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چکیده
اساطیر نشاندهندة فرهنگ و نحوة تفکر مردمان در دورانهای کهن است؛ زبانِ گویای تاریخی است از دورانهای پیش
تاریخی؛ سخنگویِ بازماندههای گرانبهایی است که از دل خاکها بیرون کشیده میشود یا در دل سنگها و کوهها یافت
میگردد .اساطیر نمایندة تداوم زندگی فرهنگی یک ملت و به نوعی تاریخ آن است (آموزگار .)1: 1388 ،شاعران و
نویسندگان ،اسطورهها و باورهای کهن اقوام خود را پرورانده و آثار ایشان پیوندی تنگاتنگ با اسطوره ها دارد .گاو یکتا
آفریده در کیهانشناسی زرتشتی ،نام نخستین گاو آفریده شده و یکی از شش آفرینش ازلی اهورامزدا در جهان مادی
و پدرِ اساطیریِ همه حیوانات سودبخش است .این گاو در افسانه آفرینش کشته میشود و از اندام و چهرة او جهان
دوباره پر از جانداران میشود .آنگونه که سیاوش نیز شخصیت مثبتی است ،روح آزاده و جوانمردی دارد و مظلوم و
بیگناه میمیرد .از خون او گیاه مقدّس خون سیاوشان میروید که با رویش و زایش ارتباط دارد .در پهنة گستردة ایران
نقوش برجسته ،سنگبرجسته و سنگ نگاره در کنار ادبیات برای حفظ اساطیر قدمتِ زیادی دارد .بر همین اساس در
تختجمشید نیز از سنگبرجستههای بسیاری استفاده شدهاست .نماد گاو در نقوش برجستة تخت جمشید به وفور و
با معانی مختلف به کار رفتهاست .معنای نهفته در الیههای ژرفتر سنگبرجستهها و تطبیق آن با موارد مشابه در
ادبیات میتواند تصویر درستتری از باورهای اسطورهای و فرهنگی ایران زمین باشد.
اهداف پژوهش
 -1بررسی اسطورة گاو یکتا نخستین آفریده و داستان سیاوش در شاهنامه از اهداف این پژوهش است.
 -2از دیگر اهداف این پژوهش انعکاس اساطیر در نقوش برجستة تختِجمشید و شاهنامه فردوسی است.
پرسشهای پژوهش
 -1اسطوره گاو ی کتا نخستین آفریده چه کارکردی در نقش سیاوش در شاهنامه فردوسی و نقوش برجسته تخت
جمشید داشته است؟
 -2گاو یکتا آفریده در قالب شخصیت سیاوش چه مفاهیمی را به مخاطب القاء مینماید؟
واژگان کلیدی :اسطوره ،گاو یکتا آفریده ،سیاوش ،شعر ،نقوش برجسته تخت جمشید.

 1دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،ایرانpeyman.aghabeygipoor@yahoo.com .
( *2نویسنده مسئول) استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،ایرانd.kazemi@gmail.com .
 3استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،ایرانm.shaygan@gmail.com .
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مقدمه
اساطیر هر قومی پای در نگرش و اندیشههای آغازین آنها در مورد آفرینش و دنیای هستی دارد .زمانی که هنوز علم و
دانش و تحقیقات بشر آغاز نشده و انسان نخستین برای چون و چراهای خود باید ذهن مشوّش و پرآشوب خود را به
گونهای آرام میکرد .تنها راهی که با آن میتوانست از وحشت و فکر مرگ خود را نجات دهد ،روی آوردن به یک قدرت
ماورایی و اساطیری بود .درباره معنا و ریشه اسطوره ،سخنان فراوانی بیان شده ،فرهنگنویسان تازی ،اسطوره را واژهای
تازی دانسته بر وزن «افعولة» به معنای افسانهها و سخنان بیبنیاد و شگفتآور که به نگارش در آمده باشند
(کزازی .)1: 1372،اسطوره ،روایتی است که واقعیتی اصیل را زنده کرده و برآورندة نیاز عمیق دینی است و یک
عنصراساسی تمدّن انسانی بوده و به هیچ وجه افسانهسازی و قصّهپردازی بیهوده نیست (معصومی .)19 :1388،اسطوره-
های هر ملّت یادگار ذهنهای هنری ،خالق و شاعرانهای است که در طول زمان ،با نیروی خلّاق خیال خود ،هر یک از
جوانب حیات انسانی را به رمزی شاعرانه بدل کردهاند؛ آرزوهایی که بشر در طول تاریخ داشته ،در خالل این اسطورهها
تعبیرهایی شاعرانه یافته و نسل به نسل روایت شده است و با گذشت روزگار ،در هاله خیال شاعرانه نسلهای مختلف
متبلوّر شده است .در این بین ،اسطوره و حماسه ارتباطی تنگاتنگ و بنیادین با هم دارند .حماسه ،زاییدة اسطوره است
و اسطوره به مامی پرورنده میماند که حماسه را میزاید و آن را در دامان خویش میپرورد و میباالند .حماسة راستین
و بنیادین جز از دل اسطوره بر نمیتواند آمد .تنها در فرهنگ و ادب مردمانی پدید میآید که دارای تاریخ کهن و
اسطورهای دیرینهاند (کزّازی .)58 :1372،بنابراین ،اسطوره خاستگاه و زهدان حماسه است و برای شناخت حماسه،
ابتدا باید با اسطوره آشنا بود .برخی از اندیشه های مهرپرستی و آئین عشق ایران باستان در شاهنامه نیز نفوذ کرده
است .اغلب توتمها و موارد طبیعی و ماوراطبیعی که در اساطیر ملّی ایران و جهان وجود دارد ،در شاهنامه نمود عینی
و شخصیتهای انسانی و ملموس به خود میگیرند (شاله .)12 :1346،گاو یکتا آفریده به عنوان پنجمین آفریدة اورمزد
یاد شدهاست (فرنبغ دادگی .)40 :1369،این گاو در حمله اهریمن به جهان اورمزدی کشته شد و نطفهاش به ماه رفت
و پس از آن که در نور ماه پالوده شد ،گونههای مختلف جانوران از آن پدید آمدند (سرخوش کرتیس .)20 :1373،گاو
یکتا آفریدة نخستین نیز از دیگر موارد یاد شدهاست که هنگامی وارد متون ایرانی و شاهنامه میشود شخصیت انسانی
و واقعی به خود میگیرد امّا باطن و بنمایههای اصلی خود را حفظ میکند و به شکل سیاوش ظاهر میشود .او نیز
دقیق ًا مانند گاو یکتا آفریده خاصیت نباتی و خلق دنیای گیاهی را هنوز با خود به همراه دارد .عالوه بر این در دنیای
اساطیری کهن گاو یکتا آفریده در واقع نخستین موجودی بود که توسط اهورامزدا آفریده شده بود .یکی از اصلیترین
آئین مهر اوستایی قربانی کردن گاو یکتا آفریده بوده است که به طور مظلومانه در دخمه ایزد مهر به فرمان خورشید
قربانی گشت .این جلوه نمادین گاو یکتا آفریده را میتوان در داستان سیاوش شاهنامه نیز مشاهده کرد .همانگونه که
سیاوش برخالف جوانمردی و خوبی هایش به طور مظلومانهای قربانی میگردد.
کشور ایران یکی از کشورهای اساطیری است که دارای آثار کهن بسیاری از جمله تخت جمشید است .فرهنگ اسطوره
ای و نمادین کهن ایرانیان عالوه بر آثار تاریخی و باستان شناسی در آثار هنری و ادبیات آن ها از جمله شاهنامه
فردوسی نیز نمود پیدا می کند ( .)Brosius, 2006:23دربارهی اسطوره و کهن الگوهای آن چه از لحاظ نظری و چه
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از نظر کاربردی در زبانهای مختلف کتابها ،مجالت و مقاالت و پایان نامههای متعددی نوشته شده است .اصولی که
در این رویکرد ارائه شده ،با عالیق مح ّققان در سراسر جهان پیوند خورده و به همین سبب تعداد فزایندهای از این
تحقیقات دربارهی مسائل اسطورهشناختی منتشر میشود .این تحقیقات شامل رسالههای دانشگاهی ،مجالت ویژهی
این رویکرد و مجموعههای پژوهشی در این زمینه است .حال به بررسی مقاالت و پایاننامههایی که در این باره نوشته
شدهاند ،خواهیم پرداخت .مقاالتی که از جنبه تحلیلی به اسطوره گاو یکتا آفریده و دیگر اساطیر شاهنامه فردوسی
نگاشته شده است به شرح ذیل است :مقاله ای با موضوع «بررسی الگویی پریگونگی و نخستین انسان در شخصیت
سیاوش» از ابراهیم کنعانی که در آن بیشتر به شخصیت پریگونة سیاوش توجه شدهاست .در این پژوهش نویسنده
به اغلب پیشینههایی که در مورد سیاوش انجام گرفتهاست ،اشاره میکند .پژوهشگرانی که پیرامون شخصیت و داستان
سیاوش پژوهشهایی انجام دادهاند ،اغلب به صورت کلّی و گذرا به آن توجه کردهاند و یا کمتر به تحلیل شخصیت او
پرداختهاند .در گزارش داستان سیاوش از شاهنامة فردوسی (حقّی )1375،نویسنده به گزارش داستان او و به نثر در
آوردن آن بسنده کرده است .در هنر داستان پردازی فردوسی در داستان سیاوش (جعفری )1378 ،نویسنده ،آن را از
منظر عناصر داستانی بررسی کرده است .در«سیاوش درادب فارسی تا قرن هفتم » از (عالمی و شکیبی
ممتاز 107:1386،ـ )24گردآورندگان به تبیین جایگاه او در تاریخ و ادبیّات فارسی پرداختهاند .در«روان انسانی در
حماسههای ایرانی» (اکبری مفاخر(الف) )1384 ،و «سیاوش و شاه :شهریارآرمانی و آرمانشهر» (اکبری
مفاخر42:1385،ـ )34نویسنده جنبة شهریاری و پاره ای از نمودهای شخصیتی او را بررسی کرده و در«سودابة ایرانی
با دو جلوة اهورایی و اهریمنی در برابر سیاوش» (اکبریمفاخر(الف) )1384،نویسنده به ترسیم چهرة سودابه در برابر
سیاوش پرداختهاست .پژوهشگران دیگر در «شاهنامه و موضوع نخستین انسان» (خالقی مطلق99:1372،ـ )104و
فرضیههایی دربارة مادر سیاوش» (آیدنلو46:1384،ـ )27فرضیاتی دربارة سیاوش و مادر او مطرح کردهاند (کنعانی،
 .)218 ،1392شایان ذکر است براساس تحقیقاتی که در پایگاههای اینترنتی و ایران داک صورت پذیرفت تاکنون
پژوهش مستقلّی در این موضوع نشدهاست و نگارندگان برای نخستین بار به پژوهش در این باره میپردازند.

