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ــیاه گالش  ــت. س ــتاییان اس ــی روس ــکارگري و زندگ ــی، ش ــتان هاي وحش ــت، کوهس طبیع
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مقّدمه
ــب و  ــز، اس ــوزن، بُ ــان دار، گ ــاي کوه ــر گاوه ــات نظی ــده از حیوان ــا مان ــاي به ج ــش  مایه ه نق
غیــره در داالن هــاي پرپیــچ و خــم کوه هــا و غارهــاي تاریکــی نظیــر الســکو آلتامیــرا و ...، عــالوه 
ــادي  ــر ارزش اقتص ــتین، ب ــان هاي نخس ــی انس ــات در زندگ ــى حیوان ــش جادوی ــت و نق ــر اهمّی ب
و ســازماندهی زندگــی شــبانی نیــز تأکیــد دارد. شــکار و شــکارگري باعــث خلــق روایــات، 
ــه در خویشــکاري  ــده اســت. اســطوره هایی ک ــان گردی ــی در جه افســانه ها و اســطوره هاي متفاوت
دوگانــه اش بــر جنبه هــاي حمایتــی و تأدیب کننــده توّجــه دارد. رّد پــاي ایــن اســطوره ها را 
ــیح در  ــالد مس ــل از می ــال قب ــا 4000 س ــۀ آن ت ــن ازمن ــخ، از دورتری ــترة تاری ــوان در گس می ت
ــران  ــن، ای ــن، ژاپ ــد، چی ــان، هن ــر،  یون ــد، مص ــور، اَک ــل، آش ــومر، باب ــن، س ــاي بین الّنهری تمّدن ه
ــداي  ــبان»، «خ ــداي ش ــر «خ ــی نظی ــن متفاوت ــا عناوی ــه ب ــطوره هایی ک ــود. اس ــاهده نم و ... مش
ــزوس  ــا (Pan)، دیونی ــده اســت. پان ه ــده ش ــره نامی ــه» و غی ــگل»، «روح غلّ ــگل»، «روح جن جن
ــا  ــا (Diana)، فون ه ــان، دیان ــس (Artemis) در یون ــاتیرها (Sattyer)، آرتمی (Dionyzos)، س
(Fune)، ســیلوانوس (Silvanus)، پالــز (Pales)، پالــس (Pales) در ُرم، هاثــور (Hathor)، نمــور 
(Nemur)، آپیــس (Apis)، باکیــس (Bacis)، حّتــی رهــا (Ra) و بـِـس «إثــس» در مصــر باســتان، 
 ،(Vaster) واســتر   ،(Nandin) ناندیــن   ،(Rudra) رودرا   ،  (Prithivi) (پرشــیوي)  پریتیــوي 
ــرنونوس  ــکاندیناوي، س ــال (Ausumla) در اس ــد، اوذوم ــودا در هن ــیوا (Siva) و ب ــوِد ش ــی خ حّت
ــر (Lahar)، گشــتیانا (Gestiana)، حّتــی  ــن (Ethana)، لََه ــوم ســلتی، اِتَ (Cernunnos) در ق
ــوب  ــن، لجســچی (Ljeschi) در روســیه، بعــل زب انکیــد و گیل گمــش در اســطوره هاي بین الّنهری
ــرا)، گئــوش  ــر (میت ــود، مه ــوه در آییــن یه ــی یه (Beel zebub)، بهیمــوت (Behemoth)، حّت
ــه عنــوان حامیــان و اســطوره هاي  اورون، بهمــن، حّتــی زرتشــت در آییــن میترایــی و زرتشــتی ب
ــی،  ــودمند و اهل ــوران س ــی، حفاظــت از جان ــی و نعمت بخش ــد. برکت ده ــرح می باش ــی مط حیوان
ــن  ــد. ای ــا می باش ــن کارکرده ــن ای ــو، از مهم تری ــتمگر و دروغگ ــان س ــات و مردم ــی حیوان جزاده
ــا پوشــش و هیبتــی عظیــم و گاهــى  اســطوره ها همــواره در شــمایلی نیمه انســان ـ نیمه حیــوان ب
ــن  ــت ای ــورد حمای ــات م ــن حیوان ــن و مهم تری ــده می شــوند. گاو یکــی از مقّدس تری خــوف آور دی
ــوردار  ــی برخ ــت واالی ــگاه و اهمّی ــز از جای ــی نی ــه در اســطوره هاي ایران ــان می باشــد ک خداشناس
ــت.  ــی اس ــن ایران ــی در آیی ــاروري و باران زای ــی، ب ــش، زایندگ ــاد آفرین ــه نم ــی ک ــت. حیوان اس
اهمّیــت و نقــش هستی شناســی ایــن حیــوان در آیین هــاي ایرانــی باعــث خلــق خــداي ـ شــبانی 
ــران می باشــد. «ســیاه گالش»  ــداران و کشــاورزان فــالت ای ــورد تقــّدس دام ــزدي گشــته کــه م ای
ــا  ــدران می باشــد کــه ب ــردم گیــالن و مازن ــۀ م ــن اســطوره ها در باورداشــت هاي عامیان یکــی از ای
توّجــه بــه «خویشــکاري» مشــابه آن بــا نمونه هــاي جهانــی  خــود می تــوان رّد پــاي آن را در ازمنــۀ 

تاریــخ باســتان تحلیــل و جســتجو نمــود.

گفتنــی اســت کــه پیــش از ایــن، چنــد تحقیــق مختصــر به وســیلۀ اســتادان بــه نامــى چــون 
جابــر عناصــري، در مقالــه اي بــا عنــوان «ســیاه گالش؛ نگهبــان ســتوران» و محّمــد بشــرا در کتــاب 
ــاالي لنگــرودي  ــی ب ــوران و گیاهــان در گیــالن و عل افســانه ها و باورداشــت ها مردم شــناختی جان
ــا  ــا تنه ــت انجــام شــده اســت، اّم ــی صــادق هدای ــا حّت ــِت بی پیــش و ی ــۀ والی ــاب گنج نام در کت
ــا  ــه تشــابه آن ب ــه شــده اســت و ب ــه بررســی اســطورة ســیاه گالش پرداخت ــا نگاهــی یکســویه ب ب
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ــن  ــته اند. از ای ــه نداش ــردي آن توّج ــر از آن، نقــش کارب ــی و مهم ت اســطوره هاي فرهنــگ غیرایران
رو، پژوهــش حاضــر بــا نگاهــی نــو بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت و دریچــه اي تــازه پیــش روي 

ــاید. ــز می گش ــدگان عزی خوانن
1ـ گاو در اسطورة بین الّنهرین

ــد  ــه اى در پیون ــا منطق ــن تمــّدن موجــود در جهــان را ب ــده، کهن تری ــه عمــل آم تحقیقــات ب
مى دانــد (میــان رودان) کــه بعدهــا نــام «بین الّنهریــن» بــه خــود گرفــت؛ تمّدنــى کــه در 
ــدون شــک «ســومر»  ــل، آشــور را پــرورش داد کــه از ایــن میــان، ب ــد، باب خــود اقــوام ســومر، اَک
ــومریان  ــه س ــد ک ــن مى پندارن ــاً چنی ــى رود. غالب ــمار م ــه ش ــا ب ــن آنه ــن و کهن تری تأثیرگذارتری
ــت،  ــچ اس ــى مارپی ــان راه ــیر آن ــته اند و مس ــزر برخاس ــۀ آرال و خ ــان دریاچ ــى می ــاز، جای از قفق
ــرزمین  ــده، از س ــرازیر ش ــوب س ــه جن ــه از شــمال ب ــج رو ک ــذاب ک ــواد م ــى از م همچــون جریان
ــصت  ــد، در ش ــوام مى مان ــر اق ــه آبگی ــه ب ــفلى ک ــن ُس ــذرد و در بین الّنهری ــران (Perse) مى گ ای
قــرن پیــش ریختــه اســت. «سه گیســوان» (نامــى کــه بــر خــود نهادنــد)، بــا ورود بــه «ســرزمین 
ــه  ــوروپاك (Shourouppak) و اداب (Adab) را ک ــهرهاى الگاش (Lagash) و ش ــار» ش واالتب
نام هایشــان در زبــان ســومرى معنایــى نداشــت و شــاید هــم امپراطــورى را کــه نخســتین ایرانیــان 
ــا  ــد و ب ــد، کشــف کردن (Proto-Iraniens) و ســامیاِن برخاســته از عربســتان بنیــان نهــاده بودن
ایــن اقــوام، تمــّدن جدیــدى آفریدنــد کــه ســه عنصــر اصلــى داشــت و همــان جــا، یعنــى در ســومر 
ــده شــد؛  ــخ، یعنــى خــط در 3200 ق.م. آفری ــخ و ماقبــل تاری ــرز و َمفَصــل بیــن تاری ــود کــه م ب

قرنــى زودتــر از آنکــه مصریــان بــدان دســت یابنــد.

