
نمادشناسی حیوان گاو

فاطمه اشرف1

 مقدمه 
ایدئال هــا، حقیقت هــا  اســاطیر دنیــای تجلــی 
ــا  ــوم ی ــک ق ــک دوره، ی ــق ی ــای مطل و ارزش ه
ــم  ــوع بشــر اســت و نخســتین شــکل عل اصــوالً ن
ــاره چگونگــی پیدایــش جهــان  ــردازی درب فرضیه پ
و الگویــی از باورهاســت کــه زمینــه اخالقــی دارنــد 
ــطوره  ــی اس ــد. راهیاب ــا می دهن ــی معن ــه زندگ و ب
ــدن در  ــه ش ــی و جاودان ــه های ایران ــه حماس گاو ب
جامــه شــعر و ادب، تصویــری از باورهــا و معتقــدات 
ــه  ــی ارائ ــان و گیت ــاره انس ــی را درب ــن ایران دیری
ــر و  ــطوره اي گاو س ــا عنصــر اس ــی ب ــد. وقت می کن
ــه گاو  ــم ب ــر و ه ــه گاو ن ــم ب ــد ه ــم بای کار داری
مــاده بپردازیــم. هــر چنــد کــه گاهــی ایــن هــر دو 
ــد.  ــا هــم در ارتباطن ــد و ب ــک نقــش را می پذیرن ی
گاو نــر نمــاد اصــل مذکــر و نیــروي زایــش، 
حاصل خیــزی، زمیــن و قــدرت اســت. کشــتن گاو 
ــد  ــرگ زمســتان و تولی ــر م ــو مظه ــال ن ــر در س ن
نیــروي حیاتــی و آفریننــده  اســت. پرســتش گاو نر، 
رســمی عمــده در مصــر، خاورمیانــه باســتان، شــرق 
مدیترانــه و هندوســتان بــوده و از آنجــا بــه یونــان 
و روم و بخش هایــی از اروپــا نیــز ســرایت کــرد. در 
ــه  ــوط ب ــر، مرب ــتش گاو ن ــن پرس ــیاري از اماک بس
ــی هــم  ــادر– الهــه میشــد. در اســطوره هاي ایران م
تداعــی گرمــا و ابرهــاي بارانــزا و بــاروري اســت. گاو 
مــاده گاهــی بــه عنــوان مــادر کبیــر مطــرح اســت. 
ــوان  ــزد بان ــد زمیــن و تولیــد مثــل، ای نیــروي مول
ــاروري و  ــر ب ــدو، مظه ــن هن ــت. در آیی ــاه اس م
ــادری را  ــزه   م ــت. غری ــت اس ــور و نعم ــن و ف زمی
ــور و  ــرد ن ــادی از نب ــد. گاو نم ــی می کن ــم تداع ه

ــت  ــن گاو اس ــت. ای ــدی اس ــی و ب ــی و خوب تاریک
ــه  ــد ک ــدون را می پروران ــود فری ــیر خ ــا ش ــه ب ک
ــادی  ــه نه ــی اســت و ب ــذار پادشــاهی ایران بنیان گ
از قدرت گیــری دوبــاره نــور و خوبــی در برابــر 
تاریکــی و بــدی تبدیــل می شــود. بــا بررســی 
نمــاد گاو در طــول ادوار و در منابــع متعــدد ادبــی 
ــوان  ــن حی ــو از ای ــن الگ ــک که ــه ی ــی ب و دین
برجســته  روانشــناس  یافــت.  دســت  می تــوان 
»کارل گوســتاو یونــگ2« در کتــاب »قهرمــان« خود 
ــت  ــه دس ــی گاو ب ــه قربان ــل روانکاوان ــن تحلی ضم
میتــرا در فرهنــگ ایرانــی، آن را نشــانی از قربانــی 
کــردن جســم و شــهوت بــرای دســتیابی بــه تعالــی 
ــا روح آفرینــش می دانــد. مــا  روح و یکــی شــدن ب
ــی  از نماد هــا  در نماد هــا زندگــی  می کنیــم و جهان
ــه هرچــه بیشــتر  ــد. مطالع ــی  می  کنن ــا زندگ در م
نمادهــا، ضــرورت درک و بازآفرینــی و رمزگشــایی 
ــد.  مفاهیــم موجــود در نمادهــا را آشــکار می گردان
چراکــه، ایــن مطالعــات، بــه شــناخت بیشــتر بشــر 

ــردد. ــر می گ ــود منج از خ
ــاطیری  ــات اس ــاد شناســی حیوان ــا نم در رابطــه ب
و  گســترده  تحقیقــات  گاو  حیــوان  بویــژه  و 
ــای  ــت. در کتاب ه ــه اس ــام پذیرفت ــددی انج متع
ترجمــه  جهــان)1389(  اســاطیر  دانشــنامه 
اســماعیل پور، فرهنگ نامــه جانــوران  ابولقاســم 
ــژه عبداللهــی  در ادب پارســی )1381( نوشــته منی
ــران و  ــر ای ــا درهن ــن الگوه ــی که ــانه شناس و نش
ســرزمین های همجــوار )1396( نوشــته صدرالدیــن 
ــی  ــه بررس ــی ب ــورت اجمال ــه ص ــه ب ــری، ک طاه
نمادهــای حیوانــی وگیاهــی پرداختــه شــده، ایــن 
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ــژه اش در زندگــی انســان باســتان مــورد  ــگاه وی ــه دلیــل نقــش بنیــادی و جای یکــی از عناصــر خلقــت، کــه ب

توجــه جــدی ملت هــای کهــن بــوده و بــر همیــن اســاس، اســطوره ها و باورهــای متعــددی پیرامــون 

ــا  ــوان ب ــی را می ت ــه گاو وحش ــان ب ــتگی انس ــت. وابس ــطورهای اس ــت، گاو اس ــده  اس ــد آم ــت او پدی موجودی

ــه  ــت ک ــوال اینجاس ــال س ــت. ح ــان دریاف ــر جه ــخ در سراس ــش از تاری ــای پی ــی های غاره ــه نقاش ــی ب نگاه

ــران باســتان و ســایر  ــزی بوده اســت؟ در ای ــاد چــه چی ــن نم ــای که ــران و ســایر تمدن ه ــوان، در ای ــن حی ای

ملــل ایــن حیــوان دارای نقــش توتمــی بــوده و از آنجــا کــه نمــاد بــاروری، زایــش و آب میباشــد و در پیونــد 

نزدیــک بــا کشــاورزی قــرار دارد، جنبــه اســاطیری بــه خــود گرفتــه و در جایــگاه بســیاری از خدایــان مــورد 

ــری  ــای بص ــات و هنره ــن، در ادبی ــن را همچنی ــژه و نمادی ــش وی ــن نق ــت. ای ــرام بوده اس ــتش و احت پرس

ــه روش توصیفــی-  ــوده و ب ــوع تحقیقــات بنیــادی ب ســایر ملــل میتــوان مشــاهده نمــود. تحقیــق حاضــر، از ن

ــی  ــه ای و واقع ــه روش کتابخان ــق، ب ــن تحقی ــات، در ای ــردآوری اطالع ــت. روش گ ــام پذیرفته اس ــی انج تحلیل

ــد. ــتنتاجی می باش ــی- اس ــورت تحلیل ــه ص ــز، ب ــق نی ــن تحقی ــات در ای ــردازش اطالع ــت. پ ــام گرفته اس انج

 کلید واژه ها

نماد گاو، گاوهای اســاطیری، گاو در ادبیات،گاو در ســایر ملل. 

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ هنر جهان اسالم، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران. 1
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نمادشناسی حیوان گاو

فاطمه اشرف1

 مقدمه 
ایدئال هــا، حقیقت هــا  اســاطیر دنیــای تجلــی 
ــا  ــوم ی ــک ق ــک دوره، ی ــق ی ــای مطل و ارزش ه
ــم  ــوع بشــر اســت و نخســتین شــکل عل اصــوالً ن
ــاره چگونگــی پیدایــش جهــان  ــردازی درب فرضیه پ
و الگویــی از باورهاســت کــه زمینــه اخالقــی دارنــد 
ــطوره  ــی اس ــد. راهیاب ــا می دهن ــی معن ــه زندگ و ب
ــدن در  ــه ش ــی و جاودان ــه های ایران ــه حماس گاو ب
جامــه شــعر و ادب، تصویــری از باورهــا و معتقــدات 
ــه  ــی ارائ ــان و گیت ــاره انس ــی را درب ــن ایران دیری
ــر و  ــطوره اي گاو س ــا عنصــر اس ــی ب ــد. وقت می کن
ــه گاو  ــم ب ــر و ه ــه گاو ن ــم ب ــد ه ــم بای کار داری
مــاده بپردازیــم. هــر چنــد کــه گاهــی ایــن هــر دو 
ــد.  ــا هــم در ارتباطن ــد و ب ــک نقــش را می پذیرن ی
گاو نــر نمــاد اصــل مذکــر و نیــروي زایــش، 
حاصل خیــزی، زمیــن و قــدرت اســت. کشــتن گاو 
ــد  ــرگ زمســتان و تولی ــر م ــو مظه ــال ن ــر در س ن
نیــروي حیاتــی و آفریننــده  اســت. پرســتش گاو نر، 
رســمی عمــده در مصــر، خاورمیانــه باســتان، شــرق 
مدیترانــه و هندوســتان بــوده و از آنجــا بــه یونــان 
و روم و بخش هایــی از اروپــا نیــز ســرایت کــرد. در 
ــه  ــوط ب ــر، مرب ــتش گاو ن ــن پرس ــیاري از اماک بس
ــی هــم  ــادر– الهــه میشــد. در اســطوره هاي ایران م
تداعــی گرمــا و ابرهــاي بارانــزا و بــاروري اســت. گاو 
مــاده گاهــی بــه عنــوان مــادر کبیــر مطــرح اســت. 
ــوان  ــزد بان ــد زمیــن و تولیــد مثــل، ای نیــروي مول
ــاروري و  ــر ب ــدو، مظه ــن هن ــت. در آیی ــاه اس م
ــادری را  ــزه   م ــت. غری ــت اس ــور و نعم ــن و ف زمی
ــور و  ــرد ن ــادی از نب ــد. گاو نم ــی می کن ــم تداع ه

ــت  ــن گاو اس ــت. ای ــدی اس ــی و ب ــی و خوب تاریک
ــه  ــد ک ــدون را می پروران ــود فری ــیر خ ــا ش ــه ب ک
ــادی  ــه نه ــی اســت و ب ــذار پادشــاهی ایران بنیان گ
از قدرت گیــری دوبــاره نــور و خوبــی در برابــر 
تاریکــی و بــدی تبدیــل می شــود. بــا بررســی 
نمــاد گاو در طــول ادوار و در منابــع متعــدد ادبــی 
ــوان  ــن حی ــو از ای ــن الگ ــک که ــه ی ــی ب و دین
برجســته  روانشــناس  یافــت.  دســت  می تــوان 
»کارل گوســتاو یونــگ2« در کتــاب »قهرمــان« خود 
ــت  ــه دس ــی گاو ب ــه قربان ــل روانکاوان ــن تحلی ضم
میتــرا در فرهنــگ ایرانــی، آن را نشــانی از قربانــی 
کــردن جســم و شــهوت بــرای دســتیابی بــه تعالــی 
ــا روح آفرینــش می دانــد. مــا  روح و یکــی شــدن ب
ــی  از نماد هــا  در نماد هــا زندگــی  می کنیــم و جهان
ــه هرچــه بیشــتر  ــد. مطالع ــی  می  کنن ــا زندگ در م
نمادهــا، ضــرورت درک و بازآفرینــی و رمزگشــایی 
ــد.  مفاهیــم موجــود در نمادهــا را آشــکار می گردان
چراکــه، ایــن مطالعــات، بــه شــناخت بیشــتر بشــر 

ــردد. ــر می گ ــود منج از خ
ــاطیری  ــات اس ــاد شناســی حیوان ــا نم در رابطــه ب
و  گســترده  تحقیقــات  گاو  حیــوان  بویــژه  و 
ــای  ــت. در کتاب ه ــه اس ــام پذیرفت ــددی انج متع
ترجمــه  جهــان)1389(  اســاطیر  دانشــنامه 
اســماعیل پور، فرهنگ نامــه جانــوران  ابولقاســم 
ــژه عبداللهــی  در ادب پارســی )1381( نوشــته منی
ــران و  ــر ای ــا درهن ــن الگوه ــی که ــانه شناس و نش
ســرزمین های همجــوار )1396( نوشــته صدرالدیــن 
ــی  ــه بررس ــی ب ــورت اجمال ــه ص ــه ب ــری، ک طاه
نمادهــای حیوانــی وگیاهــی پرداختــه شــده، ایــن 
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ــژه اش در زندگــی انســان باســتان مــورد  ــگاه وی ــه دلیــل نقــش بنیــادی و جای یکــی از عناصــر خلقــت، کــه ب

توجــه جــدی ملت هــای کهــن بــوده و بــر همیــن اســاس، اســطوره ها و باورهــای متعــددی پیرامــون 

ــا  ــوان ب ــی را می ت ــه گاو وحش ــان ب ــتگی انس ــت. وابس ــطورهای اس ــت، گاو اس ــده  اس ــد آم ــت او پدی موجودی

ــه  ــت ک ــوال اینجاس ــال س ــت. ح ــان دریاف ــر جه ــخ در سراس ــش از تاری ــای پی ــی های غاره ــه نقاش ــی ب نگاه

ــران باســتان و ســایر  ــزی بوده اســت؟ در ای ــاد چــه چی ــن نم ــای که ــران و ســایر تمدن ه ــوان، در ای ــن حی ای

ملــل ایــن حیــوان دارای نقــش توتمــی بــوده و از آنجــا کــه نمــاد بــاروری، زایــش و آب میباشــد و در پیونــد 

نزدیــک بــا کشــاورزی قــرار دارد، جنبــه اســاطیری بــه خــود گرفتــه و در جایــگاه بســیاری از خدایــان مــورد 

ــری  ــای بص ــات و هنره ــن، در ادبی ــن را همچنی ــژه و نمادی ــش وی ــن نق ــت. ای ــرام بوده اس ــتش و احت پرس

ــه روش توصیفــی-  ــوده و ب ــوع تحقیقــات بنیــادی ب ســایر ملــل میتــوان مشــاهده نمــود. تحقیــق حاضــر، از ن

ــی  ــه ای و واقع ــه روش کتابخان ــق، ب ــن تحقی ــات، در ای ــردآوری اطالع ــت. روش گ ــام پذیرفته اس ــی انج تحلیل

ــد. ــتنتاجی می باش ــی- اس ــورت تحلیل ــه ص ــز، ب ــق نی ــن تحقی ــات در ای ــردازش اطالع ــت. پ ــام گرفته اس انج

 کلید واژه ها

نماد گاو، گاوهای اســاطیری، گاو در ادبیات،گاو در ســایر ملل. 