اسطوره گاو یکتا آفریده نخستین
همانطور که گفته شد برخی از اندیشههای مهرپرستی باستانی ایران در شاهنامة فردوسی نیز ،وارد شدهاست .این آیین
تحت تأثیر دیگر ادیان در آسیای مقدّم بوجود آمد و در زمان خود گسترش و نفوذ بسیاری در بین مردم دنیا پیدا کرد.
به گونه ای که به اغلب اروپا نیز وارد شد و از مقبولیت خاصی برخوردار شد .گاو یکتا آفریدة نخستین نیز ،از همین
مواردی است که در اساطیر کهن ایران باستان دارای قداست ویژهای است .آیین مهر شکل خاصی از آیین مزدیسنی
تحت تأثیر دینهای دیگر آسیای مقدّم است .این آیین که در امپراطوری روم گسترش یافته بود ،در سدههای نخستین
میالدی در اروپا به چنان درجهای از مقبولیت رسید که مدت زمانی این تردید را به وجود آورد که از میان این دو آیین
مهر و مسیحیت ،پیروزی با کدام است .مهرپرستی اثراتی از افسانة ایران باستان را در مورد گاو نخستین حفظ کردهاست.
در حالی که غول اولیه محو شده یا بهتر بگوییم در شخصیت میترا (مهر) تحلیل رفتهاست .شخصیت گاو نیز تحت
تأثیر اندیشه ای که در آسیای مقدّم دربارة گاونروحشی به عنوان اولین حیوان رواج داشت ،تغییر یافته بود .او دیگر
موجودی آرام و بیگناه و نخستین پدر حیوانات مفید که اهریمن؛ کینهجویانه در تعقیب اوست ،نیست .بلکه نمایندة
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نیروی حیوانی رام نشدنی است که نخستین خدا از میان خدایان با او نبرد میکند و او را میکشد امّا همچنان اولین
مخلوق است و موجودی است که از بدن او گیاهان و بخصوص گندم میروید .آنگاه پس از کشته شدن گاو توسط
ایزدمهر ،معجزهای عجیب اتفاق افتاد :از بدن قربانی در حال مرگ همة سبزیها و گیاهان سودمند به وجود آمد و
زمین از سبزه پوشیده شد .از مغز حرام او گندم رویید که به مصرف غذا میرسد و از خون او رز رویید نوشیدنی مقدّس
رازها از آن به دست میآید .از نطفة گاو که ماه آن را پذیرفته و پالوده بود ،همة انواع حیوانات مفید به وجود آمد و
روان او که سگ همراه باوفای مهر آن را محافظت میکرد ،تا سپهر برین صعود کرد ودر آنجا ربوبیّت یافت و نام سیلون
نگاهدارندة رمه ها را به خود گرفت .بدین ترتیب قهرمان گاوکش با اجرای قربانیی که بر آن گردن نهاد ،آفریدگار همة
موجودات نیکوکار شد و از مرگی که باعث آن شده بود ،یک زندگی تازه و غنی وزایاتری به وجود آمد (کریستینسن،
.)127-125 ،1393
نماد اسطوره ای گاو در نقوش برجسته و آثار باستانی کهن در تمام نقاط دنیا وجود داشته و در نقش آفرینی این آثار
به کار گرفته شده است ( .)Campbell, 2017: 33ترکیب نمادها در آثار کهن همیشه معنای خاصی داشته است.
گاو یکی از قدیمی ترین نمادهای اساطیری جهان است ( )Hall, 1996:100و احتما ًال به قدمت نقوش الهه بزرگ
عصر حجر ،همچنین می توان آن را در فرهنگ های بی شماری در سیر تحولی تاریخی دخیل دانست .نماد گاو در
دورههای تاریخی از فرهنگی به فرهنگ دیگر منتقل می شده و هر گروه جدید این سمبل را با تأکید خاص خود بیان
می کردند ( Moradi & Khorramshad, 2017: 678; Rostami, 2016: 1089; Curtis & Nigel,
 .)2005: 156گاو عنصر نمادین با پیچیدگی و گستردگی معنایی بسیاری در نقوش برجسته کهن از جمله مصر،
یونان و کشور ایران به وفور به کار رفتهاست .اسطوره «گاو یکتا آفریده »4از آفرینش های ازلی اهورامزدا بوده و نماد
اساطیری موجودات سود بخش می باشد (.)Sathe, 2012: 77
در اسطوره ی آفرینش جهان ،به اعتقاد ایرانیان باستان ،نخستین حیوان جهان "گاو یکتا آفریده" رنگش سفید و مثل
ماه تابان بود .به موجب روایت زرتشتی ،این گاو به وسیله ی اهریمن ،روح شرور ،کشته می شود و نطفه اش به ماه می
رود ،هنگامی که این نطفه کامال پاکیزه شد ،گونه های مختلف حیوانات از آن پدید آمدند .همچنین ،از قسمتی از آن
که بر زمین ریخت ،گیاهان متعدد رست( ".کرتیس 11 :1381 ،و )20
از این روست که؛ "گاو در اساطیر ایران نماد ماه شناخته می شود(.عطایی 24 :1370 ،و )118
این موجود نمادین در آثار باستانی ،شعر و کتب مقدس نیز به آن اشاره شدهاست .همچنین یکی از مشهورترین نقوش
موجود در تخت جمشید ،وجود گاو است .این نماد به عنوان زمستان نیز به کار گرفته شده و بارها در نقوش تخت
جمشید در مقابل شیر (نماد زمستان) قرار می گیرد ( .)Dadvar Rouzbahani, 2016:127سومری ها از گاو به
عنوان همسر الهه اینانا معدل بایلی الهه ایشتار یاد کردهاند ( .)Cereti, 2015:144حتی در زبان اوستایی گاو یکتا
آفریده نخستین اینگونه معرفی میگردد« :آنگرا مانیو گاو نخستینی است که بذر او توسط ماه نجات یافته است (اوستان:
مونگها  ،ماه) و سمبلی است که قربانی بقیه حیوانات می گردد» ( .)McInerney, 2010: 140در باورهای اساطیری

