
 

 
 013 -031، ص 0011بهار و تابستان ، 23، شماره هجدهمشناسی، سال نامه انسان

 مقاله علمی

 ای  رمز کیهانی گاو و نقش آن در نظام اسطوره

 رودان در حوزه فرهنگی زاگرس و میان

2فر الدین رفیع ، جالل1نژادان دیانا رستمی  
 (92/72/8077، تاریخ تأیید: 81/70/8077)تاریخ دریافت:  

 چکیده
گاو نماد جنگاوری و قدرت و عنصر مذکر است که با حمایت از نیروی حیات مانند آتش، خون، گیاه 

شناختی کهن منطقه نقشی بنیادین  هستی شود. این کارکرد در نظام  )زندگی(، شراب و ... مشخص می
پادشاهی و آئینی، و ساختارهای اجتماعی و قدرت  های های پدرتباری )اجاق(، آتشکده دارد و نظام

شود. شاخ، فلزات، ابزارهای نبرد، خیش )چنگک( و آذرخش ابزارها  سیاسی جامعه بر اساس آن بنا می
های ایندر،  رودان که با شخصیت و نمادهای آن در مقابل دشمن، مرگ و نابودی است. در اساطیر میان

شود، این حیوان در منطقه مورد مطالعه نماینده ساختار  خص میاگنی، خشتهر، انلیل و ایزد سین مش
های وابسته به خواص  فرهنگی و نمادین دوران پیشاکشاورزی است و علوم پیشگویی و فناوری

تنیده شده است. در این  ای آن درهم های اسطوره عناصر مادی، مربوط به کارکردهای آن با پرداخت
بخشی ارائه شده توسط  ن حیوان در کارکرد دوم در ساختار سهتحقیق مشخص شد که نمادپردازی ای

های این مطالعه حاصل  گیرد که مهمترین نماد در این ساختار است. داده ژرژ دومزیل قرار می
 ای است.  های میدانی در کردستان و منابع مکتوب و کتابخانه پژوهش

تعویذ،  اجاق و تبار، معابد، قربانی،حیات نباتی )گیاهی(، شاخ، فلزات، نمک، آتش، ها:  کلیدواژه
 ساختار کیهان، جهان تاریکی، نجوم کهن. 
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 مقدمه 
( نمادها و هنرهای 1تحول فرهنگ بشری حاصل تعامل سه بخش اصلی نظام فرهنگی است: 

( فرهنگ و تولیدات مادی. برای مطالعۀ یک موضوع فرهنگی 3ها و مناسک.  ( آئین2انتزاعی. 
شناسی، نخستین نمایندۀ  را در این حوزه بررسی کنیم. گاو در اسطورهضروری است که آن 

قدرت نگهبانی و هدایت حیات و موجودات در بدو پیدایش است و قدرت آن بر اساس ارزش 
گردد. موجودات ماده نیز در  شود و با قدرت جنگاوری شیر و درندگان متمایز می آن تعریف می

گیرند. در فلسفۀ  زی رفتاری تهاجمی و تدافعی در پیش میزمان آبستنی یا زایمان به طور غری
شود و نابودی  ادیان با نخستین آفرینش، خطر تهاجم و در نتیجه حراست از آفریدگان مطرح می

کند و گاو  و خطر مرگ همواره دارای منشأ بیرونی است. گاو کارکرد دوم را هدایت می
و قدرت است. غالباً عناصر نمادینی که  ای در اصل دارای دو معنای نمادین زایش اسطوره

کنند، همیشه از دو وجه قدرت و زایش برخوردار هستند، مانند  پیدایش حیات را بازنمایی می
ای هستند و او نیای گیاهان،  آتش، فلزات، و ... که همگی تحت حمایت نمادین گاو اسطوره

های حیات و  مینی و محافظ نطفهالنوع ز چهارپایان، فلزات، انسان و ... است. این حیوان رب
شناسی نقش قابله  نگهبان دروازۀ دوزخ و جداکنندۀ عالم برزخ از دوزخ است که در نظام کیهان

 را دارد و خدای آفریننده نیست.
نقوش گاو یکی از تصاویر رایج در هنر پیشاتاریخی است. در فرهنـگ خیـامی واقع در 

هایش در داخل منازل و نیز  گـاو وحشی با تمام شاخ سواحل شرقی دریای مدیترانه، سـر کامـل
(. 1331فر،  اند )رفیع و این اعمال جنبه هنری نداشته  شاخ گاو درون دیوارهای منازل دفن شده

سال پیش از میالد که زمان آغاز تغییرات مهم در خاورمیانه است،  0999( حدود 2و  1)تصویر 
ن هستند و این دو نماد در سراسر دورۀ نوسنگی در دو تصویر زن و گاو، تصاویر مهم و نمادی

توان مذهب مردم آن زمان را آئین مربوط  خاورمیانه و نزدیک نقش مهمی دارند، به طوری که می
های  (  در همۀ فرهنگ1(. )تصویر Cauvin, 2002: 29, 123, 124به پرستش گاو نر دانست )

 (.03: 1330)الیاده، سنگی شرقی، ورزه گاو رمز قدرت بوده است  پارینه
در وداها و متون زرتشتی تجسم ورزه گاو با شخصیت ایندره و آگنی همراه است.  آگنی 

ها پرورش یافته و گاهی  خورد و او گاوی است که در میان آب سیصد و شصت گاو را می
( و با نخستین انسان )کیومرث( در یک جا آفریده 210، 232: 1331آذرخش است )بهار، 
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(. در اساطیر ایرانی ایزد گوشورن حامی جهان حیوانی و نام او به 21: 1331)دادگی، شود  می
هاست. در ادبیات پهلوی روان گاو  ها و رمه معنای روان گاو است. در اوستا او نگهبان گله

گذارد روان او  خیزد و نمی نخستین است و پرورش جهان با اوست و به دفاع از گرشاسپ برمی
 (.33: 1331هار،  به دوزخ رود )ب

رودان انلیل، پسر انو، یکی از مهمترین خدایان در مجموعۀ خدایان معابد اصلی  در میان
شناسی بابلی و سومری، هر سال دوازده ماه دارد که همۀ آنها با سه ستاره مرتبط  است. در کیهان

های  )خدای آبهای قسمت شمالی زمین(، ائا  گانه انو )برای ستاره های سه هستند. این ستاره
های میانی  های فراخ و برای ستاره های جنوب( و انلیل خدای سرزمین زیرزمین و برای ستاره

(. او پدر خالق طوفان سهمناک 21: 1301هاست( هستند )استیل،  )مربوط به گروه استوایی ستاره
از فرزندان (. نینورته یا نین گیرسو و اینانا 139، 131: 1333و گاو وحشی است )بلک و گرین، 

شود؛ لوح  های انلیل در نینورته ظاهر می (. در حقیقت بیشتر ویژگی139او هستند )همان، 
رباید؛ او خدای آذرخش و خیش کشاورزی،  سرنوشت برای انلیل بود که نینورته آن را از او می

د بینی در هفتا (. صدها پیشگویی و طالع231 و 220، خدای جنگجو و فوائد زراعی است )همان
های جوی  انلیل نوشته شده است که بیشتر به موقعیت ماه، خورشید و پدیده-لوح، با عنوان انوما

شناختی بود که یکی از مناسک  (. بر اساس این نظام کیهان33، 32: 1301مربوط است )استیل، 
: 1330مجیدزاده، رودانی، پاشیدن آب بر گاو نر و مشاهدۀ حرکات آن بوده است ) بینی میان طالع
رودانی و به شکل گاو بود )شوالیه و گربران،  در هنر آشوری نیز سین خدای قمری میان (.01

خداست. او داور مردگان بود که سرنوشت آنها -ای از ماه ( که خدای مذکر و نمونه132: 1331
شد که هالل ماه بر پیشانی دارد )جیمز،  زد و گاهی به صورت انسانی نشان داده می را رقم می

1339 :303 .) 