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ هنر جهان اسالم، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران. 1
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نمــاد نیــز، بــه عنــوان کهــن الگویی اســاطیری مورد 
مطالعــه و بررســی قرار گرفتــه  اســت. ابولقاســم دادور 
و مهتــاب مبینــی نیــز، در مقالــه بررســی تطبیقــی 
نقــش گاو در اســاطیر و هنــر ایــران و هنــد)1378(، 
ــاد در  ــن نم ــی ای ــه بررس ــی ب ــور تخصص ــه ط ب
ــران  ــر ای ــا هن ــد و تطبیــق آن ب ــر هن تمــدن و هن
پرداخته انــد. در حــوزه بررســی مطالعــه ایــن نمــاد 
ــت  ــز، تح ــری نی ــه دیگ ــا مقال ــایر تمدن ه در س
عنــوان بررســی  تطبیقــی اســطوره گاو در اســاطیر 
ــه قلــم کریــم و صدیقــه  ملــل مختلــف )1390(، ب
ــه بررســی نمــاد  ســجادی راد موجــود اســت کــه ب
ایــن حیــوان در ملــل مصــر، ســومر، هنــد و یونــان 
ــی  ــتره معنای ــبب گس ــه س ــا، ب ــردازد. نماده می پ
وســیع خــود در ادبیــات و منابــع ادبــی جایگاهــی 
ویــژه را بــه خــود اختصــاص داده انــد. گاو نیــز، بــه 
ســبب نقــش توتمــی در زندگــی انســان، در منابــع 
ــاالت  ــی دارد. مق ــن جایگاه ــی چنی ــی و دین ادب
ــتان های  ــد داس ــات در رون ــی حیوان ــش تمثیل نق
نفــس  جانــوری  نمادهــای   ،)1394( شــاهنامه 
ــنایی،  ــار س ــر آث ــه ب ــا تکی ــی ب ــون عرفان در مت
ــای  ــم در منظومه ه ــوی )1393(، توت ــار و مول عط
حماســی پــس از شــاهنامه بــا تکیــه منظومه هــای 
گرشاســب نامه، ســام نامه، کوش نامــه، برزو نامــه 
ــیر و گاو  ــتان ش ــاطیر در داس ــای اس )1396(، ردپ
ــا  ــای گاو آیین ه ــه )1387( و ردپ ــه و دمن از کلیل
ــه  ــی )1388( ب ــعر خاقان ــن در ش ــای که و باوره
بررســی ایــن نمــاد در منابــع ادبــی و دینــی 
آثــار هنــری  پرداخته انــد. هم چنیــن، مطالعــه 
ــات  ــر از موضوع ــی دیگ ــز، یک ــش گاو نی دارای نق

پژوهــش در حــوزه نمادشناســی می باشــد. واکاوی 
نــگاره و انــگاره انســان – گاو بالــدار در تخــت 
خوانــش  و   )1392( خرســاباد  کاخ  و  جمشــید 
ــام  ــک )ج ــای مارلی ــوش جام ه ــانه نق نشانه شناس
گاو بالــدار و جــام افســانه زندگــی( )1392( از 

نمونه هــای ایــن نــوع مطالعــات می باشــد. 

 نماد گاو
گاو معمــوال نگهبانــی اســت کــه از مراکــز یــا 
گنــج یــا دروازه هــا  حفاظــت می کنــد و دافــع 
ــر ایــن عقیــده اســت  شــر اســت. جیمــز هــال3  ب
ــر مهمتریــن بخــش گاو اســت کــه  کــه ســر گاو ن
نیــروی حیاتــی دارد و بــه مفهــوم قربانــی و مــرگ 
ــا  ــن ب ــزی زمی ــا و حاصلخی ــاروری گله ه ــت. ب اس
ــان  ــدار نگهب ــن شده اســت و گاوهــای بال گاو نمادی
ارواح انــد و بســیاری از ایــزدان و خدایــان آنهــا با گاو 
نــر مرتبــط بوده انــد. گاو نــر معمــوالً نمــاد خــدای 
ــاد گاو  ــی نم ــت. گاه ــه شــمار می رف ــم شــهر ب قی
ــه آلــت رجولیــت آن اســت. میرچــا  ــر، وابســته ب ن
ــان  ــه خدای ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــز ب ــاده4 نی ایلی
رودخانه هــا در یونــان بیشــتر بــه صــورت ورزا 
)گاو نــر( پدیــدار می شــوند. ورزا گاو و صاعقــه، 
ــان  ــه اتفــاق، رمــوز خدای از روزگاری بــس کهــن ب
ــره  ــگ و نع ــد. بان ــاران بوده ان ــد و ب ــان و رع طوف
ــد  ــان و رع ــا طوف ــن ب ــای که ورزاگاو در فرهنگ ه
ــروی  ــی نی ــر دو تجل ــود و ه ــمرده می ش ــر ش براب
ــا  ــی ی ــد. گاوچران ــمار می رون ــه ش ــده ب بارورکنن
ارابه کشــی گاوهــای نــر مظهــر جنگجــوی شمســی 
اســت. بســیاری از ظــروف و میگســاری و ریتون هــا 

را بــه شــکل ســر گاو درســت می کردنــد و عقیــده 
داشــتند کــه قــدرت  درون آن  بــه کســی  کــه  آن  را 
ــام  ــا ن ــت گاو ب ــود. عالم ــل می ش ــد، منتق می نوش
ثــور یکــی  از صورت هــای  فلکــی بــه شــمار می  آیــد 
ــاه  ــاد م ــد. گاو نم ــد می ده ــار را نوی ــای به و احی
ــق آمــدن شــیر  و شــیر نمــاد خورشــید اســت. فائ
بــر گاو ، فائــق آمــدن خورشــید بــر مــاه و روز بــر 
شــب و روشــنایی بــر تاریکــی اســت. انگیــزه اصلــی 
مراســم قربانــی گاو در آییــن میتــرا، کــه آغــاز بهــار 
اســـت، نمایــش معجــزه تکویــن و رویــش مجــدد 
دوبــاره جهــان اســت. بـــر هـــمین اســاس، بــر اثــر 
کشــته شــدن گاو، خونش بـــر زمـــین جریــان پیدا 
می کنــد  و بــر  اثــر آن گیاهــان می روینــد و جانــوران 
ــز  ــرا نی ــن میت ــن، در آیی ــد. هم چنی ــد می آین پدی
بخشــوده شــدن گناهــان و تطهیــر بــدن بواســطه ی 
خــون گاو نــر قربانــی شــده بــود. در مدخــل معابــد 
ــرار  ــیوا«، گاوی ق ــدای »ش ــه خ ــق ب ــدو متعل هن
دارد کــه زنانــی کــه وارد ایــن معبــد می شــوند، بــه 
ــوند.  ــارور ش ــا ب ــد ت ــت می مالن ــای آن  دس بیضه ه
ــی و  ــر و بارندگ ــا اب ــز گاو، ب ــی نی ــاطیر ایران در اس
بــاران پیونــد دارد. در بعضــی روایــات، زن جانشــین 
ایــن عناصــر می گــردد، در اســطوره های نبــرد 
پهلــوان بــا اژدهــا، پهلــوان، پــس از کشــتن اژدهــا، 
ــن چنیــن  ــا زن را آزاد کــرده و ای ــا گاو و ی آب و ی
ــود. ــالی می ش ــی و خشکس ــودی قحط ــب ناب موج

و  زن  گاو،  ارتبــاط  دربــاره  کــه  اســت  جالــب 
ــن  ــران، مراســمی نمادی ــوز هــم در ای ــاروری، هن ب
ــاران،  ــیرده و ب ــه زن، گاو ش ــود: »رابط ــا می ش برپ
ــه آن  کــه مهــرداد بهــار5 و ویــدن گــرن6، هــردو ب

ــن  ــا آیی ــت ب ــه اس ــل مقایس ــد، قاب ــاره می کنن اش
ــرب  ــی در غ ــای کم آب ــه در فصل ه ــی ک گاو ربای
ــرا  ــوز اج ــاه هن ــراف کرمانش ــتای اط ــران و روس ای
می کننــد. زنــان روســتایی، گاوهــای روســتای 
ــواب  ــه خ ــود را ب ــا خ ــه آن ه ــایه را آن گاه ک همس
ــتای  ــان روس ــد و زن ــد و می برن ــد، می دزدن زده ان
جنــگاوران  چــون  و  چوبدســت  بــا  زده  دزد 
ــتای گاو دزد  ــان روس ــه زن ــی ک ــد و در حال می رون
در طویله هــا از خــود صــدای گاو در می آورنــد 
ــوده  ــای رب ــد، گاوه ــه اشــتباه بیندازن ــا را ب ــا آنه ت
شــده را می رباینــد و بــاز می آورنــد. بــا ایــن 
آییــن نمایشــی کــه بــا اطــالع در روســتای سراســر، 
ــاران  ــد ب ــود، امیدوارن ــرا می ش ــان اج ــط زن توس

ببــارد )کرمــی و دیگــران ، 1388: 257(.
ــت.  ــاه اس ــاد م ــتقیم نم ــور مس ــه ط ــی ب گاو گاه
ــز همــراه اســت و گاه درخــت  ــا ب ــات ب بعضــی اوق
مــاه را نگهبانــی می کنــد. کــه قبــال بزهــای متعلــق 
ــر تجســد مــاه  ــد. گاو ن ــه مــاه نگهبــان آن بوده ان ب
ــی  ــاخ هایش هویت ــه ش ــرا ک ــد چ ــناخته می ش ش
مشــابه بــا هــالل مــاه دارد. از ایــن رو بــه ارابــه ماه-

ــر  ــاه و گاو ن ــتا م ــود. در اوس ــته می ش ــدا- بس  خ
یکتــا آفریــده عمــاًل متــرادف و جانشــین یکدیگــر 
بودنــد. چــرا کــه گاو یکتــا  آفریــده ی زندگــی بخش 
بــود. در مصــر باســتان نیــز مــاه را می پرســتیدند و 

ــتند.  ــاد آن می دانس ــز و نم گاو را رم
ــوط  ــر مرب ــاطیر مص ــه اس ــا ب ــتیدن گاو تنه پرس
ــاه را  ــز م ــراب نی ــی از اع ــه طوایف ــود بلک نمی ش
ــاه  ــالل م ــادآور ه ــاخ گاو را ی ــتند و دو ش می پرس
می دانســتند. در باورهــای ایــران باســتان، بــه دلیــل 
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نمــاد نیــز، بــه عنــوان کهــن الگویی اســاطیری مورد 
مطالعــه و بررســی قرار گرفتــه  اســت. ابولقاســم دادور 
و مهتــاب مبینــی نیــز، در مقالــه بررســی تطبیقــی 
نقــش گاو در اســاطیر و هنــر ایــران و هنــد)1378(، 
ــاد در  ــن نم ــی ای ــه بررس ــی ب ــور تخصص ــه ط ب
ــران  ــر ای ــا هن ــد و تطبیــق آن ب ــر هن تمــدن و هن
پرداخته انــد. در حــوزه بررســی مطالعــه ایــن نمــاد 
ــت  ــز، تح ــری نی ــه دیگ ــا مقال ــایر تمدن ه در س
عنــوان بررســی  تطبیقــی اســطوره گاو در اســاطیر 
ــه قلــم کریــم و صدیقــه  ملــل مختلــف )1390(، ب
ــه بررســی نمــاد  ســجادی راد موجــود اســت کــه ب
ایــن حیــوان در ملــل مصــر، ســومر، هنــد و یونــان 
ــی  ــتره معنای ــبب گس ــه س ــا، ب ــردازد. نماده می پ
وســیع خــود در ادبیــات و منابــع ادبــی جایگاهــی 
ویــژه را بــه خــود اختصــاص داده انــد. گاو نیــز، بــه 
ســبب نقــش توتمــی در زندگــی انســان، در منابــع 
ــاالت  ــی دارد. مق ــن جایگاه ــی چنی ــی و دین ادب
ــتان های  ــد داس ــات در رون ــی حیوان ــش تمثیل نق
نفــس  جانــوری  نمادهــای   ،)1394( شــاهنامه 
ــنایی،  ــار س ــر آث ــه ب ــا تکی ــی ب ــون عرفان در مت
ــای  ــم در منظومه ه ــوی )1393(، توت ــار و مول عط
حماســی پــس از شــاهنامه بــا تکیــه منظومه هــای 
گرشاســب نامه، ســام نامه، کوش نامــه، برزو نامــه 
ــیر و گاو  ــتان ش ــاطیر در داس ــای اس )1396(، ردپ
ــا  ــای گاو آیین ه ــه )1387( و ردپ ــه و دمن از کلیل
ــه  ــی )1388( ب ــعر خاقان ــن در ش ــای که و باوره
بررســی ایــن نمــاد در منابــع ادبــی و دینــی 
آثــار هنــری  پرداخته انــد. هم چنیــن، مطالعــه 
ــات  ــر از موضوع ــی دیگ ــز، یک ــش گاو نی دارای نق

پژوهــش در حــوزه نمادشناســی می باشــد. واکاوی 
نــگاره و انــگاره انســان – گاو بالــدار در تخــت 
خوانــش  و   )1392( خرســاباد  کاخ  و  جمشــید 
ــام  ــک )ج ــای مارلی ــوش جام ه ــانه نق نشانه شناس
گاو بالــدار و جــام افســانه زندگــی( )1392( از 

نمونه هــای ایــن نــوع مطالعــات می باشــد. 

 نماد گاو
گاو معمــوال نگهبانــی اســت کــه از مراکــز یــا 
گنــج یــا دروازه هــا  حفاظــت می کنــد و دافــع 
ــر ایــن عقیــده اســت  شــر اســت. جیمــز هــال3  ب
ــر مهمتریــن بخــش گاو اســت کــه  کــه ســر گاو ن
نیــروی حیاتــی دارد و بــه مفهــوم قربانــی و مــرگ 
ــا  ــن ب ــزی زمی ــا و حاصلخی ــاروری گله ه ــت. ب اس
ــان  ــدار نگهب ــن شده اســت و گاوهــای بال گاو نمادی
ارواح انــد و بســیاری از ایــزدان و خدایــان آنهــا با گاو 
نــر مرتبــط بوده انــد. گاو نــر معمــوالً نمــاد خــدای 
ــاد گاو  ــی نم ــت. گاه ــه شــمار می رف ــم شــهر ب قی
ــه آلــت رجولیــت آن اســت. میرچــا  ــر، وابســته ب ن
ــان  ــه خدای ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــز ب ــاده4 نی ایلی
رودخانه هــا در یونــان بیشــتر بــه صــورت ورزا 
)گاو نــر( پدیــدار می شــوند. ورزا گاو و صاعقــه، 
ــان  ــه اتفــاق، رمــوز خدای از روزگاری بــس کهــن ب
ــره  ــگ و نع ــد. بان ــاران بوده ان ــد و ب ــان و رع طوف
ــد  ــان و رع ــا طوف ــن ب ــای که ورزاگاو در فرهنگ ه
ــروی  ــی نی ــر دو تجل ــود و ه ــمرده می ش ــر ش براب
ــا  ــی ی ــد. گاوچران ــمار می رون ــه ش ــده ب بارورکنن
ارابه کشــی گاوهــای نــر مظهــر جنگجــوی شمســی 
اســت. بســیاری از ظــروف و میگســاری و ریتون هــا 

را بــه شــکل ســر گاو درســت می کردنــد و عقیــده 
داشــتند کــه قــدرت  درون آن  بــه کســی  کــه  آن  را 
ــام  ــا ن ــت گاو ب ــود. عالم ــل می ش ــد، منتق می نوش
ثــور یکــی  از صورت هــای  فلکــی بــه شــمار می  آیــد 
ــاه  ــاد م ــد. گاو نم ــد می ده ــار را نوی ــای به و احی
ــق آمــدن شــیر  و شــیر نمــاد خورشــید اســت. فائ
بــر گاو ، فائــق آمــدن خورشــید بــر مــاه و روز بــر 
شــب و روشــنایی بــر تاریکــی اســت. انگیــزه اصلــی 
مراســم قربانــی گاو در آییــن میتــرا، کــه آغــاز بهــار 
اســـت، نمایــش معجــزه تکویــن و رویــش مجــدد 
دوبــاره جهــان اســت. بـــر هـــمین اســاس، بــر اثــر 
کشــته شــدن گاو، خونش بـــر زمـــین جریــان پیدا 
می کنــد  و بــر  اثــر آن گیاهــان می روینــد و جانــوران 
ــز  ــرا نی ــن میت ــن، در آیی ــد. هم چنی ــد می آین پدی
بخشــوده شــدن گناهــان و تطهیــر بــدن بواســطه ی 
خــون گاو نــر قربانــی شــده بــود. در مدخــل معابــد 
ــرار  ــیوا«، گاوی ق ــدای »ش ــه خ ــق ب ــدو متعل هن
دارد کــه زنانــی کــه وارد ایــن معبــد می شــوند، بــه 
ــوند.  ــارور ش ــا ب ــد ت ــت می مالن ــای آن  دس بیضه ه
ــی و  ــر و بارندگ ــا اب ــز گاو، ب ــی نی ــاطیر ایران در اس
بــاران پیونــد دارد. در بعضــی روایــات، زن جانشــین 
ایــن عناصــر می گــردد، در اســطوره های نبــرد 
پهلــوان بــا اژدهــا، پهلــوان، پــس از کشــتن اژدهــا، 
ــن چنیــن  ــا زن را آزاد کــرده و ای ــا گاو و ی آب و ی
ــود. ــالی می ش ــی و خشکس ــودی قحط ــب ناب موج