Gavaevodata 4
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از جمله ایرانیان باستان ،جانوران یا حیوانیاند یا نباتی .اینان با هدفی ویژه خلقت شده و تابعی از کشاکش و نبردهای
دو نیروی خوبی و بدی هستند .گاو یکتا آفریده نیز یکی از جانوران اساطیری است که در واقع نامی است برای نخستین
گاو که این گاو پدر تمام جانوران سودمندبوده است ( .)Silko, 2006: 132عالوه بر این اشاره شدهاست که آفرینش
گاویکتا آفریده ،از طریق شرکت تعدادی از ایزدان می باشد و گاویکتا آفریده همراه با مرد یکتا آفریده ،کیومرث ،زاده
شد و پس از آن این دو (گاو یکتا آفریده و کیومرث) منشاء ازلی تمام جانوران ایزدی به شمار میروند .گاویکتاآفریده
نخستین ،همانند تمامی آفریدگان اهورامزدا ،با اهریمن در نبرد بودهاست .از آنجائی که نخستین آفریدگان با اهریمن
ده نبرد داشته اند ،پنجمین نبرد متعلق به گاو یکتا آفریده بوده است .کشته شده گاو یکتا آفریده و رفتنش به ماه در
واقع نمادی از جوانمردی و روشنگری اوست که منجر به رسیدن به تکامل دیگری (کیومرث) شد .گاو اساطیری
نخستین ،موجودی سودرسان بوده که در نهایت برای ادامة حیات بشری قربانی میشود و با مرگش حیات و دگرگونی
آغاز می گردد .حتی در آثار باستان شناسی ایرلند نیز از آن به عنوان منبعی سودآور استفاده میشود ( Sherwood,
 )2009:36که می تواند به تمامی موجودات در اطراف خود سود رسانده و خود را قربانی دیگری نماید .گاو یکتا آفریده
یا گاو اساطیری موجودی است مقدس که در تمامی ملل کهن به طور مظلومانه ای خود را برای ارتقای دیگر موجودات
قربانی می کند ( .)Silko, 2006: 130این موجود نماد جوانمردی و فداکاری است همانطور که سیاوش در شاهنامه
نماد جوانمردی ،سخاوت و فداکاری بوده و بیگناه قربانی میگردد .بنابراین از این منظر می توان شخصت سیاوش در
شاهنامه را تطبیقی بر نماد اساطیری گاو یکتا آفریده نخستین دانست.
در آثار کهن ایرانی از جمله تخت جمشید از طبیعت و عناصر آن از جمله حیوانات بیشمار استفاده شدهاست .طبیعت
همواره عنصر مهمی از اسطوره ها و مذاهب بوده و جایگاه متفاوتی در درون خود داشته ،ایدئولوژی ها از آنجا که عوامل
مختلفی در ایجاد اسطوره ها نقش داشتهاند ( .)Rose, 2019: 30یکی از باورهای عامه در میان ایرانیان باستان این
بود که تمامی تغییرات و عالم هستی بر اساس کنش میان دو نیروی خوبی و بدی است .در این راستا آن ها پیدایش
جانوران را جلوهای از خواست اهورامزدا میدانستند که در واقع آفرینش آنها زمینه را برای ساختن و تکامل جهانی
روشن ،آرام و سودمند فراهم مینمود ( .)Ibid: 35حیوانات از جمله گاو در خلق اسطوره های ایرانی نقش به سزایی
داشتهاند .به طور کلی ساختار اسطوره ایرانی به بهترین شکل ممکن درگیری های میان انسان و درگیری نیروهای
موجود در جهان همانند درگیری بین نیروهای خوب و بد را بیان میکنند .عناصر طبیعی نقش مهمی در اسطوره
ایرانی دارند .اسطوره ها نه تنها افسانه ها را نشان می دهند ،بلکه بیانگر حقایق تاریخی هستند .این اسطورههای نمادین
را میتوان در جای جای شاهنامه فرودسی مشاهده نمود.