 عناصر و نمادهای وابسته به گاو
در فلسفۀ ادیان، بیماری، مرگ، خشکسالی و ... از جانب اهریمن است. آغاز آفرینش با  فلز:

(. آفرینش گیاه با آفرینش 29و  33: 1331حیات آلی، گیاه و سپس پستانداران است )دادگی، 
(. مهمترین این فلزات 20همان، مینوی شهریور متقارن است که فلزات را به خویش گرفت )

(. فلز در اینجا به معنای مواد 221: 1333نقره است و نقره با ماه مرتبط است )شوالیه و گربران، 
ای تمام حیات آلی شامل گیاهان و حیوانات و عنصری نهفته در خاک است.  معدنی و منبع تعذیه
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و در مجموع به معنای عنصر ها، خاک و ... است  از طرف دیگر فلز مفهوم کلی برای سنگ
های دیگر است. در ایران باستان بُخورسوزها معموالً از فلزاتی مانند نقره  بنیادی و نیای پدیده

(. ظروف و اشیاء مناسک قربانی در کیش زرتشت همه 231، 232، 231: 1331بودند )گیرشمن، 
خورشید و « شهریور»ی (. در بنُدهش آمده است به یار233: 1331از جنس فلز بودند )بویس، 

)سومه( آفریده شدند و دیوان توان از میان بردن آن آسمان فلزی را ندارند « هوم»آسمان، 
هایش از طالست  (. در روایات باستانی، پاهای گاو فریدون از نقره و شاخ20: 1331)دادگی، 
ست، سرشت زی (. نخستین انسان )کیومرث( با گاو نخستین در یک جا می321: 1330)بیرونی، 

فلزی دارد و بعد از مرگ او هفت نوع از فلزات یعنی آهن، طال، نقره، قلع، سرب، جیوه و 
: 1333؛ کارنوی، 123، 112، 20: 1331؛ بهار، 21، 11: 1331الماس به وجود آمدند )دادگی، 

دار (. یکی دیگر از کاربردهای آئینی فلز نقره برای باروری است؛ مثالً زنان ایزدی برای بار23
(. نقره 132: 1303آویختند )آساطوریان و آراکلوا،  آویزی از جنس نقره به گردن می شدن گردن

(. 230، 221: 1333عنصری مردانه و با استخوان، خلسه و خواب مرتبط است )شوالیه و گربران، 
و و مناطق دیگر به دست آمده است، از مس، نقره  رودان میانهای گاو نر که در  غالباً پیکرک

 . (Aruz  & Wallenfeks, 2003: 17, 27, 83,105, 115, 284, 441)سنگ الجورد است 

سازی  جنبۀ دوم فلزات، کاربرد جنگاوری، مثالً ابزارهای جنگ، گُرز و فلز مذاب برای پاک
را « خرشتهر»دومزیل امشاسپند (. 123، 123، 20: 1331جهان و مقابله با اهریمن است )دادگی، 

داند که فلز در همۀ انواع و با هر گونه کاربردی به آن مرتبط است   جنگاوری می کنش دوم یعنی
 کنندۀ کارکردهای مربوط به ایندره هستند. (. امشاسپندان، خرشتهر و شهریور کامل1303: 12)

آتشِ گیاهان به ناسوختن »بر اساس فلسفۀ باستانی، سرشت گیاهان از آتش است و  :گیاه
 -1های زیر را دارند:  (. گیاهانی که با نماد گاو همراه هستند، ویژگی121: 1331)دادگی، « است

الطیب، خیزران،  شوند؛ مانند تاک )مو(، سنبل ای و علفی که غالباً با ریشه تکثیر می گیاهان ریشه
گیاهانی که معموالً دانه و میوه ندارند و بیشتر از صمغ و شیرۀ آنها  استفاده  -2پنجۀ مریم، 

های بُخور معابد و قربانی  گیاهانی که دارای گل هستند و در آئین -3سکرآور هستند،  شود و می
چوب و ریشه و ساقه در آنها تمایزیافته  -2نقش دارند؛ مانند گل سرخ، آویشن، نیلوفر، ژاله و 

ها، رمز حیات نخستین و  نیست؛ مانند ریواس و پیاز. این گیاهان به دلیل داشتن این ویژگی
اش با گاو چنین  )گیاه زندگی( هستند. در بُندهش درباره این ساختار گیاهی و رابطهپیدایش 
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خار، تر و شیرین...، پنجم گاو یکتا  پوست، بی شاخه، بی چهارم گیاه را آفرید، بی»آمده است: 
های گاو پنجاه و پنج نوع غله و  آفریده شد، چون درگذشت به سبب سرشت گیاهی از اندام

 (.11، 29)همان، « اه درمانی رُستدوازده نوع گی

شود و رمز زایش، اصل حیات، سکرآور و مرتبط با  قارچ پیوسته با نماد گاو ترکیب می
هایی که  حیات غریزی، جهان زیرین و نماد بارورکنندۀ زنان است. در زبان کُردی به تودۀ قارچ

درخشان و ماده که در آستانۀ گویند؛ یعنی گاو  می 1«ل که مانگاو»اند،  در کنار یکدیگر روئیده
پور،  گیری است. گیاه سومه تجسم باران و در عین حال تخمۀ گاو آسمانی است )اسماعیل جفت
رویاند و آنها  ها را می (. در ضمن اعتقاد بر این است که در موسم بهار آذرخش قارچ121: 1301

 مربوط به گاو )ایندره( است. ارمغان و فرزند صاعقه )ایندرای هندواروپایی( هستند که نماد مهم

بخش مربوط به گاو هستند و شیر گاو یکی از پادزهرهای  خون و شیر عناصر حیات :ماه

ها و بارندگی، ماه نماد  رود. به دلیل رابطۀ ماه با چرخۀ زیستی در زنان و آب  اصلی به شمار می

های  لودن و پرورش نطفهکند. کارکرد اصلی ماه پا دیگری است که نماد زایشی گاو را کامل می

کند. تخمۀ گاو یکتا به ماه  ها ارتباط پیدا می حیات است که در بدو پیدایش به گیاه، زنان و آب

شود  شود و از آن جفتی گاو پیدا می گردد و در آن جان دمیده می شود، در آنجا پاک می سپرده می

اعتقاد مردم این است که بیشتر گیاهان (. بر اساس مطالعۀ میدانی در کردستان 11: 1331)دادگی، 

کنند و دیده شدن هالل دور ماه نیز نشانۀ  دارویی و نمادین در نور مهتاب عطرافشانی می

بارندگی حتمی است. همچنین به اعتقاد کردها اگر هالل ماه کج قرار گیرد، نشانه خشکسالی 

های گاوسانان همسان  شاخ(. در مناطق دیگر جهان ماه را که با 132: 1339است )پرنیان، 

(. 113، 113: 1330کنند )الیاده،  دانند یا اینکه در نور ماه بذرافشانی می شود، مادر گیاهان می می

شود. در  ای تکرار می زیستی و خون در طب سنتی همچون قاعده ارتباط ماه/ گاو با چرخه

فاده از شاخ گاو نر حجامت روشی است که با است 2«شاخ له  که»کردستان شیوۀ معالجۀ منسوب به 

« گئوکرن )شاخ گاو(»، همچنانکه در دین زرتشتی درخت شود زدایی از خون انجام می و سم

(. ارتباط گاو با ماه و باروری در 20: 1333برای مقابله با فرتوتی و پوسیدگی بود )کارنوی، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Mangâw-Kal 
2 Kal-e-šhâkh 



 

 

 

 

 

 0011، بهار و تابستان 23شناسی، سال هجدهم، شماره  نامۀ انسان

  

631 

ز رسوم کردها های کشاورزی در کردستان اهمیت خاصی داشته است؛ به طوری که یکی ا آئین

قرار دادن خیش یا گاوآهن در ورودی خانه و محل ورود عروس بوده است. این رسم به طور 

دهد. در  نمادین باروری و زایندگی و ارتباط آن با گاو )خیش( را در این فرهنگ نشان می

 ،211: 1330های دیگر نیز خیش و گاوآهن نماد مذکر است )الیاده،  بسیاری از اقوام و فرهنگ