و  زن  گاو،  ارتبــاط  دربــاره  کــه  اســت  جالــب 
ــن  ــران، مراســمی نمادی ــوز هــم در ای ــاروری، هن ب
ــاران،  ــیرده و ب ــه زن، گاو ش ــود: »رابط ــا می ش برپ
ــه آن  کــه مهــرداد بهــار5 و ویــدن گــرن6، هــردو ب

ــن  ــا آیی ــت ب ــه اس ــل مقایس ــد، قاب ــاره می کنن اش
ــرب  ــی در غ ــای کم آب ــه در فصل ه ــی ک گاو ربای
ــرا  ــوز اج ــاه هن ــراف کرمانش ــتای اط ــران و روس ای
می کننــد. زنــان روســتایی، گاوهــای روســتای 
ــواب  ــه خ ــود را ب ــا خ ــه آن ه ــایه را آن گاه ک همس
ــتای  ــان روس ــد و زن ــد و می برن ــد، می دزدن زده ان
جنــگاوران  چــون  و  چوبدســت  بــا  زده  دزد 
ــتای گاو دزد  ــان روس ــه زن ــی ک ــد و در حال می رون
در طویله هــا از خــود صــدای گاو در می آورنــد 
ــوده  ــای رب ــد، گاوه ــه اشــتباه بیندازن ــا را ب ــا آنه ت
شــده را می رباینــد و بــاز می آورنــد. بــا ایــن 
آییــن نمایشــی کــه بــا اطــالع در روســتای سراســر، 
ــاران  ــد ب ــود، امیدوارن ــرا می ش ــان اج ــط زن توس

ببــارد )کرمــی و دیگــران ، 1388: 257(.
ــت.  ــاه اس ــاد م ــتقیم نم ــور مس ــه ط ــی ب گاو گاه
ــز همــراه اســت و گاه درخــت  ــا ب ــات ب بعضــی اوق
مــاه را نگهبانــی می کنــد. کــه قبــال بزهــای متعلــق 
ــر تجســد مــاه  ــد. گاو ن ــه مــاه نگهبــان آن بوده ان ب
ــی  ــاخ هایش هویت ــه ش ــرا ک ــد چ ــناخته می ش ش
مشــابه بــا هــالل مــاه دارد. از ایــن رو بــه ارابــه ماه-
ــر  ــاه و گاو ن ــتا م ــود. در اوس ــته می ش ــدا- بس  خ
یکتــا آفریــده عمــاًل متــرادف و جانشــین یکدیگــر 
بودنــد. چــرا کــه گاو یکتــا  آفریــده ی زندگــی بخش 
بــود. در مصــر باســتان نیــز مــاه را می پرســتیدند و 

ــتند.  ــاد آن می دانس ــز و نم گاو را رم
ــوط  ــر مرب ــاطیر مص ــه اس ــا ب ــتیدن گاو تنه پرس
ــاه را  ــز م ــراب نی ــی از اع ــه طوایف ــود بلک نمی ش
ــاه  ــالل م ــادآور ه ــاخ گاو را ی ــتند و دو ش می پرس
می دانســتند. در باورهــای ایــران باســتان، بــه دلیــل 
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ماه  پرســت بــودن، از میــان حیوانــات گاو نمــاد مــاه 
ــد.  ــناخته می ش ــاه ش ــالل م ــادآور ه ــاخ آن ی و ش
پیونــد گاو و مــاه در بندهــش هــم آمده اســت: 
»پــس اهریمــن بــر گاو آمــد، و گاو نخســتین را از 
پــای درآورد و بــه ســوی نیمــروز بــر دســت راســت 
ــاه  ــه اش در م ــه نطف ــت ک ــاد، روان گاو پذیرف افت
پالــوده شــود، ایــن روشــنگری مــاه اســت کــه بــه 
کیهــان تابــد. چنیــن می گویــد کــه مــاه گوســپند 
تخمــه اســت، زیــرا آیینــه گاوان و گوســپندان، بــه 
مــاه پایــه ایســتد« )محرمــی و نامــور، 1394: 50(.

کهن تریــن بازنمایی هــای گاو در هنــر ایــران را 
ــارم  ــزاره چه ــده از ه ــت ش ــار یاف ــوان در آث می ت
پ.م در چغامیــش، تل باکــون و تپه حصــار بــاز-

یافــت. گاو در ایــن آثــار فربــه، بــا شــاخ های بلنــد 
ــت. روی  ــده اس ــر ش ــن تصوی ــا زمی ــته ب و همبس
کوزه هــای ســفالین زیویــه گاو پــای گیــاه زندگــی 
ــه  ــای زیوی ــاج کنده ــر ع ــت، گاو ب ــو زده اس زان
ــن  ــام زری ــر روی ج ــت. ب ــده اس ــش ش ــز نق نی
ــش  ــک و امل ــده از مارلی ــار بدســت آم حســنلو، آث
ــه  ــاد ب ــن نم ــتان ای ــای لرس ــن مفرغ ه و همچنی
چشــم می خــورد )طاهــری، 1396: 108-106(.
نیــز  ســوخته   شــهر  در  کــه  کاوش هایــی  از 
انجــام شده اســت باســتان شناســان بــه ایــن 
ــهر گاو را  ــن ش ــردم ای ــه م ــیده اند ک ــه رس نتیج
ــت  ــنگی جیرف ــروف س ــر روی ظ ــتیدند. ب می پرس
تصویــر  بســیار  باشــکوه  کوهــان دار  گاوهــای 
دو  نگاره هــا  ایــن  از  یکــی  روی  بــر  شــده اند. 
گاو و زمیــن سرســبز زیــر پایشــان را ابرهــا در 
برگرفته انــد. همیــن کارهــا را همزمــان بــه شــکلی 

ســاده تر می تــوان در هنــر شــهداد بازیافــت. یکــی 
از شــاهکارهای هنــری شــوش تکــوک ســیمینی به 
ســان گاو نشســته  اســت کــه قدمــت آن بــه 3000 
ــه جامــی  پیــش از میــالد می رســد. از عیــالم میان
ــرهای گاوان  ــه س ــده ک ــت آم ــه دس ــن ب مفرغی
ــان، 109(.  ــت )هم ــرون زده اس ــدی از آن بی تنومن
ایالمی هــا هــم در معبــد چغازنبیــل مجســمه گاو را 
نگــه داری و پرســتش می کرده انــد. البتــه بــا وجــود 
ــاش گال  ــه از اونت ــمه ک ــود در مجس ــه موج کتیب
بوده  اســت.  قربانــی  بــرای  گاو  ایــن  می باشــد، 
ــتون های  ــش گاو در سرس ــید، نق ــت جمش در تخ
ــه کار  تخــت جمشــید و هــم در درگاه کاخ ملــل ب
رفتــه  اســت. کــه متأثــر از هنــر میانــرودان و آشــور 
ــش گاو  ــم نق ــکن ه ــیر گاوش ــش ش ــت. در نق اس
ــده می شــود. گاو در هنــر هخامنشــی پاینــده و  دی
نگهدارنــده بــه شــمار می رفــت و بــه همیــن دلیــل 
ــت. ــه کار رفته  اس ــا ب ــتون ها و درگاه ه ــر س در س

ــتر از  ــک انگش ــر روی ی ــم ب ــه ه ــت ب دو گاو پش
ــر  ــی از ســر ســه گاو ب ــه جیحــون و ترکیب گنجین
روی یــک مهــر از دیگــر نقش مایه هــای هنــر 
هخامنشــی هســتند. پیکره هــای کوچــک تزیینــی 
گاو نیــز در ایــن دوران ســاخته می شــده اند. از دوره 
ــا ســر گاو در دســت  ساســانی تکوکــی ســیمین، ب
ــک زن ســاخته  ــه اش بســان ســر ی اســت کــه بدن
شــده و تاثیــر هنــر هنــدی در ســاخت آن آشــکار 

ــان، 110(. ــت )هم اس
نمادهــای  حافــظ  بالــدار  گاوهــای   - انســان 
ــان  ــظ ج ــاباد حاف ــا در خرس ــتند. آنه ــات هس حی
ــت  ــات و در تخ ــی حی ــاد حام ــن نم ــاه، برتری ش

جمشــید، حافــظ برکت انــد. همچنیــن، انســان 
- گاوهــای بالــدار درگاه هــا، منزلتــی واالتــر از 
جایــگاه شاهنشــاهی دارنــد. ضمــن اینکــه در 
محــدوده معابــد، نیــازی بــه حفاظــت توســط ایــن 
موجــود نیســت. انســان - گاو بالدارهــای آشــوری 
ــه دو جفــت شــاخی،  ــا ســه جفــت شــاخ از نمون ب
ــی  ــه اله ــودات نیم ــه موج ــتند ک ــر هس قدرتمندت
و کاهــن اعظــم در خرســاباد آنهــا را همراهــی 

می کننــد )فــرزان فــر، 1392: 31(.
جــام طــالي گاو بالــدار مارلیــک، بدلیــل ارزش ویژه 
ــت  ــاخت و پرداخ ــت س ــی و کیفی ــری، یگانگ هن
نقــوش بی همتــای آن نمــاد تمــدن عظیــم اســت. 
نقــوش کلــی ایــن جــام دو جفــت گاو بالــدار اســت 
ــروی  کــه در نزدیکــی یــک درخــت تزئینــی و روب

ــد.  ــرار گرفته ان ــه، ق ــه صــورت قرین هــم ب
ــن از درخــت در دو  ــاال رفت ــن دو گاو در حــال ب ای
ــد. گاو از ریشــه زندگــی ســاخته  ــرار دارن طــرف ق
ــودن آن نشــان از محافظــت  ــدار ب شده اســت و بال
در  اســت.  نیلوفــر  مقــدس  نیــروی  طریــق  از 
ــوی  ــروی معن ــی نی ــر نوع ــینی گاو و نیلوف همنش
جهــت صعــود بــه بــاال بوجــود می آیــد. در ایــن جــام 
نمایــش آفرینــش و زندگــی و اعتقــاد بــه دنیــای پس از 
مــرگ مشــهود اســت )معقولــی وکشــتکار، 1394: 59(.

  ریشه شناسی واژه گاو
کلمــه گاو )در اوســتایی gao( از ریشــه  gav اســت و 
 gava-daene بــه معنــی گاو نــر و نیــز ترکیــب gava

بــرای نامیــدن گاو مــاده بــه کار رفته اســت. کلمــه گاو 
یــا gao بــه معنــی »جانــوران ســودمند و چارپایــان 

ــن،  ــن و روان زمی ــادر زمی ــی م ــه معن ــن ب همچنی
 .)845  :1381 )عبداللهــی،  شده اســت  اطــالق 
ــه  ــودی ک ــن موج ــتی اولی ــتارهای زرتش در نوش
اهورامــزدا آفریــده گاوی ســفید بــوده و زایــش 

ــه  اســت. ــه او انجــام گرفت ــان از تخم ــادی جه م

 ریشه شناسی واژه گاو
در اســطوره آفرینــش جهــان در ایــران نیــز وقتــی 
ــزد  ــه اورم ــرد، روان گاو ب ــده می می ــا آفری گاو یکت
ــتن گاو،  ــاس نداش ــا پ ــرا ب ــه چ ــد ک ــه می کن گل
ــون گاو  ــت. »چ ــا را خشکانیده اس ــان و آب ه گیاه
یکتــا آفریــده در گذشــت بــر دســت راســت افتــاد. 
ــت  ــر دس ــت ب ــه در گذش ــس از اینک ــرث پ کیوم
چــپ، گوشــوارون کــه روان گاو یکتــا آفریده اســت 
بــه هرمــزد گلــه کــرد کــه تــو ســاالري آفریــدگان 
را بــه کــه هشــتی کــه زمیــن را لــرزه افتــاد و گیــاه 
ــن  ــه همی ــد؟ ....« در ادام ــک و آب آزرده ش خش
اســطوره از الشــه گاو یکتــا آفریــده، غــالت و 
گیاهــان دارویــی می رویــد )کرمــی و دیگــران، 

.)258  :1388
ــران  ــه آمــوزگار7 در کتــاب تاریــخ اســاطیری ای ژال
ــه،  ــد ک ــل می نمای ــو تحلی ــن نح ــاد گاو را بدی نم
ــتا  ــات اوس ــق روای ــتی را طب ــش هس ــر آفرین اگ
بازنگــری کنیــم، اســطوره مقــدس گاو در نقاب های 
ــد  ــره می نمای ــت چه ــون و مثب ــخصیتی گوناگ ش
ــی  ــا ارزش وی در چرای ــان نقش ه ــس از بی ــه پ ک
ــمان  ــزدا آس ــردد. اهورام ــته می گ ــش برجس آفرین
ــدگاه انســان باســتانی  ــه دی ــاور و ب را روشــن، پهن
ــد  ــز و… می آفرین ــاس، فل ــنگ، الم ــورت س ــه ص ب
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ماه  پرســت بــودن، از میــان حیوانــات گاو نمــاد مــاه 
ــد.  ــناخته می ش ــاه ش ــالل م ــادآور ه ــاخ آن ی و ش
پیونــد گاو و مــاه در بندهــش هــم آمده اســت: 
»پــس اهریمــن بــر گاو آمــد، و گاو نخســتین را از 
پــای درآورد و بــه ســوی نیمــروز بــر دســت راســت 
ــاه  ــه اش در م ــه نطف ــت ک ــاد، روان گاو پذیرف افت
پالــوده شــود، ایــن روشــنگری مــاه اســت کــه بــه 
کیهــان تابــد. چنیــن می گویــد کــه مــاه گوســپند 
تخمــه اســت، زیــرا آیینــه گاوان و گوســپندان، بــه 
مــاه پایــه ایســتد« )محرمــی و نامــور، 1394: 50(.