شخصیّت سیاوش
در پژوهشهایی که به صورت تطبیقی در ادبیّات فارسی انجام میشود نیز به شباهت اسطورة سیاوش با خدایان قربانی
شوندة نخستین در اساطیر ،اشاره می کنند که در حقیقت با رویش و زایش مرتبط هستند و مضمون اصلی آنها تکرار
زندگی و مرگ و چرخة حیات را خاطر نشان میشود .اسطورة سیاوش بسیار کهن سال است و از دیدگاه اسطوره
شناسی تطبیقی با خدایان شهید شونده همچون تموز یا دوموزی خدای بابلی و اوزیریس مصری و آدونیس فنیقی و
یونانی قابل مقایسه است .خدایان شهید شونده ،خدایان گیاهی عصر کشاورزی هستند و با رویش و زایش ارتباط داشته،
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مضمون اصلی اساطیر و افسانه های مرتبط با آنها ،تناوب مرگ و زندگی دوباره (رستاخیز) و چرخة بیتوقف تجدید
تسلسلی حیات است ،که هر ساله با جشن و سوگ برگزار میشدهاست (فاطمةاکبری .)21 :1392 ،سیاوش در شاهنامه
و متون پهلوانی جانشین ایزدان و یا همان گاو قربانی یکتا آفریدة اساطیر کهن میشود .همانطور که اغلب ایزدان
باستانی با گذشت زمان و جابجایی اساطیر سنّتی در شکل جدیدی ،جایگاه خود را به پهلوانان و انسان ها دادهاند.
حماسة ملّی ایران برسرگذشت انسان و ستایش پهلوانان استوار شده که در اثر تحول ،هماهنگ شدن و جابجایی اساطیر
کهن در شکل تازة خود ،انسان جایگزین ایزدان شده است (سرکاراتی .)96 :1385،سیاوش نیز ازجمله ایزدانی است
که در اثر جابجای ی که در باال گفته شد ،ازجایگاه و مقام ایزدی و مینوی ،به جهان حماسه و دنیای فرودین تنزّل کرده
است تا بتواند نقش نباتی و خدا گیاهی خود را ایفا کند .سیاوش دارای فرّة ایزدی است که خود این نیرو در افراد
معمولی قرار ندارد و بر طبق اعتقاد بشر گذشته این فرّه به کسی تعلّق میگیرد که از همه حیث شایستگی آن را داشته
باشد که در نهایت این نیرو او را سزاوار پادشاهی میکند .کسی که نیروی ایزدی و فرّة پادشاهی در او مشاهده نمیشد
و از وارثان شاهنشاهی نبود ،مردم پادشاهی او را به رسمیت نمیشناختند .این فرّه به صورت موروثی از پادشاهی به
پادشاه دیگر منتقل می شد .این فرّة ایزدی نیز از دنیای خدایان اولیه به جهان انسانها و نمونههای خدایی بشر منتقل
شده است.فرّة ایزدی ،نیروی کیهانی و ایزدی است که به واسطة خویشکاری ،از جهان خدایان به انسان برگزیده منتقل
میشود (زمرّدی.)339 ،1385 ،
در شاهنامه ،سیاوش از فرّة ایزدی خود سخن میگوید و به خداگونگی خود که از آفرینش و فرّة الهی است ،به سودابه
اشاره میکند:
مــرا آفــریــنــنــده از فــرّخــویــش

چنــان آ فریــد ،ای نگــار ین ز پ یش

تو این راز مگشــــای و بــا کس مگوی

مرا جز نهفتن ،همــان نیســــت روی
(همان)298-9/209 ،

بزرگان ایران نیز در پاسخ به رستم ،سیاوش را به دلیل داشتن فرّة ایزدی و مهرخدایی او را پیرو فریدون و منوچهر
می دانند و همگی برآنند که اغلب ابهت و زیبایی اندام سیاوش به دلیل برخورداری از فرّة ایزدی میباشد .در عنفوان
جوانی فرّة ایزدی ،شکوه خاصی به اندام ورزیده و چهرة زیبای سیاوش داده بود (صداقت نژاد.)535 :1374 ،
شعر بهعنوان یکی از از دو رکن اصلی ادبیات ،همواره مورد توجه و اهتمام ملتها بوده و هست .ویژگیهایی همچون
وزن ،قافیه ،خیال و عاطفه از شعر کالمی منحصر به فرد میسازد .وآن را پیچیده تر و پر رمز و رازتر از نثر قرار میدهد.
از آن جا که هدف شعر تاثیرگذاری بر احساسات و عواطف مخاطب است؛ هم در شکل و هم در محتوا با کالم عادی
تفاوت دارد .در واقع شاعر واقعیتها را نه آن گونه که هستند ،بلکه آن گونه که احساس میکند بیان میدارد .شاعر
که به باز آفرینی اساطیر میپردازد و درون مایههای رهایی بخشی و زایندة آن را با نیاز جامعه اش مطابقت میدهد،
همان شاعریست که در بازسازی مجدّد یک اسطوره به اهداف واقعی خود نایل شده و آن را با اندیشهها و آرزوهای
جامعه اش منطبق دادهاست .امروزه اسطوره ،نشانگر تالش انسان باستان در تفسیر کالمیِ هستی و پدیدههای موجود
در آنها و ارتباط انسان ،با آنها بوده است (خورشید .)20:2002،اسطورهها بخشی از فرهنگ و تاریخ مشترک هر قومی
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است و در میان ملل مختلف جهان از اهمیّت خاصی برخوردار است .اسطوره در عادیترین معنای خود ،داستانی است
درباره یک خدا یا یک موجود ماوراء الطبیعی دیگر و گاه موضوع آن انسانی خداگونه یا فرمانروایی است که تباری
ملکوتی دارد .مجموعه ای از اسطوره های سنّتی یک فرهنگ خاص ،اساطیر آن فرهنگ را میسازند .این اساطیر
توصیفها و تبیینهایی دربارهی منشأ جهان به دست میدهند که چرا جهان دگرگون شده و چرا برخی وقایع رخ
دادهاند .هر اسطوره ای کارکرد بیانی خود را با ارجاع به خدایان و سایر موجودات ماوراء الطبیعی انجام میدهد
(مکاریک .)34:1385،اسطوره گاو یکتا آفریده نخستین و خون سیاوشان در شاهنامه با بسامَد بسیار زیاد انعکاس یافته
است که در ادامه به بررسی آن پرداخته شدهاست.

خون سیاوش انگاره از خون گاو یکتا آفریده
سیاوش در فرهنگ عامه ایرانیان از قدّاست ویژهای برخوردار است .عزاداریهایی که برای این شاهزاده از گذشته تاکنون
در برخی از نقاط ایران شدهاست و تمامی شواهد مقدس بودن او ،حکایت از شخصیت ایزدی و خداگونگی این شاهزاده
دارد که به نوعی جانشین گاو یکتا آفریدة نخستین و به نوعی ایزد فدا شونده یا خدای شهید شوندة این اسطوره شده
است .این نگرشها به قدری قدرت گرفتهاند که حتی در متون تاریخی هم وارد شدهاند .در زیر به چند نمونه از آن
اشاره میشود .با مرگ او بادی تند برخاست و غباری ستبر برانگیخت .تاریکی همه جا را فرا گرفت (ثعالبی،1368 ،
 .)139همراهی حوادث و بالیای طبیعی پس از مرگ سیاوش در فرهنگ عامه نیز وارد شده است .خون آن را در چاهی
فروریختند که تو گویی قیامت کرد؛ یک مرتبه دیدند هوا تیره و تار شد .یک طوفان برخاست که تمام افراد از اسب به
زیر افتادند و ساعتی بعد طوفان برطرف شد (انجوی شیرازی .)283 ،1363 ،در فرهنگ ایرانیان سوگند خوردن به
سیاوش و روان او هم بیانگر قداست و ایزدگونگی این شخصیت میباشد .یکی دیگر از نشانههای قدسی و آیینی بودن
شخصیت سیاوش ،مقام واالی او و سوگند یادکردن به نام و یاد سیاوش است .مطابق روایت شاهنامه ،سوگند یاد کردن
به خاک سیاوش شایسته است؛ به طوری که رستم در خطاب به ایرانیان برای کینخواهی او ،به خاک سیاوش سوگند
یاد میکند و آن را در ردیف سوگند به خدا ،شاه و خورشید و ماه میآورد:
به جان و ســـر شـــاه و خورشـــید و ماه