ــن  ــوم زاد (Autochlone) در بین الّنهری ــا ب ــودروى ی ــوام خ ــومریان را اق ــر، س ــى دیگ بعض
مى داننــد کــه تکامــل آنــان چــون فشفشــه هایى کــه آســمان را روشــن کــرد، بــا تأســیس شــهرها، 

بنیادهــا و آفرینــش خــطِّ کتابــت بــه اوج خــود رســید.
عــّده اى دیگــر نیــز اعتقــاد دارنــد کــه ســومریان (غیرســامى) بــه قولــى، در پایــان هــزارة چهــارم 
پیــش از میــالد، از شــرق (شــاید آســیاى مرکــزى) و از راه دریــا بــه بین الّنهریــن آمده انــد، اّمــا بــه 
گفتــۀ سومرشــناس بــزرگ، ســاموئل کرامــر (Samuel Kramer) کــه ســخنش حّجــت اســت، از 
کوهســتان هاى واقــع در شــرق، بــه آن ســرزمین پــا نهاده انــد و بــر ســکنۀ ایرانــى و ســامى منطقــه 

چیــره شــده اند و کهن تریــن تمــّدن تاریخــى را کــه بشــر شــناخته اســت، آفریده انــد.

ــر اینکــه در  ــه دســت کــوروش، گــواه متقنــى اســت ب ِــل» ب ایــن شــواهد و نیــز تســخیر «باب
ــاى  ــر تأثیره ــر یکدیگ ــن) از لحــاظ فرهنگــى ب ــران ـ بین الّنهری ــّدن (ای ــن دو تم ــخ ای ــۀ تاری ازمن

متقابلــى داشــته اند.
بــه زعــم ِســر لئونــاردو ولــى، اقــوام بین الّنهریــن در گذشــته و امــروز، میــان نمونه هــاى ایرانــى 
ــتقرار در  ــل اس ــه دلی ــّدن ب ــن تم ــد. ای ــى نزدیکترن ــۀ ایران ــه نمون ــا ب ــد، اّم ــاى دارن ــامى ج و س
ــارت  ــت و تج ــا زراع ــه ب ــود ک ــده ب ــزى درآم ــورت حاصل خی ــه ص ــرات ب ــه و ف ــاى دجل کناره ه
ــژه گلّه هــاى گاو  ــى، به وی ــات اهل ــد. زراعــت و کشــاورزى باعــث اهمّیــت حیوان روزگار مى گذرانیدن
ــد.  ــان گردی ــور خدای ــات افســانه اى ـ اســطوره اى و حماســى و ظه و گوســفند و شــکل گیرى روای
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خدایــان ســومرى هــر یــک مظهــر یکــى از هنرهــاى طبیعــى بــود. آنــو (Anw) خــداى آســمان و 
ـِـآ) (Ea) خداونــد دریاهــا و آب هــا، و خــداى  انلیــل (Enlil) خالــق و فرمانــرواى زمیــن و نبئــا (ئ
 (Shamash) (شــاماش) خداونــد مــاه، و َشــَمش (Sin) یــا ســین (Nannar) خیــر و شــفا، و نانــار

ــارورى بــود. خــداى خورشــید و ایشــتار (Ishtar) خــداى عشــق و ب
ــم  ــه چش ــات ب ــر حیوان ــواره تصوی ــّدن، هم ــاى آن تم ــته و معمارى ه ــوش برجس ــر روى نق ب
ــر  ــر روى مه ــوش مى باشــد. «ب ــن نق ــن ای ــز گاو از مهم تری ــیر، و نی ــاب، ش ــوزن، عق ــورد؛ گ مى خ
ــر گیلگمــش  ــال تصوی ــب احتم ــه اغل ــده مى شــود ک ــک انســان اســاطیرى دی ســارگن» نقــش ی
مى باشــد. یــک زانــوى ایــن قهرمــان افســانه اى روى زمیــن خــم شــده اســت. در دســت او گلدانــى 
اســت کــه از آن، دو نهــر جــارى اســت. در وســط مهــر، میــان دو هیــکل انســانى، دو گاو پشــت بــه 
ــد و از ایــن آب مى نوشــند. میــان شــاخ هاى  ــاال گرفته ان ــد و ســرهاى خــود را ب پشــت هــم داده ان
ایــن دو گاو، قطعــه اى اســت کــه روى آن نــام ســارگن حــک شــده اســت. در یــک چنــگ ســومرى 
کــه از چــوب ســاخته شــده، طــال بــا مــواّد دیگــر بــه گونــۀ جالبــى ترکیــب شــده اســت. جعبــۀ 
ــنگ  ــاخ هاى گاو از س ــوك ش ــش و ن ــم ها، ری ــردد. چش ــى مى گ ــال منته ــر گاوى از ط ــن ب طنی
ــر  ــه گاو مى بخشــد. ســطح محــدود ب ــا طــال، قیافــۀ گســتاخى ب اســت و ترکیــب ایــن ســنگ ها ب
گاو بــه چهــار قســمت تقســیم شــده اســت و بــا صــدف روى زمینــۀ ســیاه، حیواناتــى نقــش شــده  
ــه صــورت حیــوان، اعمــال انســانى را انجــام مى دهنــد. کمــى آن ســوى تر، در میــان  اســت کــه ب
ــِر آنهــا شــبیه انســان و  ــدارى مى شــویم کــه َس ــار مکشــوفه از آشــور نیــز شــاهد فرشــتگان بال آث
ــز  ــز (بُ ــى را نی ــوش حیوان ــن نق ــتفاده از ای ــابه اس ــاى مش ــد. نمونه ه ــد گاو مى باش ــان مانن بدنش
کوهــى، گاو نــر، خــرس، اســب، مــار، شــیر بالــدار...) در آثــار کشــف شــده از کاوش هــاى شــوش، 
ــل از  ــال قب ــزار س ــه ه ــه س ــوط ب ــه مرب ــان ک ــار، آذربایج ــه، تّپه حص ــتان، تورنگ تّپ ــیلک، لرس س
ــن نقــوش اســتفاده شــده  ــده مى شــود کــه در آن، نقــش گاو از مهم تری میــالد مســیح اســت، دی
در ایــن تمّدن هــا مى باشــد کــه البّتــه تصادفــى نبــوده اســت و ذهــن هــر انســان جســتجوگرى را 
ــر  ــه ســمت و ســوى کشــف مشــابهات فرهنگــى بیــن ایــن دو تمــّدن ســوق مى دهــد. عــالوه ب ب
ایــن نقــوش، پیکرك هــاى کشــف شــده از ربّ الّنوعــى برهنــه نیــز بــه مــا اجــازه مى دهــد کــه از 
قرابت هــاى تمــّدن بین الّنهریــن کــه ســکنۀ بــدوى آن از همــان منشــاء ســکنۀ نجــد ایــران بودنــد، 

دفــاع نماییــم.
ــش از 3000 ق.م. در  ــاى پی ــر قرن ه ــه اواخ ــوط ب ــن را مرب ــوى بین الّنهری ــوذ ق ــمن نف گیرش

ــد: ــد. او مى گوی ــوش مى دان ــّدن ش تم
ــرار  ــى ق ــوذ غرب ــت نف ــه تح ــود ک ــران نب ــوب ای ــۀ جن ــا ناحی ــوش تنه «ش
ــات اخیــر در شــمال شــرقى خلیــج فــارس نشــان داده اســت  ــود. حفریّ گرفتــه ب
کــه سراســر ســاحل شــمالى آن، منطقــۀ نفــوذ جدیــد را پذیرفتــه بــود. بــه نظــر 
مى رســد کــه فرهنــگ مذکــور (بین الّنهریــن) از نواحــى مجــاور جیحــون و 
ســیحون، از دشــت هاى ترکســتان روس یــا شــاید از نواحــى دورتــر، قلــب آســیاى 
مرکــزى آمــده باشــد. ایــن فرهنــگ در شــمال شــرقى نجــد ایــران گســترده شــد، 
اّمــا بعــداً در شــمال اهمّیتــى روزافــزون یافــت و آنــگاه طــول کرانــۀ دریــا (دریــاى 

ــت» (گیرشــمن، 1384: 30). ــه رســوخ یاف ــوده، در کاپادوکی خــزر) را پیم
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یکــى دیگــر از مســتندات شــگرف کــه از رابطــۀ بین الّنهریــن و تمــّدن ایرانیــان پــرده برمــى دارد، 
ــومرى  ــان و س ــات جه ــن ادبّی ــه کهن تری ــد ک ــش مى باش ــۀ گیل گم ــا حماس ــطوره ی ــت اس روای
اصــل مى باشــد. بررســى تطبیــق اســطوره هاى ایــزدى ایــن اثــر (گیل گمــش) بــا ادبّیــات 
اوســتایى و متــون کهــن پهلــوى و یــا حّتــى ادبّیــات ودائــى (اســطوره هاى اینــدرا، میتــرا، گئــوش 
ــّدس  ــوان مق ــوان حی ــه عن ــد. «گاو» ب ــان مى نمای ــن شــباهت را بی ــود ای ــاى رازآل اورون) ناگفته ه
و متبــّرك، نادرتریــن جانــورى اســت کــه بــه طــرزى نمادیــن بــا مفاهیــم کامــًال مشــابه (همچــون 
ــوام ســومرى  ــار تکــرار شــده اســت. گاو در بیــن اق ــارورى) در ایــن آث برکت دهــى، باران زایــى و ب
و ســامى، نمــاد بــارورى و حاصل خیــزى زمیــن مى باشــد. از گاوهــاى مشــهور مى تــوان بــه 
گاوهــاى نــر زیــر اشــاره داشــت: رامــن (Ramman)، آشــور (Asshur) و ادد (Adad) کــه بــر گاو 
نــر ســوارند، «گاوهــاى نــر آســمان» هســتند. مــردوك (Marduk) یــا مردانــه (Merodach) بــا 
 (Enki) یــا انکــى (Enil) مشــّخص مى شــود، «گاو نــر نــور» خورشــید، اینــل (Gudibir) گودیبیــر
«گاو نــر وحشــى زمیــن و آســمان اســت»، بــا ســین (Sin) ایــزد قمــرى بــه شــکل گاو نــر اســت، 
ــاى  ــى از جنبه ه ــت، یک ــر اس ــکل گاو ن ــه ش ــز ب ــان نی ــید هیتی ــزد خورش تشــوب (Teshub) ای
ــدة باهـــوى در هســتند،  ِــآ» (Ea) در نقــش ســرور جادویــى و غالبــاً در هنــر ســومرى، نگهدارن «ئ
ــارورى گلّه هــا و حاصل خیــزى  ــزد شمســى ب ــا بِعــل (Bell) ســورى و فینیقــى، ای بَعــل (Baal) ی
زمیــن نیــز بــا گاو نــر نمادیــن گشــته اســت. «گاِو نــر راهنمــا»ى اَکــدى، ســال منطقۀالبروجــى را 

