
 
  
  
  
  
  
  
  

  اسطورة نبرد مهر و گاو نخستين و ارتباط آن با ابزار نمادين گرز گاوسر
  

  ٭فرزاد قائمي دكتر
  مشهدفارسي دانشگاه فردوسي استاديار زبان و ادبيات 

  
 چكيده

گرز گاوسر است كه در نبـرد كيهـاني فريـدون و     شاهنامه،ترين ابزارهاي نبرد در  نمادينه يكي از
تـرين   كار رفته و پيشينة اساطيري آن در نابودي شـر، آن را تبـديل بـه يكـي از مهـم      ضحاك به

  . است ابزارهاي پهلوانان ايراني در ستيز با دشمنان اهريمني كرده
زمينـة   براي توصيف فرايند نمادپردازي اين ابزار، ارتبـاط ايـن نمـاد را بـا پـيش     اين جستار، 

در اين آيين، غلبة مهر بر گـاو نخسـتين، يكـي از ضـروريات     . كندمهري اسطورة گاو بررسي مي
. اسـت  بخش چيرگي نور بر تاريكي و گرما و بهار بر سرما و زمستان بودهانقالب زمستاني و طليعه

شده و در حماسـة  فرهنگ زرتشتي، در قالب پيدايش جانوران از نطفة گاو قربانياين اسطوره در 
شـود و   خواهي گاو مقدس و خويشكاري ابزار نمادين گرز گاوسـر ديـده مـي   ايراني در قالب كين

تواند نمادي براي پيروزي ابدي و ضامني براي پايـداري زنـدگي   ترسيم شكل گاو بر اين گرز، مي
  .باشد) تجسم مادي مهر در پرتوهاي خورشيد(و روشني ) ني هستيگئو يا گاو، به مع(

   شاهنامه، گاو، گرز گاوسر، نماد، اسطوره، فريدون، )ميترا(مهر  :واژگان كليدي
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  مقدمه - 1
معنايي مـبهم را  ، اي از ابهامدر هالهمعنايي و در عين چندنشانه و عالمتي است كه  1نماد

يـك سـمبول   « :گويدمي يونگ .دنكمي داعيبا رفع تناقص ميان اجزاي ساختاري آن مت
رسـد،  بهترين امكان توصيف از حقيقتي ناشناخته است كـه غيرقابـل درك بـه نظـر مـي     

؛ )601: 1971 2،يونـگ ( »يابدامكان تفسير و روشن شدن مي ،بيان نمادينبنابراين به وسيلة 
نمـاد   .كنيمسمبوليك بيان ميبه شيوة كنيم،  تعريفتوانيم آنچه را نميتر، به تعبير ساده

ناپذيري است كه تفسـير آن و دريافـت يكـي از معـاني      واجد نوعي از ابهام ذاتي و تعريف
اي اسـت كـه   اين ويژگي. شودبه كشف و بازشناسي نسبي آن منجر مي ،محتمل براي آن

  :قائل استشاهنامه هاي اساطيري  فردوسي خود براي كيفيت
ــدان  ــن را دروغ و فســانه  م ــو اي  ت
ــا خــرد   از او هرچــه انــدر خــورد ب

  

به يك سـان روشـن زمانـه مـدان     
ــز   ــر ره رم ــر ب ـــرد  دگ ـــني ب مع

)124- 1/21/125: 1385فردوسي، (  

 3»نمـادپردازي «بـه توصـيف   تفسير و بازشناسي نمادهاي اساطيري روندي است كـه  
فردوسي با ابزارهـا و   شاهنامةدر . انجامديك اسطوره دربرابر زمينة تأويل و تبيين آن مي

اي از آنهـا  اند و بخش عمـده اجسام نمادين بسياري مواجهيم كه صاحب هويتي اساطيري
يا ابزارهاي نمادين ديگري هستند كه در ارتبـاط بـا ميـدان    افزارهاي هجوم يا دفاع و رزم
آرايي اقوام متخاصـم  و فضاي صف - هاي اصلي جهان حماسه استزمينه كه از پس -  رزم

، گرز گاوسر فريدون است كه شاهنامهابزارهاي نمادين در  ترينمهميكي از . يابندميمعنا 
رود و بـه همـين   كار مـي  به) د با ضحاكنبر(ترين رويارويي كيهاني حماسة ايراني در مهم

شـود كـه در نبـرد    اي در روايات حماسـي ايرانـي مـي   شوندهماية تكراردليل تبديل به بن
تواند در ارتباط با يك  مي - عنوان يك نماد به - اين ابزار. ناپذير خير و شر كاربرد دارد پايان

 كـه  دهد ميان نشن جستار اي. د نمادين خود را كسب كرده باشدمعنا و كاركر »اسطوره«
بـه بيـان ايـن     عالوه به. باشد نخستينتواند واقعة كيهاني نبرد ميترا و گاو اين اسطوره مي

به همين جهـت و  . پردازد ميگيري آن ارتباط نمادين و تفسير نمادپردازي مؤثر در شكل
                                                 
1. symbol 
2. Jung 
3. symbolization 



  ...نخستين و اسطورة نبرد مهر و گاو 

 

٩١  
  

 

  

 1391پاييز   ، 21  شمارة

سـپس بـه    وشاهنامه با توجه به مهري بودن اين اسطوره، ابتدا به بقاياي آيين مهري در 
تحليل اسطوره پرداخته خواهد شد و سـرانجام، رونـد نمـادپردازي مـؤثر در ايـن رابطـه       

  .توصيف خواهد شد
  

  شاهنامه هاي نمادپردازيزمينة برخي از  پيش: فرهنگ مهري - 2
 ،است اي از روايتگري را پشت سر گذاشتههزار سالهكه فرايند چند -  شاهنامه چوندر اثري 

متعلـق بـه اديـان و     ايـن بقايـا  برخي از  .توان جستجو كردبقاياي فرهنگي بسياري را مي
هـاي   ماندة باورهـاي كهـن و تمـدن   هاي مختلف اقوام ايراني و بازها و باورهاي شاخه آيين

هاي تـاريخي و   چه اصل وجودي آنها در اثر دگرديسياي است كه اگرشده عمدتاً فراموش
تـوان  آنها را همچنان مي »تجليات نمادين«است،  شي سپرده شدهسياسي، به دست فرامو

پرسـتش خـداي كهـن ايرانـي     . بازجسـت شاهنامه در روايات ادبي موجود در اثري چون 
كه با مراسم پيچيدة خاص و نـوعي از رازآيينـي و تشـرّف عرفـاني همـراه بـوده و       ) مهر(

حـال حـامي   آور، و درعـين  ناپـذير، رزم عنوان خدايي توانا، شكست به - تقديس اين ايزد را
هـاي   در بخـش  - بين انواع بشـر  »مهر«صلح و  ،سپردگي متقابلپيمان، تعهد، سوگند، سر

است، يكي از اين بسترهاي فرهنگي تأثيرگذار بر  بسياري از جهان باستان به دنبال داشته
ميت بسياري چه تقدس مهر در آيين زرتشت نيز از اهاگر. است شاهنامههاي  نمادپردازي

، )كـه متعلـق بـه دورة ساسـاني اسـت      اوسـتا هاي جديد  ويژه در بخش به(برخوردار شده 
 ،تـر از آن محققان ترديد ندارند كه پرستش اين ايزد، جدا از دين زرتشت و بسـيار قـديم  

طـور جداگانـه، در    پس از غلبة آيين زرتشت نيز، همچنان بـه  و ميان ايرانيان مرسوم بوده
و  18: 2001، 1بـويس (است  مختلفي از ايران و ممالك تحت تأثير آن رواج داشتههاي  بخش

243.(  
را نيز بايد در كرنش و احتـرام نسـبت    شاهنامهترين علت نمادينگي خورشيد در مهم

پرسـتش خورشـيد، پـس از    . به آن جستجو كرد كه ريشه در باورهاي كهـن مهـري دارد  
و تـا آمـدن زرتشـت، كـيش سـتايش آن تـداوم        پرستش ماه در ايران باستان فراگير شد