کهن تریــن بازنمایی هــای گاو در هنــر ایــران را 
ــارم  ــزاره چه ــده از ه ــت ش ــار یاف ــوان در آث می ت
پ.م در چغامیــش، تل باکــون و تپه حصــار بــاز-

یافــت. گاو در ایــن آثــار فربــه، بــا شــاخ های بلنــد 
ــت. روی  ــده اس ــر ش ــن تصوی ــا زمی ــته ب و همبس
کوزه هــای ســفالین زیویــه گاو پــای گیــاه زندگــی 
ــه  ــای زیوی ــاج کنده ــر ع ــت، گاو ب ــو زده اس زان
ــن  ــام زری ــر روی ج ــت. ب ــده اس ــش ش ــز نق نی
ــش  ــک و امل ــده از مارلی ــار بدســت آم حســنلو، آث
ــه  ــاد ب ــن نم ــتان ای ــای لرس ــن مفرغ ه و همچنی
چشــم می خــورد )طاهــری، 1396: 108-106(.
نیــز  ســوخته   شــهر  در  کــه  کاوش هایــی  از 
انجــام شده اســت باســتان شناســان بــه ایــن 
ــهر گاو را  ــن ش ــردم ای ــه م ــیده اند ک ــه رس نتیج
ــت  ــنگی جیرف ــروف س ــر روی ظ ــتیدند. ب می پرس
تصویــر  بســیار  باشــکوه  کوهــان دار  گاوهــای 
دو  نگاره هــا  ایــن  از  یکــی  روی  بــر  شــده اند. 
گاو و زمیــن سرســبز زیــر پایشــان را ابرهــا در 
برگرفته انــد. همیــن کارهــا را همزمــان بــه شــکلی 

ســاده تر می تــوان در هنــر شــهداد بازیافــت. یکــی 
از شــاهکارهای هنــری شــوش تکــوک ســیمینی به 
ســان گاو نشســته  اســت کــه قدمــت آن بــه 3000 
ــه جامــی  پیــش از میــالد می رســد. از عیــالم میان
ــرهای گاوان  ــه س ــده ک ــت آم ــه دس ــن ب مفرغی
ــان، 109(.  ــت )هم ــرون زده اس ــدی از آن بی تنومن
ایالمی هــا هــم در معبــد چغازنبیــل مجســمه گاو را 
نگــه داری و پرســتش می کرده انــد. البتــه بــا وجــود 
ــاش گال  ــه از اونت ــمه ک ــود در مجس ــه موج کتیب
بوده  اســت.  قربانــی  بــرای  گاو  ایــن  می باشــد، 
ــتون های  ــش گاو در سرس ــید، نق ــت جمش در تخ
ــه کار  تخــت جمشــید و هــم در درگاه کاخ ملــل ب
رفتــه  اســت. کــه متأثــر از هنــر میانــرودان و آشــور 
ــش گاو  ــم نق ــکن ه ــیر گاوش ــش ش ــت. در نق اس
ــده می شــود. گاو در هنــر هخامنشــی پاینــده و  دی
نگهدارنــده بــه شــمار می رفــت و بــه همیــن دلیــل 
ــت. ــه کار رفته  اس ــا ب ــتون ها و درگاه ه ــر س در س

ــتر از  ــک انگش ــر روی ی ــم ب ــه ه ــت ب دو گاو پش
ــر  ــی از ســر ســه گاو ب ــه جیحــون و ترکیب گنجین
روی یــک مهــر از دیگــر نقش مایه هــای هنــر 
هخامنشــی هســتند. پیکره هــای کوچــک تزیینــی 
گاو نیــز در ایــن دوران ســاخته می شــده اند. از دوره 
ــا ســر گاو در دســت  ساســانی تکوکــی ســیمین، ب
ــک زن ســاخته  ــه اش بســان ســر ی اســت کــه بدن
شــده و تاثیــر هنــر هنــدی در ســاخت آن آشــکار 

ــان، 110(. ــت )هم اس
نمادهــای  حافــظ  بالــدار  گاوهــای   - انســان 
ــان  ــظ ج ــاباد حاف ــا در خرس ــتند. آنه ــات هس حی
ــت  ــات و در تخ ــی حی ــاد حام ــن نم ــاه، برتری ش

جمشــید، حافــظ برکت انــد. همچنیــن، انســان 
- گاوهــای بالــدار درگاه هــا، منزلتــی واالتــر از 
جایــگاه شاهنشــاهی دارنــد. ضمــن اینکــه در 
محــدوده معابــد، نیــازی بــه حفاظــت توســط ایــن 
موجــود نیســت. انســان - گاو بالدارهــای آشــوری 
ــه دو جفــت شــاخی،  ــا ســه جفــت شــاخ از نمون ب
ــی  ــه اله ــودات نیم ــه موج ــتند ک ــر هس قدرتمندت
و کاهــن اعظــم در خرســاباد آنهــا را همراهــی 

می کننــد )فــرزان فــر، 1392: 31(.
جــام طــالي گاو بالــدار مارلیــک، بدلیــل ارزش ویژه 
ــت  ــاخت و پرداخ ــت س ــی و کیفی ــری، یگانگ هن
نقــوش بی همتــای آن نمــاد تمــدن عظیــم اســت. 
نقــوش کلــی ایــن جــام دو جفــت گاو بالــدار اســت 
ــروی  کــه در نزدیکــی یــک درخــت تزئینــی و روب

ــد.  ــرار گرفته ان ــه، ق ــه صــورت قرین هــم ب
ــن از درخــت در دو  ــاال رفت ــن دو گاو در حــال ب ای
ــد. گاو از ریشــه زندگــی ســاخته  ــرار دارن طــرف ق
ــودن آن نشــان از محافظــت  ــدار ب شده اســت و بال
در  اســت.  نیلوفــر  مقــدس  نیــروی  طریــق  از 
ــوی  ــروی معن ــی نی ــر نوع ــینی گاو و نیلوف همنش
جهــت صعــود بــه بــاال بوجــود می آیــد. در ایــن جــام 
نمایــش آفرینــش و زندگــی و اعتقــاد بــه دنیــای پس از 
مــرگ مشــهود اســت )معقولــی وکشــتکار، 1394: 59(.

  ریشه شناسی واژه گاو
کلمــه گاو )در اوســتایی gao( از ریشــه  gav اســت و 
 gava-daene بــه معنــی گاو نــر و نیــز ترکیــب gava

بــرای نامیــدن گاو مــاده بــه کار رفته اســت. کلمــه گاو 
یــا gao بــه معنــی »جانــوران ســودمند و چارپایــان 

ــن،  ــن و روان زمی ــادر زمی ــی م ــه معن ــن ب همچنی
 .)845  :1381 )عبداللهــی،  شده اســت  اطــالق 
ــه  ــودی ک ــن موج ــتی اولی ــتارهای زرتش در نوش
اهورامــزدا آفریــده گاوی ســفید بــوده و زایــش 

ــه  اســت. ــه او انجــام گرفت ــان از تخم ــادی جه م

 ریشه شناسی واژه گاو
در اســطوره آفرینــش جهــان در ایــران نیــز وقتــی 
ــزد  ــه اورم ــرد، روان گاو ب ــده می می ــا آفری گاو یکت
ــتن گاو،  ــاس نداش ــا پ ــرا ب ــه چ ــد ک ــه می کن گل
ــون گاو  ــت. »چ ــا را خشکانیده اس ــان و آب ه گیاه
یکتــا آفریــده در گذشــت بــر دســت راســت افتــاد. 
ــت  ــر دس ــت ب ــه در گذش ــس از اینک ــرث پ کیوم
چــپ، گوشــوارون کــه روان گاو یکتــا آفریده اســت 
بــه هرمــزد گلــه کــرد کــه تــو ســاالري آفریــدگان 
را بــه کــه هشــتی کــه زمیــن را لــرزه افتــاد و گیــاه 
ــن  ــه همی ــد؟ ....« در ادام ــک و آب آزرده ش خش
اســطوره از الشــه گاو یکتــا آفریــده، غــالت و 
گیاهــان دارویــی می رویــد )کرمــی و دیگــران، 

.)258  :1388
ــران  ــه آمــوزگار7 در کتــاب تاریــخ اســاطیری ای ژال
ــه،  ــد ک ــل می نمای ــو تحلی ــن نح ــاد گاو را بدی نم
ــتا  ــات اوس ــق روای ــتی را طب ــش هس ــر آفرین اگ
بازنگــری کنیــم، اســطوره مقــدس گاو در نقاب های 
ــد  ــره می نمای ــت چه ــون و مثب ــخصیتی گوناگ ش
ــی  ــا ارزش وی در چرای ــان نقش ه ــس از بی ــه پ ک
ــمان  ــزدا آس ــردد. اهورام ــته می گ ــش برجس آفرین
ــدگاه انســان باســتانی  ــه دی ــاور و ب را روشــن، پهن
ــد  ــز و… می آفرین ــاس، فل ــنگ، الم ــورت س ــه ص ب
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ــرث  ــش کیوم ــا آفرین ــان را ب ــر انس ــه برت و نمون
)گیومرتــن،  زنــده میــرا( رقــم می زنــد. ایــن موجــود 
ــو   ــب اَهلَ ــل انسان هاســت و لق ــده کام کهــن نماین
ــای  ــش نمونه ه ــایر پی ــار س Ahlaw دارد و در کن

آفرینــش ظهــور می یابــد. آفرینش»ایــوک داد« 
همزمــان بــا خلــق کیومــرث در دو ســوی رودخانــه 
»وه دائینــی« صــورت گرفــت و ایــن حیــوان بــرای 
ــوت  ــی دع ــه کیهان ــه مجموع ــاندن او ب ــاری رس ی
ــر  ــر، مه ــت کهن ت ــک روای ــه ی ــر پای ــود. ب ــده ب ش
ایــن گاو را قربانــی می کنــد تــا از اجــزای آن 
آفرینــش صــورت گیــرد و طبــق روایــت بندهشــن، 
ــی  ــش وقت ــر بنده ــد. بناب ــی آن را می کش اهریمن
گاو یکتــا آفریــده در گذشــت، نطفــه او بــه مــاه پایــه 
ــک  ــد و از آن ی ــوده ش ــا پال ــت و در آنج ــاال رف ب
جفــت گاو نــر و مــاده آفریــده شــد کــه نســل همــه 
حیوانــات از آن اســت؛ از مغــز او نیــز کــه بــر زمیــن 
ــه و دوازده  ــوع دان ــج ن ــاه و پن ــود، پنج ــده ب پراکن

ــوع گیــاه روییــد. ن
الکبــری  الحیــوان  حیــاه  کتــاب  در  دمیــری8 
داســتان اســاطیری آفرینــش زمیــن و قــرار گرفتن 
ــت؛  ــل آورده اس ــه تفصی ــن آن را ب ــات یافت و ثب
ــی و  ــوش، بین ــم، گ ــزار چش ــار ه ــا چه گاوی ب
زبــان کــه فاصلــه گام هایــش بــه انــدازه 500 
ســال راه بــوده و زمیــن را بــر پشــت و باالی شــاخ 
اســطوره های  در  می کرده اســت.  حمــل  خــود 
مربــوط بــه دوران پیــش از زردشــت، خدایــی 
را می شناســیم کــه تنهــا وظیفــه او آفریــدن 
»گاو« اســت و گئــوس تشــه" )آفریــدگار گاو( نامیــده 

ــن، 1392: 124(. ــی زری ــود )قربان می ش

گاو از جملــه حیوانــات توتمــی اســت کــه در اوســتا 
ــی دارد.  ــش اصل ــتان نق ــران باس و اســطوره های ای
ــد و  ــگ هن ــترک فرهن ــم مش ــوان، توت ــن حی ای
آریایــی و از مهم تریــن چارپایــان اهلــی اســت. 
را  گاو  و  نمی خورنــد  را  گاو  گوشــت  آریایی هــا 
ــن  ــتن ای ــز کش ــتا نی ــد. در اوس ــی نمی کنن قربان
حیــوان منــع شده اســت. زرتشــت در مراســم 
دینــی مخالــف فدیــه خونیــن و قربانــی اســت کــه 
نــزد آریایی هــا )آییــن مهــر( معمــول بــوده اســت، 

ــد. ــن می کن ــا را نفری ــت آنه ــن جه ــه همی ب
 گاو یکتــا آفریــده، پنجمیــن آفریــده اهــورا مــزدا، 
در اوســتا جــزء یکــی از پــاکان ســه گانه، گاو و 
اســب و هــوم، بــه شــمار مــی رود. ارزش و تقــدس 
ــوع زندگــی کشــاورزی  ــا ن ــران باســتان ب گاو در ای
ــر  ــزون ب ــد اســت گاو اف و دامپــروری آنهــا در پیون
ــه اســت،  ــه شــمار می رفت ــه ب ــه اســاس تغذی اینک
ــیار  ــاری بس ــز ی ــاورزی آن روز نی ــی کش در زندگ
ــود و عمــل زراعــت و شــخم  ــرای انســان ب مهــم ب
ــواع گاوهــا  ــه ان ــر عهــده داشــت. اشــاره ب زدن را ب
ــران  ــاطیر ای ــه آن در اس ــته ب ــای وابس و فعالیت ه
و فرهنــگ هنــد و اروپایــی، باعــث شده اســت 
ــه گاوداری  ــند ک ــاور برس ــن ب ــه ای ــان ب ــا محقق ت
ــتین  ــان نخس ــد و اروپایی ــت هن ــن فعالی اصلی تری
ــوع  ــن ن ــت. ای ــالت بوده اس ــت غ ــر از کش و مهم ت
ــم  زندگــی شــبانی و کشــاورزی، تقــدس گاو و توت
بــودن ایــن حیــوان را در اندیشــه ایرانیــان بیشــتر 
نمایــان می کنــد )ســتاری و دیگــران ، 1396: 75(.
ــید را  ــاه جمش ــران گن ــاطیر ای ــاب اس ــار در کت به
ــرای  ــه او گوشــت گاو را ب ــی دارد ک ــان م در آن بی

ــد  ــث ش ــاه باع ــن گن ــان آورد و ای ــوردن مردم خ
ــود. ــره از او دور ش ف

ــه  ــا ب ــرا بن ــان، میت ــای مهردین ــاس باوره ــر اس ب
درخواســت خدایــان بــه کشــتن گاو نخســتین اقدام 
کــرد. میتــرا بــه گاو نخســتین حملــه کــرد. پــس از 
کشــمکش فــراوان، گاو خســته و فرســوده گشــت. 
ــی کــه شــاخ هایش را  ــر پشــت گاو در حال میتــرا ب
گرفتــه بــود، بــه غــاری رفــت. امــا گاو در هنگامــی 
مناســب گریخــت و بــه بیشــه زاری کــه چراگاهــش 
بــود، رفــت. میتــرا از ایــن چــراگاه کوهســتانی آگاه 
نبــود. بــه همیــن جهــت خورشــید پیــک خــود را 
ــرا فرســتاد و  ــزد میت ــود ن ــا کالغ ب ــه شــاهین ی ک
ــرا  ــس میت ــاخت. پ ــش س ــان گاه گاو آگاه ــر پنه ب
ــش، گاو را  ــید و پیک ــویق خورش ــه تش ــار ب دگرب
دســتگیر ســاخته، برخــالف میلــش و بــه اکــراه در 
حالــی کــه انگشــت در بینــی گاو کــرده ســرش را 
بــه پــس کشــیده و بــا خنجــر پهلویــش را مــی درد 
. چــون میتــرا گاو را می کشــد، معجــزه ی تکویــن 
بــه وقــوع می پیونــدد و از بدنــش خوشــه های 
ــرون  ــان بی ــواع گیاه ــاک و ان ــت ت ــدم و درخ گن

می آیــد )عبداللهــی، 1381: 853(.
بــر اســاس نقــوش و تصاویــر باز مانــده در مهرابه هــا 
و معابــد مهــری و نیــز بر اســاس باورهای زرتشــتی، 
ــون و  ــود و از خ ــته می ش ــه گاو کش ــس از آنک پ
نطفــه از انــواع گیاهــان و حیوانــات پدیــد می آینــد 
و آفرینــش هرمــزدی آغــاز می شــود، اهریمــن 
کــه معجــزه تکویــن را می بینــد، بــه عوامــل خــود 
ــرده  ــوم ب ــه گاو هج ــه الش ــا ب ــد ت ــتور می ده دس
ــه  ــازند و ب ــاه س ــی را تب ــمه زندگ ــن سرچش و ای