به خاک ســـ یاوش به ایران ســـ پاه

بـــه یـــزدان دادار جـــان آفـــریـــن

کــه پ یروزی آورد بر دشــــت ک ین
(کنعانی)229-230 ،1392 ،

هنگامی که فردوسی میگوید ضحّاک گاو بر مایه را میکشد ،به نظر میرسد که یعنی خاندان پدری او را نابود میکند،
زیرا گاو توتم خانوادگی فریدون محسوب میشود .حتّی هنگامی که فریدون برای نابودی ضحّاک اقدام میکند ،گرز
قدرتمند او که با او بر سر ضحّاک میکوبد ،گاوسار است یعنی بر سر گرز او سر گاو است که خود بیانگر اهمیّت این
حیوان سمبلیک مقدس برای این خاندان میباشد .ضحّاک کشندة آبتین (پدر فریدون) و گاو برمایه (دایه و توتم
خانوادگی او) بودهاست و فریدون به تاوان این جنایت او را میکشد و همسرانش را که دختران جمشیدند ،آزاد میکند.
با توجه به اینکه اژیدهاک اوستایی از تجلیّات ابرهای سیاه طوفانزاست و گاو ،نمادی از ابرهای زایای باران زاست
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ال در بحث مربوط به سیاوش گفته
(کارنوی ،1341،ص .)85بنابراین گاو سمبل ابرهای باران زاست و همانطور که قب ً
شد ،سیاوش نیز ،سمبل خدای باران و ایزد آبها محسوب میگردید که یکی بودن این دو جاندار مقدس را نیرو میبخشد.

الگوی اسطوره خیزش و باروری
الگوی باروری به اندیشه حیات ادواری و از سر گرفتن زندگی اشاره دارد و مبنای آن قربانی شدن یک ایزد یا ایزدبانو،
یک شخص یا یک حیوان برای حیات بخشیدن به موجودی دیگر است .الرنس کوپ ( ،)Laurence coupeاین الگو
را ترجمان الگوهای آفرینش و قهرمان میداند و در توضیح آن میگوید« :در برخی روایات اسطورهای میبینیم که یک
قهرمان بعد از مرگ دوباره زنده میشود» (کوپ .)57:1384،میرچا الیاده ( )mircea eliadeاسطوره آفرینش را اصل
همه اسطورهها میداند .امّا جیمز فریزر ( )frazer gamesاسطوره باروری را کلید همه نظامهای اسطورهای میداند.
کشته شدن گاو که در حقیقت موجب آغاز زندگی و پیدایش حیات در زمین شد ،و اغلب اسطوره شناسان آن را
تصویری نمادین از غلبه ی بهار رویش ،تحرّک ،نشاط و زندگی ،بر زمستان رخوت ،سکون و مرگ در ذهن خلّاق و
خیالپرداز انسان نخستین دانستهاند ،در سایر آیین های کهن ایرانی و برخی اقوام مجاور نیز با تفاوتهایی دیده
ال باستان شناسان سنگنگارههایی به دست
میشود .سوگواری و عزاداری برای سیاوش در ایران قدمت دیرینه دارد .مث ً
آوردند که سوگواری برای سیاوش را به سه هزار قبل میرساند که این خود بیشتر از قبل سیاوش را به خداگونگی و
گاو یکتا آفریدة نخستین نزدیک میکند.با مرگ سیاوش از وجود او شاخ و برگی به وجود میآید که گویا بازتاب کننده
گاو یکتا آفریده نخستین و انگاره های معنایی آن است:
کزان ب یخ بر کنــده فرّخ درخــت

ازین گونــه شــــاخی برآورد ســـخــت

ز شــــاه ک یان ،چشـــم بد دور باد

روان ســـــیــاوش پــر از نــور بــاد

همه خاک آن شــارســتان شــاد شــد

گیــا بر چ م نش ســــرو آزاد شــــد

ز خاکی که خون ســـ یاوش بخورد

بــه ابــر انــدر آمــد درخــتــی ز گــرد

نــگــاریــده بــر بــرگهــا چــهــر او

ه می بوی مشــــک آمــد از م هر او

بــه دی مــه نشــــان بهــاران بــدی

پــرســــتشــــگــه ســــوگــواران بــدی
(فردوسی،ج)8 :3

همسانی میان کارکرد سیاوش به عنوان میانجی صلح ایران و توران و ظاهر شدن گاو سخنگو در نوشتههای پهلوی در
این نقش و توصیف غمانگیز شیوة کشته شدن او به صورت «بیکین و خاموش» در مقایسه با یک حیوان قربانی مانند
گوسفند یا مرغ و سرانجام کشتن خروسی به یاد سیاوش در شب نوروز ،همه قرینهای برنقش توتمیک سیاوش در
ساخت اسطوره است.
کشته شدن سیاوش و گاو یکتا آفریده
در متون اساطیری به نظر می رسد که ابتدا نقش گاو یکتا آفریدة قربانی را به کیومرث واگذار کردهاند و پس از مدتی
این نقش را به سیاوش منتقل کردهاند .امّا سیاوش خیلی بیشتر از فریدون بن مایههای این نقش اولیة خود را حفظ
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کرده است .در اساطیر کهن ابتدا نقش های اولیه را خدایان و حیوانات بر عهده داشتند و در متون پهلوانی و متأخرتر،
این نقشها را انسانهای نخستین بر عهده میگیرند و همان طور که در ابتدای این پژوهش گفته شد ،اسطورهها به دلیل
قدمت زمان و آشفتگی آنها دگرگون شدهاند و گاهی با تاریخ آمیخته شدهاند .از نظرگاه ادبی نیز اسطوره ،گزارشی
آشفته دربارة جهانی فراتر از آزمودگی های زندگی انسان است و تالشی که برای هماهنگ ساختن آنها با دنیای خارج
انجام میگیرد ،سبب جابجایی اسطورهها میگردد .یکی از این اسطورهها که در اثر جابجایی اساطیری ،شکل خاصی به
خود میگیرد و در ارتباط با نخستین انسان مطرح میشود ،اسطوره قربانی کردن گاو یکتای بندهشنی و یکی از مسائل
مرتبط با این موضوع ،مسألة نخستین انسان و شباهت کیومرث و سیاوش از این منظر است (کنعانی.)237 ،1392 ،
بنمایههای مشترکی که در اسطوره های مربوط به نخستین انسان وجود دارد ،بحث قربانی و گیاه تباری آن است و
یکی از بزرگترین نشانههایی که نخستین انسان بودن سیاوش را تأیید میکند .بنمایة روییدن گیاه از انسان یا به
تعبیری جانگرایی گیاهی و در نگاهی دیگر پیکر گردانی است .الگوی اساطیری این بنمایه ،اسطورة بندهشنی ریباس
از آب پشت کیومرث است که با گیاه تباری انسان نخستین در اسطوره و به تبع آن ،جنبة توتمیک گیاه در معتقدات
باستانی ارتباط پیدا میکند .تجلّی روح آدمی در گیاه ،براساس باور فرقة «تناسخیّه» نیز ،سایهای از همین نگرة
اسطورهای است .بنابر روایت شاهنامه ،اعتقاد سودابه دربارة پریگونگی سیاوش ،رفتار آیینی و پرستشگونگی پردگیان،
اشارة خود او به رازوارگی ایزد گیاهیاش با به نمایش گذاشتن پیوند با خاک و درخواستش از خدا برای پدید آمدن
درختی نورانی از تخم او ،تأکید افراسیاب بر نریختن خون او بر زمین به دلیل ترس از رستن «گیاه کین خواهی» و
پشتیبانی خداوند از کیخسرو و حفظ او در پناه خود ،دالیل دیگری در تأیید پندارة گیاه تباری سیاوش است (همان:
.)238
اسطوره ها ،بنمایه و ریشه پنهان و قدیمی بسیاری از متون ادبی و داستانی به شمار میآیند ،که داستانهایی هستند
که از صورت شفاهی به صورت مکتوب ادبی نقل شدهاند و راه داستان پردازی را برای امروز بشریت هموار نموده اند،
که در باب پیوند متقابل فرهنگ شفاهی که اساطیر بخشی ناگسستنی از آن لحاظ میشود .لذا ولک با نظریههای ادبی
چنین اذعان میکند؛ ما باید این نظر را بپذیریم که مطالعه فرهنگ شفاهی ،بخش جدایی ناپذیر پژوهش ادبی ،است؛
زیرا نمی توان آن را از مطالعه آثار مکتوب جدا کرد وبین ادبیات مکتوب و شفاهی ،پیوسته تأثیر متقابلی وجود داشته
است (ولک .)41-42: 1373،
با توجه به جایگزین شدن توتمهای جدید (خورشیدـ شیر) بر توتمهای قدیم (ماه ـ گاو) به نظر میرسد که بعدها این
توتم قدیم (گاو) جای خود را به توتم جدید (سیاوش) داده است .ما نمیتوانیم جایگاه توتمی گاو یکتا آفریدة نخستین
را در فرهنگ هند و ایرانی نادیده بگیریم .زیرا تنها قداست و حرمت کشتن او در فرهنگ کهن این اقوام ،کافی است
که نقش توتمی آن نادیده گرفته نشود .حرمت کشتن گاو ،دلیلی بر نقش توتمی آن در فرهنگ هند و ایرانی به شمار
میآید .رابطة متقابل میان توتم و افراد قبیله ،مبتنی بر حمایت آنها توسط روح حیوانی توتمی واحترامی بودکه در ازای
این حمایت ،نثار آن حیوان میکردند و به همین دلیل از کشتن آن ـ در صورتی که حیوان بود ـ یا از خوردن و چیدن
آن ـ در صورتی که گیاه بود ـ پرهیز میکردند (شاله .)12 ،1346 ،خود فردوسی نیز در شاهنامه که متنی تقریب ًا
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تاریخی نسبت به اساطیر دارد ،کشتن گاو ورز (گاو نری که در کشاورزی به کار گرفته میشود) و گاو زهی (ماده و زایا)
را سبب گسستن فرّة ایزدی میداند:
مــریــزیــد هــم خــون گــاوان ورز