ــان ارواح هســتند. ــدار نگهب ــد. گاوهــاى بال ــاز مى کنن آغ
گاو در حماســۀ گیل گمــش کــه مربــوط بــه گیل گمــش (Gilgamesh) شــاه نیمه اســطوره اى 
ارخــه (اوروك) (Uruk)/ وارکــه (Warka) پنجمیــن شــاه از نخســتین دودمان شــاهان ســومرى نژاد 
اســت، در شــکل معنایــى، اغلــب بــه عنــوان نمــاد قــدرت بــه کار رفتــه اســت. گیل گمــش بازمانــدة 
خداگونــه از نســل پــدرى (لیلــو؛ Lillu) اســت کــه آن را منتســب بــه دیــو مى داننــد. گیل گمــش 
بــا هیبــت اســطوره اى خــود، از ســوى ایزدبانویــى، همچــون گاوى وحشــى آفریــده شــد کــه یــادآور 
ــان  ــى تمــام فرم ــا قدرت ــرگاو وحشــى ب ــان ن ــد، چون ــواى طبیعــت مى باشــد. گیل گمــش زورمن ق
ــا ریــش انبــوه و هیبتــى نیم انســان ـ نیم خــدا (دوســوم ســاحت انســانى و یک ســوم  ــد. او ب مى ران
ــش  ــدازد. گیل گم ــا مى ان ــتان و پان ه ــان و ُرم باس ــطوره هاى یون ــاد اس ــه ی ــى را ب ــى) آدم خدای

«ســرور جانــوران» و «خــداى شــبان» یــا «روح ـ جنــگل» اســت.

ــارة ویژگى هــاى  ــه دســت آمــده از حماســۀ گیل گمــش درب ــواح ب احمــد شــاملو در ترجمــۀ ال
ایــن اســطوره آورده اســت: «او (گیل گمــش) دو پــاره از او، خــدا و یــک پــاره از او، آدمــى اســت... 
ــش ـ  ــت... . او گیل گم ــم اس ــى و عظی ــرگاوى وحش ــون ن ــدى همچ ــه زورمن ــه و ب گردن افراخت

شــبان اوروك شــهر ـ او ـ شــبان مــردم خویــش و شــاه ایشــان اســت...» (شــاملو، 1382: 24).

ــان چــون ســنبله هاى  ــد، چن ــى. خرمــن مویــش زورمن ــان اســت کــه زن ــوى، آن چن ــه م او ب
گنــدم مى رویــد. نــه از آدمیــان کســى را مى شناســد، نــه از یــاران مدینــه اى. پوشــاك را پوشــینه اى 
چــون شــکان (Shakkan؛ خــداى رمه هــا و جانــوران) بــه بــر دارد. بــا غــزاالن گیــاه دشــت همــى 
ــوران وحشــى در آب شــادى همى کنــد...»  ــا جان ــدگان در آبدان هــا آب مى نوشــد، ب ــا درن ــَرد، ب َچ
(همــان: 26) و «او مــردى اســت کــه از اعمــاق دشــت فــراز آمــده، در همــۀ مــرز و بــوم بنیروتــر 
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کــس اســت، آکنــده بــه زورمنــدى. هــر بازوانــش بــه قــدرت یکــى صخــره انوســت، همــاره بــر پهنــۀ 
دشــت مى گــذرد، همــاره بــا رمــۀ وحــوش اَش در چراســت» (همــان: 29):

«همــاره گام هایــش بــا رمــۀ وحــوش خویــش گــرد آبدان هاســت... مردمــان او 
را مــرد وحشــى کــه ماننــد خــداى اســت، مى خواننــد. روســپى او را همچــون گاو 
نــرى وحشــى کــه قّوتــش بــر همــۀ مردمــان َســر اســت، مى خوانــد. گیل گمــش 
ــه  ــه خــواب مــى رود و ن ــه شــباهنگام ب ــرد شــادى ها و سختى هاســت. او کــه ن م
بــه روز. گیل گمــش زادة لیلــو و نیــن ســن (Ninsun)، نــّره گاوى گسســته زنجیر 
اســت کــه مردمــان از ظلــم او شــکایت بــه خالــق اوروك مى برنــد. ســتم 
ــر  ــه زی ــان ب ــداوم ایش ــتن م ــه داش ــق نگ ــوان از طری ــردان ج ــر م گیل گمــش ب
ــق حــّق تصاحــب  ــران جــوان از طری ــر دخت ــه اســت و ب ســالح صــورت مى گرفت

ایشــان در شــب عروســى...» (همــان: 40).

 (Enkidou) انکیــدو  گیل گمــش،  کهــن  حماســۀ  در  اســطوره اى  موجــودات  دیگــر  از 
مى باشــد. التمــاس شــهروندان و علیــاى ســتمدیده از ســتم گیل گمــش بــه ســوى خــداى بــزرگ 
ــق  ــه خل ــر ب ــۀ آرورو (Arourou) منج ــوى اله ــتور او از س ــراى دس ــو (Anw) و اج ــمان، آن آس
ــرا زاده  ــدو در صح ــردد. انکی ــش مى گ ــزاد گیل گم ــر (Alter ego) و هم ــتن دیگ ــدو، خویش انکی
شــد. آرورو او را از خــاك ُرس آفریــد، بى آنکــه خــون حیوانــى را بــا آن بیامیــزد... هیبــت ظاهــرى 
ــوى  ــیده از م ــش پوش ــم تن ــى دارد. ه ــباهت هاى فراوان ــیاه گالش ش ــطورة س ــا اس ــز ب ــدو نی انکی
ــر  ــخت و ِزب ــته هاى س ــون دس ــش چ ــاى زلف ــان دارد، طّره ه ــف زن ــون زل ــوانى چ ــت و گیس اس
گنــدم روییده انــد، بــه ســان خــداى شــکان (Shakkan) جامــه پوشــیده اســت. بــا غــزاالن علــف 
ــوران  ــراه جان ــند و هم ــیرى آب مى نوش ــه س ــار ب ــى از چشمه س ــوران جنگل ــا جان ــرد، ب مى چ
ــا ســیاه گالش مى باشــد:  ــل تطبیــق ب ــز قاب ــوارد نی ــن م ــّذت آبتنــى مى کنــد کــه ای ــا ل وحشــى ب
ــن  ــان زن و ای ــان زلف ــوانى به س ــر َورزا و گیس ــا پیک ــده اســت ب ــورى درن ــان  ـ جان ــدو، انس «انکی
ــا  سرشــت آمیختــه، هفت جــوش او را وقــف پســر مــاّده گاو الهــى مى کنــد؛ یعنــى انســان خدایى ب

ــک، 1380: 22ـ23). ــى» (یانی ــار گاو وحش رفت
ــى  ــار گاو وحشــى و حام ــا رفت ــدو و گیل گمــش، انســان خدایى ب ــز چــون انکی ــیاه گالش نی س
ــیاه گالش،  ــون س ــزدى، همچ ــرگاوان ای ــن ن ــت. ای ــن اس ــت و حرف گوش ک ــات حالل گوش حیوان
ــان  ــردن چهارپای ــى ک ــب و قربان ــۀ تأدی ــى، وظیف ــاى اهل ــات چهارپ ــت از حیوان ــر حمای ــالوه ب ع
ســرکش و اهریمنــى را نیــز بــر عهــده دارنــد. هــوواوا (هــوم بابــا؛ Houmbub / خومبه بــه) نــّره گاو 
ــه اى از ایــن گاوان ســرکش مى باشــد  ــا اژدهــا و غــول وحشــتناك جنــگل ســدر، نمون آســمانى ی
ــا حمایــت انکیــدو، مجــازات و قربانــى مى شــود. گیل گمــش پــس  ــه دســت گیل گمــش و ب کــه ب
ــاى  ــتار؛ Ishtar ـ اینان ــدار یشــتاروت (Astaroth) (ایش ــه دی ــمانى ب ــّره گاو آس ــن ن از کشــتن ای
ــا در  ــازد، اّم ــه گیل گمــش دل مى ب ــق، ب ــۀ نشــاط عش ــتار، اله ــى رود. ایش ــومرى؛ Innana) م س
تقاضــاى عشــق خــود، جوابــى ســرد دریافــت مى کنــد. پــس خشــمگین بــه ســراغ پــدر آســمانى 
ــه آتــش بکشــد.  ــه اش را ب ــا گیل گمــش را بکشــد و خان ــده ت ــه مــن ب مــى رود: «َورزا و آســمانى ب
اگــر َورزا و آســمانى را بــه مــن ندهــى، مــن َدِر خانــه اش را خواهــم شکســت و بــه جهــان زیریــن 