هـاي مصـري    از ميان آيين ،هنگام فتح مصر ،اند كه داريوش هخامنشيحتي گفته. داشت

                                                 
1. Boyce  
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البتـه  . )26: 1362كويـاجي،  ( اسـت هبه پرستش خداي آفتاب توجه بيشتري مبـذول داشـت  
در  )1(.بنابر اساطير، نخست جدا از هم بودنـد و بعـدها يكـي شـدند    » خورشيد«و  »مهر«

كـار   مهر و خورشيد مترادف با يكـديگر بـه   اًو ديگر متون ادبيات فارسي نيز غالب شاهنامه
همـين جايگـاه    راسـتاي ايرانـي در   و ت و الوهيت خورشيد در اساطير هندقداس .روندمي

خورشيد چشم اهورامزدا به شمار  ،در سنت زرتشتي. است اساطيري براي آن شكل گرفته
هزار جفـت چشـم ايـزد     از دهو از سويي،  )57/19و  38/13، 1/11، يسـنا  2د بن: مهر يشت(آمده 

يسـنا،  (كنـد  هاي فراخ را نگاهباني مي است كه بدان مردمان و رمگان و دشت مهر ياد شده
  ). 5و  3/1يسنه 

احياي دوبارة اين باورهاي كهن در آيين مهري عصر اشكاني بود كـه در گسـترش آن   
دگرگوني بسيار، ميتراييسم غربـي را شـكل داد و در قـرون دوم و     به روم باستان و بعد از

 عنوان آييني رسمي در امپراتوري روم پذيرفته شـد  به) تا اوايل قرن چهارم(سوم ميالدي 
در ايـران   ).1975b :1 /118 -106بـويس،  و  102- 108: 2004، 2؛ بـك 8- 12: 1989 1،يوالنسـي : كن(

چـه آيـين مهـري همچـون     ، اگرعصر ساساني نيز، با توجه به سياسي شدن دين زرتشت
هـاي   ديگر اديان موازي مورد تحديد و تحريم واقع شد، بـا توجـه بـه زنـده شـدن آيـين      

مهر پرستي زرتشت، پرستش ايزد  ستايش بسياري از ايزدان باستان و كمرنگ شدن يگانه
بـه سـتايش   ) مهريشت(ها  ي عصر ساساني، يكي از يشتوستاادر  .جلوة پررنگي پيدا كرد

 حتي مقام مهر با اهورامزدا يكسان فـرض شـده   )2(در اين يشت كهن و او اختصاص يافته
؛ در ادبيات ديني پهلوي نيز بر قداست و لزوم كرنش انسـان در برابـر آن   )145بند ( است

بدين ترتيب، اگر نمادينگي اختران در اساطير ايراني با نفوذ نجوم بـابلي   .استتأكيد شده
و تفكرات زرواني در ارتباط باشـد، همـين رابطـه را ميـان قداسـت خورشـيد و باورهـاي        

اي از ايـن تفكـرات   چـه بخـش عمـده   در شـاهنامه اگر . توان تصور كردديرپاي مهري مي
هاي پرستش خورشيد همچنـان  اند، نشانههشد 3»زدايي اسطوره«آميز دچار ظاهر شرك به

اسـت كـه بـه گفتـة      »فريـدون «ترين قهرمانان شـاهنامه  يكي از مهري )3(.شونديافت مي
  :فردوسي

                                                 
1. Ulansey 
2. Beck 
3. Demythologization 
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ــن اوســت   پرســتيدن مهرگــان دي
  

آساني و خـوردن آيـين اوسـت    تن 
)1/79/9: 1385فردوسي، (  

  

خدا را به يـاري  او پيش از جنگ بزرگ كيهاني با ضحاك چشم در چشم مهر دوخته، 
  : طلبدمي

 فريدون به خورشـيد بـر بـرد سـر    
  

كمر تنـگ بسـتش بـه كـين پـدر      
)1/66/269: همان(  

  

و گيـري او از حكومـت   پس از كناره(را فردوسي نيز ستايش خورشيد توسط لهراسب 
خوانـد و در توصـيف   سنتي جمشـيدي مـي   ،)بهار بلخگوشة عبادت گرفتنش در معبد نو

گشتاسپ، از نگارة پرستش خورشيد توسط جمشيد كه بـر ديـوار كـاخ    نقش و نگار ايوان 
  : كنداست، ياد مي نقش بسته

ــيد را   ــرد خورش ــي ك ــايش هم  ني
  

ــيد را   ــد جمشـ ــر نگاريـ ــرو بـ   بـ

ــار    ــاو س ــا گ ــز ب ــدونش را ني   فري

  

ــيد را    ــد راه جمش ــوده ب ــان ب چن
)6/66/22: همان(  

ــاه و  ــر م ــتنده م ــيد پرس  را خورش
ــر   ــردن ب ــود ك ــار  بفرم ــا نگ  آنج

  

)5- 6/70/74: همان(  

  

يـك تـوتم   (در چنين فرهنگي، خورشيد نقش يك حـامي قـومي و نگهبـان مـذهبي     
 ،از نـدماي قبـاد   ،»گلينـوش «گونه كـه   بخشد؛ آنرا دارد كه به پيروانش نيرو مي) جمعي

  :كندبراي او آرزو مي
ــه ــد ب ــوب نباش ــز خ ــو ج ــار ت  گفت

  

ــو     ــدار ت ــادا نگه ــيد ب ــه خورش ك
)9/258/64: همان(  

  

اسـت، خـود    شـاهنامه شـوندة  ه خورشيد نيـز كـه از مضـامين تكرار   سوگند خوردن ب
كنندة همين قداست و الوهيت خورشيد در ناخودآگاه جمعي قوم ايراني اسـت كـه   نمايان

كننـد، امـا   تأثيرات آن در عادات زبـاني مردمـاني كـه ديگـر خورشـيد را پرسـتش نمـي       
 )4(.دانند، همچنـان وجـود دارد  معنويت و تقدس ميناخودآگاهانه آن را و نور آن را مظهر 

وقتي ارتباط جايگاه اساطيري خورشيد و مقـام پادشـاهي    ،شاهنامهي چون ويژه در اثر به
   .شودتر ميرنگشود، اين نمادپردازي پر بررسي

اليــاده در تحليــل اســاطير بســياري از اقــوام بــدوي بــه ايــن نتيجــه رســيده كــه در 
اند و شاهان است پيشوايان از خورشيد زاده شده شدهتصور مي هاي مختلف جهان فرهنگ
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 »نـوادة خورشـيد  «و  »پسـر خورشـيد  «، »خورشيد«ها يا صفاتي چون  و فرمانروايان با نام
پهلوانـان   ،جا سخن از دولت شـاهان او معتقد است هر. )144: 1376الياده، (شدند ناميده مي

  . )133: همان(كند پيدا مي رود، اهميت خورشيد غلبهها مي و امپراتوري
چنـين   ،پادشـاهي  جايگـاه  بخشـيِ در اساطير ايراني نيز بين خورشيد و قداست و فره

. اسـت ) فرّه كيـاني (، فرّه مخصوص شاهان شاهنامهترين فرّه در مهم. ارتباطي وجود دارد
زبردسـت،  فر كياني نيرومند مزداآفريد بسـيار سـتوده،   ، )يشت كيان( زامياديشت برمبناي

از  ،پرهيزگار، كارآمد و چاالك كه برتر از ديگر آفريدگان است، متعلق بـه شـاهان ايرانـي   
طهمورث، جمشيد و فريـدون   ،)در اوستا نخستين شاه(هوشنگ  پيشدادي نخستين شاه

هاي زاده و نزاده است تا گيتي را بـدان نـو كننـد     گشتاسپ و سوشيانت كيكيخسرو و تا 
ايـزد مهـر    با وساطتاز جانب خداوند و سياسي فر را  - اين نيروي دينيشاه  ).89تا  9بند (