که ننگ اســـت در گاو کشـــتن به مرز

نــبــایــد ز بــن کشــــت گــاو زهــی

کــه از مــرز بــیــرون شــــود ف ـرّهــی

ز پــیــری مــگــر گــاو بــیــکــار شــــد

بـه چشـــم خـداونـد خود خوار شــــد
(فردوسی59/252 ،ـ)1857

در اوستا و وداها ،از خون گاو قربانی گیاهانی میروید.اقوام باستانی تزئین کردن معبد مهر را با گل و گیاه نیز ،از تأثیر
این قربانی مقدّس میدانستند .در آئین مهرپرستی و مراحل تشرّف آن نیز ،خون گاو قربانی از اهمیت واالیی برخوردار
است .در هفت مرحلة تشرّف مهری ،یکی «پارسی» است که مناسبت خاصی با میترا دارد و نشانة آن داس است .او
دروگری ایزدی است و خرمنی را به خانه میبرد که حاصل مغز و خون گاو قربانی است (ورمازرن.)181 :1372 ،
فردوسی به خوبی از اهمیت گاو یکتا آفریده در فرهنگ باستانی ایران مطّلع بوده است و به اغلب توتمهای باستانی و
اساطیری ملّی ،در شاهنامه نقش انسانی دادهاست.

نماد گاو در آثار و نقوش برجسته تخت جمشید
نقش برجسته نوعی نقشپردازی روی سنگ است که در برخی موارد به آن سنگنگاره هم میگویند .هر چند که این
ل بلندی و ارتفاع و باالآمدگی هستند که ممکن است روی سنگ،
دو از هم متمایز هستند .نقش برجسته ،تصاویری شام ِ
فلز ،گِل و یا عاج ایجاد شوند (دادور و غربی .)17:1391 ،بیش از  3000نقش برجسته بر روی ساختمانها و مقبرههای
تخت جمشید حجاری و ایجاد شده است که فقط در محوطه پلکان کاخ آپادانا در حدود  400نقش بر جسته وجود
دارد ،در سایر بناهای هخامنشی هم نقوش کمی وجود دارد 32 .نقش در پاسارگاد 14 ،نقش در بیستون 8 ،نقش در
ستون یادبود سنگی کانال سوئز مصر که به وسیله داریوش اول ساخته شده ،و تعداد کمی هم در شوش ،بابل وتل
حکوان ،حتی اگر این امکان در نظر گرفته شود که تعداد بیشتری از این نقوش از بین رفته باشند ،بنابراین نمیتوان
تصور کرد که قبل از ساختن تخت جمشید صنعت پیکرتراشی و حجاری قابل مالحظهای در پارس وجود داشتهاست.
نقوش برجســتة تخت جمشید یکی از مهمترین یادگارهای دورة هخامنشــی در ایران به شمار میرود که به مثابه
چکیده ای از هنر ،معماری ،سیاســت ،اقتصاد و مدیریت این دوره درخشــان از تاریخ ایران توجه دانشمندان علوم
مختلف را به خود جلب کرده است .این نقوش ،به واسطة ماهیت تاریخی خود ،به عنوان یک منبع موثق برای تحلیل
بسیاری از مسایل مدیریتی امپراتوری هخامنشی ،واجد اهمیت فراوانی هستند .از منظر گونه شناسی ،یکی از گروههای
چندگانة نقوش برجستة تخت جمشید نقوش انسانی است .بررسی این گروه مستلزم تعریف معیاری است که در میان
نقوش صحیح و سالم در تخت جمشید وجود دارد .برخی از نقوش برجستة تخت جمشید دچار نواقص و ناهمخوانی
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هایی در بازنمایی شده اند که هر قسمت از این نقایص به یک یا چند عامل وابســته اســت .حجار و طراح از مهم ترین
عوامل این ناهمخوانی ها و نقایص به شمار می روند .تغییرات سبکی و گذر زمان نیز مزید برعلت شده و در بروز این
ناهمخوانی ها در نحوة بازنمایی نقوش مذکور تأثیرگذار بودهاند .آنچه اهمیت دارد موظف کردن حجار به تولید برخی
از نقوش تکراری بوده که منجر به پدید آمدن نقوشــی با ظاهری مشابه ولی درعین حال متفاوت از هم گردیدهاست
که با تأمل دقیــق در آنها می توان تفاوت ها و حتی ناهمخوانی های موجود را دریافت .در کل ناهمخوانی های موجود
میان نقوش برجستة تخت جمشید نشان از یک نظام پیچیدة مدیریتی دارد که در البه الی آن ،به واسطة نبود
سازماندهی یکپارچه ،دچار ناهماهنگی پنهان بودهاست .این ناهماهنگی در قالب ناهمخوانی در بازنمایی نقوش برجسته
بروز یافتهاست.
"در آیین مهرپرستی ایران ،میترا گاو نر را می کشد .کشتن گاو غالبا به معنی آفرینش تعبیر شده است .نیروهای خیر
(که به صورت سگ مجسم شده اند)و نیروهای شر (که به صورت مار و کژدم مجسم گشته اند) بر سر چشمه ی حیات،
یعنی خون و نطفه ی زندگی بخش گاو ،می جنگد و سرانجام پیروزی خیر ،محقق می گردد( ".هینلز:1381 ،
()125تصویر )1