(. از دورترین ایام شاخ گاو به هالل ماه تشبیه شده است و خدایان قمری در شرق و 213

. از موارد دیگر استفاده از شاخ گاو در کردستان که 1شوند مدیترانه به هیأت گاوی نمایانده می

رسد ریختن روغن  هنوز هم رایج است، اندودن آن از روغن برای فلزکاری و ... است. به نظر می

ن شاخ گاو بر اساس این فلسفۀ باستانی بوده است که قدرت موجود در شاخ گاو به درو

شود و کارایی آن را افزایش  ابزارهای جنگ، شکار و کشاورزی )از جمله خیش( منتقل می

پس از کشته »گیلگمش ذکر شده است:  اسهدهد. نظیر چنین کاربردی از شاخ گاو در حم می

های گاو را به قطر  سازان را فرا خواند. آنها شاخ ان و اسلحهشدن گاو آسمانی گیلگمش آهنگر

گرفت، او  دو انگشت با سنگ الجورد روکش گرفتند، در هر یک شش حجم روغن جای می

ها مانند خون،  ها و چربی (. روغن131: 1333ها را به قصر برد و به دار آویخت )ساندارز،  شاخ

 .2دش برای خدایان قمری و زیرزمینی پیشکش می

در ابتدا در « آذر برزین مهر»و « آذر گشنسب»، «آذر فرنبغ»سه آتش مقدس ایرانیان : آتش

بودند، بادی وزید و آتش به دریا افکند )دادگی، « سرسیوگ»دریای فراخکرد و بر پشت گاو 

(. ایندرا سرور گاوآهن و خدای کشتزارها و صاعقه است که پیوسته با ورزه گاو 09-01: 1331

 (. 01، 01: 1330شود )الیاده،  یترکیب م

بود و خدای طوفان و جنگجوی بزرگ بود « بعل»و « انلیل»در سومر و بابل ورزه گاو همان 

(. همتای هند و اروپایی این ایزد 02، 00شد )همان:  و زمین غالباً به شکل ماده گاو ترسیم می

دیو خشکسالی  برنده ازبین ش نیروی محرک زندگی وبخ ایندرا است. ایندرا ایزد آذرخش، هستی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( به معنای گاو Mangaw( به معنی ماه و واژۀ مانگاو )Mangaشباهت دو واژۀ مانگا )در زبان کردی )سورانی(  1
 شناختی باشد.  کیهان -ای های کهن اسطوره دهندۀ این قرابت مفهومی نظام تواند نشان می

هر شود که دیو )مظ ای استعاری چنین بیان می ها به گونه تعریف شدن روغن و چربی برای جهان زیرین در افسانه 2
 شود.  موجودات زیرزمینی( کامالً از چربی خلق شده است که با افتادن در آتش گداخته آب می
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، 33: 1301پور،  شود )اسماعیل و خدای طبقۀ جنگاور است که با نوشیدن سومه برانگیخته می

لرزد  . این نبرد آنچنان سهمناک است که زمین و آسمان به خود می(213، 231: 1331 ؛ بهار،31

 (. 3: 1333)کارنوی، 
در مطالعات میدانی شواهدی از کاربرد شاخ گاو به عنوان نوعی شیپور برای اعالن عمومی 

تصویر گاو/  رودانی میانای از فرهنگ  در روستاها و مناطق مختلف به دست آمد که بازمانده
شد که در  یکی از اشکال شیپورها از شاخ طبیعی حیوانات ساخته می رودان میانشیپور است. در 

و « احضار کردن»، «اعالم کردن»درباره آن صحبت شده است که به معنای « گودآ»ای  انهلوح استو
(. جهش 13، 12: 1331 شد )گالپین، بود و گاه با نماد هالل ماه نشان داده می« فراخواندن»

صاعقه با تمثیل دمیدن در شاخ گاو بیان شده است. در قرآن نفخ صور به عنوان دمیدن در شاخ 
(. نفخ صور به حادثۀ آستانۀ قیامت و رستاخیز 30، 09: 1301ده است )منصوری، گاو تفسیر ش

به « صعق»های  شود که همراه صدای مهیب دمیدن در شیپور است. این حادثه با واژه گفته می
(؛ 20-19، یاسین: 01)هود: « صیحه»(، 13معنای صاعقه، مرگ و نابودی و فریاد مهیب )زمر: 

( به معنای ترس و 33)نمل: « فزع»( فریاد عظیم، 0-19)نازعات: « فهراج»فریاد مهیب، مرگ، 
؛ سلحشور و 1301ای هولناک همراه است )منصوری،  استغاثه بیان شده است که با زلزله

( و با نمادپردازی کهن گاو و رابطۀ آن با آفرینش و پایان جهان و صاعقه و... 1303همکاران، 
ز آفرینش با طوفانی تکاور و خروشان همراه است منطبق است. در یک سرود سومری آغا

(. نفخ صور به واسطۀ نماد فلز به گاو ارتباط دارد. پایان جهان و پاداش 11، 12: 1333)ساندارز، 
ای  اش از فلزات و با جاری شدن فلز گداخته و مکافات اخروی با خشتهر به دلیل پشتیبانی
(. کارکرد دیگر خشتهر 32: 1330کند )هینلز،  میمرتبط است که در پایان جهان همه را آزمایش 

؛ 123، 123: 1331گیرد که اهریمن از آن به جهان تاخته بود )دادگی،  ای را می آن است که حفره
(. گاو حیات پس از مرگ را نیز مانند حیات این جهان به طور 232، 233، 233: 1331بهار، 

یابد و  و/ فلزات/ حیات، صورت دیگری میکند. در نهایت رابطۀ اولیۀ گا نمادین حمایت می
 یابد. نقش و کارکرد جنگاوری گاو نخستین در اینجا در شخصیت شهریور تحقق می

اجاق )تبار(: آتش مینوی و مقدس در مفهوم اجاق با نظام اجتماعی و خون )تبار( مرتبط 
قامت است شود. اجاق شامل آتش و خاکستر است و خاکستر نماد و نشانۀ خانه و محل ا می

(. از هم پاشیدن اجاق و خاکستر خانه به معنای نابودی خانواده 11، 13: 1332)شوالیه و گربران، 
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(. فرۀ زرتشت هم آتشی 01: 1331و دودمان است. فره مردمان نخست از آتش است )دادگی، 
است که به اجاق خانۀ مادر زرتشت پیوست و زرتشت از آن زاده شد )آموزگار و تفضلی، 

آسمان، فلز، آتش و »(. در همین متون به آتش به عنوان عامل مردانه تأکید شده است: 32: 1331
( و به طور خاص، به آتش، پسر اورمزد گفته 31: 1331)دادگی، « باد نَرند و جز این نباشد

 (.113: 1331شود )گیمن،  می
تین در مرکز عالم شود. همچنان که گاو نخس پادشاهی و جنگاوری نیز با نماد گاو ترکیب می

ای و قدرت و جامعه قرار دارد.  (، پادشاه نیز در مرکز نظام طایفه02: 1301پور،  است )اسماعیل
در سومر باستان، پیوند نزدیکی بین پادشاه و ایزد انلیل وجود داشت. ایزد ورزا و پادشاه هر دو 

نهادند )وارنر،  ر بر سر میداشتند و گاهی پادشاهان هنگام نبرد شاخ گاو ن« ورزای وحشی»عنوان 
(. بر اساس روایت بُندهش، جمشید پادشاه ایرانی نیز امور پادشاهی را با یاری آتشی 193: 1331

(. سلطنت و فرمانروایی شاهان در 01: 1331انجام داد که از گاو نخستین به او رسید )دادگی، 
بۀ خود با خدا مرتبط است. های کهن موروثی و بر اساس پدر )مرد( تباری است که به نو تمدن

های متعدد، نسل ایزدان بر اساس پدرتباری  پدرتباری در اساطیر یک قاعده است و با وجود الهه
(. پادشاهان 120 -111شود )همان،  است. این رویکرد در بنُدهش زرتشتی به تفصیل بیان می