فرّ كياني يا فرّ آريايي به ايزد مهر پيوسـته و در اختيـار    ،مهريشتمطابق  .است وام گرفته
ام ارزانـي دارد و يـا از آنـان    تواند آن را به خواست خويش به شاهان يا اقـو اوست و او مي

اسـت   آمـده نيز ) 6- 35بندهاي ( زامياديشتدر . )108 - 111مهريشت، بندهاي (گيرد بازپس 
يـاريگر   كـه [ از آن پس، فـرّ كيـاني   .كه هنگام گسستن فر از جمشيد، مهر آن را برگرفت

مهريشـت، بنـدهاي   (هميشه در اختيار مهر است  ]قدرت حقيقي شاه استو بخشندة اصلي 
گـذاري  تاججمله از - ش از اسالمي شاهان ايراني پيگذار هاي مربوط به تاجدر نگاره .)7- 66

 )5(.شودنيز نقش ايزد مهر در تفويض ديهيم شاه به وي ديده مي - در بيستوناردشير دوم 
عنوان مظهر  ، خورشيد بهشاهنامهپردازي كيهاني در مبناي چنين فرهنگي، در نظام رمزبر

تـاج  حاكميت آسمان بر زندگي مخلوقات زميني و در زمـرة نمادهـاي حكومـت و داراي    
  : شودفرمانروايي قلمداد مي

 به عشق هـوا بـر زمـين شـد گـوا
  

  
 ازپــر انديشــه بــود آن شــب ديريــ

  

بــه نزديــك خورشــيد فرمــانروا    
)6/216/21: 1385فردوسي، (  

چو خورشـيد بنمـود تـاج از فـراز    
)2/80/84: همان(  

  

و شود تا حامي تاج شهرياران و نماد قـدرت  ها حك مي بر درفشخورشيد نقش همچنين 
  :چيرگي آنها باشد

 كفــشابــا گــرز و بــا تــاج و زرينــه
 

پيكر درفـش پس پشـت خورشـيد 
)4/26/294: همان(  
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  رنـگبگو كـان سـراپــردة هفـت

ــر  ــرز خورشــيد پيك   درفشيكــي ب

  

هــاي پلنــگبــدو انــدرون خيمــه
سرش مـاه زريـن غالفـش بـنفش    
 

)2/212/547:همان(  

عنـوان جـانوري خورشـيدي و مظهـر      به(وجود تكرارشوندة نمادهاي خورشيد و شير 
توانـد در ارتبـاط بـا همـين     هاي شاهان ايرانـي از ديربـاز، مـي    در پرچم) زميني خورشيد

كتاب شاهان است و عطـف بـه پيونـد     شاهنامهبا توجه به اينكه . نمادينگي رخ داده باشد
مفهومي ميان خورشيد و سلطنت در اساطير، علـت اهميـت عنصـر خورشـيد در فضـاي      

هـاي تاجـدار مـاه و    بـه تعبيـر بـويس، وجـود نمادينـه     . شودتا حدي روشن مي مهشاهنا
هاي ايرانيان هاي شاهان و بزرگان كه از عهد هخامنشيان در نگارهخورشيد در كنار پيكره

رايج بوده، حاكي از همين ارتباط و متضمن تشبيه شكوه و فرهمندي شاه به اين عناصـر  
  ). 1975a :115 -16بويس، (است مقدس فلكي بوده
هاي فرهنگي در آيين مهر، در رابطه بـا رمزپـردازي اسـطورة     ترين سنتيكي از اصلي

شود كه در گرز گاوسر بقاياي آن بر قرباني كردن گاو نخستين در آيين مهري تكميل مي
  .است جا مانده
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د را از نقشي كه است كه اين ارزش خو شاهنامهدر  نمادينترين جانوران يكي از مهم گاو
بـا توجـه بـه خاسـتگاه مشـترك تـاريخ       . اسـت ايراني داشته، كسب كردهدر اساطير هندو

ويژه اشتراك اساطير هند و ايران در تاريخ اسـاطيري ايـران در    اساطيري ايران و هند و به
ين در ريـگ وداي هنـدي و   و اشتراك اين مضـام ) پيش از منوچهر(بخش اول پيشدادي 

كشـي فريـدون و كشـتن اژدهـا در     اژدها ةاسـطور  ةهاي كهن ادبيات اوستايي، مقايساليه
  :فرهنگ ودايي نيز در تكميل اين تحليل سودمند خواهد بود

كه تقدس ديرپاي گاو هنوز در باورهاي مـردم ايـن سـرزمين بـارز      -  در اساطير هند
شود و خداي زايانندة آسـماني، بـه سـيماي    قياس ميجا با گاو  همه 1»ايندرا«ايزد  - است

ايـن همـان    .كندگاوي كه ابعاد كيهاني دارد، آميزش مي اي به شكل مادهگاوي نر، با الهه
چيـز   زايندة همـه ) 38مانداالي دهم، سرود ( ريگ ودااست كه در  2»ويشوروپه«ماده گاو 

                                                 
1. Indra 
2. Vishvarupa 
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بـا همـة خـدايان در    ) سـرود دهـم  ( 1ودا اتـرو بخشـد و در  چيز جـان مـي   است و به همه
. شـود زايد و حيات خدايان و آدميان بـه آن نسـبت داده مـي   همة كيهان را مي ،آميزد مي

آسياي صغير و آشـور باسـتان و ارتبـاط     ،اروپاييخصوص در افكار هندو اين تقدس گاو به
در روزگـاران   ت است كـه گـاو  آن با طوفان و رعد و زايايي، به باور الياده، بيانگر اين واقعي

پرستيده ] خداي جو زمين[عنوان تجلي قدسي خداي زاياننده و مظهر آثار جوي  كهن به
حرمـت  . )8- 97: 1376اليـاده،  (انـد   خـورده است و حتي مردمان به آن سـوگند مـي  شدهمي

  . گرددميو ارتباط آن با حيات و زايايي بركشتن گاو نيز به همين تقدس گاو 
فرنبـغ  (است  عنوان پنجمين آفريدة اورمزد ياد شده به »آفريدهيكتاگاو «از  بندهشن در
مطابق روايات زرتشتي، اين گاو در حملة اهريمن بـه جهـان اورمـزدي    . )40: 1369دادگي، 

هاي مختلف اش به ماه رفت و پس از آن كه در نور ماه پالوده شد، گونهكشته شد و نطفه
و ) Gao( »گئو«در پهلوي نيز گاو، . )20: 1373كرتيس، سرخوش (جانوران از آن پديد آمدند 

بـا   و رفتـه است؛ حياتي كه مينوي به شمار مـي  ، به معني حيات و زندگي »گَئَو«از ريشة 
گئـو  [ »گوسـفند «است؛ تركيبـي كـه در واژة   شدهاز آن ياد مي) مقدس( »اسپند«صفت 
البتـه برخـي    ).8- 27: 2004، 3يان جاهراو نا 3- 81: 1982، 2يارشاطر .كن(است باقي مانده] اسپند
اروپايي، به تغذيـة ايـن اقـوام از    خصوص در فرهنگ هندو شناسان اين تقدس را، به ديرين
و استفاده از شير و پوسـت و  ] گوزن تركيب ديگري از ريشة گئو است[هاي شمالي  گوزن

ادواري كه ايـن  اند؛ هاي سرد بعد از آخرين عصر يخبندان نسبت دادهگوشت آنها در دوره
 مردمان با گرسنگي و سرما و مرگ دست به گريبان بودند و تنها منبع تغذيه و پوشـش و 

، ديگـران  و 5و ماتسـومرا  8- 254: 2006، 4شـارپز  .كن(آنها، همين جانوران مقاوم بودند  »حيات«
هـزار سـال پـيش بـه پايـان       هاي اين عصر يخبندان كه حـدود يـازده  بازمانده ).79: 2008

سازد، را در برابر آن مي »ور«رسيده، در اسطورة جمشيد و سرما و طوفان مهركوشان كه 
در صورت پذيرش اين فرضيه، تقدس نـور و خورشـيد و    ).2فرگرد  ،ونديداد(است  باقي مانده

