آنچه که گذشت، شخصیت او را می

ئولوژی ایرانیان در مورد سیاوش و ریختن خون او بر روی زمین و روییدن گیاه از خون او را میتوان برگرفته از اید

تر، و باوری کهن، قربانی کردن گاو یکتا آفریدة نخستین، قلمداد نخستین گیاه یا نخستین زوج بشری و به نوعی قدیمی

کرد. به زبانی دیگر سیاوش و ریختن خون او بر زمین به دنیای نباتی مربوط است و در این صورت خود سیاوش به 

شود که خلق دنیای نباتی و جانوری را به ة اسطورة باستانی گاو قربانی محسوب مینوعی سمبل و توتم ملموس شد

های مشترکی که در مورد اساطیر مربوط به نخستین انسان در مایهتوان اینگونه گفت: بنبه طور کلّی می دنبال دارد.

وجه دارد که این خود از قویترین میان اقوام مختلف وجود دارد، در حقیقت به اصل قربانی شدن و گیاه تباری آنها ت

دالیلی است که نخستین انسان بودن سیاوش و نقش تبدیل شدة گاو یکتا آفریدة نخستین در قالب شخصیت سیاوش 

 کند.را تأیید می
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 .ی عباس مخبر، انتشارات مرکز، تهرانترجمه .های ایرانیاسطوره (.1381کرتیس، وستاسر خوش. )

 اهلل صفا، تهران. ذبیح ترجمة دکتر .کیانیان .(1345) .سن، آرتور کریستین

شهریار در تاریخ افسانه هاینمونه .(1393) .سن، آرتور کریستین سان و نخستین  ترجمة ژالة  .ای ایرانیاننخستین ان

 احمد تفضّلی، تهران: انتشارات چشمه. وآموزگار 

 تهران: نشر مرکز. .رؤیا، حماسه، اسطوره (.1372) .نیالد جالل ریم ،یکزاز

 ترجمه محمّد دهقانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. .اسطوره (.1384کوپ، الرنس. )

 .چاپ دوم، تهران: فرهنگسرای میردشتی .پرسپولیس پایتخت هخامنشی (.1379هرتسفلد، ارنست. ) ن، رومن؛گیرشم

 سوره مهر. تهران: .باستان جهان یهانییو آ ریالمعارف اساط رةیدا .(1388) .غالمرضا ،یمعصوم
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 ترجمة بزرگ نادرزاد، تهران: نشر چشمه. .آیین میترا .(1372) .یوزفورمازرن، مارتن 

 موزگار و احمد تفضلی، نشر چشمه، تهران.مترجمان ژاله آ .اخت اساطیر ایرانشن (.1381هینلز، جان. )

 :هاهمقال

صر و کیش " .(1392) .کبری، فاطمها ساطیر م سی با رویکرد تطبیقی به ا سوزن عی ستان  ستگاه آیینی دا  ."مهرخا

 .71ـ102صص ،ة چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسیمؤسسهای آیینی(،  )همایش شاهنامه و پژوهش

های تزئینی تخت  مطالعه تطبیقی نمادها و نقش مایه" (.1397را؛ افهمی، رضــا؛ پورمند، حســن علی. )آخوندی، زه

  .8 – 75، صص11شماره پژوهش در هنر و علوم انسانی،  ."جمشید و دژ اربونی

 .101-116، صص5، شمارة شناسی ادب فارسی متن ."جایگاه سیاوش در اساطیر" .(1389) .شکیبی ممتاز، نسرین

سیاوش)نگاهی تطبیقی به " .(1392) .کنعانی، ابراهیم صیت  شخ سان در  ستین ان سی الگوی پری گونگی و نخ برر

شاهنامه و پژوهش ."شاهنامه، متون تاریخی و فرهنگ عامّه( سهای همایش  س شگاه آیینی، مؤ شارات دان ة چاپ و انت

 .217ـ 248صص ،فردوسی
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