ه برخوردار بودند و خدایان و نقش پیامبرگون  آشور و بابل از دریافت وحی و الهام و پیام
آشوربانیپال در مراسم ساالنه دو بار درباره این موضوع صحبت کرده است که چگونه ایشتار در 

(. شاه Longdon, 1914: 140-142کند ) شود و از او فرمان دریافت می خواب بر او ظاهر می
ی مقدس در ایران ها برای مردم همزمان مظهر نیاکان )مردم( و نیز حاکم و محافظ آنها بود. آتش

کردند، در  گذاری آنها را بر پا می باستان، نماد سلطنت و پادشاهی بودند، و در زمان تاج
کردند )گیرشمن،  کردند و تاجی بر فراز آن آویزان می ها با آتش مانند پادشاه رفتار می آتشکده

د و شاهان با القابی (. نیا و فرۀ پادشاهان کیانی ایران از گاو نخستین بو120، 129، 112: 1331
 (.120 -111: 1331شدند )دادگی،  نامیده می« اسفیان سوک گاو»، «زین گاو»مانند 

در فرهنگ « اجاق کور»بنابراین اجاق )آتش(، نماد نظام پدرشاهی و محافظ آن بود. اصطالح 
اری را ایرانیان، ارتباط اجاق با جنس مذکر و قدمت نظام اجتماعی و خویشاوندی مبتنی بر پدرتب

دهد. در مناسک ازدواج آتش به طور نمادین تداوم تبار پدر است؛ از این رو عروس را   نشان می
(. در نمادپردازی اجاق و 231: 1333گرداندند )نیکیتین،  سه بار دور اجاق خانه یا تنور می

پادشاهی، پیوسته شاهد تأکید بر نمادپردازی مذکر هستیم. در آثار مختلف کهن، نقوش و 
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های گاو همراه با گیاهان و اشکالی به صورت خطوط موازی در کنار یکدیگر است که  ک پیکر
کند. گاو نر با ریش و  کشاورزی و کاربرد خیش و در نتیجه گیاهان را تداعی می  شیارهای زمین

دهد که در آثار متأخرتر گاو با سر انسان  موی سر، نمادهای مربوط به عنصر مذکر را نشان می
(. در نمادپردازی، مو همان گیاه است )شوالیه و 2ر( حامل این مضمون است )تصویر )مذک

(. گیاه در گیتی به سان موی در تن مردمان است و گیاه هوم نیز برای 323: 1333گربران، 
(. سوما 11، 123، 20: 1331شهریور )ایزد جنگاوری و همتای گاو نخستین( است )دادگی، 

رود )کارنوی،  کنندۀ فرزند به زنان و همسر به دوشیزگان به شمار می مظهر گیاهان نیز ارزانی
(. مو و سیاهی آن با تاریکی و نماد مار یکی است و همانند گیاه و آتش عنصر وابسته 39: 1333

به اصل حیات و در نتیجه عنصری مردانه و وابسته به جهان زیرین است که نثار و قربانی برای 
این رو شانه در آثار کهن بیانگر مو است. در ایران باستان نماد شانه را شد. از  آنان محسوب می

(. بر اساس آداب و رسوم غرب ایران از 33: 1331بردند )هرتسفلد،  روی قبر مردان به کار می
داد، گیسوان خود را  جمله کردها و لرها، اگر زنی شوهر، پدر یا برادر خود را از دست می

Bois & Welland, 1966:82)داد ) قرار میبرید و روی مزار او  می
. این رسم فقط برای مردان 1

شد. در حماسۀ گیلگمش نیز درباره این رسم در ارتباط با انکیدو صحبت شده است و  انجام می
دهم تا همۀ مردم اروک بر تو بگریند و  دستور می»گوید:  گیلگمش در سوگ دوستش انکیدو می

ن از اندوه سر فرود خواهند آورد و آن هنگام که به زیر خاک نوحۀ مرگ سر دهند. مردم شادما
 (. 130: 1333)ساندارز، « روی، برای تو موهایم را بلند خواهم کرد

: خاکستر، زغال و سرمه مانند آتش تطهیرکننده هستند. خاکستر به مثابۀ جرثومۀ 2خاکستر
های فلزی به شکل ظرف  های خود، آتشـدان آتش است. زرتشتیان مهاجر ایرانی در آتشکده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های کردها، مو، پوشش و نماد مردانه است. در مقابل نخستین پارچه )جامه( متعلق به زنان است. در  در اسطوره  1
رد، پوستینی پشمین بر تن دارد و  جامه ک ها زندگی می ها و با رمه گمش نیز انکیدو که دور از انسان حماسۀ گیل

 (.199، 191: 1332کند )ساندارز،  برای او پس از مواجه با زنی است که با او ازداوج می
رسد شباهت این کلمه با کلمات زیر به  گویند. به نظر می Zhêliدر زبان کردی به خاکستر )روشن و زنده( ژیلی  2

)سم مار  Zharفرهنگی )پیدایش و حیات( است: ژار -معنایی از یک شبکۀ مشترک« ژ»ویژه با توجه به واج مشترک 
)جهان زیرین(،  Zhêr)پوست مار(، ژیر  Kâzhi )زن(، کاژی Zhen ن  )دَرد، ژه Zhânکه زندگی بخش است(، ژان 

)صمغ درخت بنه  Wêzhan یژن  )نخستین شیرموجود ماده بعد از زایمان(، وه Zhakک  )زندگی(، ژهZhiyân ژیان 
 که در روایات بومی با آب حیات و درخت زندگی یکی است(. 
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برند که پر از خاکستر است و آتش بر سـطح  بزرگ گود و پایداری با دو دسته به کار می
(. قرار دادن خاکستر در کنار اجساد مرده در ایران 33، 31: 1313، شود )موله خاکستر، مشتعل می

باستان به منظور ایمن کردن جسد از نیروهای جهان تاریکی بود. خاکستر یکی از ترکیبات 
(. در الواح سومری 31: 1333ساخت ساروج در کفسازی زیگورات چغازنبیل بود )گیرشمن، 

بندد و چشمانش را  آید، عصا و زیورآالت الجوردین می زمانی که اینانا به جهان زیرین فرود می
(. در کردستان رسم است پیش از قربانی کردن گاو یا 221: 1333آراید )ساندارز،  با سرمه می

آرایند. ردپای خاکستر در مراسم قربانی در اقوام دیگر  گوسفند، چشمان حیوان را با سرمه می
کنند که خون در  حل ذبح حیوان قربانی گودالی حفر میها در م وجود دارد؛ اقوامی مانند ترکمن

-29: 1333دهند )معطوفی،  آن جاری شود و مقداری زغال و خاکستر و نمک در آن قرار می
(. این عناصر نوعی بالگردان و مانع ورود نیروهای زیرزمینی به جهان روشنایی است. در 20

، مقداری خاکستر را در پای درختان های کشاورزی نیز برای دور کردن آفات محصوالت شیوه
های مردم برای دور کردن حیوانات موزی مانند عقرب و... از خانه،  ریزند. یکی از روش می

ریختن مقداری خاکستر اطراف آن بود. همچنین از رسوم مردم برای از بین بردن ترس کودک 
داختند و از این طریق عامل ان ای را در ظرف آب می این بوده است که باالی سر او زغال گداخته

کردند. دود نیز شکل دیگری از خاکستر و محصول آتش است که  ترس و آسیب را از او دور می
کنندگی و حیاتی آن کارکرد و  با زغال به عنوان دورکنندۀ موجودات اهریمنی و قدرت پاک

برای راندن جانوران مقوالت مشابهی دارد. سوزاندن کود گاو و استفاده از آثار دود ناشی از آن 
های سنتی در بین کشاورزان بوده است که دانش بومی مردم درباره  موذی نیز یکی از روش

دهد. همچنین دودی کردن چرم و مشک و مواد  ارزش نمادین این عناصر باستانی را نشان می
 های سنتی برای حفظ و نگهداری این عناصر بود. غذایی از روش

گر نمک است که همزمان نماد تغذیه و سُفره است. در عنصر محافظ مهم دی :نمک
 (.203: 1332های شور زمین است )بلک و گرین،  )خدای آغازین( نشانۀ آب« تیامت» رودان میان