تواند در ارتباط بـا خـاطرة    اروپايي، ميهاي هندو نيز در فرهنگ) مظاهر روز و گرما(آتش 
                                                 
1. Atharva-Veda 
2. Yar-shater  
3. Narayan Jha 
4. Sharpes 
5. Matsumura 
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مقـدس   ةمايـ (، بـا گـاو   )مظهر شـب (هاي طوالني عصر يخبندان باشد كه پيوند ماه  شب
هـاي كهـن    در مورد ارتباط گاو بـا مـاه در تمـدن   . كندرا توجيه مي) زندگي در اين عصر

شواهد بسياري موجود است و بر اساس مدارك موجود، در ايران باسـتان، گـاو نمـاد مـاه     
  ). 21: 1367صمدي، ( است شدهته ميشناخ

هـاي  در نگـاره . اسـت كرده نخستيندر آيين ميتراييسم، ايزد مهر اقدام به كشتن گاو 
كه نمـاد مهـر و خورشـيد     - شدن گاو توسط شير  ميترايي، اين نبرد گاه به صورت دريده

طبيعـت  اين نماد مهري را رمزي از رستاخيز و تجديد حيات . استنيز نمودار شده - است
همچنين با توجه به تأخر  .)185: 1371رضي،  .كن(اند دانسته] غلبة خورشيد بر ماه[در بهار 

 /خورشـيد [پرستي در ايران و وجود سنت غلبة توتم جديد پيشينة خورشيدپرستي بر ماه
هاي توتمي، اين نماد را اين گونـه   در دوره هاي انتقال تمدن] گاو/ماه[بر توتم قديم ] شير

ـ (گيرد اند كه توتم غالب، توتم مغلوب را در اختيار ميكرده تفسير . )35: 1367صـمدي،   .كن
اروپايي از عصـر  تقدس گاو با خاطرة ازلي قـوم هنـدو   البته در صورت طرح فرضية ارتباط
تواند يادآور لزوم قرباني كردن اين جـانور سـپند بـراي    يخبندان، غلبة مهر بر گاو، هم مي

اي از پايـان عصـر يخبنـدان و چيرگـي روز و     وره باشد و هم نشـانه تداوم زندگي در آن د
  .و سرما) گاو(و گرما، بر شب و ماه ) مهر(خورشيد 

بـه   .شـد  مـي ن يروي باروري زمـ ين رشدسبب  گاو خونريختن يي، ترايدر اعتقادات م
موسـوم   - در غارها و معابد مهري و بوده مهمار ين، قرباني گاو بسييآاين در همين دليل، 

آن  هايي براي آن تعبيه شده بود كه تصاوير جايگاه - )در رومي Mithraeum( »مهرابه«به 
است؛ مراسمي كه معموالً توسـط روحـانيون و بزرگـان     هاي اين غارها باقي مانده بر ديواره
ـ (شـد  در بهار انجام ميو  »هوم«شربت مسكر دن يهمراه با نوشقبايل،   :1359بـرگ،  ين .كن

بـا توجـه    و در هر حال، اين اقدام مهر در آيين زرتشتي مورد مذمت قرار گرفته. )71و  61
زرتشـت در گاهـان بـه تصـريح از     . اسـت به تقدس ايزد مهر، به اهريمن نسبت داده شده

 »دوردارندة مـرگ «كه آن را  - كند كه در اين مراسم با نوشيدن هومي انتقاد ميروحانيون
گاوها را با شادماني و سرمستي و سـر دادن   - اند و توسط زرتشت منع شده بودخواندهمي

 )44، 32، 20، 12فقـرات  (هـا  يسـنا در . )14/32-  12 :گاهـان (اند كردهفريادهاي بلند قرباني مي
در متون پهلوي نيز بر حرمت كشتن آن  و حذر داشتهزرتشت پيروانش را از كشتن گاو بر
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مورد گاو نر (نيز كشتن گاو ورز  شاهنامهدر ). 124: 1369شايست نشايسـت،  (است تأكيد شده
موجب گسستن فره ايزدي از كشـندة ايـن   ) زايا، ماده(و گاو زهي ) در كشاورزي استفاده

  :شودحيوان مقدس مي
 مريزيــد هــم خــون گــاوان ورز   
ــي   ــاو  زه ــت گ ــن كش ــد ز ب  نباي
ــد    ــار ش ــاو بيك ــر گ ــري مگ  ز پي

  

كشتن بـه مـرز  كه ننگ است در گاو 
هيكه از مرز  بيرون  شــود  فــــرّ  

شــد  به چشـم خداونـد خـود خـوار    
)1857- 7/410/1859: 1385فردوسي، (  

  

. آيـد ايراني به شمار ميلي بر نقش توتمي آن در فرهنگ هندوحرمت كشتن گاو، دلي
تـوتمي و  بر حمايت آنها توسط روح حيواني  رابطة متقابل ميان توتم و افراد قبيله، مبتني

كردنـد و بـه همـين دليـل، از     احترامي بود كه در ازاي اين حمايت، نثار آن حيـوان مـي  
در صـورتي كـه گيـاه     - يا از خوردن و چيـدن آن  - در صورتي كه حيوان بود - كشتن آن

البته تقدس حيوان تـوتمي، در شـكل آيينـي آن،    . )12: 1346شاله، (كردند پرهيز مي - بود
شد؛ يكي ديگـر از اشـكال    گر نمي دن گوشت جانور مقدس جلوهفقط در قالب تحريم خور

اعتقادي درمورد جانور توتمي، خوردن گوشـت آن بـه شـكل آيينـي و كشـتن و قربـاني       
اعضـاي قبيلـه، بـا    «اسـت  شـده قرباني كردن جانور توتمي باعث مـي . استكردن آن بوده

ود را بـا خـدا مسـتحكم    خوردن توتم و همساني با آن، به تزكية نفس پرداخته و اتحاد خ
از اين منظـر، كشـتن گـاو نخسـتين توسـط مهـر و خـوردن         .)231: 1362فرويد، ( ».سازند

تنها به معناي اهريمني بودن ايـن موجـود نبـوده، بلكـه     گوشت آن در مراسم مذهبي، نه
وتمي ايـن  و خود مؤيد ديگـري بـر نقـش تـ     1»قرباني«است از مظاهر اسطورة  توانستهمي

بـراي خـدايان    2ت مقـدس يـ ك هويشه داراي يده همشون قرباني باشد؛ زيراجانور مقدس 
بينـي مهـري،   اين قرباني نمادين و كيهاني در جهـان  )6(.)45: 1981، 3هوبرت .كن(است هبود
هاي ميترايي و ايراني كهـن بـوده كـه در     سازيها و پيكره نگاري ترين مضمون شمايلمهم

اسـت و در  شـده نمـودار مـي   - و همچنين شير و گاو -  قالب تصوير نبرد ميان ميترا و گاو
  :ودشهايي از آن ارائه ميذيل، نمونه

                                                 
1 . Sacrifice 
2 . Sacred Victim 
3 . Hubert 
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  )victorian.fortunecity.comتصوير برگرفته از سايت (

 

  
  )theancientweb.comتصوير برگرفته از سايت (
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است كه مناسـبت خاصـي بـا ميتـرا دارد و      »پارسي«هفت مرحلة تشرّف مهري، يكي از 
برد كه حاصل مغز و او دروگري ايزدي است و خرمني را به خانه مي. نشانة آن داس است

، از خـون گـاو گياهـاني    وداو اوسـتا  در  ).181- 182: 1372ورمـازرن،  (خون گاو قرباني است 
تزئين معبد مهر را با گل و گياه، مرتبط با تأثير اين قرباني شـگفت    .)20: همـان (د نروي مي
او جـاري  دانند، زيرا هنگامي كه گاو در حالت تشنج ناشي از احتضار بود، خوني كه از مي
 22گونه غله و  55جا كه مغز او بر زمين فرود آمد، را آبياري كرد و در آن ها شد، گندممي