ــاز خواهــم آورد» (همــان: 88ـ88). خواهــم رفــت و در آنجــا مــردگان را ب
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ــى  ــت متعال ــتیابى و حرک ــل دس ــا عام ــه تنه ــمانى، ن ــاى آس ــدن گاوه ــى ش ــتن و قربان کش
ــا  ــى ب ــور معنای ــه ط ــه ب ــت، بلک ــد اس ــى جاوی ــوى زندگ ــه س ــش) ب ــه (گیل گم ــان حماس قهرم
ــاط،  ــن ارتب ــد ای ــت. کلی ــاط اس ــز در ارتب ــت نی ــّدد طبیع ــى مج ــتاخیزى و زندگ ــاى رس آیین ه
ــى  ــاط معنای ــاى پیشــین، ارتب ــان مى باشــد. در بخش ه ــن نه ــان زیری ــا جه ــم رابطــۀ گاو ب در فه
قربانــى کــردن گاو در فصــل بهــار و زایــش مجــّدد طبیعــت در میــان اقــوام و آیین هــاى مختلــف 
بیــان شــد. در حقیقــت، ســفر معنــوى گیل گمــش نیــز حــاوى همــان عناصــر بنیــادى همچــون 
ســفر، اژدهاکشــى، مــرگ، رســتاخیز و پیونــد مقــّدس مى باشــد و از اســطوره هایى اســت کــه بــه 
ــوان  ــۀ مشــابه آن را مى ت ــه نمون ــاط تنگاتنگــى دارد ک ــارى ارتب ــاى به ــا آیین ه ــى ب لحــاظ معنای
ــطورة  ــى اس ــا حّت ــى و ی ــوروزى، عروس گل ــر ن ــین، می ــه برش ــر کوس ــى نظی ــاى ایران در آیین ه
ــور نعمــت  ــت، وف ــارورى طبیع ــر ب ــى روایتگ ــه نوع ــارى ب ــاى به ــن آیین ه ــت. ای ــیاه گالش یاف س
ــارورى و خشکســالى اســت.  ــن ب ــاد و ســمبل ای ــرگ قحطــى و خشکســالى مى باشــد. گاو نم و م
ــا اســطورة ســیاه گالش مى باشــد. او  ــۀ ایــن اســطوره از دیگــر نقــاط مشــابه آن ب جنبه هــاى دوگان
نیــز زندگــى مى بخشــد و جــان مى ســتاند. زندگــى و مــرگ در چرخــۀ ایــن اســطوره نیــز روایتگــر 

ــان اســت. ــه جه ــوى و قداست بخشــى ب ــان معن جه

ــّره گاو  ــا و ن اگــر انکیــدو و گیل گمــش نماینــدگان نّره گاوهــاى ایــزدى خــوب هســتند، خومباب
(یــا ایــزدى دیگــر کــه از ســوى خــداى آســمان در اختیــار ایشــتار قــرار مى گیــرد) نیــز نماینــدگان 

اهریمنــى و خشکســالى هســتند، خــداى آســمان در جــواب خواهــش الهــه مى گویــد:
ــه) در ســرزمین اوروك،  ــدان ک ــى، (ب ــِن َورزا آســمانى را مى خواه ــر از م «اگ
هفــت ســال چیــزى جــز کاه (بــراى خــوردن) نخواهــد مانــد. آنــو کــه نمى توانــد 
ــتش  ــه دس ــمانى را ب ــار َورزا و آس ــغ دارد، افس ــرش دری ــز را از دخت ــچ چی هی
ــزرگ مى خشــکاند،  ــر کشــیدن هفــت جرعــۀ ب ــا َس ــرات را ب مى دهــد. َورزا رود ف
چنــان مى غــّرد کــه زمیــن شــکاف برمــى دارد و چاله هــا خاکســتر جنگجویــان را 

ــان: 91). ــد (ر.ك؛ هم مى بلع
ــا زایــش توصیــف  ایــن روایــت هماننــد خــواب فرعــون مصــر، رابطــۀ هستى شــناختى گاو را ب

مى نمایــد.
ــد و  ــش را مى َکن ــه، ران ــوان را گرفت ــتابد و ُدم حی ــارى گیل گمــش مى ش ــه ی ــدو ب ــگاه انکی آن
روده هایــش را بیــرون مــى آورد. پــس انکیــدو بــه ســزاى عمــل گســتاخانه اش مى رســد و مــرگ او 
را فرامى گیــرد. انکیــدو بُــِز بالگــردان گیل گمــش مى گــردد. چرخــۀ شــگرف کشــته شــدن گاو تــا 
قربانــى شــدن گاو، در ادبّیــات ودایــى ـ اوســتایى نیــز دیــده مى شــود. در روایــت ســومرى آمــده 

اســت:

«انجمــن خدایــان مرّکــب از آنــو، بعــل، ئـِـآ و شــش کــه در خــواب بــر انکیــدو 
ظاهــر مى شــوند، حکــم مى کننــد کــه هــر دو بایــد بمیرنــد، چــون هــر دو در آن 
ــه ســزاى عمــل  ــا بعــل فتــوى مى دهــد کــه تنهــا انکیــدو ب دســت داشــته اند. اّم
ــّتاري، 1380:  ــش» (س ــه گیل گم ــید، ن ــد رس ــکن خواه ــتاخانه و حرمت ش گس
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در ایــن حماســه، تــا قبــل از ایــن صحنــه، ذکــرى از حرمت شــکنى و نقــض حریــم مقــّدس و 
اهانــت بــه «تابوهــا» (گاوان) بــه میــان نمى آیــد و تنهــا در ایــن بخــش چنیــن مســئله اى مطــرح 

مى شــود.
مشابه این صحنه در روایات ودایى ـ اوستایى نیز آمده است: 

ــداى  ــند (خ ــومه را بکش ــه س ــوند ک ــم مى ش ــورایى مصّم ــان در ش «خدای
زندگــى، آب حیــات، یکــى از القــاب مــاه، و گاو، نمــاد بــاران) َویــو (Vayu) خــداى 
بــاد متقّبــل ایــن امــر خطیــر مى شــود. پــس بــراى اجــراى منظــورش از میتــرا و 
ــد  ــد و مى گوی ــاع مى کن ــن تکلیــف امتن ــرا از ای ــا میت ــد، اّم ــارى مى خواه ــا ی ارون
ــا بــه ایــن  مــن جــز مهــر یــارى بــراى کــس نمى خواهــم. ســرانجام میتــرا و ارون
شــرط حاضــر مى شــوند تــا در قتــل ســومه دخالــت کننــد کــه پــاره اى از قربانــى 
نیــز ســهم آنــان شــود. پــس مراســم قتــل پایــان مى پذیــرد و ســومه را میــان دو 
ســنگ خــرد مى کننــد. میتــرا الزامــاً بایــد شــیرة ســومه ســهم خــود را بــر زمیــن 
ــی،  ــد» (رض ــود آین ــه وج ــن ب ــیط زمی ــان روى بس ــوران و گیاه ــا جان ــد ت بپاش
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در حقیقــت، قربانــى شــدن گاو مقــّدس (چــون انکیــدو)، یعنــى جریــان آب حیــات بــر زمیــن 
و حــادث شــدن رســتاخیز طبیعــت. از دیگــر مــوارد موجــود در بطــن ایــن روایــت، قربانــى شــدن 
انکیــدو بــه جــاى گیل گمــش (شــاه جانــوران) یــا شــاه طبیعــت مى باشــد. نقــش نمادیــن انکیــدو 
ــن  ــى نمادی ــردم و همخوان ــه نوامیــس م ــى ب ــّرض و بى حرمت ــه ســبب تع در مراســم شاه کشــى ب
ــًال  ــزارع کام ــت از م ــتن برک ــت بس ــا رخ ــن) ی ــوس (زمی ــه نام ــاوز ب ــا تج ــا ب ــى رعای تظلّم خواه
ــن  ــن آیی ــده از ای ــا مان ــه ج ــم هاى ب ــوان از رس ــان ج ــه زن ــى ب ــم برکت ده مشــّخص اســت و ه
کهــن اســت کــه تــا زمان هــاى نــه چنــدان دور، در مناطــق گیــالن و مازنــدران از ســوى اربابــان 
منفعت طلــب اجــرا مى شــد. نقــش برکت دهــى و حفاظــت از حیوانــات چهارپــاى اهلــى، گلّه هــاى 
ــاران،  ــزول ب ــه هســتى، ن گاو و گوســفند، حامیــان اصلــى بشــر در زندگــى و قداســت بخشــیدن ب
تنبیــه خاطیــان و تملّــک بــر گاوان (ابرهــاى بــاران زا ـ زنــان) از مهم تریــن وظایــف خــداى شــبان 
مى باشــد. بُنمایه هــاى ایــن نقــش، طبــق روایــات مذکــور، بــه 3000 ســال قبــل از میــالد مســیح 
ــۀ نمادیــن ایــن تاریــخ اســت. حــال ایــن پرســش مطــرح مى شــود  بازمى گــردد. گیل گمــش نمون
ــانه هایى  ــد نش ــردد؟ هرچن ــن دوران بازنمى گ ــه ای ــز ب ــیاه گالش نی ــطوره س ــت اس ــا قدم ــه آی ک
ــطورة  ــوان اس ــا نمى ت ــا آی ــود، اّم ــاهده مى ش ــطوره مش ــن اس ــتایى در ای ــى و اوس ــزدان ودای از ای
ســیاه گالش را محصــول تحلیــل زرتشــتى در دوران اصالحــات سیاســى و دینــى او دانســت؟ اگــر 
میتــرا بــه لحــاظ سیاســى، جایــگاه خــود را بــه مــزدا اهــورا مى بخشــد، آیــا ایــن تصــّور را نمى تــوان 
ــا اســطورة  ــى اســت؟ آی ــزدان بین الّنهرین ــۀ ای ــر شــکل یافت ــز تغیی ــن اســطوره نی ــه ای داشــت ک
ســیاه گالش بــا هیبــت مهیــب و دیوآســایش نمى توانــد بازمانــدة نســل اقــوام اّولّیــۀ شــمالى ایــران 
ــزار ســال  ــن در 3 ه ــاى بین الّنهری ــا تمّدن ه ــل و برخــورد بین فرهنگــى ب ــر تعام ــه در اث باشــد ک
قبــل از میــالد مســیح شــکل گرفتــه اســت؟ آیــا ایــن اســطوره نمى توانــد نوعــى عملکــرد سیاســى 
زرتشــت بــراى دیدگاه هــاى دوه پرســتان شــمالى و تغییــر تدریجــى آن باشــد؟ ایــن مــوارد نمونــۀ 
ــا طبــق  ــد، اّم ــح ده ــا پاســخ صری ــه آنه ــدارد ب ــه نویســنده قصــد ن ــه البّت پرســش هایى اســت ک