های کهن مانند تدفین و قربانی نشانۀ تبرک و عهد و پیمان با خداوند است و تمام  نمک در آئین 
(. در آئین قربانی 219 -211: 1333والیه و گربران، ها باید با نمک همراه باشند )ش قربانی

پاشیدند تا منحصراً خدایان آن را دریافت کنند و  ی روی گوشت قربانی نمک میرودان میان
نمک در دباغی و ساخت مشک و... . (Scurlock & et al., 2003: 36, 38)مطبوع و پاکیزه باشد 
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(. همچنین برای صنعت چرم و 1301همکاران، رود )سلیمان بیگی و  به طور گسترده به کار می
سازی و استحکام چرم است و پوست را  سازی با شیوۀ سنتی، نمک عنصر مهم برای پاک پوستین

(. از چرم گاو در ساخت انواع 233: 1332دهند )وولف،  سه یا چهار روز در نمک قرار می
کنند.  لباس و... استفاده میشاخ( و پوشاک مانند کفش و  2ابزارهای جنگی، کشاورزی )تصویر 

از دیرباز چرم گاو نماد مقاومت در رزم بوده است و در شاهنامه ابزارهای اصلی فریدون در 
(. نمک مانند گیاهانی 13: 1332جنگ با ضحاک، چرم گاو و گرزی با سر گاو است )آموزگار، 

ای از نمک را برای  یسهشود؛ در بین عشایر کُرد همواره ک چون سیر به عنوان تعویذ استفاده می
(. همچنین یکی از رسوم در کردستان و 133: 1339کنند )پرنیان، حفظ سالمتی گله نصب می

لرستان، گذاشتن نمک و ریسمانی از موی بز به عنوان محافظ در مقابل آل در کنار زائو بود. 
یج بوده است. از استفاده از نمک به عنوان تعویذ و نیز سوگند یاد کردن به آن در بین مردم را

جوشاندند و از آن  ها را می های تهیۀ نمک دامداران در کردستان این بود که آب چشمه روش
در روابط « نان و نمک»اهمیت (. 1333زن،  پاپآوردند ) هایشان نمک به دست می برای دام

ستی، به مثابۀ پیوند و دو« گیر شدن نمک»دهنده ارزش فرهنگی نمک است.  اجتماعی مردم نشان
بردن جنگ و خونریزی و ضامن تداوم و انسجام روابط اجتماعی )مبتنی بر  عنصری برای از بین 

 پدرتباری( در بین عشایر کُرد بوده است.

 ها و مناسک )قربانی( آئین 
گاو نر مهمترین حیوان قربانی در  ترین آئین و مناسک مربوط به گاو، قربانی است و گسترده

در همه مراحل قربانی کردن گاو، نمادها  (Baring and Cashford, 1991: 153). خاورمیانه است
بر اساس موقعیت ماه و ستارگان، دانش  رودان میانشود. کاهنان بابلی در  و وظایف گاو ظاهر می

پرداختند  های موجود در حرکت پرندگان، زلزله و کسوف به پیشگویی می تعبیر خواب، نشانه
(Thompson, 1990: xiv) برای بالگردانی و دفع حوادث آینده مانند غلبه بر دشمن و پیروزی .

دادند. در الواح  ها، مرگ پادشاه، خشکسالی، نابودی احشام و سیل، قربانی انجام می در جنگ
 بابلی آمده است: 

وقتی با ظاهر شدن ماه باد شمال وزیدن گیرد، سیل خواهد آمد...، وقتی ماه باال یا پائین »
کند،  شید قرار گیرد، نشانۀ دوام پادشاهی است...، وقتی ژوپیتر به سمت توروس حرکت میخور

زود  ها و احشام تولید نسل نخواهند کرد...، وقتی ماه  شود و دام بخت و اقبال از سرزمین دور می
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ناپدید شود )پیش از برآمدن خورشید( نشانۀ هجوم گرگ و شیر خواهد بود...، زمانی که برج 
 ,xlv lxiii)همان، « گاو نری قربانی کنی 1در تاریکی رود.... در روز هفتم باید برای نبو عقرب

liv, iviii, lix.) 

شد. گاو قربانی گاوی سیاه  می برای رفع بالیایی مانند کسوف و خشکسالی گاو نر قربانی 
(. رنگ سیاه Scurlock & et al., 2003: 258گرفتگی را دور کند ) بود تا اهریمن و عامل ماه

گریزند.  و کردها اعتقاد دارند ارواح شریر از رنگ سیاه می 2نشانۀ جهان اسفل و قدرت است
 :Thompson, 1990) اعتقاد بر این است که کسوف هجوم اهریمن به ماه و آسمان است  

lxxxiv, lxxxv) ایجاد صدا برای دور کردن اهریمنی است که ماه را در برگرفته است. مبنای  و
هایی خسوف در منطقه است که اعتقاد بر این است که طبل و صدا موجب رماندن اژدهایی  آئین
رود. مردم در مراسم قربانی و خسوف، نی )فلوت(  شود که عامل خسوف به شمار می می
ها و سازهای معابد برای  کوبیدند تا نیروی اهریمنی را دور کنند. طبل نواختند یا روی طبل می می

 :Goff, 1956: 8, Scurlock & et al., 2003از چرم گاو یا جنس مس و برنز بود  این منظور

(. این سنت در روستاهای کردستان نیز تداوم 23، 139، 120، 11: 1331 و. گالپین، (77,78
داشت و از پوست سر گاو برای ساخت طبل یا طبلک و یا از رودۀ گاو برای ساخت انواع 

ای برای دور کردن موجودات اهریمنی و یکی از اجزاء  وسیقی وسیلهکردند. م سازها استفاده می
. نمونۀ مهم این لوازم جعبۀ ساز گورستان 3النوع نگهبان بود و لوازم همراه پیکر گاو به عنوان رب

(. 33: 1333)بلک و گرین،  1است که به شکل سر گاو وحشی ساخته شده است 2«اور»سلطنتی 
( و پیدایش آن به انلیل نسبت داده شده است که 1است )تصویر سر آن از طال و سنگ الجورد 

ها هم عموماً  رسید. در گذشته بربطه شده از شاخ گاو به گوش می صدایش مانند بوق ساخته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Nebo (Nebu) 
وه(  به دلیل ارتباط آنها با جهان  اهمیت مار سیاه، کالغ سیاه، سگ سیاه، همچنین غار )ظلمات( و سنگ سیاه )شه  2

 زیرین و حیات آغازین است.
ها را به صدا  زنند یا زنگوله گوید در هند و چین در زمان بیماری و مصیبتی مردم یا طبل می جیمز جرج فریزر می  3

 (.12و  13: 1303خوانند ) مند و اوراد دفع بال می د و میآورند، بر شاخ گا درمی
4 Ur 

موسیقی بخش مهمی از مناسک قربانی، مناجات، زیارت و تدفین است و ساخت و نگاهداری این ابزارها نیز   1
جنبۀ آئینی دارد. نواختن سازهایی مانند تنبور ودَف به ویژه در بین پیروان یارستان و ایزدیان، مثالً برای شفای افراد 

 مسدوم و بیمار همراه با قربانی کردن رایج بوده است.  
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ای از نقره پوشانده  مزین به سر گاو مقدس و مزین به سنگ الجورد بودند. کاسۀ ساز با ورقه
ه منزلۀ مظهر قدرت فقط در مقابله با بخشندگان )دیوان( (. گاو ب13، 31: 1331 شد )گالپین، می

یا نیروهای اهریمنی به ویژه در رسم قربانی گاو نر در آغاز بهار برای رفع خشکسالی و 
به صورت  رودان میانمایه در آثار جیرفت و  ها در بین کردها محرز است. این بن جوشیدن چشمه

 (.1شود )تصویر  دیده می -آغازین و بخشندۀ خزائنموجود  -های نبرد ]گاو، انسان، مار[ صحنه
و تقدیس بنا برای حفاظت بنا از شر  1«سازی ساختمان»های دیگر  قربانی گاو، آداب  مناسبت