نيز گـاوي   شاهنامهدر . )13- 12: 1366و زادسپرم،  3- 82: همان(بخش روييد  گونه گياه درمان
، مقدمـة  )مظهـر خشكسـالي  (مقدس وجود دارد كه قرباني شدن آن بـه دسـت ضـحاك    

 »برمايـه «ايـن جـانور نمـادين، گـاو     . گشايش و رهايي جهان از تيرگـي و فالكـت اسـت   
در داستان فريـدون، فرانـك طفـل خـود را بـراي دور      . است) برمايون يا پرمايه يا پرمايه(

شـير  پـرورش بـا   دايگي و براي (به نگهبان مرغزار نخست كردن از چنگال ايادي ضحاك 
سـپرد تـا او را بـا    و پس از سه سال، به مردي عابد در كوه مقـدس البـرز مـي    )گاو برمايه

متبلـور  (و آنگاه در پرتو حمايت مينوي ) تقدس گاو و سبزي مرغزار(جوهر سپند زندگي 
  :پرورش دهد) ز كه مرز زمين و آسمان استردر نمادينگي كوه الب
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 يكــي گــاو  برمايــه خواهـــد بــدن
  

ــدن   ــد ب ــه خواه ــانجوي را داي جه
)1/57/99: 1385فردوسي، (  

  

پـور  [ 1فريدون اَثفيان، پسر پورتُرا«: دارند »گاو«نام همه بر بندهشناجداد فريدون در 
: 1369دادگـي،  فرنبـغ  ( »]...سـپيد گـاو  [ 3، پسر سپت تُرا]سياك گاو[ 2، پسر سياك تُرا]گاو

. )142: 1362بهـار،  (اسـت  كه بيانگر اين حقيقت است كه گاو توتم خاندان وي بـوده  ،)149
اسـت و  بـوده ) دايه و توتم خانوادگي او(و گاو برمايه ) پدر فريدون(ضحاك، كشندة آبتين 

كشد و همسـرانش را كـه دختـران جمشـيدند، آزاد     فريدون به تاوان اين جنايت او را مي
كارنوي، (زاست دهاك اوستايي از تجليات ابرهاي سياه طوفاناينكه اژيبا توجه به . كندمي

زا، و پـس از تطبيـق شخصـيت ضـحاك      او، نمادي از ابرهاي زايـاي بـاران  و گ )85: 1341
كشـته  ] وداريگمعادل فريدون در [ 4با اژدهاي ويشوروپة ودايي كه توسط تريتهشاهنامه 

به احتمال بسيار، گاوهاي ويشـوروپه   .كرد دا آزاشمار او ر شد و تريته اسبان و گاوهاي بي
 زيـرا در  ،افتنـد اند كه به دست فريـدون مـي  نيز معادل همان همسران ضحاك مار دوش

ابرهـاي   فريـدون  واقـع در. آورنـد ها، گاوهاي شيرده و زنان، هردو نمـاد ابرهـاي بـاران   ودا
به همين دليل، بـراي   ).83: 1373بهار، (آوري را كه ضحاك زنداني كرده بود، آزاد كرد  باران

دهـد؛ گـرزي كـه    كسب اين پيروزي بزرگ، فريدون فرمان سـاختن گـرز گاوسـر را مـي    
  :كندفردوسي قامت آن را به فروزندگي خورشيد تشبيه مي

ــده ــد داننـــ ــران بياريـــ  آهنگـــ
ــان ــت زود  جه ــار بگرف ــوي پرگ   ج

ــد ــاري نگاري ــيش  نگ ــر خــاك پ  ب
  بــه پــيش جهــانجوي بردنــد گــرز

  

...فرمــود  بايــد گــران يكــي گــرز  
ــود   ــان نم ــر بديش ــرز پيك  وزان گ

...ميش هميــدون بســان ســر گــاو
فــروزان بــه كــردار خورشــيد بــرز

)257- 265/ 9: 1385فردوسي، (  
  

بخشي آسمان، در برابر اژدهاي سـياهي   اين سالح مقدس، ابزار دفاع از زايايي و بركت
هـاي دادخـواهي فريـدون بـر     است و انتقام گاو مقدس، از انگيـزه ) ضحاك(و خشكسالي 

  : ضحاك
                                                 
1. Purtôrâ 
2. Syâktôrâ 
3. Spêt- tôrâ 
4. Trita 
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ــور آن نيــك ــنم پ ــينم  بخــت آبت
 دايـه بـود   همان گـاو برمايـه كـم   

 پــايزبــان چار ز خــون چنــان بــي
ــاو   ــرزة گ ــدين گ ــرش را ب  چهرس

  

...كه بگرفت ضحاك زايـران زمـين   
تــنش همچــو پيرايــه بــود ز پيكــر

...راي چه آمـد بـر آن مـرد ناپـاك    
بكـوبم نـه بخشـايش آرم نـه مهـر     
 

)223- 228/ 69-1/70:همان(  

اين خويشكاري گرز گاوسر و پيشينة اساطيري آن در نـابودي شـر، آن را تبـديل بـه     
عنوان يـك   اين ابزار، به. استترين ابزارهاي نبرد با دشمنان اهريمني كردهيكي از نمادينه

اي اسـت كـه از فريـدون بـه ديگـر شـاهان و پهلوانـان        سالح مقدس، ميراث فرهمندانـه 
ايـن  . جوينـد ناپذير خود با شر، از آن يـاري مـي   رسد و آنها در نبرد پاياننيز مي شاهنامه

گرز، سالح گرشاسپ و سام نريمان بوده، گرشاسپ در نبرد با اژدها و رستم نيز در كشتن 
  :پيل سپيد، از آن استفاده كرده بودند

ــت ــا برگرف ــرز ني ــت و گ  دوان رف
 بــرون آمــد از در بــه كـــردار بـــاد

 گــرز زد بــر ســرش تهمــتن يكــي
  

ــت     ــدر گرف ــدن را ره ان ــرون آم ...ب
...ز بـاد  سر پر به دست اندرش گرز و

پيكـرش  كـه خم گشـت بـاالي كُــه   
)28و  21، 1/265/13:همان(  

گيو در داستان فرود، در شبيخون پيران ويسه و سپاه تـوران بـر ايرانيـان، وقتـي بـه      
همـين گـرز نمـادين را در دسـت      ،خيزدميعنوان نگاهدار و نگهبان سپاه ايران به مقابله 

گيـرد تـا   لهراسپ پير نيز در برابر تركتازي مهاجمان توراني، اين گرز را به دست مي. دارد
  :از زرتشت و آتشكدة سپندش پاسداري كند

 به پيري بغريد چـون پيـل مسـت
  

 اي جـادوي زان سـران  هبه هرحمل
  گفت هركس كه ايـن نامـدار  همي

  

  بــه دســتپيـــكريكــي گــرزة گاو 

سپردي زمـين را بـه گــرز گـران    
ـــفنديار   ـــرز اس ــز از گ ــد ج نباش

)61- 63/ 6/139:همان(  

حتي در دورة ساساني نيز شاهي چون بهرام گور، براي دست يافتن به تاج پـدر خـود   
  :از ميان شيرهاي غران، همين سالح نمادين را در دست دارد

 يكـــي گـــرزة گاوســـر برگرفـــت 
  

  شــگفت جهــاني بــدو مانــده انــدر 

)9/301/667: همان(  

انـد  بسياري از آالت نمادين نبرد در اساطير، در اصل ابزارهاي فراطبيعي خدايان بوده
كه در اختيار برگزيدگان و قهرمانان قرار گرفته تا آنها را در مأموريت الهي خود در جهان 
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بـه آن مسـلح    نمونة گرز در اساطير ايران، گرز بزرگي است كه ايزد مهرپيش. ياري كنند
است و در نگاهباني از آفريـدگان، پاسـداري از داد و پيمـان و سـركوب شـر از آن يـاري       

هاي ميترايي، مهر در كشتن گاو نخستين از اين همان گرزي است كه در نگاره. جويد مي
گرزي صـدگره  «: بينيمروشني مي وصف اين گرز را به مهريشت در. است آن استفاده كرده