ســم آلــوده نماینــد. در تصاویــر و نقــوش برجســته 
ــه  ــود را ب ــه خ ــود ک ــده می ش ــی دی ــری کژدم مه
ــوده  ــد او را آل ــدام تولی ــا ان ــاند ن بیضــه گاو می رس
ــه محــل  و تبــاه کنــد و نیــز مــاری کــه خــود را ب
ــد.  ــون را می لیس ــانده و خ ــون گاو رس ــان خ جری
ــی  ــاله ط ــر س ــر ه ــن مه ــروان آیی ــن، پی همچنی
مراســمی بســیار پیچیــده و پــر رمــز و راز بــا 
ــه  ــد ک ــا می نموده ان ــنی برپ ــان، جش ــور مغ حض
ــی نمــودن گاو  ــن جشــن، قربان ســنت محــوری ای
ــدان خــون  ــزرگ بوده اســت. مری ــه دســت مــغ ب ب
گاو را بــر صــورت و بــدن خــود می مالیده انــد 
ــاد مراســم  ــه ی ــه ب ــفره ای ک ــر س ــر س و ســپس ب
ــا  ــروج ی ــل از ع ــش قب ــا یاران ــر ب ــر مه ــام آخ ش
از  می شده اســت،  برپــا  ربانــی،  عشــاء  همــان 
خــون و گوشــت گاو می خورده انــد و نیــز بــه 
ــکان  ــی ام ــی وقت ــد. حت ــرابخواری می پرداخته ان ش
قربانــی کــردن گاو بــرای پیــروان ایــن آییــن وجــود 
ــرص  ــتن ق ــا گذاش ــت را ب ــن حال ــت، ای نداشته اس
ــی  ــوان نمادهای ــه عن ــفره، ب ــر س ــراب ب ــان و ش ن
ــت  ــه دس ــه ب ــتین ک ــون گاو نخس ــت و خ از گوش
میتــرا کشــته شــده بــود، برگــزار می کرده انــد 

)محمــودی، 1388: 137(. 
در پیکره هــای مهــر، شــیر بــر ســینه میتــرا نقــش 
ــا کلــه شــیر  بســته اســت و ایــن خــدای مهــری ب
ــی  ــن مبتن ــن آیی ــی ای ــود. نمادگرای ــر می ش تصوی
بــر تنــاوب دوره ای مــرگ و زندگــی دوبــاره و 
ــا اصــل زندگــی اســت. در واقــع  وحــدت دائمــی ب
ــر طبیعــت جانــوری  ایــن آییــن مظهــر پیــروزی ب
انســان و زندگــی بــه واســطه مــرگ اســت. مــرگ 

61 60

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ـز 

ــ
پایی

ش
ـــ

ــ
وه

پژ
ش

ــ
ــ

بخ



ــرث  ــش کیوم ــا آفرین ــان را ب ــر انس ــه برت و نمون
)گیومرتــن،  زنــده میــرا( رقــم می زنــد. ایــن موجــود 
ــو   ــب اَهلَ ــل انسان هاســت و لق ــده کام کهــن نماین
ــای  ــش نمونه ه ــایر پی ــار س Ahlaw دارد و در کن

آفرینــش ظهــور می یابــد. آفرینش»ایــوک داد« 
همزمــان بــا خلــق کیومــرث در دو ســوی رودخانــه 
»وه دائینــی« صــورت گرفــت و ایــن حیــوان بــرای 
ــوت  ــی دع ــه کیهان ــه مجموع ــاندن او ب ــاری رس ی
ــر  ــر، مه ــت کهن ت ــک روای ــه ی ــر پای ــود. ب ــده ب ش
ایــن گاو را قربانــی می کنــد تــا از اجــزای آن 
آفرینــش صــورت گیــرد و طبــق روایــت بندهشــن، 
ــی  ــش وقت ــر بنده ــد. بناب ــی آن را می کش اهریمن
گاو یکتــا آفریــده در گذشــت، نطفــه او بــه مــاه پایــه 
ــک  ــد و از آن ی ــوده ش ــا پال ــت و در آنج ــاال رف ب
جفــت گاو نــر و مــاده آفریــده شــد کــه نســل همــه 
حیوانــات از آن اســت؛ از مغــز او نیــز کــه بــر زمیــن 
ــه و دوازده  ــوع دان ــج ن ــاه و پن ــود، پنج ــده ب پراکن

ــوع گیــاه روییــد. ن
الکبــری  الحیــوان  حیــاه  کتــاب  در  دمیــری8 
داســتان اســاطیری آفرینــش زمیــن و قــرار گرفتن 
ــت؛  ــل آورده اس ــه تفصی ــن آن را ب ــات یافت و ثب
ــی و  ــوش، بین ــم، گ ــزار چش ــار ه ــا چه گاوی ب
زبــان کــه فاصلــه گام هایــش بــه انــدازه 500 
ســال راه بــوده و زمیــن را بــر پشــت و باالی شــاخ 
اســطوره های  در  می کرده اســت.  حمــل  خــود 
مربــوط بــه دوران پیــش از زردشــت، خدایــی 
را می شناســیم کــه تنهــا وظیفــه او آفریــدن 
»گاو« اســت و گئــوس تشــه" )آفریــدگار گاو( نامیــده 

ــن، 1392: 124(. ــی زری ــود )قربان می ش

گاو از جملــه حیوانــات توتمــی اســت کــه در اوســتا 
ــی دارد.  ــش اصل ــتان نق ــران باس و اســطوره های ای
ــد و  ــگ هن ــترک فرهن ــم مش ــوان، توت ــن حی ای
آریایــی و از مهم تریــن چارپایــان اهلــی اســت. 
را  گاو  و  نمی خورنــد  را  گاو  گوشــت  آریایی هــا 
ــن  ــتن ای ــز کش ــتا نی ــد. در اوس ــی نمی کنن قربان
حیــوان منــع شده اســت. زرتشــت در مراســم 
دینــی مخالــف فدیــه خونیــن و قربانــی اســت کــه 
نــزد آریایی هــا )آییــن مهــر( معمــول بــوده اســت، 

ــد. ــن می کن ــا را نفری ــت آنه ــن جه ــه همی ب
 گاو یکتــا آفریــده، پنجمیــن آفریــده اهــورا مــزدا، 
در اوســتا جــزء یکــی از پــاکان ســه گانه، گاو و 
اســب و هــوم، بــه شــمار مــی رود. ارزش و تقــدس 
ــوع زندگــی کشــاورزی  ــا ن ــران باســتان ب گاو در ای
ــر  ــزون ب ــد اســت گاو اف و دامپــروری آنهــا در پیون
ــه اســت،  ــه شــمار می رفت ــه ب ــه اســاس تغذی اینک
ــیار  ــاری بس ــز ی ــاورزی آن روز نی ــی کش در زندگ
ــود و عمــل زراعــت و شــخم  ــرای انســان ب مهــم ب
ــواع گاوهــا  ــه ان ــر عهــده داشــت. اشــاره ب زدن را ب
ــران  ــاطیر ای ــه آن در اس ــته ب ــای وابس و فعالیت ه
و فرهنــگ هنــد و اروپایــی، باعــث شده اســت 
ــه گاوداری  ــند ک ــاور برس ــن ب ــه ای ــان ب ــا محقق ت
ــتین  ــان نخس ــد و اروپایی ــت هن ــن فعالی اصلی تری
ــوع  ــن ن ــت. ای ــالت بوده اس ــت غ ــر از کش و مهم ت
ــم  زندگــی شــبانی و کشــاورزی، تقــدس گاو و توت
بــودن ایــن حیــوان را در اندیشــه ایرانیــان بیشــتر 
نمایــان می کنــد )ســتاری و دیگــران ، 1396: 75(.
ــید را  ــاه جمش ــران گن ــاطیر ای ــاب اس ــار در کت به
ــرای  ــه او گوشــت گاو را ب ــی دارد ک ــان م در آن بی

ــد  ــث ش ــاه باع ــن گن ــان آورد و ای ــوردن مردم خ
ــود. ــره از او دور ش ف

ــه  ــا ب ــرا بن ــان، میت ــای مهردین ــاس باوره ــر اس ب
درخواســت خدایــان بــه کشــتن گاو نخســتین اقدام 
کــرد. میتــرا بــه گاو نخســتین حملــه کــرد. پــس از 
کشــمکش فــراوان، گاو خســته و فرســوده گشــت. 
ــی کــه شــاخ هایش را  ــر پشــت گاو در حال میتــرا ب
گرفتــه بــود، بــه غــاری رفــت. امــا گاو در هنگامــی 
مناســب گریخــت و بــه بیشــه زاری کــه چراگاهــش 
بــود، رفــت. میتــرا از ایــن چــراگاه کوهســتانی آگاه 
نبــود. بــه همیــن جهــت خورشــید پیــک خــود را 
ــرا فرســتاد و  ــزد میت ــود ن ــا کالغ ب ــه شــاهین ی ک
ــرا  ــس میت ــاخت. پ ــش س ــان گاه گاو آگاه ــر پنه ب
ــش، گاو را  ــید و پیک ــویق خورش ــه تش ــار ب دگرب
دســتگیر ســاخته، برخــالف میلــش و بــه اکــراه در 
حالــی کــه انگشــت در بینــی گاو کــرده ســرش را 
بــه پــس کشــیده و بــا خنجــر پهلویــش را مــی درد 
. چــون میتــرا گاو را می کشــد، معجــزه ی تکویــن 
بــه وقــوع می پیونــدد و از بدنــش خوشــه های 
ــرون  ــان بی ــواع گیاه ــاک و ان ــت ت ــدم و درخ گن

می آیــد )عبداللهــی، 1381: 853(.
بــر اســاس نقــوش و تصاویــر باز مانــده در مهرابه هــا 
و معابــد مهــری و نیــز بر اســاس باورهای زرتشــتی، 
ــون و  ــود و از خ ــته می ش ــه گاو کش ــس از آنک پ
نطفــه از انــواع گیاهــان و حیوانــات پدیــد می آینــد 
و آفرینــش هرمــزدی آغــاز می شــود، اهریمــن 
کــه معجــزه تکویــن را می بینــد، بــه عوامــل خــود 
ــرده  ــوم ب ــه گاو هج ــه الش ــا ب ــد ت ــتور می ده دس
ــه  ــازند و ب ــاه س ــی را تب ــمه زندگ ــن سرچش و ای

ســم آلــوده نماینــد. در تصاویــر و نقــوش برجســته 
ــه  ــود را ب ــه خ ــود ک ــده می ش ــی دی ــری کژدم مه
ــوده  ــد او را آل ــدام تولی ــا ان ــاند ن بیضــه گاو می رس
ــه محــل  و تبــاه کنــد و نیــز مــاری کــه خــود را ب
ــد.  ــون را می لیس ــانده و خ ــون گاو رس ــان خ جری
ــی  ــاله ط ــر س ــر ه ــن مه ــروان آیی ــن، پی همچنی
مراســمی بســیار پیچیــده و پــر رمــز و راز بــا 
ــه  ــد ک ــا می نموده ان ــنی برپ ــان، جش ــور مغ حض
ــی نمــودن گاو  ــن جشــن، قربان ســنت محــوری ای
ــدان خــون  ــزرگ بوده اســت. مری ــه دســت مــغ ب ب
گاو را بــر صــورت و بــدن خــود می مالیده انــد 
ــاد مراســم  ــه ی ــه ب ــفره ای ک ــر س ــر س و ســپس ب
ــا  ــروج ی ــل از ع ــش قب ــا یاران ــر ب ــر مه ــام آخ ش
از  می شده اســت،  برپــا  ربانــی،  عشــاء  همــان 
خــون و گوشــت گاو می خورده انــد و نیــز بــه 
ــکان  ــی ام ــی وقت ــد. حت ــرابخواری می پرداخته ان ش
قربانــی کــردن گاو بــرای پیــروان ایــن آییــن وجــود 
ــرص  ــتن ق ــا گذاش ــت را ب ــن حال ــت، ای نداشته اس
ــی  ــوان نمادهای ــه عن ــفره، ب ــر س ــراب ب ــان و ش ن
ــت  ــه دس ــه ب ــتین ک ــون گاو نخس ــت و خ از گوش
میتــرا کشــته شــده بــود، برگــزار می کرده انــد 

)محمــودی، 1388: 137(. 
در پیکره هــای مهــر، شــیر بــر ســینه میتــرا نقــش 
ــا کلــه شــیر  بســته اســت و ایــن خــدای مهــری ب
ــی  ــن مبتن ــن آیی ــی ای ــود. نمادگرای ــر می ش تصوی
بــر تنــاوب دوره ای مــرگ و زندگــی دوبــاره و 
ــا اصــل زندگــی اســت. در واقــع  وحــدت دائمــی ب
ــر طبیعــت جانــوری  ایــن آییــن مظهــر پیــروزی ب
انســان و زندگــی بــه واســطه مــرگ اســت. مــرگ 
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ــد  ــر می توان ــر اســت و گاو ن از زندگــی جدایی ناپذی
ــوگ و  ــه س ــک جنب ــد و ی ــز باش ــرگ نی ــاد م نم

خاک ســپاری را نیــز عرضــه می کنــد.

  گاو در منابع دینی 
نــام  یشــت نهــم درواگــوش اســـت کـــه در اوســـتا 
ــود.  ــه می ش ــوش« گفت ــی »گ »گااوش« و در فارس
ــو« اســت؛  ــا »گئ »گــوش « در  اوســتا »گئــوش« ی
ــان  از   ــظ چهارپای ــه فرشــته حاف ــی گاو؛ ک ــه معن ب

آن گرفتــه  شــده  اســـت.
در بـــندهشتن هم چنین از  »تـــیشتر « بـــه عـنوان 
یـــاریگر خـــرد مقــدس یــاد شده اســت کــه یکــی 
ازصورت هایــش گاو نــری بــود بــه نــام ورزاو کــه بــه 

ــد.  ــاران شــدیدی باران مــدت ده شــبانه روز ب
ــم  ــرام 10 تجس ــه به ــت ک ــت  14 آمده اس در یش
دارد کــه یــک تجســم او گاو نـــر زردگـــوش زریــن 
ــه شــکل های تیشــتر شــباهت  شـــاخ اســت کــه ب

دارد )دادور و مبینــی، 1387: 118(.
»گاو شریشــوک« کــه ســمبل آب ، بــاران و طوفــان 
اســـت. در یــک ســرود روحانــی ایــران باســتان، از 
آن بــه عنــوان منبــع وفــور و عامــل تمــام خوبی هــا 
ــده اســت، و  ــک گاو پرن ــرده  شده اســت. او ی ــام ب ن
نقــش محافظــت را در اســاطیر ایــران داراســت و از 

ســه آتــش مقــدس حفاظــت می کنــد. 
موجــود دیگــری کــه شــباهت بــه انســان گاو بالــدار 
در  اســت.  گوپت شــاه  دارد،  ایــران  اســاطیر  در 
ــان  ــی از او انس ــه نیم ــده ک ــه ش ــف آن گفت توصی
ــه  ــا وظیف ــز ب ــاه نی ــت. گوپت ش ــی گاو اس و نیم
ــظ  ــوان آن را حاف ــت و می ت ــراه اس ــت هم حفاظ

برکــت بــه واســطه حفاظــت از سریشــوک دانســت 
ــر، 1392: 37(. ــرزان ف )ف

گاو »هدایــوش« بــه گفتــه  گزیده هــای  زاد  ســپرم ، 
»گاوی  اســـت  کـــه در آخـــر الزمان درمراســم 
سوشــیانس و یارانــش کشــته می شــود و از آن 
خــوراک بی مرگــی تهیــه می کننــد و بـــه مـــردم 
ــوند«  ــدان می ش ــردم جاوی ــه م ــد و هم می دهن
ــع  ــی مناب ــجادی راد، 1390: 33-34(. در بعض )س

گفتــه شــده کــه ایــن همــان شریشــوک اســت.
ســوره بقــره، )بــه معنــای ســوره گاو مــاده( دومیــن 
ــت و 286  ــرآن اس ــاب ق ــوره کت ــن س و بزرگ تری
ــه و  ــوره در مدین ــن س ــات ای ــتر آی ــه دارد. بیش آی
ــات 51  ــت. در آی ــازل شده اس ــرت ن ــس از هج پ
ــه  ــه ب ــوره ط ــا 90 س ــره و 85 ت ــوره بق ــا 55 س ت
ــه  ــگاه ک ــت. آن ــاره شده اس ــامری اش ــاله س گوس
حضــرت موســی )ع( بــر علیــه فرعــون قیــام نمــود 
ــت و  ــالمت گذش ــه س ــل ب ــش از رود نی ــا قوم و ب
بــه وادی ســینا رســید، چــون بــه امــر خــدا چهــل 
ــه قصــد  ــوم خویــش جــدا شــد و ب شــبانه روز از ق
عبــادت حــق تعالــی بــه کــوه طــور رفــت، ســامری 
زرگــر کــه یکــی از اقربــای او بــود، از زرهــای 
ــردم را  ــود و م ــاخته ب ــان گاوی س ــم فرعونی غنای
بــه پرســتش آن وا داشــته بــود. در ادامــه داســتان 
ــات 67  ــم، آی ــرآن کری ــی )ع( در ق ــرت موس حض
آمده اســت کــه  بقــره، چنیــن  تــا 73 ســوره 
خداونــد بــه حضــرت موســی )ع( وحــی کــرد کــه 
ــد، می بایســت در راه خــدا گاوی  ــش بگوی ــه قوم ب

ــد. ــی کنن قربان
ــاه(  ــاراه آدوم ــری: פרה אדומה پ ــرخ )عب گاو س

کــه گوســاله ســرخ نیــز نامیــده می شــود نــام گاوی 
ــت و  ــر شده اس ــدس ذک ــاب مق ــه در کت ــت ک اس
اســرائیلی ها بــه دســتور خداونــد آنــرا قربانــی کــرده 
ــا  ــرای پاکســازی افــرادی کــه ب و از خاکســتر آن ب
یــک جســد در تمــاس بودنــد اســتفاده می کردنــد.