گردد؛ مثالً بقایایی از حیوان قربانی  باستان برمی رودان میاننیروی اهریمن بود. سابقۀ این رسم به 
(. 32، 19: 1333های سلطنتی اور و آشور به دست آمده است )بلک و گرین،  در پی ساختمان

شود. روی دیوار بنا یا در ورودی آن، حیوان را ذبح  قربانی بنا امروز در منطقۀ کردستان انجام می
سازی، کردها در  کنند. عالوه بر خانه  رودی جاری میو خون حیوان قربانی را روی دیوار یا و

کنند. مفهوم  ها، جمجمه یا شاخ گاو را به عنوان محافظ و قدرت اهورایی نصب می مزارع و باغ
آمده است و تعویذها در اصل مربوط  گانه )عدد سه( جمع  حفاظت و قدرت گاو به ویژه در سه

گوش در  یک نقش سه رودانی میاناز این رو در آثار به گاو بوده و در کنار آن معنادار هستند. 
گوش روی پیشانی گاو هنوز هم  (. نصب تعویذ سه1شود )تصویر  وسط پیشانی گاو مشاهده می

در منطقه زاگرس متداول است. اشکال مربوط به عدد سه و مضارب آن به عنوان تعویذ، کاربرد 
، ها مثالً سه مُهرۀ آبی )خرمُهره( و نیز طلسمداشتند؛  رودان میانای در منطقۀ زاگرس و  گسترده

گوش  ران به صورت سه( و ای213 همان،) رودان میانها در  ها و آتشدان سنگ قبرها، قربانگاه
ای  یک واژه و  (. در ایران باستان نیز اورمزد برای مقابله با اهریمن دعای بیست3بودند )تصویر 

 (.31: 1331خواند )دادگی،   می مضرب اعداد کلیدی سه و هفت را« اهونوَر»
مانند استفاده  -2رسمی که امروز هم کم و بیش باقی است-قربانی کردن گاو برای مردگان  

از لوازم و نمادهای مربوط به گاو در تدفین و محافظت از مردگان در جهان زیرین است. مطابق 
ر پرهیزکار باشند، گاوی فربه و متون زرتشت بعد از مرگ مردم، گاو به استقبال روان آنها آید، اگ

(. در 139: 1331پرشیر و اگر گناهکار باشند، گاوی نزار و خشک و سهمگین باشد )دادگی، 
طفۀ جهان زیرین )مردگان( از خون و ن  صحنه قربانی گاو به دست ایزد میترا، شاهد تغذیۀ حیات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Building rites 
 کردند. ها این بود که برای مرده هفت گاو نر قربانی می به طور مثال رسم ایزدی  2
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زین را دارد، سگ (. مار در همه اعصار نقش خدای آغا3بخش گاو هستیم )تصویر  زندگی
( و عقرب نگهبان 233: 1331نگهبان دوزخ و نگهبان روان در جهان تاریکی است )بهار، 

 (. 213: 1333های ورود به جهان تاریکی است )بلک و گرین،  دروازه
(.  10نیز گاوهای نر و چهارپایان بخش باشکوهی از مراسم تدفین بودند )همان،  رودان میاندر 

چون مردم در گذرند سه شب روان به نزدیک سر »روزۀ مردگان برای حفاظت از آنهاست.  مراسم سه
بُوَد، آن سه شب از وزش دیو تازش بیند، ... از آن روی است که آن سه شب آتش را به افروزش 

(. از این رو از رسوم قدیمی کردها که نوز هم رایج است، آن بود که 120: 1331ی، )دادگ 1«دارند
گذاشتند. در الواح سومری جهان  کردند و روی زمین می تابوت را قبل از ترک خانه سه بار بلند می

آب و علف ترسیم شده است  بازگشت و به صورت بیابان بی تاریکی و سرزمین مردگان، مأوایی بی
« انکیدو»خطاب به « گیلگمش»دهد.  صاویر دهشتناک ضرورت مناسک مردگان را نشان میکه این ت

اگر به جهان زیرین رفتی، این پند مرا آویزۀ گوش کن،... هرگز جامۀ پاک بر تن مَکن تا »گوید:  می
بال تا ارواح مردگان بر فراز تو  گیرناظر جهان زیرین با تو از در دشمنی در نیاید...، چوب در دست م

 (.233: 1329)کریمر، « نگشایند... و کفش نو در پا مکن تا مردگان گرد تو نیایند

 شناسی، معابد و کالبد  کیهان
تابد  شناسی ایران باستان، شمال، جایگاه دوزخ و دیوان است که خورشید بر آن نمی در کیهان

: 1329غربی )کریمر، (. از طرف دیگر، بهشت سومریان در جنوب 31، 319، 311: 1331)بهار، 
( در باالی زمین و دوزخ در زیر زمین قرار داشت. رفت و آمد به جهان زیرین از طریق 113

فرمان داد تا سوراخی به جهان زیرین « اتو»انکی به خدای خورشید »ای به زیر زمین بود:  حفره
این مفهوم در  (.233: 1329)کریمر، « بگشاید و اجازه دهد جسد انکیدو به این جهان بازگردد

(. بنابراین دروازۀ جهان تاریکی، زمین بود. جایگاه 123: 1331بنُدهش نیز آمده است )دادگی، 
. در 2دهد مرکزی گاو در زمین و ساکن بودن آن در دشت )خیش(، آن را مقابل بز کوهی قرار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گوش و  بینی به صورت سه های پیش از اسالم در منطقه، سنگ قبرها نیز بر اساس این جها در برخی از گورستان  1
 مثلثی هستند که رأس آن به طرف باالست.

اش با مرکز زمین و  کوهستان )گاو/ بزکوهی( مورد نظر است که یکی بر اساس رابطه -ر اینجا تقابل دشتد  2
شود. نکتۀ مهم در اینجا این است که در  جهان زیرین و دیگری با آسمان )روشنایی( و منزگاه ایزدان تعریف می

هان زیرین معموالً نرینه های موجود، نیروهای جهان روشنایی غالباً مؤنث و ایزدان و موجودات ج انداز اسطوره  چشم
 هستند.
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یکی از  های کهن ارتباط گاو و زمین به صورت استعاری تکرار شده است؛ مثالً در اسطوره
( و بر 11: 1301ای کردها، زمین روی دو شاخ گاو قرار گرفته است )موزونی،  اعتقادات اسطوره

 شود. وابستگی گاو به زمین به معنای نقش محافظ آن در مقابله با نیروی اهریمنی تأکید می
ز ای از این رسم است که ا ای باالی قبر مردگان در منطقه زاگرس، نمونه رسم ایجاد حفره 

(. حتی کاشت درختان روی مزارها نیز 101: 1333دیرباز رایج بوده است )بلک و گرین، 
ای در معماری مورد توجه بوده است؛  تواند از این تصویر نشأت گرفته باشد. این نظم اسطوره می

ها از نفوذ ارواح و  سازی معابد و ایمن کردن فضای نیایشگاه ای که در تاریخ بشر کف به گونه
دات جهان تاریکی یکی از اصول رایج بود. هنری راویلینسون در کاوش زیگورات موجو

بابلی نبو، هفت طبقه از زیگورات را کشف کرد که هر طبقه با یک رنگ مشخص  -آشوری
شناختی بود و کف طبقۀ اول  شد که بازتابی از هفت مرحلۀ پیدایش جهان و نظم کیهان می

این  (Rawlinson,1840: 125-127).ا طال پوشیده شده بود زیگورات با نقره و کف طبقۀ هفتم ب
ای و طالیی. در  ها به ترتیب عبارت بودند از: سفید، سیاه، قرمز، آبی، نارنجی )قرمز(، نقره رنگ

 & James)نجوم بابلی، رنگ آبی معادل مرکوری )عطارد( و نیز روز چهارشنبه در هفته است  

Sluijs, 2008: 57, 58, 71)   نقره و مس فلزات منسوب به گاو نگهبان معابد و نماد قدرت، به
های مسی  های سومریان مرسوم بود که سنجاق شدند. در تدفین مثابۀ حضور این حیوان تلقی می