نشـانه  ] دشـمن و همـاورد  [بر دست گيرد و به سوي مردان همستار ] مهركه [تيغه و صد
گــرزي از فلــز زرد ريختــه و از زر ســخت ســاخته، كــه . افكنــدرود و آنــان را از پــاي در

  ). 96مهريشت، بند ( »افزار است استوارترين و پيروزترين رزم
گاوسـر   گـرز  متفـاوت بـا   ،رودكار مي گرز صدگرة مهر كه براي كشتن گاو نخستين به

درآوردن ضحاك اهريمني  خواهي اين گاو خجسته، براي از پافريدون است كه براي كين
وايراني كه مرگش با ا هويت اساطيري گاو در فرهنگ هنددو نماد باست، اما هر كار رفته به

. بخشي گيتي و گشايش  احوال آدمي مرتبط است، پيوند تـوتمي دارنـد  خجستگي و فره
در حقيقت مولود دو شكل متفـاوت از   ،دو  ابزار و فعل آييني مرتبط با آنهاتفاوت در اين 

شناسـي  هاي بشري است كه بـا دانـش انسـان    مواجهه با قداست توتم جانوري در فرهنگ
چنان كه پيش از ايـن دربـارة نـوع برخـورد گـروه انسـاني بـا تـوتم          آن. قابل تفسير است

شد كه بـا  تم جانوري گاه به احترامي منجر ميتوبا جانوري اشاره شد، فعل آييني مرتبط 
قرائتي كـه در قداسـت گـاو    (پرهيز از كشتن آن حيوان و يا تحريم خوردن آن همراه بود 

و گـاه بـه خـوردن    ) شـود ديده مـي  شاهنامهپرمايه و زشتي كشتار آن توسط ضحاك در 
در ايـن نـوع از    شد، زيـرا گوشت آن به شكل آييني و كشتن و قرباني كردن آن منجر مي

يابند و يـا بـا اسـطورة    برخورد گروه با توتم، از طريق آن، اعضاي گروه با توتم وحدت مي
مشـابه  (طلبنـد  بخشي هستي و حفظ تعادل كيهاني را به ياري مـي قرباني مقدس، بركت

صالح اين فرهنگ ارفتار مهر و روحانيون باستاني در فرهنگ پيشازرتشتي كه زرتشت به 
هـاي اسـاطيري عصـر شـرك، بـا      در رويكرد مصلحانة اديان، بسـياري از آيـين  ). پرداخت
شوند؛ اتفاقي كه به هاي منفي خود تهي و تبديل به قرائتي تازه ميزدايي از جنبهاسطوره

بـه موجـودي    ،تغيير جايگاه نمادين گاو از موجودي كه بايد با گرز صـدگره كشـته شـود   
  .تاوان گناه خود را بپردازد - وسربا گرز گا - شود كه كشندة آن بايد مي

افزاري مقدس و آييني كه نشانة پيروزي خير بر شـر   عنوان رزم استفاده از اين گرز، به
را با خود به همراه داشـته، در بـين پادشـاهان ايـران باسـتان و همچنـين موبـدان ديـن         
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از جنگـي  عنـوان نمـادي    موبدان زرتشتي، گرز گاوسر مهر را به. است زرتشتي رواج داشته
آنها با گرز  ينوع رفتار آيين. كنندهاي شر داشته باشند، با خود حمل ميكه بايد با نيروي

سـه بـار در روز، در بـاالي دوزخ    مهـر، گـرز خـويش را    : شباهت به رفتار مهر نبودنيز بي
چرخاند تا نگذارد ديوان به دوزخيان عقوبتي بيش از آنچه سزاوار آن هستند، تحميـل   مي

تكرار اين رفتار مهر، در عين استحالة خويشكاري و باژگونگي در  ).187: 1373هينلز، ( كنند
هاي مهري  سطح معنايي نماد، نوعي آيين در كيش زرتشتي است كه تأثيرپذيري از آيين

مشابهت اين رفتار آييني موبدان با گرز گاوسر، در مقايسه با گـرز  . در آن قابل تأمل است
در اختيـار   ناپذير، اين چيرگي و غلبه را به مبارز يا دينيارِمنسوب به مهر شكست هصدگر

تكرار حضور گرز گاوسر فريدون در بين پهلوانـان و شـاهان   . كنددارندة آن نيز واگذار مي
هاي پيشازرتشتي چون رستم و ديگر پهلوانان خانـدانش و هـم    هم چهره( شاهنامهايراني 

، در امتـداد همـين سـنت كهـن     )لهراسپ، گشتاسپ و بهرامهاي زرتشتي مثل  شخصيت
  .اساطيري قابل تفسير است

  
  هاي نمادينگي گرز گاوسرتفسير اليه - 5

اروپايي، با توجـه بـه پيشـينة تـاريخي آن در زنـدگي ايـن اقـوام در        گاو در فرهنگ هندو
اين قوم، تاريخي اين جانور در حيات اجتماعي آخرين دورة يخبندان و خاطرة نقش پيش

به نماد  و ندگي و فرهنگ اين اقوام دامدار نقشي توتمي داردجانوري مقدس بوده كه در ز
اين جـانور نمـادين در    هاي مرتبط با البته آيين. است حيات و بركت و فراواني تبديل شده

هايي كه عناصر فرهنگ عصـر   فرهنگدر خرده: ندفرهنگ هندواروپايي ماهيتي دوگانه دار
است، همچون فرهنگ هنـدي و آيـين زرتشـتي، ايـن      ر آنها رشد بيشتري داشتهكشاورزي د

 هاي فرهنگ جانور محترم و كشتن آن عملي ناپسند و از محرمات به شمار رفته، ولي در خرده
هـاي   فرهنـگ  همچون فرهنگ مهري و برخي خرده - متمايل به پيشينة دامداري اين قوم

: است گرفتهباري صورت ميقدس رفتار آييني خشونتبا اين جانور م - متأثر از آن در اروپا
از (اسـت   شـده جمله قرباني كردن آن و يا انجام مراسمي كه به كشتن گـاو منجـر مـي   از

اين دوگانگي نه از ). هايي كه شامل نبرد انسان و گاو بوده استجمله انجام مراسم و بازي
ــاوت گــاو  ــوع  ،دو ماهيــت نمــادين متف ــار «بلكــه از دو ن ــوتميرفت متفــاوت نشــأت  »ت

زدايي شـدة كـيش   هاي جديدتر و اسطورهبيشتر در اليه(گاه تقدس توتم : است گرفته مي



١٠٤   

 

  

  
 

فرزاد قائميدكتر                                           
  
 1391پاييز   ، 21  شمارة            

گاه نيز تـوتم، در   و شدهگر ميدر حرمت كشتن و تحريم خوردن گوشت آن جلو) توتمي
هـر دوي  . استشدهتر، با آييني خاص و در ايامي ويژه، قرباني يا خورده ميهاي كهناليه
كند و مبناي تفـاوت، در عمـل آيينـي    ها، حكايت از تقدس يك نماد توتمي مي آيين اين

است كه برآيند قرائت فرهنگي متفاوت از جوهري ثابت است و هـيچ ارتبـاطي بـه تلقـي     
سه الية نمادپردازي قابل بررسـي   ،در اسطورة ايراني گاو. منفي از يك جانور توتمي ندارد
هاي مفهومي نشأت گرفته از اين سه الية معنايي،  از ارزش است كه در اين مقاله هر كدام

ينـد  ادر تعامل با تكوين اسطورة گاو در بافت حماسي اساطير ايراني تحليل شـدند و از بر 
  : آنها اين نتيجه قابل ترسيم است

در الية كهن اسطورة مهري، كشتن گاو نخستين، نمـادي از انقـالب ربيعـي و نجـات     
در اين فرهنگ، توتم مقدس بـا خشـونت   . دن به گرما و بركت بودطبيعت از سرما و رسي