ــع شــود. ــول واق ــورد قب ــد م ــا مى توان ــن فرضّیه ه ــدارك، ای اســناد و م
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غالمرضا خلعتبري

2ـ گاو در اسطورة ایران
گاو در نــزد آریایی هــا نیــز از اهمّیــت فراوانــی برخــوردار بــوده اســت. گاو هــم جنبــۀ  تقــّدس و 
خدایگانــی داشــت و نیــز در جمــع خانــواده، از اعضــاى آن شــمرده می شــد. ایــن تقــّدس در میــان 
ــان ریشــۀ  ــان هیتی ــر، می ــورد. از ســوي دیگ ــه چشــم می خ ــز ب ــران نی ــالت ای ــۀ ف ــاکنان اّولّی س
ــیلۀ  ــان به وس ــد و توف ــدگار رع ــزرگ، خداون ــوع ب ــم. ربّ الّن ــاهده می کنی ــتی را مش ــن گاو پرس که
حیوانــی مقــّدس، یعنــی گاو تظاهــر و تجلـّـی کــرده اســت. ایــن حیــوان مفیــد کــه ســابقه اي بســیار 
ــه  ــه اســت و ب ــرار گرفت ــورد نمایــش ق ــی م ــام در آناتول ــن ایّ ــخ پرســتش دارد، از کهن تری در تاری
همیــن مناســبت اســت کــه کوهســتان بلنــد ایــن ســرزمین، تــوروس (Tauros)، یعنــی «گاو نــر» 
ــام ایــن خــدا  ــه ن ــه هــر انجــام، در آناتولــی کــه کوهســتان بلنــد آن ب ــده شــده اســت... و ب خوان
خوانــده شــده اســت، مراســم عبــادت ایــن خــدا در همــان کوهســتان انجــام می شــده اســت و در 
ــه از  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــب داده بودن ــش ترتی ــی برای ــتایش گاه ها و عبادت خانه های ــا س آنج
ایــن نقطــه، عبــادت ایــن حیــوان بــه جاهــاي دیگــر و مناطقــى کــه در پرســتش ایــن خــدا شــهرتی 
دارنــد، نفــوذ کــرده باشــند و ایــن مناطــق عبارتنــد از: مصــر، بابــل، هنــد، کشــورهاي اژه و یــا حّتــی 
اروپــا. بــه ایــن نکتــۀ بســیار مهــم نیــز بایــد توّجــه داشــت کــه یکــی از خاســتگاه هاي بســیار مهــّم 

ــا میتراپرســتی، یعنــی میتــراي گاواوژن را همیــن منطقــه می داننــد... . مهرپرســتی ی

در اسطورة هیتی ها آمده است:

«ته له پی نــو کــه ربّ الّنــوع نعمــت و فراوانــی محصــول اســت، در آغــاز فصــل 
زمســتان بــه موجــب نارضایتــی از بندگانــش، از کشــور خــود مهاجــرت می کنــد. 
ــا  ــد می شــود... ت ــا ایــن مهاجــرت، فقــر، گرســنگی و درماندگــی در کشــور پدی ب
ــورش  ــه کش ــد و ب ــل وي را مى یاب ــور عس ــار، زنب ــاز به ــرانجام در آغ ــه س اینک
بازمی گردانــد و در نتیجــه، بــا آغــاز بهــار و ورود خــدا، نعمــت و فراوانــی نیــز بــه 

ــکا، 1382: 91ـ92). ــنو ول ــردد» (کراس ــردم باز می گ م
در پژوهش هــاي دیگــري آمــده اســت کــه خاســتگاه مــردم نخســتین آمــازون، ســیبري بــوده 
اســت  کــه خاســتگاه اقــوام آریایــی نیــز هســت. در گذشــته تصــّور می شــد کــه ایــن اقــوام آســیایی 
ــماري از  ــه ش ــده ک ــت ش ــی ثاب ــه تازگ ــه ب ــال آنک ــد، ح ــی رفته ان ــکاي جنوب ــه آمری ــادا ب از کان
ــن، هنــد ودایــی  ــز بیــش از 50 هــزار ســال پیــش، از راه قطــب جنــوب، بین  الّنهری آســیایی ها نی
ــا  ــه آنج ــم، زرتشــت ب ــا میترایی ــر ی ــا)، مه ــکاها هیتی ه ــی (س ــی، آریای ــه)، آناتول ــرا ـ ورون (میت
ــات» اســت. ــۀ «آقــاي حیوان ــی، خداگون ــۀ» بومیــان آمریــکاي جنوب ــد. کهن تریــن «خداگون رفته ان

طبــق روایــات اســاطیر زرتشــتی نیــز اهورامــزدا آفریــدگان خــود را در شــش مرحلــه (شــش 
ــار، آســمان، ســپس آب، زمیــن، گیاهــان و در پنجمیــن  ــد. در نخســتین گاهنب ــار) می آفری گاهنب
ــن  ــت. در ای ــفند اس ــه، گاو و گوس ــه از آن جمل ــد ک ــی را می آفرین ــوران اهل ــود، جان ــار خ گاهنب
ــم،  ــار شش ــگاه در گاهنب ــد و آن ــزدا می آفرین ــه اهورام ــت ک ــودي اس ــتین موج ــت، گاو نخس روای

ــد. ــق می کن ــرث را خل کیوم

ریشــۀ کلمــۀ «گاو» در اوســتا، «َگــْو» (gav) اســت و واژة «َگــَو» (gava) بــه معنــی گاو نــر و 
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نیــز ترکیــب «َگَودئنــو» (gava-daenu) اختصاصــاً بــراي نامیــدن گاو مــاده بــه کار رفتــه اســت. 
کلمــۀ گاو اغلــب در «goa» در اوســتا بــه معنــی «گاو نــر» و «گوســاله» آمــده اســت. همچنیــن 
ایــن کلمــه بــه معنــی «جانــوران ســودمند و چارپایــان» نیــز آمــده اســت. عــالوه بــر ایــن، در ســه 

مــورد بــه مــادر زمیــن و روان  زمیــن اطــالق شــده اســت (ر.ك؛ عبدالّهــی، 1381: 845).
ــه  ــه میان ــد؛ ب ــه آفری ــده را در ایرانویج ــزد، «گاو یکتاآفری ــه اورم ــت ک ــده اس ــش آم در بنده
جهــان، بــر بــاالي رود وه دایتــی کــه در میــان جهــان اســت. آن گاو، ســپید و روشــن بــوده چــون 
ــرا در دوران  ــاه؛ زی ــده شــد آب و گی ــراي او آفری ــود، ب ــاي ب ــدازة ســه ن ــه ان ــاال ب ــه او را ب ــاه ک م
ــر او  ــن ب ــگاه اهریم ــس آن ــار، 1381: 46). پ ــود» (به ــی از ایشــان ب ــی، او را زور و بالندگ آمیختگ
ــرث پــس از  ــاد. کیوم ــر دســت راســت افت ــده درگذشــت، ب ــره می شــود: «چــون گاو یکتاآفری چی
آنکــه درگذشــت، بــر دســت چــپ. پــس از اعضــاي آن گاو، 12 نــوع گیــاه درمان بخــش و 55 نــوع 
ــه بــه وجــود آمــد. پــس نطفــۀ گاو بــه ماه پایــه رســید و در آنجــا پالــوده گشــت و از آن، یــک  غلّ