کردند  چسباندند و تعویذ و گردنبندهای فلزی استفاده می و فلزی روی سینه یا بازوهای جسد می
 (. 191و  11: 1333)بلک و گرین، 

جهان زیرین همان شمال است. توجه به جهات جغرافیایی، به ویژه جنوب و شمال اساس 
ها بود. مردگان را معموالً در جهت جنوب و رو به آفتاب دفن  طرح معماری بناها و شکل تدفین

کردند، برای جهان زیرین بود. در معابدی مانند  هایی را که در گودال دفن می کردند و قربانی می
شد )گیرشمن،  ها جاسازی می ریختند که در کف اتاق ای می زنبیل خون قربانی را در خمرهچغا

1سوزاندند. در اورک کندند و قربانی را در آن می (. گاهی برای قربانی گودالی می191: 1333
 

(. در عیالم در 213: 1333دهانۀ گودال همیشه مایل به سمت شمال غربی بود )بلک و گرین، 
( که کارکرد آن با قربانی گاو نر 13: 1331کردند )هینس،  معبد سه شاخ نصب میسه طرف هر 

یکسان بود. مانند مجسمۀ گاو بالدار که محافظ اصلی ورودی کاخ سلطنتی سارگون دوم بود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Urk 

https://ur.booksc.org/g/Peter%20James%20and%20Marinus%20Anthony%20van%20der%20Sluijs
https://ur.booksc.org/g/Peter%20James%20and%20Marinus%20Anthony%20van%20der%20Sluijs
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(. نمونۀ دیگر دروازۀ معبد العبید است که در آنجا پیکرۀ گاوی قرار داشت که از 33)همان، 
 (. 23: 1313و قیر نصب شده بود )مالووان،  جنس مس بود و روی چوب

تر است که در  این کارکردها و زیرساخت نمادین معماری، در زیگورات چغازنبیل نمایان
چسبیده به دیوار شمال شرقی سکویی برای پیشکش و قربانی ساخته شده و روی آن با »محل 
شده بود که در اثر حرارت هایی نهاده  های پخته )آجر( پوشیده شده بود و روی آن سنگ خشت

ها غالباً  معماری معابد و نیایشگاه (. دروازه0( )تصویر 31: 1333)گیرشمن، « دندسیاه شده بو
مزین به پیکر گاو نر بود. گاو نر از مهمترین حیوانات نگهبان این معبد بود که آثار آن در قسمت 

های دیگر معبد چغازنبیل  گی. از ویژ(19مال شرقی بنا قرار داشت )تصویر فوقانی پلکان ش
های گاو نر در بخش دیوار شرقی،  های مجسمه ها، توده  مجسمۀ گاو نر با لعاب آبی در نیایشگاه

های محکم  سازی ای همراه خاکستر و بقایای سنگ الجورد در زوایۀ شمالی معبد، کف کوره
های شمالی  ش)ترکیب از قیر و گچ و خاک( و دارای ضخامت بیشتر و چاه آب شور در بخ

زیگورات، مقدار زیادی خاکستر در بخش شمال غربی و استفاده از فضوالت حیوانی در بخش 
کاخ مردگان در بخش شمال غربی، پوشانده شدن کف حیات کاخ شاهی با  میانی دیوار، تعبیۀ

شناختی گاو  ( الگوی کیهان32، 30، 23، 13، 12، 13، 13 ،32: 1332 خاکستر چوب )گیرشمن،
که  کند نر و عناصر آن را به عنوان نماد جنگاوری و محافظ در معماری زیگورات آشکار می

های معماری جامعۀ نوسنگی و  نگهداری گاو و احشام در طبقۀ زیرین محل زندگی از ویژگی
منعکس در معماری، کارکرد بالگردان )در  شناسی تواند در کیهان های روستاهاست و می خانه

جهت جهان زیرین( این احشام را نیز منعکس کند. به ویژه اینکه اگر دامی تلف شود، آن را 
 دانند که متوجۀ افراد خانواده بوده است.  بالگردان قضا و قدری می

کالبد  شود. در حماسۀ آفرینش از نظم کیهانی در اجزاء و کالبد انسان و حیوان ظاهر می
شود؛ مثالً   ، جهان آفریده میرودانی میانموجودی آغازین مانند پرجابتی هندو اروپایی و تیامت 

: 1331شود )بهار،  شان آفریده می آسمان و خورشید از سر و چشم آنها، و زمین از بدن و ناف
  بخش(. از پایین تا کمر انسان دوزخ و جهان زیرین و سر و 202: 1333؛ بلک و گرین، 213

(. بر 210: 1331؛ بهار، 123، 122: 1331باالی بدن، روشنی بیکران و بهشت است )دادگی، 
هایی مانند خون و استخوان  بینی، سر و جمجمۀ قربانی برای ایزدان و بخش اساس این جهان

برای دیوان و خدایان زیرزمینی بود. در متون دینی این تمایز به صورت ضمنی ذکر شده است. 
و آن گوسفند را »ر بُندهش دربارۀ نخستین قربانی به وسیلۀ مشی و مشیانه آمده است: مثالً د
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آتش؛ و از آن  ت در آتش بهشتند و گفتند این بهرهکباب کردند و به اندازۀ سه مشت گوش
(. در جای دیگری نیز بیان 32: 1331)دادگی، « ای به آسمان افکندند و گفتند این بهرۀ ایزدان پاره

مشیانه فراز جست، شیر گاو دوشید و به سوی شمال فراز ریخت، بدان دیوپرستی، » شده است:
های بدن، دندان،  (. از عناصر کالبدی، مو و استخوان )استخوان32)همان، « دیوان نیرومند شدند

برای جهان زیرین و آغازین کیهان است. از این رو  -ارز سنگ و فلزات در گیتی هم -ناخن( 
دادند که احتماالً پیشکشی  مو و ناخن و دندان را درون دیوار خانه و بنا قرار می کردها در گذشته

های قربانی نیز از همین قاعده پیروی  برای روح نیاکان خانواده بوده است. مناسک دفن استخوان
ای )جهان  کند. هنوز هم در مناسک قربانی کردن در نزد کردها، خون و استخوان را در چاله می

 (.220: 1339کنند )پرنیان،  دفن میزیرین( 
 و در راستای آن است. عالمت سیاره بندی زمان مناسکی، مطابق با فضای قدسی تقسیم

است. مردوک ایزد آفریننده  2«نینورته»و  1«نبو»، «مردوک»رودان، ایزدان  )عطارد( در میان« مرکور»
(. 221: 1333است، نبو کاتب قضا و قَدر و ایزد کشاورزی و آبیاری است )بلک و گرین، 

نینورته در اصل خدای جنگ علیه دشمنان، کشاورزی و فالحت است که  نماد او خیش است 
انلیل خوانده زنی  النوع شخم (. او الهۀ آبیاری و فراوانی و شکار است که رب221و  221)همان، 

لیل )مادر( پرستیده  شد و در نیپور به عنوان یکی از مجموعۀ سه خدای انلیل )پدر( و نین می
باستان مرکور نشانۀ بارندگی و سیل،  رودان میان. در علم نجوم (Jonson, 2006: 57, 58)شد  می

های  مرگ و جنگ و هجوم دشمنان و نیز نشانۀ فراوانی محصوالت و گلۀ گاوان و پدیده
 .(Thompson, 1990: lxi, lxv, lxxi, lxxii; Ibed: 72)کشاورزی است 

دهد که از دیرباز روز چهارشنبه در نظام فرهنگی کردها نحس بوده  مطالعۀ میدانی نشان می
است. مردم کرد اعتقاد دارند دوزخ در روز چهارشنبه آفریده شده است )شعاعی و پیرزادی، 

کردند یا قربانی  کردند، در خانه اسفند دود می در این روز نذر می(، بنابراین 10، 122: 1333
کردند و عالوه بر چهارشنبۀ آخر سال که برای دور کردن بال و عوامل شرور، آتش روشن  می
و  31 -33: 1320ها مخصوص روز چهارشنبه بودند )کیوان،  کردند، بعضی از مناسک و آئین می

(. در مراسم پیر شالیار نیز روز چهارشنبه قربانی 192و  193: 1321؛ ایوبیان، 01 -111

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Nebo 

2 Ninrta 
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رودان روزهای هفته به عنوان واحد زمانی سعد/  های میان دهند. در نوشته مخصوص را انجام می
نحس برای انجام امور مختلف به ویژه مناسک دینی امری شناخته شده بود. روزهای هفته با 

هفت باد هفت ایزد و هفت اقلیم منطبق بودند  حماسۀ آفرینش و هفت خدا در برابر هفت دیو، 
(Lewy & Julious, 1842: 9-18) در ادبیات هند و اروپایی نیز این نظم حاکم است و در میان .