ايـن عمـل آيينـي بـا ابـزاري      . شود تا بركت از دست رفته به زنـدگي بـازگردد  قرباني مي
بـا توجـه بـه تفسـير كيهـاني      . اسـت گرة ايزد مهر بودهشده كه گرز صدنمادين انجام مي

فعلي كليدي در نظام هسـتي بـوده كـه    موجود در زمينة ارتباط گاو با ماه، اين گرز فاعل 
متضـمن پايـداري چـرخش فصـول و      ،)شـير : يـا نمـاد زمينـي آن   (تكرار آن توسط مهر 

الية دوم، آيين زرتشـتي اسـت كـه    . است بخشي تداوم هستي در نظام كيهاني بوده بركت
هاي زرتشت در گاهان در مورد تحريم عمل روحانيون قبايـل در كشـتن   ويژه با توصيه به
احتـرام بـه جـانور تـوتمي و      .كنـد ه مـي ئني گاوها، قرائت جديدي از كيش توتم را اراآيي

الگـو، رفتـار آيينـي متفـاوتي را ايجـاب      حرمت آزار آن، در اين خوانش فرهنگي از كهـن 
جويي فرهنگ كشاورزي كـه بسـتر فرهنگـي    كند كه با روحية مبتني بر صلح و آشتي مي

نيز همخواني دارد؛ برخالف فرهنگ مهري كه بستر است، دادهدين زرتشت را تشكيل مي
كننـده و متواضـع   كه با روحية كـرنش (دامداري داشته، روح سركش، مهاجر و خشن آن 

در هـر حـال، در ايـن اليـة دوم كـيش      . شودديده مي مهريشتدر ) گاهان متفاوت است
د؛ توتمي، همچنان الگوي كهن كشتن گاو در حفظ بركـت در حيـات كيهـاني نقـش دار    

شود و ايـن بـار،   بنابراين در قرائت جديد اين فرهنگ، كشتن گاو در اهريمن فرافكني مي
: كنـد  اي ديگر با مرگ خود حيات را تضمين ميمطابق روايت متون زرتشتي، گاو به گونه

گـاو  «بـدين ترتيـب   . دشود تا حيات جـانوري از آن آغـاز شـو   نطفة گاو در ماه پالوده مي
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فرهنگ مهري با مرگ خود زندگي  »گاو نخستين«فرهنگ زرتشتي نيز چون  »آفريديكتا
نيـز كـه بـه معنـي      »گـاو «هـاي واژگـاني واژة   كه در اليه(كند را براي جهان تضمين مي

  ). است زندگي است، اين معنا باقي مانده
اساطيري ايران است كـه برمبنـاي تـداوم روايـات مقـدس       - الية سوم، تاريخ حماسي

در ايـن  . اسـت  هاي ساساني و ادبيات حماسي فارسي متبلـور شـده  نامهخداي زرتشتي در
زدايي اساطير در حماسـه، عمـل كشـتن گـاو مقـدس بـه جـاي        اليه، با توجه به اسطوره

اهريمن به يكي از اعوان انساني او كه خود فريفتة اهـريمن اسـت و روح خـود را بـه وي     
آفريـد زرتشـتي و گـاو    جانشـين گـاو يكتـا   گاو برمايون حماسي، . شودفروخته، انجام مي

با شير خود، هم هستي او را ) قهرمان(شود تا با تربيت انسان برگزيده نخستين مهري مي
 ،تربيت قهرمان جامعه توسط توتم مقدس(ور كند و هم نقش توتمي خود را ايفا كند مايه

شود و ني ميتوتم مقدس توسط جانشين اهريمن قربا). مشابه پرورش زال توسط سيمرغ
در روح حماسـه و انگيـزش ناشـي از حـس      »خـواهي  كـين «با توجه بـه نقـش محـوري    

، اين )عصر حماسه(  »حاضر« انسان اورمزدي از اهريمن در زمانابدي  - جويي ازلي انتقام
كنندة جايگاه نخستين سالح موجود در متن جويد كه تكرارانسان برگزيده سالحي را مي

اسـت كـه همـة افـرادش نـام       فريدون خـود از خانـداني برآمـده   . است) گرز(اين اسطوره 
اش پـرورش  خانوادگي گاو دارند؛ همچنين او خود توسط دايگي يك گاو براي نبرد نهايي

اش حفـظ  هاي كيش توتمي در مورد گاو را در مـتن اسـطوره  فريدون همة نشانه. يابدمي
مقـدس نيـز، خـود نـوعي قرائـت       خواهي او از كشندة اين تـوتم است و رسالت كين كرده

زدايـي،  دهـد كـه بـا نـوعي اسـطوره     متفاوت و جديد را در تكوين كيش توتمي نشان مي
خـود   مهر با گرز صدگره. كندخويشكاري نجات طبيعت را از خدايان به انسان منتقل مي

م كشت تا با اين قرباني كهن حيات را تضمين كند و فريدون با گرز خود كه توتگاو را مي
آورد تـا در هـر دو حالـت، بـا     گاو بر سر آن ترسيم شده بود، كشندة گاو را از پاي در مـي 

رهايي اين نطفة مقدس از سيطرة مرگ و نابودي غالب بر زمان حال كه متضمن معنـاي  
ه از گـرز  اسـتفاد . است، تداوم حيات تضـمين شـود  ) و گرما از سرما(رهايي نور از تاريكي 

و ) فرودينگـان و نـوروز  (هاي تجديد سال  ويژه در آيين به ،موبدانسر در مراسم آييني گاو
خواهي است و نقش تشريفاتي آن در هايي چون مهرگان كه مرتبط با مفهوم بركت جشن
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كـه تـداوم    همچنـان  -  ارتباط نيسـت ميان ابزارهاي ديواني نيز با اين پيشينة فرهنگي بي
كرار نقشي است كه اين سـالح نمـادين   متضمن ت -  حضور آن در سرپنجة پهلوانان ايراني

  . در غلبة غايي خير بر شر دارد
  

  گيرينتيجه - 6
عنوان يك رخـداد ازلـي، از ضـروريات انقـالب      واقعة كيهاني غلبة مهر بر گاو نخستين، به

بخش چيرگي نور بر تـاريكي و گرمـا و    زمستاني و متضمن تحويل كيهاني فصول و طليعه
ناپـذير بـا    نمود آييني اين نبرد كيهاني كه مهر شكسـت . است بودهبهار بر سرما و زمستان 

گرزي جادويي آن را انجام داده بود، در فرهنـگ مهـري، در قالـب اسـطورة قربـاني گـاو       
بـا وجـود تقبـيح    . شـد مقدس متبلور شده بود كه بايد هر سال، مقارن با بهار، تكرار مـي 

اساطيري آن در اسـاطير ايرانـي در   شكل آييني اين اسطوره در فرهنگ زرتشتي، معناي 
قالب پااليش نطفة جانوران و زايايي طبيعت از نطفة گاو قرباني شده و در حماسة ايرانـي  

و خويشكاري ابزار نمـادين گـرز   ) پرمايه(سمبول زايايي  خواهي گاو مقدسِدر قالب كين
د، تكرار اسـطورة  فرهنگي خو ةزمين ، در پيش)ابزار نمادين(اين نماد . شودگاوسر ديده مي

نبرد كيهاني مهر و گاو نخسـتين را كـه از نمودهـاي اسـطورة قربـاني و الزمـة رويـش و        
نمونـة   سالح مهر در اين نبرد ازلـي، پـيش  . استبخشي طبيعت است، نمادينه كرده بركت

اسـت كـه مظهـر صـالبت ايـزدي و      ) و نه عـين آن (افزار نمادين كردارشناسانة اين جنگ
كنندة پايايي فرهمندي و خجسـتگي مينـوي   روشني بر تاريكي و تضمينپيروزي محتوم 

گرز گاوسر، در تداوم خويشكاري اين اسطوره، تبـديل بـه ابـزاري    . در گسترة گيتي است
است كه ترسيم شكل گاو بر كالبد آن، متضـمن تكـراري پيـروزي     جادويي و نمادين شده