 
 گاو در منابع ادبی ایرانی 

بــر اســاس باورهــای نجومــی کهــن ایرانیــان، بــرج 
ثــور کــه در متــون مختلــف بــه آن گاو فلــک، گاو 
آســمان و گاو گــردون نیــز گفته انــد، یکــی از صــور 
دوازده گانــه منطقــه البــروج، میــان حمــل و جــوزا 
)اســت( و آن چــون نیــم گاوی تخیــل شــده کــه رو 
بــه ســوی مشــرق و پشــت بــه مغــرب دارد و یکصد 
ــد و  ــد کرده ان ــر آن رص ــتاره ب ــک س ــل و ی و چه
ثریــا و عیــن الثــور در ایــن صــورت باشــد و بــودن 
آفتــاب در ایــن بــرج بــه اردیبهشــت )نیســان 
ــت  ــاه در آن اس ــرف م ــد و بیت الش ــریانی( باش س

ــودی، 1388: 146(. )محم
ــت.  ــتانی اسـ ــای داس ــز از گاوه ــاب« نی گاو »مرزی
ــان  ــرای پای بـــرطبق  گفتــۀ  زادســپرم؛ اهورامــزدا ب
دادن جنــگ ، گاوی بــزرگ آفریــد کــه ]مــرز[ ایــران  
ــه ای   ــود  و در بیش ــدا ب ــت آن پی ــر پش ــوران  ب و ت
ــه وســیلۀ  نگهــداری می شــد و در هنــگام جنــگ ب

ــدند. ــناخته می ش ــا ش آن گاو، مرزه
در داســتان نبــرد تــوران بــا ایــران، آفرینــش گاوی 
ــه واســطه او دانســته  ــزرگ کــه ســامان و مــرز ب ب
ــر  ــی ب ــریت مبن ــه س ــتور کاووس ب ــد. دس می ش
کشــتن آن گاو، عــذاب وجــدان ســریت و ســرانجام 
کشــته شــدن ســریت بــه دســت پــری ســگ پیکره 

ــیار  ــت، بس ــپرم آمده اس ــای زادس ــه در گزیده ه ک
ــرد گاو و  ــا نب ــط ب ــه ای مرتب ــه گون ــی و ب خواندن

ــن، 1392: 128(. ــی زری ســگ اســت )قربان
در اســاطیر و افســانه های کهــن ایرانــی از گاو 
ــا گاو ماهــی  ــا نام هــای گاوزمیــن ب ــز ب دیگــری نی
یــاد شــده  اســت. در غیــاث اللغــات، آننــدراج 
گاوی  را  آن  بندهشــن،  و  دهخــدا،  لغت نامــه  و 
دانســته اند کــه زمیــن بــر روی شــاخ های او، و 
ــی در  ــی اســت. گاو ماه ــی بزرگ ــر پشــت ماه او ب
شــمار باشــندگانی اســت کــه از گاو یکتــا آفریــده 
ــی، گاو  ــت گاو ماه ــن روای ــد و بدی ــتی می یاب هس
ــود دارد  ــا وج ــام دریاه ــه در تم ــت ک ــی اس بزرگ
و هنگامــی کــه بانــگ می زنــد، همــه ماهیــان 
بــاردار و همــه باشــندگان زیبــا نــگار دچــار ســقط 
جنیــن می شــوند و هــرگاه گاو خســته و زمیــن را 
از شــاخی بــه شــاخ دیگــر می افکنــد، زمیــن لــرزه 

پدیــد می آیــد )محمــودی، 1388: 144(.
گنــج گاو نیــز نــام گنجــی اســت از گنج هــای 
جمشــید، پادشــاه نامــی ایــران کــه در زمــان 
ــف  ــی کش ــال اتفاق ــی کام ــه صورت ــور ب ــرام گ به
شــد. گوینــد دهقانــی زراعــت را آب مــی داد. نــاگاه 
ــه آن  ــام ب ــا تم ــید و آب ه ــم رس ــه ه ــوراخی ب س
ــی عجیــب از آن ســوراخ  ــت و صدای ســوراخ می رف
ــد و احــوال  ــرام آم ــزد به ــه ن ــان ب ــد. دهق برمی آم
ــا را  ــود آنج ــه، فرم ــا رفت ــه آنج ــرام ب ــت. به را گف
ــاره  ــی، اش ــس عال ــد پ ــدا ش ــی پی ــد. عمارت کندن
ــه. چــون  ــن خان ــه ای ــه درآی ب ــرد ک ــد ک ــه موب ب
درآمــد دو گاومیــش دیــد از طــال ســاخته بودنــد و 
ــار و ســیب و امــرود زریــن  چشــم های آنهــا را از ن
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ــد  ــر می توان ــر اســت و گاو ن از زندگــی جدایی ناپذی
ــوگ و  ــه س ــک جنب ــد و ی ــز باش ــرگ نی ــاد م نم

خاک ســپاری را نیــز عرضــه می کنــد.

  گاو در منابع دینی 
نــام  یشــت نهــم درواگــوش اســـت کـــه در اوســـتا 
ــود.  ــه می ش ــوش« گفت ــی »گ »گااوش« و در فارس
ــو« اســت؛  ــا »گئ »گــوش « در  اوســتا »گئــوش« ی
ــان  از   ــظ چهارپای ــه فرشــته حاف ــی گاو؛ ک ــه معن ب

آن گرفتــه  شــده  اســـت.
در بـــندهشتن هم چنین از  »تـــیشتر « بـــه عـنوان 
یـــاریگر خـــرد مقــدس یــاد شده اســت کــه یکــی 
ازصورت هایــش گاو نــری بــود بــه نــام ورزاو کــه بــه 

ــد.  ــاران شــدیدی باران مــدت ده شــبانه روز ب
ــم  ــرام 10 تجس ــه به ــت ک ــت  14 آمده اس در یش
دارد کــه یــک تجســم او گاو نـــر زردگـــوش زریــن 
ــه شــکل های تیشــتر شــباهت  شـــاخ اســت کــه ب

دارد )دادور و مبینــی، 1387: 118(.
»گاو شریشــوک« کــه ســمبل آب ، بــاران و طوفــان 
اســـت. در یــک ســرود روحانــی ایــران باســتان، از 
آن بــه عنــوان منبــع وفــور و عامــل تمــام خوبی هــا 
ــده اســت، و  ــک گاو پرن ــرده  شده اســت. او ی ــام ب ن
نقــش محافظــت را در اســاطیر ایــران داراســت و از 

ســه آتــش مقــدس حفاظــت می کنــد. 
موجــود دیگــری کــه شــباهت بــه انســان گاو بالــدار 
در  اســت.  گوپت شــاه  دارد،  ایــران  اســاطیر  در 
ــان  ــی از او انس ــه نیم ــده ک ــه ش ــف آن گفت توصی
ــه  ــا وظیف ــز ب ــاه نی ــت. گوپت ش ــی گاو اس و نیم
ــظ  ــوان آن را حاف ــت و می ت ــراه اس ــت هم حفاظ

برکــت بــه واســطه حفاظــت از سریشــوک دانســت 
ــر، 1392: 37(. ــرزان ف )ف

گاو »هدایــوش« بــه گفتــه  گزیده هــای  زاد  ســپرم ، 
»گاوی  اســـت  کـــه در آخـــر الزمان درمراســم 
سوشــیانس و یارانــش کشــته می شــود و از آن 
خــوراک بی مرگــی تهیــه می کننــد و بـــه مـــردم 
ــوند«  ــدان می ش ــردم جاوی ــه م ــد و هم می دهن
ــع  ــی مناب ــجادی راد، 1390: 33-34(. در بعض )س

گفتــه شــده کــه ایــن همــان شریشــوک اســت.
ســوره بقــره، )بــه معنــای ســوره گاو مــاده( دومیــن 
ــت و 286  ــرآن اس ــاب ق ــوره کت ــن س و بزرگ تری
ــه و  ــوره در مدین ــن س ــات ای ــتر آی ــه دارد. بیش آی
ــات 51  ــت. در آی ــازل شده اس ــرت ن ــس از هج پ
ــه  ــه ب ــوره ط ــا 90 س ــره و 85 ت ــوره بق ــا 55 س ت
ــه  ــگاه ک ــت. آن ــاره شده اس ــامری اش ــاله س گوس
حضــرت موســی )ع( بــر علیــه فرعــون قیــام نمــود 
ــت و  ــالمت گذش ــه س ــل ب ــش از رود نی ــا قوم و ب
بــه وادی ســینا رســید، چــون بــه امــر خــدا چهــل 
ــه قصــد  ــوم خویــش جــدا شــد و ب شــبانه روز از ق
عبــادت حــق تعالــی بــه کــوه طــور رفــت، ســامری 
زرگــر کــه یکــی از اقربــای او بــود، از زرهــای 
ــردم را  ــود و م ــاخته ب ــان گاوی س ــم فرعونی غنای
بــه پرســتش آن وا داشــته بــود. در ادامــه داســتان 
ــات 67  ــم، آی ــرآن کری ــی )ع( در ق ــرت موس حض
آمده اســت کــه  بقــره، چنیــن  تــا 73 ســوره 
خداونــد بــه حضــرت موســی )ع( وحــی کــرد کــه 
ــد، می بایســت در راه خــدا گاوی  ــش بگوی ــه قوم ب

ــد. ــی کنن قربان
ــاه(  ــاراه آدوم ــری: פרה אדומה پ ــرخ )عب گاو س

کــه گوســاله ســرخ نیــز نامیــده می شــود نــام گاوی 
ــت و  ــر شده اس ــدس ذک ــاب مق ــه در کت ــت ک اس
اســرائیلی ها بــه دســتور خداونــد آنــرا قربانــی کــرده 
ــا  ــرای پاکســازی افــرادی کــه ب و از خاکســتر آن ب
یــک جســد در تمــاس بودنــد اســتفاده می کردنــد.

 
 گاو در منابع ادبی ایرانی 

بــر اســاس باورهــای نجومــی کهــن ایرانیــان، بــرج 
ثــور کــه در متــون مختلــف بــه آن گاو فلــک، گاو 
آســمان و گاو گــردون نیــز گفته انــد، یکــی از صــور 
دوازده گانــه منطقــه البــروج، میــان حمــل و جــوزا 
)اســت( و آن چــون نیــم گاوی تخیــل شــده کــه رو 
بــه ســوی مشــرق و پشــت بــه مغــرب دارد و یکصد 
ــد و  ــد کرده ان ــر آن رص ــتاره ب ــک س ــل و ی و چه
ثریــا و عیــن الثــور در ایــن صــورت باشــد و بــودن 
آفتــاب در ایــن بــرج بــه اردیبهشــت )نیســان 
ــت  ــاه در آن اس ــرف م ــد و بیت الش ــریانی( باش س

ــودی، 1388: 146(. )محم
ــت.  ــتانی اسـ ــای داس ــز از گاوه ــاب« نی گاو »مرزی
ــان  ــرای پای بـــرطبق  گفتــۀ  زادســپرم؛ اهورامــزدا ب
دادن جنــگ ، گاوی بــزرگ آفریــد کــه ]مــرز[ ایــران  
ــه ای   ــود  و در بیش ــدا ب ــت آن پی ــر پش ــوران  ب و ت
ــه وســیلۀ  نگهــداری می شــد و در هنــگام جنــگ ب

ــدند. ــناخته می ش ــا ش آن گاو، مرزه
در داســتان نبــرد تــوران بــا ایــران، آفرینــش گاوی 
ــه واســطه او دانســته  ــزرگ کــه ســامان و مــرز ب ب
ــر  ــی ب ــریت مبن ــه س ــتور کاووس ب ــد. دس می ش
کشــتن آن گاو، عــذاب وجــدان ســریت و ســرانجام 
کشــته شــدن ســریت بــه دســت پــری ســگ پیکره 

ــیار  ــت، بس ــپرم آمده اس ــای زادس ــه در گزیده ه ک
ــرد گاو و  ــا نب ــط ب ــه ای مرتب ــه گون ــی و ب خواندن

ــن، 1392: 128(. ــی زری ســگ اســت )قربان
در اســاطیر و افســانه های کهــن ایرانــی از گاو 
ــا گاو ماهــی  ــا نام هــای گاوزمیــن ب ــز ب دیگــری نی
یــاد شــده  اســت. در غیــاث اللغــات، آننــدراج 
گاوی  را  آن  بندهشــن،  و  دهخــدا،  لغت نامــه  و 
دانســته اند کــه زمیــن بــر روی شــاخ های او، و 
ــی در  ــی اســت. گاو ماه ــی بزرگ ــر پشــت ماه او ب
شــمار باشــندگانی اســت کــه از گاو یکتــا آفریــده 
ــی، گاو  ــت گاو ماه ــن روای ــد و بدی ــتی می یاب هس
ــود دارد  ــا وج ــام دریاه ــه در تم ــت ک ــی اس بزرگ
و هنگامــی کــه بانــگ می زنــد، همــه ماهیــان 
بــاردار و همــه باشــندگان زیبــا نــگار دچــار ســقط 
جنیــن می شــوند و هــرگاه گاو خســته و زمیــن را 
از شــاخی بــه شــاخ دیگــر می افکنــد، زمیــن لــرزه 