 .(Shamshastri, 1921: 4, 12)روزهای هفته روز چهارشنبه مختص سیارۀ مرکور یا عطارد است 
( و نماد خاکستر در 11: 1332در آئین مسیحی رمز چهارشنبه، خاکستر است )شوالیه و گربران، 

ای برای بیان کارکرد و تناظر آن با کارکرد نمادین گاو است. در دانش تعبیر  حقیقت نشانه
خواب، نقش گاو و چهارشنبه یکی است. همچنان که روز چهارشنبه روز بالست، تعبیر خواب 

دهد. خواب شب   عادل )نزول( بالست و به عبارت دیگر از بال و مصیبتی خبر میگاو نیز م
این قاعده به چهارشنبه و خوابی که در آن خون دیده شود، باطل است و ارزش تعبیر ندارد. 

گردد و مرز بین اهریمن/ روشنایی آمیختگی و  روشنایی است، باز می ارزش خواب که آفریده
 کند.  زمان واحد منتفی میحضور آنها را در فضا و 

 گیری  نتیجه
از میان نمادهای جانوری، نماد گاو نقش مهمی در نظام فرهنگی دارد. این نماد در ساختار 
فرهنگی کلی منطقه، نمایندۀ کارکرد دوم از میان سه کارکرد اصلی است که ژژ دومزیل مطرح 

سه کارکرد اصلی تشکیل شده  کرده است. بر اساس نظر ژرژ دومزیل فرهنگ هند و اروپایی از
مند جهان؛  اداره در عین حال اسرارآمیز و قاعده -1»است که این سه کنش یا کارکرد عبارتند از: 

باروری با نتایج و  -3عملکرد نیروی جسمانی و اساساً قدرت که منحصراً رزمی نیست؛  -2
ل عمر و آسایش و آرامش عواقب و تأثیرات گوناگون از قبیل خرمی و آبادانی و تندرستی و طو

(. در کردستان و منطقۀ زاگرس نماد گاو اساساً 2و  3: 1303)دومزیل، « و کامرانی و جمعیت
نماد قدرت و جنگاوری است که با جهان مذکر )قدرت شاهانه( در مقابل مونث، آتش در مقابل 

ن شده است. آب و اصل لذت و غرایز و به تبع آن نیرو و قدرت حیاتی در مقابل فرهنگ بیا
های طبیعی  چنین مضامینی غالباً با بیان استعاری و هنری آمیخته است که به ویژه در قالب پدیده

گانۀ باستانی که خود به  های مخمر مانند شراب یا سه مانند آذرخش، آتش، گیاهان و عصاره
زمان در کننده این نماد جانوری که هم کند. قدرت محافظت معنای تعویذ است، تحقق پیدا می

گیرد، مفهوم وسیعی از کارکرد قدرت و جنگاوری را به  ای از نمادها قرار می طیف گسترده
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کنندگی در  گذارد که بخشی از آن شامل قدرت آفرینش در مقابل عدم، قدرت پاک نمایش می
مقابل بیماری و ناپاکی، و قدرت جنگاوری در مقابل یورش اهریمن است. بنابراین عناصری 

گیرند و  گوش و خاکستر یا آذرخش در اینجا در یک مقوله قرار می ویذهای سهمانند تع
  چندگانگی نمادها و کثرت آن در ارتباط با این حیوان با توجه به جایگاه کلی آن در نظام

 کند. شناسی کهن نظم و معنا پیدا می کیهان
او که یکی از یکی دیگر از نتایج ما در این پژوهش بسط مفهوم قربانی است. قربانی گ

های باستانی است، دیدگاه جدیدی را برای فهم ما از قربانی ارائه  ترین آئین ترین و مهم کهن
کند. یکی از مطالعات جامع درباره معنای قربانی، مطالعۀ مارسل موس و هنری هوبرت است  می

داف و های مختلف دربارۀ قربانی و تعاریف مختلف بر اساس کارکردها، اه که در آن نظریه
دهد که  پژوهش ما نشان می. (Hubert & Marcel, 1964)های آئینی آن تألیف شده است  زمینه

پذیر نیست و  مقوله و آئین قربانی به واحدهای سازندۀ آن مراحل یا کارکردهای آن تجزیه
 شونده است و قربانی کردن دو یا چند حیوان کننده در این آئین مهم، حیوان قربانی موضوع تعیین

ای واحد به نام قربانی ادغام و مطالعه کرد. از این رو کلیت در قربانی،  توان در مقوله را نمی
هایی  صورت آئینی آن یا حیوانات قربانی دیگر نیستند، بلکه منظومۀ فرهنگی و نمادها و آئین

حیوان به اند. قربانی کردن گاو در ادامۀ نمادپردازی و کارکرد این  هستند که برای آن تعریف شده
عنوان نماد قدرت و حفاظت است که در آئین قربانی کردن آن و مناسک دیگری مانند استفاده از 

های مربوط به آن  شود و تمام مناسک و نمادپردازی شاخ یا شمایل گاو همین کارکرد دنبال می
 کند. در ارتباط با یکدیگر معنای کلی آن را آشکار می

گیرد و به  نواع دانش بومی در سایۀ فرهنگ نمادین قرار میدر نمادپردازی گاو فناوری و ا
شود. در بدو امر مرز بین امر علمی و فنی و  کند و از آن زاده می نوعی از الگوی آن تبعیت می

رود. انجام تعویذهایی با اعضای خاصی از گاو قربانی و  جادویی و دینی تا حد زیادی از بین می
هایی  شماری کهن از جمله مثال ای معابد یا زیگورات و نیز گاهه یا شکل دادن بخشی از معماری

نگری در  است که در این پژوهش به آن پرداختیم که این موضوع نیز به نوبۀ خود لزوم کلیت
کند که البته تعیین و تعریف این کلیت و سطوح انتزاعی یا  مطالعۀ جوامع سنتی را ضروری می
 کننده خواهد بود. گیریم، در روش و نتایج ما اصل تعیین میمادی مختلفی که آن را کلی در نظر 
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 (: نمادهای مربوط به گاو1جدول )

عناصر 
 مادی

 خاکستر

فلزات 
)الجورد و 

مس و 
 نقره(

ابزارهای 
جنگ )تیر و 

 کمان(

 چرم نمک

موسیقی 
)راندن 

 اراوح شریر(

آسمان 
 )سنگ(

عناصر 
 آئینی

 قربانی زخم چشم
تدفین و 

 جهان زیرین

با   مقابله
 سالی خشک

 کشاورزی تعویذها
خیش و 
 چنگک

نمادهای 
 انتزاعی

 عدد سه

عدد 
بیست و 

 یک

روز 
 چهارشنبه

 رنگ آبی
شکل 
 مثلث

 دایره

شمال و 
شمال 
 غربی

عناصر 
 طبیعی

گیاهان 
 )علفی(

ها،  عصاره
ها،  روغن
ها  صمغ

)شراب و 
)... 

صاعقه )رعد  
 و برق(

 ماه

تاک 
)معادل 
 موی(

 استخوان خون

 کارکردها

کارکرد 
جنگ و 
 قدرت

حفاظت 
 کردن

نگهبان 
معابد و 

 آتش مقدس

کارکرد جراحی 
و نشتر زنی در 

 طب

اجاق 
)پدر 
 تباری(

  پادشاهی
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