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

نماد گاو در آثار تخت جمشید به وفور و با معانی مختلفی استفاده شدهاست .یکی از تصاویر نمادین در نقوش برجسته
تخت جمشید نبرد گاو و شیر است( .تصویر  )2این نقوش نمادی از چیرگی و نبرد اعتدال بهاری بر سرمای زمستان و
همچنین تحویل سال و نوروز است (.)Sathe, 2012: 79
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تصویر :2نبرد شیر و گاو .پلکان شرقی آپادانای تخت جمشید .نمادی از ستیز فصل ها( .هینلز)156 :1374 ،

گاو در ایران جنبه ی نمادین ،آرمانی و عظمت دارد .در تمدن ایران گاو در حال مبارزه با دنیای مادی و رسیدن به
دنیای معنوی است .به طور کلی ،گاو در اساطیر ایران نماد باروری و باران است .گاو در ایران تجلی ایزدان است .این
حیوان در ایران ،منشاء پیدایش حیوانات و گیاهان ،و شاخ های آن نماد ماه است.
در اساطیر سومری ،هم گاو نقش مهمی را ایفا میکند .عالوه بر این نماد گاو نر در اساطیر کهن و آثار باستانی خاورمیانه،
یونان ،رم ،هندوستان و مصر نماد قدرت و تولیدمثل است .در نقوش برجسته تخت جمشید گاو نر دارای سر آدمی و
بال دیده میشود ،این نماد حفاظت و نگهبانی را داشت ( .)Ibid: 81همچنین در دروازه شرقی کاخ ملل تخت جمشید
نیز نقوش با گاو بالدار مشاهده میشود (.)Ibid: 79
از دیگر نمادهای گاو در تخت جمشید ،انسان  -گاو بالدار تخت جمشید است .صفه عظیم تخت جمشید در مرودشت
واقع شده که مشرف به کوه رحمت است (گیرشمن و هرتسفلد .)4 :1379 ،در تخت جمشید ،انسان _ گاوبالدار در دو
طرف دروازه بزرگ  ،به سمت تاالر صد ستون قرار دارد( .تصویر  )3همچنین ،روی ستون های تاالر سه دروازه
) (Schmidt, 1939: 2و یک ردیف از دو ردیف هشت ستونی ایوان تاالر صد ستون جای گرفته است( .پایگاه میراث
جهانی پارسه پاسارگاد)1391 ،
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تصویر : 3گاو بالدار سر انسان .درگاه شرقی تاالر ورودی .نمایش گاو با سیمای انسانی ،با وقار ،ابهت ،جالل و شکوه( .فرزان فر.)36 :1392 ،

انسان – گاو بالدار تخت جمشید ،از چندین قطعه سنگ حجاری شده تشکیل یافته است .ارتفاع آن ها در ورودی
حدود  110سانتی متر ) (Ritter , 2010: 3و ارتفاع انسان – گاوبالدار سرستون حدود  10سانتی متر است (کاتالوگ
موزه ایران باستان.)1391 ،
انسان گاو بالدار تخت جمشید ،همان گونه که در تصویر مشهود است ،گاو نری با چهار پا است که دو پای جلو آن در
حالت ایستاده و دو پای عقبی آن در حالت راه رفتن حجاری شده است (شهبازی.)27 :1375 ،
در هنر ایران باستان جنبه ی عظمت و شکوه بسیار قابل توجه و بارز است .همانطور که در نقش برجسته های هخامنشی
دیده می شود؛ در اینجا ،گاو با سیمای انسانی و با وقار ،ابهت ،جالل ،شکوه و حالتی مرموز و تلفیقی نمایش داده شده
است( .تصویر )4
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تصویر :4انسان – گاو بالدار .مآخذ(:موزه لوور)

هیکل متشخص گاو بالدار با سنگینی و وقار بی نظیرش بی اختیار بیننده را متوجه عظمت و اقتدار نامرئی حکومت
شاهنشاهی می کند .گویا این نقش مشخص این حکومت جهانی عصر باستان است ،در سنت های آیین زرتشتی ،گاو
عالمت نخستین و برجسته قدرت بخشنده و مردم نواز روح جهانی است( .در اوستا گه واش اوروا و در پهلوی گاویوداد
)Geus – Urva – Gavyodad
در اساطیر ایران موجود دیگری که شباهت به انسان – گاوبالدار دارد ،گوپت شاه است .در توصیف آن گفته شده که
نیمی از او انسان و نیمی گاو است .گوپت شاه نیز با وظیفه حفاظت همراه است و می توان آن را حافظ برکت به واسطه
حفاظت از سریشوک دانست .تیشتر که شکل شمایلی ثابتی ندارد با هیبت های گاو و مرد و در حال پرواز توصیف می
شود .او نیز از ویژگی های برکت و حفاظت برخوردار است .در اساطیر ایران گوپت شاه از سریشوک مراقبت می
کند(.هینلز .) 31 :1381 ،چرا که در پایان جهان گاو هدیوش (سریشوک) که مقدس و نمادی دیگر از گاو یکتا آفریده
است ،به دست سوشیانس (میترا) کشته شده و از پیه یا چربی اش شربت جاودانگی حیات برای سالکان راستین تهیه
می شود سالکان آن را می نوشند و پس از تن پسین و رستاخیز جاویدان می شوند و به گاو یکتا آفریده پیوسته و یکی
می شوند.
در رابطه با انسان – گاو بالدار در اساطیر ایران ،هینلز اینگونه بیان می کند که؛ " در افسانه ها و روایت های ایرانی از
گاو بالدار نشانی نیست و تنها در نقش های تخت جمشید و دیگر نقش ها است که این گاو دیده می شود .همچنین،
ممکن است این نقش ها برگرفته از اساطیر میان رودان و آشور باشد( ".هینلز)458 :1381 ،
در تخت جمشید جدا از انسان – گاوهای بالدار ورودی ،نمونه ای به شکل سر ستون ها وجود دارد که احتماال به
صورت تزئینی داخل کاخ قرار داشته است( .تصویر )5
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در تخت جمشید عالوه بر انسان – گاو بالدار ،پیکره های سنگی گاو نیز در درگاه ها قرار دارد .برای رسیدن به تاالر
صد ستون "که خشایارشا برای مراسم اصطالحا هدیه آوران تهیه کرد( ".توانگر زمین ،)105 :1390 ،باید از مسیر
گاوها و انسان – گاوهای بالدار درگاه ها گذر کرد .در بعضی سرستون ها ،نیمه انسان – گاو بالدار ،پشت به هم قرار
گرفته و تیرک های سقف بر پشت آن ها سوار بوده است.