پدیــد می آیــد )محمــودی، 1388: 144(.
گنــج گاو نیــز نــام گنجــی اســت از گنج هــای 
جمشــید، پادشــاه نامــی ایــران کــه در زمــان 
ــف  ــی کش ــال اتفاق ــی کام ــه صورت ــور ب ــرام گ به
شــد. گوینــد دهقانــی زراعــت را آب مــی داد. نــاگاه 
ــه آن  ــام ب ــا تم ــید و آب ه ــم رس ــه ه ــوراخی ب س
ــی عجیــب از آن ســوراخ  ــت و صدای ســوراخ می رف
ــد و احــوال  ــرام آم ــزد به ــه ن ــان ب ــد. دهق برمی آم
ــا را  ــود آنج ــه، فرم ــا رفت ــه آنج ــرام ب ــت. به را گف
ــاره  ــی، اش ــس عال ــد پ ــدا ش ــی پی ــد. عمارت کندن
ــه. چــون  ــن خان ــه ای ــه درآی ب ــرد ک ــد ک ــه موب ب
درآمــد دو گاومیــش دیــد از طــال ســاخته بودنــد و 
ــار و ســیب و امــرود زریــن  چشــم های آنهــا را از ن
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ــد  ــر از مرواری ــن را پ ــای زری ــرده و درون میوه ه ک
ســاخته بودنــد و در پیــش ســر گاومیــش آخــوری 
از طــال بســته بودنــد و آنهــا را پــر از جواهــر قیمتی 
نمــوده و بــر گاومیش هــا نــام جمشــید کنــده 
ــوران  ــا اقســام جان ــر اطــراف گاومیش ه ــد و ب بودن
ــرده  ــاخته و مرصــع ک ــده از طــال س ــده و چرن پرن
ــه بهــرام آورد. بهــرام فرمــود تمــام  ــد، خبــر ب بودن
ــه مســتحقین و مردمــان کم بضاعــت  آن گنــج را ب
ــد  ــد و در ممالــک او مســتحق و پریشــان نمان دادن

ــان، 151(. ــامان نشــد )هم ــه صاحــب س ک
بــه  نیــز   ، بیرونــی9  ابوریحــان  آثارالباقیــه  در 
پیوســتگی گاو بــا ایزدمهــر اشــاره شده اســت و 
جشــن مهــرگان و روز مهــر بــا گاو ســفید بــه عنوان 
نمــاد فراوانــی بازتابانــده شده اســت. هم چنیــن 
ــد: در  ــاب می گوی ــن کت ــی در ای ــان بیرون ابوریح
ایــن شــب )شــب شــانزدهم مهــر( بــر کــوه اعظــم 
شــبح گاو ســفیدی دیــده می شــود و اگــر ایــن گاو 
دو مرتبــه صــدا بــرآورد ســال فراوانــی اســت و اگــر 
ــود.  ــالی خواهدب ــد، خشکس ــدا کن ــه ص ــک مرتب ی
ایرانیــان قدیــم همچنیــن تـــصور مـــی کردند کـــه 
گـــردونۀ مـــاه به وسیلۀ گـــاوی از  نـــور  که  دو شاخ 
طالیــی و ده پــای نقــره ای دارد کشــیده می شــود. 
ــک   ــاه ی ــانزدهم دی م ــب ش ــه در ش ــن گردون ای
ســاعت ظاهر می شود. کـــسی کـــه آن را مـــشاهده 

ــود. ــروا  می ش ــد کام ــی بخواه ــر حاجت ــد ه کن
فریــدون  ایرانــی،  داســتان های  و  شــاهنامه  در 
بیــش از همــه بــا گاو پیونــد دارد. ایــن پیونــد از دو 
جهــت برقــرار می شــود؛ هــم از جهــت نــام و ایــن 
کــه در نســب نامه او کلمــه گاو تکــرار می شــود 

ــه در  ــدون ک ــه فری ــه دای ــت ک ــم از آن جه و ه
ــد،  ــمن می پروران ــم دش ــی او را دور از چش کودک
گاو پرمایــه )برمایــه، برمایــون( اســت و در واقــع از 
گناهــان نابخشــودنی ضحــاک کــه بارهــا فریــدون 
بــه آن اشــاره می کنــد، کشــتن همیــن گاو اســت. 
عــالوه بــر ان ســالح مخصــوص فریــدون، گرزهــی 
ــدون  گاو ســر اســت کــه طــرح و نقشــه آن را فری
ــاک،  ــا ضح ــی ب ــگ نهای ــد و در جن ــه می کن تهی
ــا گاو در  ــوان ب ــد پهل ــراه دارد. پیون ــه هم آن را ب
شــاهنامه بــه ماجــرای فریــدون پایــان نمی پذیــرد، 
بلکــه بعــد از او پهلوانــان دیگــری همچــون ســهراب 
و بهــرام گــور و حتــی در مــواردی خــاص پهلوانــان 
ــرز  ــا گ ــانی ب ــوس کش ــه کام ــی از جمل غیرایران
ــز  ــتی نی ــدان زردش ــده اند. موب ــر ش ــر ظاه گاوس
ــگ و  ــاد جن ــگاه نم ــر را در جای ــار مه ــرزه گاوس گ
ســتیز بــا نیروهــای شــر و بــدی بــا خــود داشــتند.

ــام  ــه ن ــخصی ب ــه10 ، ش ــوش نام ــت ک ــر روای بناب
»برمایــن«، وزیــر ســلکت، کــه شــکل تغییــر یافتــه 
ــدون را  ــد، فری ــد باش ــاهنامه می توان ــه ش گاو برمای
ــد از  ــن، بع ــر آبتی ــداد، وزی ــد کام ــرورش می ده پ
آزمــودن ســلکت و برمایــن، پــرورش فریــدون را بــه 
ــه همــان  ــوام، برمای ــار ع آنهــا می ســپارد و در گفت

ــران، 1396: 76(. ــتاری و دیگ ــت )س ــن اس برمای
از  شــاهنامه  داســتان های  از  دیگــر  یکــی  در 
ــن  ــرای از بی ــیله ای ب ــوان وس ــه عن ــور ب ــن جان ای
ــه  ــود. ب ــتفاده می ش ــی اس ــوری اهریمن ــردن جان ب
ــا در آوردن  ــرای از پ ــکندر ب ــه اس ــه ک ــن گون ای
اژدهایــی کــه روزی پنــج گاو خــوراک اوســت 
ــت  ــج گاو را از نف ــت پن ــا پوس ــد ت ــان می ده فرم

ــا  ــی اژده ــه نزدیک ــا را ب ــد و گاوه ــر می انبارن و زه
ــه  ــتابد و ب ــوی گاوان می ش ــه س ــا ب ــد اژده می برن
خوردنشــان می آغــازد و ســرانجام نفــت و زهــر 
درون پوســت ها کار او را می ســازد. همچنیــن در 
ــکنجه  ــرای ش ــت گاو ب ــتان ها از پوس ــی از داس یک
اســتفاده شــده، ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه بــه 
پیشــنهاد هــوم پــس از ناپدیــد شــدن افراســیاب در 
چیچســت، گرســیوز را می آورنــد و خــام گاو را بــر 
ــن شــکنجه  ــیوز از ای ــد. گرس ــش می دوزن کتف های
بــه فریــاد می آیــد و عاطفــه افراســیاب بــه شــنیدن 
ضجــه بــرادر خویــش تحریــک می شــود و خــود را 
ــخن  ــا وی س ــر درد ب ــد و از س ــه وی می نمایان ب
می گویــد. در ایــن میــان هــوم بــه دیــدن وی 
ــد  ــتگیرش می کن ــتابان دس ــد و ش ــق می یاب توفی

)عبــاس زاده و جبــاری، 1394: 119(.
گاو  ارج  و  تقدیــس  نیــز،  گرشاســب نامه11  در 
مشــاهده می شــود؛ آنجاکــه مهــراج شــاه بــه پــاس 
و جنگ هــای گرشاســب  از تالش هــا  قدردانــی 
ــه  ــه او هدی ــل دشــمنان، تندیســی از گاو ب در مقاب
می دهــد و شــانزده هــزار گاو و هــزار اســب زریــن 
و  )ســتاری  می کنــد  پیشــکش  او  بــه  ســتام 

دیگــران،  1396: 76(.
در تاریــخ برمکیــان12 نیــز دربــاره ویژگــی دو 
مهــره کــه بــر شــکل دو گاو ســاخته شــده، چنیــن 
ــزع و  ــد ج ــت مانن ــره اس ــت؛ او آن دو مه آمده اس
ــاخته و از  ــکل دو گاو س ــر ش ــت، ب ــزع اس ــه ج ن
ــاده و  ــن افت ــت م ــه دس ــاهان ب ــای پادش خزانه ه
بــر بــازوی مــن بســته اســت و خاصیتــش آن اســت 
ــش  ــه جنب ــر باشــد. در حــال ب ــر کجــا زه ــه ه ک

درآینــد و بــا یکدیگــر ســر زدن گیرنــد )عبداللهــی، 
.)847-848  :1381

معانــی ســمبلیک گاو بــه دو شــکل عمــده مثبــت 
ــت،  ــی، تقســیم شده اســت. ســمبل های مثب و منف
حاصــل  ثــروت،  پایــداری،  بــاروری،  همچــون 
ــید و  ــنایی، خورش ــا، روش ــت، گرم ــزی، خالقی خی
ــی،  ــاد بی  دقت ــی، نم ــکل منف ــن در ش ــم چنی ه
ــی،  ــرور اســت )عبدالله ــت و غ ــی، حماق بی عاطفگ
1381: 888(. در فرهنــگ ایرانــی، بــه عنــوان 
ــان  ــتان، انس ــی ، دنیاپرس ــرای بی ارزش ــادی ب نم
ــی از  ــت، یک ــه کار رفته اس ــت ب ــن، جهال ــل، ت غاف
ــت  ــز گاوی اس ــس نی ــت. نف ــس اس ــی آن نف معان
کــه بایــد قربانــی شــود تــا حقایــق روشــن گردنــد 
و بدیــن ترتیــب، جــان آدمــی از ظلمــات جهــل و 
ــه  ــا توجــه ب ــد. ســهروردی ب ــری نجــات یاب بی خب
ــه داســتان موســی و کشــتن گاو،  ــوط ب ــات مرب آی
ــد.  ــل می کن ــن ماجــرا را تأوی ــه ای ــوط ب ــات مرب آی
ــد  ــه در آن گاو را بای ــس و شــهری ک ــه نف گاو را ب
ــه  ــد، ب ــی کنن ــق قربان ــلطان عش ــل از ورود س قب
ــا  ــق، هرج ــت. عش ــل کرده اس ــان تأوی ــم انس جس
کــه می خواهــد وارد شــود، طبــق قــرآن بایــد 
پیــش پــای او گاوی را قربانــی کــرد و آن گاو، 

ــهرودی(. ــت )س ــس اس نف
تو گاو نفس در پروار بستی           

به سجده کردنش زنار بستی
به مکر ان گاو کز زر سامری کرد  
سجود ان گاو را خلق از خری کرد

ترا تا گاو نفست سیر نبود  
اگر صد کار داری دیر نبود
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ــد  ــر از مرواری ــن را پ ــای زری ــرده و درون میوه ه ک
ســاخته بودنــد و در پیــش ســر گاومیــش آخــوری 
از طــال بســته بودنــد و آنهــا را پــر از جواهــر قیمتی 
نمــوده و بــر گاومیش هــا نــام جمشــید کنــده 
ــوران  ــا اقســام جان ــر اطــراف گاومیش ه ــد و ب بودن
ــرده  ــاخته و مرصــع ک ــده از طــال س ــده و چرن پرن
ــه بهــرام آورد. بهــرام فرمــود تمــام  ــد، خبــر ب بودن
ــه مســتحقین و مردمــان کم بضاعــت  آن گنــج را ب
ــد  ــد و در ممالــک او مســتحق و پریشــان نمان دادن

ــان، 151(. ــامان نشــد )هم ــه صاحــب س ک
بــه  نیــز   ، بیرونــی9  ابوریحــان  آثارالباقیــه  در 
پیوســتگی گاو بــا ایزدمهــر اشــاره شده اســت و 
جشــن مهــرگان و روز مهــر بــا گاو ســفید بــه عنوان 
نمــاد فراوانــی بازتابانــده شده اســت. هم چنیــن 
ــد: در  ــاب می گوی ــن کت ــی در ای ــان بیرون ابوریح
ایــن شــب )شــب شــانزدهم مهــر( بــر کــوه اعظــم 
شــبح گاو ســفیدی دیــده می شــود و اگــر ایــن گاو 
دو مرتبــه صــدا بــرآورد ســال فراوانــی اســت و اگــر 
ــود.  ــالی خواهدب ــد، خشکس ــدا کن ــه ص ــک مرتب ی
ایرانیــان قدیــم همچنیــن تـــصور مـــی کردند کـــه 
گـــردونۀ مـــاه به وسیلۀ گـــاوی از  نـــور  که  دو شاخ 
طالیــی و ده پــای نقــره ای دارد کشــیده می شــود. 
ــک   ــاه ی ــانزدهم دی م ــب ش ــه در ش ــن گردون ای
ســاعت ظاهر می شود. کـــسی کـــه آن را مـــشاهده 

ــود. ــروا  می ش ــد کام ــی بخواه ــر حاجت ــد ه کن
فریــدون  ایرانــی،  داســتان های  و  شــاهنامه  در 
بیــش از همــه بــا گاو پیونــد دارد. ایــن پیونــد از دو 
جهــت برقــرار می شــود؛ هــم از جهــت نــام و ایــن 
کــه در نســب نامه او کلمــه گاو تکــرار می شــود 

ــه در  ــدون ک ــه فری ــه دای ــت ک ــم از آن جه و ه
ــد،  ــمن می پروران ــم دش ــی او را دور از چش کودک
گاو پرمایــه )برمایــه، برمایــون( اســت و در واقــع از 
گناهــان نابخشــودنی ضحــاک کــه بارهــا فریــدون 
بــه آن اشــاره می کنــد، کشــتن همیــن گاو اســت. 
عــالوه بــر ان ســالح مخصــوص فریــدون، گرزهــی 
ــدون  گاو ســر اســت کــه طــرح و نقشــه آن را فری
ــاک،  ــا ضح ــی ب ــگ نهای ــد و در جن ــه می کن تهی
ــا گاو در  ــوان ب ــد پهل ــراه دارد. پیون ــه هم آن را ب
شــاهنامه بــه ماجــرای فریــدون پایــان نمی پذیــرد، 
بلکــه بعــد از او پهلوانــان دیگــری همچــون ســهراب 
و بهــرام گــور و حتــی در مــواردی خــاص پهلوانــان 
ــرز  ــا گ ــانی ب ــوس کش ــه کام ــی از جمل غیرایران
ــز  ــتی نی ــدان زردش ــده اند. موب ــر ش ــر ظاه گاوس
ــگ و  ــاد جن ــگاه نم ــر را در جای ــار مه ــرزه گاوس گ
ســتیز بــا نیروهــای شــر و بــدی بــا خــود داشــتند.