ــر و مــاده پدیــد آمــد» (همــان). جفــت گاو ن
همچنین در بندهش آمده است:

«چــون درگذشــت، بــه ســبب سرشــت گیاهــی، از اندام هــاي [فروافتــادة] گاو، 
ــه و دوازده نــوع گیــاه درمانــی از زمیــن ُرســت. روشــنی و  پنجــاه و پنــج نــوع غلّ
ــود، بــه مــاه ســپرده شــد. آن تحفــه بــه روشــنی مــاه  زوري کــه در تخمــۀ گاو ب
پالــوده شــد و بــه همــه گونــه اي آراســته شــد. جــان در او کــرده شــد و از آنجــا 
جفتــی گاو، یکــی نزدیکــی مــاده [بــر زمیــن آورده شــد]. ســپس بــر زمیــن از هــر 
ــدازة  ــا، یعنــی دویســت و هشــتاد و دو نــوع فــراز پیــدا شــدند، بــه ان نوعــی دو ت
دو فرســنگ...  گوســپندان بــر زمیــن و مرغــان در فضــا مانــدگار شــدند و ماهیــان 

در آب شــنا کردنــد کــه تغذیــۀ کامــل آفریــدگان از ایشــان بــود» (همــان: 65).
از ایــن روایــت مشــّخص می گــردد کــه بیــن «گاو» و «مــاه» رابطــه اي کنایــی برقــرار اســت و 
ــا مــاه یکــی دانســته می شــود. مهم تریــن ســند ایــن مّدعــا، در اوســتا اســت. یشــت هفتــم  گاو ب
بــه نــام «ماه یشــت» بــه ایــن ارتبــاط می پــردازد؛ خشــنودي مــاِه در بــر دارنــدة تحفــۀ گاو را و گاو 

ــون را... : ــان گوناگ ــده را و چارپای یگانه آفری
«درود بــر مــاِه در بــر دارنــدة تحفــۀ گاو! درود بــر مــاه، هنگامــی کــه 
ــدة  ــر دارن ــاِه در ب ــان... . م ــه می نگردم ــی ک ــاه، هنگام ــر م می نگریمــش. درود ب
تخــم گاو؛ آن اََشــَون و َرِد اََشــه را می ســتاییم. اینــک مــاه را دریافتــم، فــروغ مــاه 
ــد، همیشــه  را نگریســتم، فــروغ مــاه را دریافتــم... . هنگامــی کــه فــروغ مــاه بتاب
ــۀ گاو؛ آن  ــدة تخم ــر دارن ــاِه در ب ــد... . م ــن بروی ــبز از زمی ــاه س ــاران گی در به
ــاالك، آن  ــِر چ ــاِر توانگ ــِد بختی ــدة ارجمن ــد، آن تابن ــِد آبرومن ــندة رایَوَمن بخش
ــاِه در  ــتایم. م ــش را می س ــِغ درمان بخ َ ــده، آن ب ــدة آبادکنن ــودمنِد گیاه رویانن س
بــر دارنــدة تحفــۀ گاو را بــراي فــّر و فروغــش بــا نمــاز[ي بــه بانــِگ] بلنــد و بــا زور 
می ســتایم. مــاِه اََشــوِن در بــر دارنــدة تخمــۀ گاو، آن اََشــون و َرِد اَشــه را بــا هــوِم 
آمیختــه بــه شــیر، بــا زبــان ِخــَرد و َفَشــره، بــا اندیشــه و گفتــار و کــردار نیــک، بــا 
زور و بــا ســخن رســا می ســتایم... درود می فرســتم بــه مــاِه در بــر دارنــدة تخمــۀ 
ــتخواه، 1384: 1004). ــون» (دوس ــان گوناگ ــه چارپای ــده، ب ــه گاو یگانه آفری گاو، ب
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ــدن گاو،  ــته ش ــس از کش ــت. پ ــوده اس ــل ب ــمۀ عس ــاه سرچش ــت، م ــور زرتش ــش از ظه پی
نطفــه اش بــه مــاه رفتــه، در آنجــا پاکیــزه می شــد و همیــن نطفــه بــود کــه موجــب قــوام و رویــش 
گیاهــان و ســالمت و ازدیــاد چارپایــان اســت. نشــان ویــژة مقــام پارســی و سرچشــمۀ عســل اســت. 
در ایــران، هنــوز هــم ایــن عقیــدة کهــن، به ویــژه در میــان کشــاورزان باقــی مانــده اســت کــه نــور 
ــۀ پنجــم  ــر بســزایی دارد (در مرحل ــا تأثی ــه ثمــر رســاندن گیاهــان و میوه ه ــدن و ب ــاه در رویان م

ــی، 1381: 94). ــود) (ر.ك؛ رضای ــر می ش ــیلۀ عســل تطهی ــی، دســت به وس ــام پارس مق

در بندهش آمده است:
«مــاه، مّزه بخــش جهــان اســت و پانــزده [روز] افزایــد و پانــزده [روز] باریــک 
شــود و بــه افــزار ُگشــنان (= آلــت تناســلی) هماننــد اســت کــه چــون برافــرازد، 
ــد (=  ــزد مّزه بخشــندة اَبْراون ــاه، ای ــه م ــد ک ــادگان دهــد. چنیــن گوی ــه م تخــم ب
ابــردار)؛ زیــرا ابــراز اوســت کــه پیــش آیــد، گرمابخــش [اوســت]؛ زیــرا انــدر جهــان 
از اوســت کــه درختــان گرمتــر [بَُونــد]. ُرویِشــَمند اســت؛ زیــرا رمــۀ گوســفندان را 
بیفزایــد، ســودمند اســت؛ زیــرا هــر چیــز را تــازه دارد،  نیُکــِوي آبادى اومندســت؛ 
ــات)  ــندة حاج ــنده (= بخش ــازد، آیفت بخش ــر س ــا از او بهت ــۀ آبادي ه ــرا هم زی
ــتخواه،  ــد» (دوس ــد، بده ــق خواهن ــه به ح ــی را ک ــان، آیفت ــرا در زم ــت؛ زی اس

.(153 :1384

چنان کــه مشــاهده مى شــود، در بندهــش آمــده اســت کــه «آب بــه مــاه پیونــد دارد» و مــاه، 
ــاد  ــس «گاو» نم ــت. پ ــان» اس ــود و «مّزه بخــش جه ــده می ش ــردار»  خوان ْ ــنده اَب ــزِد فّره بخش «ای

«مــاه» اســت و دریاهــا همچــون «اَپَــم نیــات» بخشــایندة فــّر اســت و «ســودآور اســت».
ــان اســطوره و هجــرگاه  ــش، در بی ــز در بنده ــا» نی ــن «گاو»، «آب» و «دری ــارة رابطــۀ بی درب

ــت: ــده اس ــگ Franag آم ــرش فران Vahdgarga و دخت

«و هجــرگاه بــراي آنکــه َفــر را بــه پســرانش منتقــل کنــد، گاوي پدیــد آورد 
کــه مقــّدس بــود. گاو را کنــار برکــه اي بســت، تــا آن َفــر را بــا آب از ســاقه بَکَنــد. 
پــس از آن، شــیِر گاو را بــه پســرانش نوشــانید و آنهــا جاودانگــی یافتنــد. خدایــان 
بــراي آنکــه بــه آب حیــات یــا عصــارة زندگــی دســت یابنــد و آن را همیشــه در 
اختیــار داشــته باشــند، درصــدد برآمدنــد تــا ســوم (گاو) را بُکَشــند. ســوم کــه هــم 
ــه یکــی از آنهــا  ــاه، چهــار همســر داشــت و چــون ب ــاه اســت و هــم خــداي م م
 Daksha ــران َدکــش ــه دخت ــه زوجــۀ دیگــرش ک ــد، ب ــِر سرشــاري می ورزی ِمه
بودنــد (َدکــش یکــی از پَرجابتی هــا Pradhapati بــود و پرجابتی هــا َده موجــود 
ــود، بــه پــدر  نیرومنــد افســانه اي بودنــد کــه بَرهمــا Brahma آنــان را آفریــده ب
خــود از بی مهــري ســوم شــکایت بردنــد و َدکــش، ســوم را بــه بیمــاري ســختی 

گرفتــار ســاخت» (رضایــی، 1381: 73ـ74).