تصویر :5سرستون با نقش گاو .تخت جمشید .نقش گاو در سرستون های تخت جمشید بیش ترین کاربرد را داشته است .ماخذ
.wikipedia.org

در سر ستون گاو تخت جمشید ،سر گاوها در هیبتی درباری و هخامنشی و با صالبت و عظمت مجسم شده است.
حضور این موجود به عنوان سر ستون  ،همراهی و حضور وی در این مکان را نمایش می دهد.
از آنجا که؛ گاو در فرهنگ ایران باستان نماد برکت محسوب می شود .علت قرارگیری گاوها در تخت جمشید می تواند
خواستاری برای برکت از اهورامزدا باشد .به بیان دیگر تمثالی برای ورود برکت به سرزمین ایران که تخت جمشید
سمبل این سرزمین است... .
یکی دیگر از نقش های مکرر در تخت جمشید ،صفی از شیران و گاوان است (تصویر  )6که به دنبال هم یا یک در
میان ره می سپارند .طراحی آن ها مجموعه ای منسجم از خطوط منحنی و نرم می باشند که به روانی و سیالی
دلپذیری کشیده و اندام و بافت های اصلی جسیم و قدرت بدنی تنومند آن ها را به نمایش گذارده است .گام های
سنگین و سرشار از انرژی و توان ره پویی و دم های در اهتزاز ان ها به همراه غرش شیر و فروتنی گاو با فواصلی منظم
و حساب شده ،آهنگی متوازن به وجود آورده است( .آخوندی؛ افهمی؛ پورمند)77 :1397،
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تصویر :6صف شیران و گاوان .تخت جمشید .از نقوش برجسته تخت جمشید ،صفی از شیران و گاوان است که به دنبال هم ره می سپارند.
(دویتز)82 :1377 ،

همانطور که گفته شد گاو در اساطیر کهن نماد قربانی کردن بوده است .قربانی کردن جانوران سنتی با ریشه های
نمادین بود .در نقوش تخت جمشید تصویری از میترا ،که گاو را قربانی کرده ،سپس خوشههای گندمی را نشان میدهد
که از خون گاو جوانه میزند ( .)Ibid: 79بنابراین میتوان گفت گاو موجودی بیگناه بوده که برای تکامل دیگر
موجودات قربانی میشود .در دوران باستان ،بسیاری از ظروف میگساری و ریتونها را به شکل سر گاو درست میکردند
و بر این باور بودند که نیروی درون آن به کسی که آن را مینوشد ،انتقال مییابد ( .)Ibid: 80گاو نخستین یکتا
آفریدهاست .با این که این گاو موجودی بیآزار و زیبا قلمداد شدهاست امّا در نهایت باید قربانی شود تا از خون و اعضای
بدن او ،دنیای نباتی و سپس دنیای جانوری خلق شود و حیات آغاز گردد .به همان شکل سیاوش نیز شخصیت مثبتی
است که روح آزاده و جوانمردی دارد ،مظلوم است و مظلومانه و بیگناه میمیرد .اگر چه مرگ او باعث آغاز جنگهایی
دراز مدّت بین دوسرزمین ایران و توران میشود و کینهتوزیهایی به دنبال دارد امّا در حقیقت با مرگ او به نوعی
پیروزی ایرانیان رقم میخورد .از خون او گیاه مقدّس خون سیاوشان میروید که با دنیای نباتی ،خدایان شهید شوندة
عصر کشاورزی و رویش و زایش ارتباط دارد.

نتیجه گیری
با توجّه به آنچه گذشت به نظر می رسد که گاو قربانی نخستین با رویکرد به باورهایی که از گذشته تاکنون نسبت به
این جانور اساطیری و پیشینة اساطیری و تاریخی آن در زندگی اقوام بشری و نقش توتمی آن به عنوان سمبل حیات
و برکت و فراوانی که در فرهنگ های گوناگون به آن اشاره شدهاست ،با سیاوش به عنوان مظلومترین و دوست
داشتنیترین پهلوان شاهنامه تقریباً مشابه و یکسان است .شاید برای آنکه درخت خوبی از خشکیده شدن در امان
بماند ،گاهگاهی باید خون یکی از مظلومترین و بیگناهترین موجودات اهورایی و نیک آفریده ،ریخته شود .سیاوش نیز،
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اگر چه در زندگی دنیوی حق او ضایع میشود و در ظاهر به او ظلم می شود ،اگر چه در زندگی سیاوش موهبتها و
فضیلتهای فرد در رویارویی با جهان و اجتماع لگدمال میشود ،ولی در مرگ او همان موهبتها و فضیلتها ،گردش
روزگار را دگرگون میسازد و در اینجا مرگ از زندگی تواناتر است.
اگر چه فردوسی سیاوش را در قالب داستانی عاشقانه با سودابه مطرح میکند امّا اگر به خوبی مشاهده شود در اغلب
متون اساطیری و تاریخی گذشته به غیر از متن کهن بندهشن ،نامی از سودابه همسر کیکاووس که منشأ اصلی داستان
سیاوش در شاهنامه است ،برده نمیشود تا اینکه از سال 840میالدی به بعد اندک اندک سیمای سودابه شکل میگیرد
و در شاهنامة فردوسی و تاریخ غررالسیر ثعالبی این زن ظاهر میشود که نشان میدهد داستان سیاوش عالوه بر
ماجراهای عاشقی سودابه و عشق او به سیاوش ،پیشینة کیهان شناسی در اساطیر ملّی باستانی دارد و از این جهت
است که در بیشتر متون کهن برای او ارزش و جایگاه واالیی در نظر گرفته شدهاست ،زیرا او با رویش و دگرگونی و
تکامل زندگی بشری پیوند خوردهاست .شخصیت سیاوش را میتوان در مفهوم اساطیری ،آفریدهای دانست مینوی که
فرّة ایزدی دارد و برای وظیفهای معّین ،پا به عرصة گیتی گذاشته است .او هم به عنوان شخصیتی ایزدی که نماد بغان
باستانی است ،مطرح میشود و از جنبها ی دیگر در نگاه اساطیری ،سمبل ایزد غلّه و گیاهی است که از این دیدگاه
بنابر آنچه که گذشت ،شخصیت او را میتوان با تموز ،ایزد شهید شدة بین النهرینی مقایسه کرد .ریشه و بنمایة مرگ
سیاوش و ریختن خون او بر روی زمین و روییدن گیاه از خون او را میتوان برگرفته از ایدئولوژی ایرانیان در مورد
نخستین گیاه یا نخستین زوج بشری و به نوعی قدیمیتر ،و باوری کهن ،قربانی کردن گاو یکتا آفریدة نخستین ،قلمداد
کرد .به زبانی دیگر سیاوش و ریختن خون او بر زمین به دنیای نباتی مربوط است و در این صورت خود سیاوش به
نوعی سمبل و توتم ملموس شدة اسطورة باستانی گاو قربانی محسوب میشود که خلق دنیای نباتی و جانوری را به
دنبال دارد .به طور کلّی میتوان اینگونه گفت :بنمایههای مشترکی که در مورد اساطیر مربوط به نخستین انسان در
میان اقوام مختلف وجود دارد ،در حقیقت به اصل قربانی شدن و گیاه تباری آنها توجه دارد که این خود از قویترین
دالیلی است که نخستین انسان بودن سیاوش و نقش تبدیل شدة گاو یکتا آفریدة نخستین در قالب شخصیت سیاوش
را تأیید میکند.
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