اي كـه  گئو يا گاو، هسـتي (يداري زندگي اي براي پاابدي مهر بر اين جانور سپند و الزمه
تجسـم مـادي مهـر در پرتوهـاي     (و روشـني  ) قرباني شدن آن الزمة ادامة حيـات اسـت  

گيري ابـزار نمـادين گـرز گاوسـر در     بدين ترتيب، شكل. است) شودگر ميخورشيد جلوه
فضاي داستاني شاهنامه، واجد تفسيري از نمـادپردازي گـاو در اسـاطير اسـت كـه آن را      

  .توان مرتبط با اسطورة قرباني كردن گاو نخستين در آيين مهري دانست مي
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  نوشتپي
است، بـه جنـگ خورشـيد رفـت و      كه از صخره زاده شده) ميترا(مهر «بنابر اساطير،  - 1

] اسـت  كه به صليب شكسته مشهور شده[پس از پيروزي برآن، سوار بر گردونة خورشيد 
پيوستگي ايـن دو  . شخصيتي يگانه به شمار آمدند] دواين [به آسمان رفت و از آن زمان 

 .)25: 1350آبـادي،  ( »اسـت  اي است كه مهر، پرتو و انـوار خورشـيد معرفـي شـده    به گونه
 و ب، بـاد، خـاك  آزش چهار عنصر اصـلي  يآم ي شكسته است كهپايك چليمهر  ةگردون
اين همان نمادي است كه آدولـف   ).1- 33: 1356بختورتاش، . نك(كند را نمادينگي مي آتش
زعـم خـود، آن را    عنوان نماد حزب نازي به كار برد تا به به - كه يك ضدسامي بود - هيتلر

در ذيـل، تصـوير آن بـر يـك     . عنوان يك نشانة آريايي، در مقابل تفكر سامي قرار دهد به
  :شوداست، نشان داده ميمهر باستاني كه در حوالي قم كشف شده

  
  )gardoonehmehr.bravehost.comتصوير برگرفته از سايت (

  
در تحليـل ايـن مـتن، پـس از     ) مستشـرق هلنـدي  ( 1، تيلمهريشتدر مورد قدمت  - 2

كـه   6- 1جمله بنـدهاي  از(دهد حذف قطعاتي كه عالئم نفوذ كيش زرتشتي را نشان مي
اي از مـتن آريـايي   ، مابقي اين يشت را بازمانـده )اي پيرامون توحيد است مقدمة برافزوده

  ).32 :1903تيل، (ست ا داند كه نمايانگر برخي اعتقادات دئويسناكهني مي
  :جملهبسيار است؛ از نامهشاهشواهد سوگند به توتم خورشيد در  - 3

 بـــدان برتـــرين نـــام يـــزدان پـــاك
  

 به جان و سر شـاه و خورشـيد و مـاه   
  

 بگويش كه گفت او به خورشيد و مـاه 
  

 به يزدان پـاك و بـه خورشـيد و مـاه    
  

...خـاك  تيره خورشيد و بربه رخشنده
)1/96/279: 1385فردوسي، (  

دادار هرمــزد  و تخــت و كــاله  بــه 
)3/225/3430: همان(  

كــاله بــه زنّــار و زردشــت و فــرخ     

 

)74/ 223/ 7: همان(  
ــه تخــت و كــاله  ــه آذرگشســب و ب ب

)8/295/4134: همان(  

                                                 
1. Tiele 
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، 20: 1367روايـت پهلـوي،   (در ديگر متون پهلوي بر اهميت نيايش خورشيد تأكيد شده  - 4
گانـة ظهـور خورشـيد در     هـاي سـه   به مطابقت اوقات شرعي نمازها با زمـان  و )113و  73

و اهميـت گـزاردن ايـن     )89: 1369شايست نشايسـت،  ( - دم، نيمروز و غروب سپيده - آسمان
  .است پرداخته شده )69- 70: 1364مينوي خرد، (سه نماز در برابر خورشيد 

) سمت چپ(ميترا همراهي با ) سمت راست(اهورامزدا  توسطگذاري اردشير دوم تاج - 5
دريافت  اهورامزداشهرياري خود را از  تشريفاتيتاج كه حلقه يا نيم ايستاده بر نيلوفر آبي

يـن ايـزد در تعريـف نهـاد پادشـاهي و ضـرورت       سياسي ا - ؛ حاكي از نقش دينيكند مي
  :موبد - حمايت او از شاه

  
  )ganjinehhonar.ac.irتصوير برگرفته از سايت ( 

  
د اســطورة قربــاني كــاربرد دارد، شناســي در مــور كــه در اســطوره »Sacrifice«واژة  - 6

  ).275: 1981، 1ديويس( است »يافتهتقدس«و به معني  »sacred«ريشه با  هم
 
  :منابع

  .دانشگاه تبريز: تبريز، فردوسي ةها در شاهنام ينيآ ،)1350( آبادي باويل، محمد
  .سروش :، ترجمة جالل ستاري، تهرانرساله در تاريخ اديان ،)1376(ميرچا الياده، 

  .علمي :شكوه، به اهتمام تاراچند و جاللي نائيني، تهران، ترجمة محمد دارا)1368( اوپانيشاد
  .مرواريد :جلد، تهران2جليل دوستخواه،  ، گزارش و پژوهشِ)1384( اوستا

ـ   گردونة  ،)1356( اهللا نصرت، بختورتاش مطبوعـاتي   ةسسـ ؤم :، تهـران مهـر  ةخورشـيد يـا گردون
  .عطائي

  .توس :، تهران)پارة نخست( پژوهشي در اساطير ايران ،)1362(بهار، مهرداد 
                                                 
1. Davies 
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  .فكر روز :، تهرانجستاري چند در فرهنگ ايران ،)1373( ـــــــــــ
  .دانشگاه تهران: تهرانج،  2، ها يشت ،)2536(پورداوود، ابراهيم 

  .بهجت: ، تهران)ميترائيسم(آئين مهر  ،)1371(رضي، هاشم 
  .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي :فخرايي، تهرانترجمة مهشيد مير ،)1367(روايت پهلوي 

  .تابان :، تهران1ج ، ترجمة جاللي نائيني،)1348( )گزيدة سرودها(ريگ ودا 
مؤسسة مطالعات  :تهرانتقي راشد محصل، ترجمة محمدهاي زادسپرم،  گزيده ،)1366(زادسپرم 

  .و تحقيقات فرهنگي
  .مركز :تهرانمخبر،  عباس ةترجم ،هاي ايراني اسطوره ،)1373( سرخوش كرتيس، وستا

: تهـران منـوچهر خـدايار محبـي،     ترجمـة ، تاريخ مختصر اديـان بـزرگ   ،)1346( شاله، فليسين
  .دانشگاه تهران

مؤسســة مطالعــات و تحقيقــات : تهــران رجمــة كتــايون مزداپــور،ت ،)1369( ايســت نشايســتش
  .فرهنگي

  .علمي و فرهنگي :، تهرانماه در ايران ،)1367(صمدي، مهرانگيز 
 :تهـران  ، به كوشش سعيد حميديان،)از روي چاپ مسكو(شاهنامه  ،)1385(فردوسي، ابوالقاسم 

  .قطره
  .توس: ، ترجمة مهرداد بهار، تهرانبندهشن، )1369(دادگي فرنبغ 

  .آسيا: ، ترجمة ايرج باقرپور، تهرانتوتم و تابو، )1362(فرويد، زيگموند 
  .كتابفروشي اپيكور :تبريز، ترجمة دكتر احمد طباطبايي، اساطير ايراني ،)1341. (جي. كارنوي، ا

، ترجمـة جليـل   هاي ايران و چـين باسـتان   ها و افسانه آيين ،)1362(كوياجي، جهانگيركوورجي 
  .فرانكلين هاي جيبي و شركت سهامي كتاب :دوستخواه، تهران

  .توس :تهراناحمد تفضلي، ترجمة ، )1364( مينوي خرد
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