از نــکات قابــل توّجــه دیگــر، رابطــۀ بیــن زایندگــی و بــاروري زمیــن بــا گاو می باشــد. گویــی 
گاو معــادل و هــم ارز «زن» گرفتــه شــده اســت کــه نطفــۀ او بــا افــزار ُگشــنان [= آلــت تناســلی] 
ــاري  ــه ی ــاده او را ب ــه گاو م ــت ک ــر (Arsan) اس ــم گاو ن ــرا ه ــود میت ــود. خ ــارور می ش ــاه ب م
ــۀ  خــود را بازیابــد. افــزون بــر ایــن، در  می خوانــد؛ زیــرا گاو مــاده را می رباینــد و اد می خواهــد گلّ
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بخــش معــاد بندهــش کــه مالقــات روان مــرده و َمــِن برتــرش را شــرح می دهــد، روان از برخــورد 
ــاك و درســت باشــد، در نیمــۀ راه می بینــد کــه چیــزي  ــاز می کنــد. اگــر روان، پ ــا یــک گاو آغ ب
بــه دیــدن او می آیــد بــه هیبــت یــک گاو فربــه و ماالمــال از شــیر، و روان از آن آســایش و آرامــش 
ــه  ــد و اینگون ــات روان می آی ــه مالق ــه ب ــی اســت ک ــر جوان ــه دســت مــی آورد. گاو معمــوالً دخت ب

گوشــورون، رواِن گاو ایزدبانوســت.

ــه زعــم مهرپرســتان، قربانــی گاو موجــب رســتاخیز در طبیعــت  ــًال ذکــر شــد، ب چنان کــه قب
می شــد، اّمــا در زمــان زرتشــت، جلــوي ایــن قربانــی گرفتــه شــد، مگــر در مــوارد دعــا و نیایــش، 
ــاز و آزاد. علّــت ایــن  آن هــم نــه در قربانگاه هــاي میترایــی، بلکــه در بلنــداي کــوه و در فضایــی ب
تغییــر رویّــه و اصــالح زرتشــت را بایــد در همــان روایــات اســطوره  اي پیــدا کــرد. در اوســتا آمــده 
ــه در آمــد و از تباهــی زمیــن  اســت کــه چــون گاو نخســتین جــان ســپرد، روان او از کالبــدش ب
ــزد  ــگاه کــه اورم ــا آن ــد و از او درخواســت کمــک کــرد ت ــزد نالی ــه درگاه اورم و شــقاوت آدمــی ب

زرتشــت را بــه عنــوان حافــظ و نگهبــان حیوانــات ســودمند معّرفــی نمــود.
روایت دوستخواه از این روایت در اوستا چنین است:

«گوشــورون (روان گاو) نــزد شــما ِگلِه گــزار: مــرا بــراي چــه آفریــدي؟ کــه مــرا 
ســاخت؟ خشــم و چپــاول و تندخویــی و گســتاخی و دست ســازي مــرا یکســره در 
میــان گرفتــه اســت. مــرا جــز تــو پشــت و پنــاه دیگــري نیســت. اینــک رهاننــده اي 

شایســته بــه مــن بنمــاي» (دوســتخواه، 1384: یســنه هات 28).
آنگاه آفریدگار جهان از اََشه پرسید:

ــاوري  ــم ی ــا بتوانی ــی ت ــان می شناس ــزاوار َردي جه ــس را س ــن ک «کدامی
ــدو ببخشــم؟... یگانه کســى کــه مــن  ــه آبادانــی جهــان را ب خویــش و تخشــایی ب
ــتمان  ــراداده، زرتشــت پس ــوش ف ــا گ ــوزش م ــه آم ــه ب ــم ک ــا می شناس در اینج
ــه  ــه را ب ــردا و اََش ــتایش ف ــرودهاي س ــه س ــان آن اســت ک ــا او خواه اســت. تنه
گــوش [مردمــان] برســاند و هــم از ایــن روســت کــه او را گفتــاري شــیوا و دلپذیــر 
ــاي  ــتیبانی نارس ــه پش ــد ب ــن] بای ــا [م ــید: آی ــورون برخروش ــگاه گوش ــم. آن دادی
مــردي ناتــوان خرســند باشــم و بــه ســخنان او [گــوش فرادهــم]؟! به راســتی مــرا 
آرزوي فرمانروایــى توانــا بــود. کــی فــرا خواهــد رســید آن زمــان کــه چنیــن کســی 

ــا دســتانی نیرومنــد مــرا یــاري دهــد؟» (همــان: 29). ب

در بندهش نیز آمده است:
«گوشــورون کــه روان گاو یکتاآفریــده اســت، از تــن گاو بیــرون آمــد، پیــش 
ــرد  ــر ف ــه ه ــد. ب ــگ کنن ــار بان ــه یکب ــه ب ــرد ک ــزار م ــان یک ه گاو بایســتاد، چون
ــرزه  ــن را ل ــه زمی ــه ِهشــتی ک ــه ک ــدگان را ب ــاالري آفری ــو س ــه ت ــرد ک ــه ک ِگلِ
درافتــاد، گیــاه خشــک و آب آزرده شــد؟ کجاســت آن مــرد کــه گفتــی می آفرینــم 
تــا پرهیــز بگویــد؟ هرمــزد گفــت کــه: بیمــاري گوشــورون؟! از آن اهریمــن بیمــار 
گشــته اي و کیــن دیــوان را بــر خــود همــوار کــرده اي؟! اگــر آن مــرد در ایــن زمــان 
ــه همــان آییــن  ــود. گوشــورون ب ــن ســتمگري اهریمــن نمی ب ــد، ای می شــد آفری
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ــه همــان  ــا ماه پایــه رســید. ب ــر ت ــراز رفــت و ِگلِــه کــرد، و فرازت ــه ســتاره پایه ف ب
آییــن ِگلــه کــرد تــا خورشــیدپایه نیــز بــه همــان آییــن ِگلـِـه کــرد. پــس ُهرمــزِد 
فروهــر زرتشــت را بــدو بنمــود کــه بدهــم بــه گیتــی کســی راکــه پرهیــز بگویــد. 

گوشــورن خرســند شــد و پذیرفــت کــه دام را بپــرورم» (همــان: 47).

ــا گوشــورون اختصــاص دارد. در  ــه واســپا ی ــا گوشــورون کیســت؟! یشــت نُهــم در اوســتا ب اّم
کــردة یکــم از ایــن ســرود، هوشــنگ پیشــدادي در بــاالي البــرز، صــد اســب، هــزار گاو و َده هــزار 
ــدون و پســر آبتیــن  ــرورش گلّه هــا، فری ــا او را در پ ــا درواســِپ توان گوســفند پیشــکش می کنــد ت
را در کامیابــی بــر اژدي  هــاك، کیخســرو را در کامیابــی بــر افراســیاب (قاتــل پــدرش، ســیاوش) و... 

یــاري دهــد.

گوشــورون یــا گــوش اورَون کــه در فارســی بــه غلــط گــوش نیــز گفتــه می شــود، ایــزد پاســدار 
چهارپایــان اســت و نزدیکــی بســیار بــا آیین مهــر دارد. گویــش در اوســتا، «گــو»، «گاو» = (گاُوش)= 
ــه معنــی «جهــان»، «گیتــی»،  ــوي، «گــوش» و در فارســی، «گاو»، در اصــل ب «گــِوش» و در پهل
«مجموعــۀ آفرینــش» و نیــز نــام کلّــی همــۀ چارپایــان و ســتوران اهلــی اســت. گاه بــه جــاي دو 
جــزء ایــن نــام، تنهــا «گــوش» بــه کار رفتــه اســت. «درواســپ» نیــز نــام دیگــر ایــن ایزدبانوســت و 

ــز، 1383: 146). ــا «درواسپ یَشــت» در ســتایش اوســت (ر.ك؛ هینل «گویش یَشــت» ی

دربــارة درواســپا نیــز بایــد گفــت کــه derva در اوســتا بــه معنــی تندرســتی اســت و همیــن 
واژه در فارســی امــروز نادرســت بــه کار مــی رود. اســب و اســپ اینجــا نیــز اســم جنــس اســت و 
همــۀ چهارپایــان را در بــر می گیــرد و در آغــاز یشــت نُهــم، درواســپا در دســت دارنــدة چهارپایــان 
ُخــرد و بــزرگ اســت و چنیــن اســت کــه ایــزِد پاســدار چهارپایــان، گوشــورون و نیــز درواســپا نــام 
می گیــرد و هــر جــا کــه نامــی از درواســپا اســت، از وي بــه عنــوان دارنــدة اســب هاي زین شــده، 

ــاد شــده اســت (ر.ك؛ همــان: 145). ــدرو چرخ هــاي فروشــنده ی گردونه هــاي تن

ــزد اختصــاص دارد و آن را روزي  ــن ای ــز گــوش (روز)، بدی ــاه ســال شمســی نی روز 14 دي  م
ــان  ــن روز، ایرانی ــد: «در ای ــه می گوی ــار الباقّی ــی در آث نیــک و ســبک دانســته اند. ابوریحــان بیرون
ــا گوشــت استعاذه شــده از شــیطان می خوردنــد؛ چراکــه معتقــد بودنــد  ســیر و شــراب و ســبزي ب
ــود»  ــان می ش ــع آن ــب دف ــن کار موج ــدند و ای ــره ش ــید چی ــل جمش ــس از قت ــیاطین پ ــه ش ک

ــکا، 1382: 103). ــنو ول (کراس

ــا عنــوان «گاو کیــل» نیــز نــام بــرده شــده اســت کــه در روزهــاي 16 و 17 دي  از ایــن روز ب
مــاه، گاو شــگفتی را نیــز کــه چنیــن مــورد تجلیــل قــرار می گیــرد، احتمــاالً بایــد دایــۀ حیوانــی 
ــرث. نخســتین گاو، جــاي پســِر  ــا گاو نخســت آوریدة کیوم ــه دانســت ی ــی گاو پرمای ــدون، یعن فری
ــد و هوشــنگ، پســر او  ــا درمى آی ــا اهریمــن از پ ــرد کــه در جنــگ ب کیومــرث، ســیامک را می گی

ــز، 1383: 133). ــرد (ر.ك؛ هینل ــدر (گاو) را می گی ــام پ ــوة کیومــرث اســت، انتق کــه ن

پــس اهورامــزدا زرتشــت را بــه عنــوان حامــی چارپایــان در زمیــن قــرار می دهــد و ایزدبانــوي 
ــت،  ــیاه گالش در حقیق ــت و س ــان در آسمان هاس ــی چارپای ــز حام ــپ نی ــا درواس ــورون ی گوش
تلفیقــی از ایــن دو تجّســم اســت. او بُعــد زمینــی زرتشــت و روح معنــوي گوشــورون اســت. زرتشــت 
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ــز  ــان و نی ــا روان نگهب ــن ی ــدر ت ــورون رواِن ان ــا رواِن در راه و گوش ــن ی ــرون از ت ــم رواِن بی تجّس
ــر  ــورون و مه ــن گوش ــوان بی ــر، می ت ــوي دیگ ــوي اســت. از س ــان مین ــه در جه ــی اســت ک روان
نیــز شــباهت هاي فراوانــی یافــت. چنان کــه گفتــه شــد، آفریــدگار پــس از خلــق ششــگانۀ خــود، 
امشاســپندان را می آفرینــد کــه هــر یــک نگاهبــان آفریــده اي اســت و در میــان ایــن امشاســپندان، 
ــه، همــان اندیشــۀ مقــّدس و نیــک اســت کــه در حکــم مشــاور اهورامزداســت  ــا َوُهوَمَن بهمــن ی
ــاي اهوره مــزدا و هــم حامــی  ــَرد و دان کــه در ســمت راســتش می نشــیند. بهمــن، هــم مظهــر ِخ

ــر اســت. ــات ســودمند در جهــان (Volnumanah)، امشاپســندي مذّک حیوان

از میــان باشــند گان غیرانســان، خــروس، از میــان گل هــا، یاســمن ســفید و از پوشــاك، رداي 
ــا  ــه» ی ــه «بهمنج ــد ک ــا می ش ــر پ ــنی ب ــاه جش ــت و روز دوم بهمن م ــن اس ــژة بهم ــفید وی س
ــه مــن می باشــد. ــزاران ب ــا گوشــورون از کارگ ــوي درواســپ ی ــزد بان ــام داشــت. ای ــگان» ن «بهمن

3ـ سیاه گالش
ــب و  ــودى عجی ــیاه گالش موج ــالن، س ــى و گی ــدران غرب ــردم مازن ــۀ م ــاى عامیان در باوره
ــى  ــا حّت ــه گاو ی ــى نیمه انســان ـ نیم ــب آور، گاه ــزرگ و ُرع ــیار ب ــى بس ــا اندام ــب، ب ــب، مهی غری
ــا  ــانى، اّم ــًال انس ــى کام ــا اندام ــا، ب ــیاه چرده، و در بعضــى از روایت ه ــا، س ــم، یک پ ــى یک چش غول
بســیار وحشــى و قــوى، بــا موهــاى بلنــد و ســبیلى از بناگــوش در رفتــه و... آمــده اســت. بســیارى 
از گالش هــاى منطقــه اعتقــاد دارنــد او چــون شــبحى بســیار بلندبــاال، در حالى کــه شــلوار پشــمین 
ــد کــه او ریســمان (َرَســنى) در  ــر تــن دارد، ظاهــر مى شــود. عــّده اى اعتقــاد دارن ــا نیم تنــه اى ب ب
دســت دارد و ایــن َرَســن را بــه چوپانــان و گالش هایــى کــه وظیفــۀ دامــدارى خــود را بــه خوبــى 
انجــام داده انــد، بــه عنــوان موهبتــى ایــزدى مى ســپارد کــه باعــث ازدیــاد برکــت و فراوانــى دام و 
ــه صــورت موجــودات  ــد کــه حضــور ســیاه گالش همــواره ب ــاد دارن ــا اعتق شــیر مى شــود. گالش ه
جّنــى اســت. او ناگهــان ظاهــر و آنــگاه ناپدیــد مى شــود، اّمــا ســیاه گالش جــن نیســت. دامــداران 
منطقــۀ تنکابــن اکثــراً او را حامــى حیوانــات چهارپــا، ســودمند و نگهبــان گلّــه مى داننــد. در ایــن 
ــا مى شــود.  ــه امیــد حمایــت ســیاه گالش در کــوه و کمــر ره ــان ب ــا و َرِمه هــاى چوپان ــاور، گاوه ب
ــه  ــات ب ــدن حیوان ــه موجــب بازگردی ــیاه گالش اســت ک ــرة) س ــداى (نع ــن ص ــروب، ای ــگام غ هن
ــه مســیر خــود را گــم ننمایــد،  پناهــگاه اصلــى خــود مى شــود. آنچــه کــه باعــث مى گــردد تــا گلّ
ــات  ــق روای ــه موجــب خل ــه اســت ک ــاى عامیان ــّدس در باوره ســیاه گالش اســت. او موجــودى مق
ــل  ــیاه گالش قائ ــراى س ــه اى ب ــات، نقــش دوگان ــام روای ــده اســت. در تم ــادى ش ــانه هاى زی و افس
شــده اند. او چــون دیگــر اســطوره ها، حــّد فاصــل بیــن مــرگ و زندگــى و واســط روحانــى و مقــّدس 
ــد  ــه مانن ــیاه گالش ب ــطوره اى اســت. س ــتاخیِز» اس ــرگ  ـ رس ــد ـ م ــانۀ «تولّ ــۀ هستى شناس چرخ
ــیاه گالش،  ــى س ــوى مثال ــن الگ ــد. ای ــان مى بخش ــرد و ج ــان مى گی ــود، ج ــى خ ــاى قدس نمونه ه
ــا شــرق گیــالن مى باشــد. تنهــا تفــاوت در  ــدران ت ــت روایــت از غــرب مازن مضمــون واحــد اکثریّ
ــات  ــوران و حیوان ــیاه گالش از جان ــت س ــات، حمای ــن روای ــت ای ــت. محوریّ ــات اس ــات روای جزئّی
چهارپــا، ســودمند، حالل گوشــت و یــا گاهــى، حیوانــات وحشــى اســت. بى گمــان نخســتین کســى 
ــارة ایــن اســطوره در روایــات عامیانــه تحقیــق کــرده، صــادق هدایــت اســت. هدایــت در  کــه درب
نیرنگســتان خــود بــه شــکلى کامــًال مختصــر و گــذرا بــه آن اشــاره مى کنــد. نــام چوپــان جنگلــى 
ــۀ گاو وحشــى دارد و محلّــى  ــا دیگــر مــردم آمیــزش نــدارد و گلّ اســت کــه نیم وحشــى اســت و ب
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کــه او زندگــى مى کنــد، بــه ایــن اســم معــروف اســت کــه پناهــگاه جانــوران مى باشــد و در آنجــا 
نبایــد بــه حیوانــى آزار برســانند و یــا شــکار کننــد و کســى کــه جــرأت ایــن گســتاخى را داشــته 
ــه  ــاد ک ــکارچیان بى اعتق ــده ش ــده ش ــیار دی ــه بس ــد. چ ــاداش او را مى ده ــیاه گالش پ ــد، س باش
ــوران آزار  ــه جان ــا ب ــد و صبح  هنــگام مــردة آنهــا پیــدا شــده، ی ــوران بدانجــا رفته ان ــه دنبــال جان ب
رســانیده اند و بدبختــى دامنگیــر آنــان شــده اســت. در ضمــن، معــروف اســت کــه روز جمعه بــازار، 
ــورد،  ــِره او بخ ــس از َک ــر ک ــد. ه ــى فروش ــِره م ــد و َک ــردى مى آی ــورت پیرم ــه ص ــیاه گالش ب س
هرگــز تمــام نمى شــود و پیوســته آن َکــِره رى مى کنــد، ولــى بــه محــض اینکــه بــه کســى ابــراز 

ــِره خشــک مى شــود! ــۀ َک ــوراً دبّ ــال ســیاه گالش اســت، ف ــا م ــد، ی ــِره او رى مى کن ــه َک ــد ک کن
نتیجه گیرى

ــزدي مقــّدس در  ــه ای ــور و تبدیــل آن ب ــه مســتندات ارائه شــده و اهمّیــت آن جان ــا توّجــه ب ب
ــوان چنیــن تحلیــل نمــود کــه در حقیقــت، ســیاه گالش محصــول  اســاطیر متفــاوت جهــان، می ت
انتزاعــی ترکیــب اســطوره هاي بازمانــده از مناطــق بین الّنهریــن می باشــد کــه در دوران زرتشــتی، 
بــه دلیــل اصالحــات خــاّص زرتشــت و دفــاع از عناصــر و موجــودات مقــّدس، به ویــژه گاو، شــکل و 

ــدة ایــن نگــرش می باشــد. شــمایل خــاّص خــود را یافتــه اســت و ســیاه گالش بازمان
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