ــام  ــه ن ــخصی ب ــه10 ، ش ــوش نام ــت ک ــر روای بناب
»برمایــن«، وزیــر ســلکت، کــه شــکل تغییــر یافتــه 
ــدون را  ــد، فری ــد باش ــاهنامه می توان ــه ش گاو برمای
ــد از  ــن، بع ــر آبتی ــداد، وزی ــد کام ــرورش می ده پ
آزمــودن ســلکت و برمایــن، پــرورش فریــدون را بــه 
ــه همــان  ــوام، برمای ــار ع آنهــا می ســپارد و در گفت

ــران، 1396: 76(. ــتاری و دیگ ــت )س ــن اس برمای
از  شــاهنامه  داســتان های  از  دیگــر  یکــی  در 
ــن  ــرای از بی ــیله ای ب ــوان وس ــه عن ــور ب ــن جان ای
ــه  ــود. ب ــتفاده می ش ــی اس ــوری اهریمن ــردن جان ب
ــا در آوردن  ــرای از پ ــکندر ب ــه اس ــه ک ــن گون ای
اژدهایــی کــه روزی پنــج گاو خــوراک اوســت 
ــت  ــج گاو را از نف ــت پن ــا پوس ــد ت ــان می ده فرم

ــا  ــی اژده ــه نزدیک ــا را ب ــد و گاوه ــر می انبارن و زه
ــه  ــتابد و ب ــوی گاوان می ش ــه س ــا ب ــد اژده می برن
خوردنشــان می آغــازد و ســرانجام نفــت و زهــر 
درون پوســت ها کار او را می ســازد. همچنیــن در 
ــکنجه  ــرای ش ــت گاو ب ــتان ها از پوس ــی از داس یک
اســتفاده شــده، ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه بــه 
پیشــنهاد هــوم پــس از ناپدیــد شــدن افراســیاب در 
چیچســت، گرســیوز را می آورنــد و خــام گاو را بــر 
ــن شــکنجه  ــیوز از ای ــد. گرس ــش می دوزن کتف های
بــه فریــاد می آیــد و عاطفــه افراســیاب بــه شــنیدن 
ضجــه بــرادر خویــش تحریــک می شــود و خــود را 
ــخن  ــا وی س ــر درد ب ــد و از س ــه وی می نمایان ب
می گویــد. در ایــن میــان هــوم بــه دیــدن وی 
ــد  ــتگیرش می کن ــتابان دس ــد و ش ــق می یاب توفی

)عبــاس زاده و جبــاری، 1394: 119(.
گاو  ارج  و  تقدیــس  نیــز،  گرشاســب نامه11  در 
مشــاهده می شــود؛ آنجاکــه مهــراج شــاه بــه پــاس 
و جنگ هــای گرشاســب  از تالش هــا  قدردانــی 
ــه  ــه او هدی ــل دشــمنان، تندیســی از گاو ب در مقاب
می دهــد و شــانزده هــزار گاو و هــزار اســب زریــن 
و  )ســتاری  می کنــد  پیشــکش  او  بــه  ســتام 

دیگــران،  1396: 76(.
در تاریــخ برمکیــان12 نیــز دربــاره ویژگــی دو 
مهــره کــه بــر شــکل دو گاو ســاخته شــده، چنیــن 
ــزع و  ــد ج ــت مانن ــره اس ــت؛ او آن دو مه آمده اس
ــاخته و از  ــکل دو گاو س ــر ش ــت، ب ــزع اس ــه ج ن
ــاده و  ــن افت ــت م ــه دس ــاهان ب ــای پادش خزانه ه
بــر بــازوی مــن بســته اســت و خاصیتــش آن اســت 
ــش  ــه جنب ــر باشــد. در حــال ب ــر کجــا زه ــه ه ک

درآینــد و بــا یکدیگــر ســر زدن گیرنــد )عبداللهــی، 
.)847-848  :1381

معانــی ســمبلیک گاو بــه دو شــکل عمــده مثبــت 
ــت،  ــی، تقســیم شده اســت. ســمبل های مثب و منف
حاصــل  ثــروت،  پایــداری،  بــاروری،  همچــون 
ــید و  ــنایی، خورش ــا، روش ــت، گرم ــزی، خالقی خی
ــی،  ــاد بی  دقت ــی، نم ــکل منف ــن در ش ــم چنی ه
ــی،  ــرور اســت )عبدالله ــت و غ ــی، حماق بی عاطفگ
1381: 888(. در فرهنــگ ایرانــی، بــه عنــوان 
ــان  ــتان، انس ــی ، دنیاپرس ــرای بی ارزش ــادی ب نم
ــی از  ــت، یک ــه کار رفته اس ــت ب ــن، جهال ــل، ت غاف
ــت  ــز گاوی اس ــس نی ــت. نف ــس اس ــی آن نف معان
کــه بایــد قربانــی شــود تــا حقایــق روشــن گردنــد 
و بدیــن ترتیــب، جــان آدمــی از ظلمــات جهــل و 
ــه  ــا توجــه ب ــد. ســهروردی ب ــری نجــات یاب بی خب
ــه داســتان موســی و کشــتن گاو،  ــوط ب ــات مرب آی
ــد.  ــل می کن ــن ماجــرا را تأوی ــه ای ــوط ب ــات مرب آی
ــد  ــه در آن گاو را بای ــس و شــهری ک ــه نف گاو را ب
ــه  ــد، ب ــی کنن ــق قربان ــلطان عش ــل از ورود س قب
ــا  ــق، هرج ــت. عش ــل کرده اس ــان تأوی ــم انس جس
کــه می خواهــد وارد شــود، طبــق قــرآن بایــد 
پیــش پــای او گاوی را قربانــی کــرد و آن گاو، 

ــهرودی(. ــت )س ــس اس نف
تو گاو نفس در پروار بستی           

به سجده کردنش زنار بستی
به مکر ان گاو کز زر سامری کرد  
سجود ان گاو را خلق از خری کرد

ترا تا گاو نفست سیر نبود  
اگر صد کار داری دیر نبود
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شکم چون پر شو و در ناز افتاد     
قوی باری ز پشتت باز افتاد 

عطــار نیشــابوری  )رحیمــی و دیگــران، 1393: 
.)160-161

دربــاره »گاو« در شــرح الهیجــی13 بــر گلشــن  راز، 
ــالح  ــود دارد: در اصط ــه  وج ــایان توج ــه ای ش نکت
صوفیــه گاهــی کــه نفــس انســانی مســتعد ریاضــت 
ــود،  ــده می ش ــره« نامی ــت، »بق ــت هواس و مخالف
»در حکایت هــای مثنــوی گاو نمــاد مفاهیــم و 
ــت  ــت. در حکای ــور اس ــی و منف ــه های منف اندیش
محبــوس شــدن آهــو بچــه، گاو نمــاد دنیاپرســتان 
ــزرگ،  ــره ب ــت گاو در جزی ــودان و در حکای و حس
رمــز نفــس امــاره  اســت«. نگارنــده فرهنــگ نمادهــا 
و نشــانه ها در اندیشــه موالنــا جالل الدیــن گاو 
ــی  ــانی معرف ــات نفس ــاره و تعلق ــس ام ــاد نف را نم
ــر  ــی دیگ ــن جای ــالل الدی ــا ج ــت. موالن کرده اس
از »گاو بحــری« صحبــت می کنــد. گاو بحــری 
همــان گاو عنبــر« یــا همــان »وال کاشــالوه اســت 
ــا جــالل  ــا موالن ــدارد؛ ام ــه گاو ن ــچ ربطــی ب و هی
ــه کلمــه گاو نظــر داشــته و  ــا ب الدیــن اینجــا صرف
ــادر نیســت حقایــق را از  نمــاد منفــور آن را کــه ق
ــی  ــرده و حت ــی ک ــد، فرانمای ــا ببین ــس حجاب ه پ
ــن،  ــل شده اســت. همچنی ــم قائ ــاخ ه ــرای آن ش ب
اشــاره بــه گاو بحــری اشــاره دارد بــه همــان حالــت 
ــد  ــه نمی توان ــورده ک ــب  خ ــس فری ــس وار نف ابلی
ــؤ پنهــان شــده را در گل بیینــد؛ هــر چنــد در  لؤل
ــو آن اســت کــه می چــرد و از مواهــب دنیــوی  پرت
ماننــد  گاو،  ایــن  بهره منــد می شــود، حکایــت 
ــده در  ــده ش ــی دمی ــه نفخــه اله ــس اســت ک ابلی

ــا ناگهــان بشــر را جایگزیــن  انســان را ندیــد. موالن
گاو می کنــد. جســم انســانی از نظــر ســمبلیک 
جایــگاه ویــژه ای دارد. گاهــی از آن رو کــه جــزوی 
از دنیاســت، بــا مــردار و جیفــه قیــاس شــده، گاهی 
هــم بــه تبــع قــرآن، احســن تقویــم گرفتــه شــده 
   اســت. همچنیــن، بــه نــدرت در بعضــی از روایت هــا 
الخلــق علــی صــوره الرحمــن تعبیــر شده اســت. بــا 
بــه کار گرفتــن آن بــه صورتــی کــه آمــد، می تــوان 
ــمبلیک  ــه س ــودن وج ــو ب ــه دو پهل ــدس زد ک ح
ــم  ــی ه ــت. یعن ــانی اس ــم انس ــد جس گاو، همانن
ــن  ــه همی ــی، ب ــم منف ــد، ه ــت باش ــد مثب می توان
ــمبل  ــانی س ــوی انس ــه س ــا در اینک ــل، موالن دلی
ــرار  ــور گاو ق ــه مذک ــورد نظــر را در هــر دو مرتب م
ــیدی و  ــت )مش ــده  اس ــار دی ــود را مخت ــد، خ ده

ــدم، 1390: 146(. ــده مق زن
ــده  ــروار ش ــه گاو پ ــت ک ــد اس ــز معتق ــوی نی مول

ــرد: ــی ک ــد قربان ــس را بای نف
اگر از عید قربان سرافرازان بدانندی     
 نه هر پاره ز گاو نفس آویز قناره ستی

گاو کشتن هست از شرط طریق         
 تا شود از زخم دمش جان مفیق 

گاو نفس خویش را زوتر بگش        
ــی و  ــش )رحیم ــده و به ــی زن ــود روح خف ــا ش ت

.)161  :1393 دیگــران، 
گونــه ای از گاوهــای افســانه ای، گاوی اســت معروف 
بــه گاو عنبــری بــا عنبر افکــن، ایــن گاو در معنــی 
ــه از  ــه کار رفته اســت ک ــده و ســترگی ب ــی زن ماه

آن عنبــر می گرفته انــد.
مثلــی نیــز در شــاهنامه در بــاب حماقــت گاو، 

امده اســت کــه بــه مضمــون زیــر می باشــد:
ترا بهتر آید که فرمان کنی                

رخ لشکرت سوی توران کنی
نباشی بس ایمن به بازوی خویش      

خورد گاو نادان ز پهلوی خویش
از ســهراب می خواهــد تــا  گردآفریــد نخســت 
ــی  ــرا دختــران ایران عشــق او را فرامــوش کنــد، زی
ــه  ــا ب ــد، ثانی ــان در نمی آین ــری تورانی ــه همس ب
ــه  ــو ب ــدن ت ــر آم ــون خب ــد چ ــهراب می گوی س
پادشــاه برســد، پادشــاه و رســتم از جــای خواهنــد 
جنبیــد و لشــکری بــه جنــگ بــا تــو خواهنــد آورد 
و یــک تــن از لشــکر تــرا زنــده نخواهنــد گذاشــت 
، بنابرایــن بهتــر اســت کــه حــرف مــرا بشــنوی و 
بــه تــوران بــاز گــردی و زور بازویــت تــرا مغــرور و 

ــد. دچــار دردســر نکن
دکتــر کــزازی14 در نامه باســتان می گویــد: »خوردن 
بــا اســتعاره ای  نــادان زپهلــوی خویــش«.  گاو 
تمثیلــی از ایــن دســتان ، ناخواســته و نادانســته بــه 
پیش بــاز مــرگ رفتــن و زمینــه نابــودی خویــش را 
فراهــم آوردن، خواســته شده اســت. دکتــر خالقــی 
مطلــق15 در یادداشــت های شــاهنامه می گویــد: 
ــادان  ــد: گاو ن ــه می گوی ــت ک ــی اس ــرب المثل »ض
ــان بینــد از ســوی خــود بینــد چــون  هــر چــه زی
ــی آورد و او  ــو م ــوردن، پهل ــا خ ــد ب ــه نمی دان ک
را زودتــر بــه کشــتارگاه می برنــد. در ایــن جــا 
ــکم  ــینه و ش ــوی س ــی دو س ــه معن ــم ب ــو ه پهل
بــه کار رفته اســت و هــم در کاربــرد حــرف اضافــه 
ــه معنــی از ســوی، از قبــل ایــن ضرب  المثــل در  ب
ــر  ــت. دکت ــز آمده اس ــر نی ــدگان دیگ ــخن گوین س

ــه گاو  ــد ک ــود می گوی ــه خ ــن مقال ــی در ضم ایران
اســتعاره از انســان نــادان اســت و » زپهلــوی خــود« 
ــی، 1390:  ــه خــود )چرمگــی عمران ــی از ناحی یعن
ــی از گاوان  ــوام، بعض ــن ع ــن در بی 338(. همچنی
ــود آســیب  ــه خ ــورده و ب ــیر خ ــود ش ــینه خ از س
مــی رســانند. ایــن تعبیــر نیــز، از ایــن مثــل انجــام 

گرفته اســت.
در داســتان ماه پیشــانی، نوشــته احمــد شــاملو 
ــانه ای  ــه افس ــه وج ــز، ب ــی نی ــر ایران ــاعر معاص ش
و اســاطیری گاو توجــه شده اســت. مــادر مــاه 
پیشــانی بــه شــکل گاو زردی در می آیــد. ایــن گاو 
ــل  ــک و در مقاب ــرش کم ــه دخت ــور ب ــه ام در هم
نامــادری و ناخواهــری بدجنــس از او مراقبــت 
می کنــد، تــا عاقبــت مــاه پیشــانی بــه عقــد 

می آیــد. در  شــاهزاده 

 گاو در منابــع دینــی و ادبــی دیگــر 
ملــل )عربســتان، مصــر، چین، ســومر، 

یونــان، هنــد(
ــات »گاو«  ــان حیوان ــی، از می ــوام عرب ــان اق در می
نمــاد و ســمبل مــاه بــود، لــذا از حیوانــات مقــدس 
بــه شــمار می رفــت. نقــش و تصویــر گاو در متــون 
ــه  ــامی یافت ــوام س ــی اق ــودی و حت ــی، ثم لحیان
ــادن  ــر روی ســنگ ها و مع شده اســت. نقــش گاو ب
ــن  ــان از همی ــز نش ــوب نی ــراب جن ــان اع در می
ــل و  ــراد، قبای ــای اف ــان نام ه ــد. در می ــاد دارن اعتق
ــه چشــم  ــور« بســیار ب ــام »ث مکان هــای اعــراب، ن
ــور« در لغــت عــرب  ــی »ث می خــورد. یکــی از معان
بــزرگ و مهتــر قــوم اســت. در برخــی ســروده های 
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شکم چون پر شو و در ناز افتاد     
قوی باری ز پشتت باز افتاد 

عطــار نیشــابوری  )رحیمــی و دیگــران، 1393: 
.)160-161

دربــاره »گاو« در شــرح الهیجــی13 بــر گلشــن  راز، 
ــالح  ــود دارد: در اصط ــه  وج ــایان توج ــه ای ش نکت
صوفیــه گاهــی کــه نفــس انســانی مســتعد ریاضــت 
ــود،  ــده می ش ــره« نامی ــت، »بق ــت هواس و مخالف
»در حکایت هــای مثنــوی گاو نمــاد مفاهیــم و 
ــت  ــت. در حکای ــور اس ــی و منف ــه های منف اندیش
محبــوس شــدن آهــو بچــه، گاو نمــاد دنیاپرســتان 
ــزرگ،  ــره ب ــت گاو در جزی ــودان و در حکای و حس
رمــز نفــس امــاره  اســت«. نگارنــده فرهنــگ نمادهــا 
و نشــانه ها در اندیشــه موالنــا جالل الدیــن گاو 
ــی  ــانی معرف ــات نفس ــاره و تعلق ــس ام ــاد نف را نم
ــر  ــی دیگ ــن جای ــالل الدی ــا ج ــت. موالن کرده اس
از »گاو بحــری« صحبــت می کنــد. گاو بحــری 
همــان گاو عنبــر« یــا همــان »وال کاشــالوه اســت 
ــا جــالل  ــا موالن ــدارد؛ ام ــه گاو ن ــچ ربطــی ب و هی
ــه کلمــه گاو نظــر داشــته و  ــا ب الدیــن اینجــا صرف
ــادر نیســت حقایــق را از  نمــاد منفــور آن را کــه ق
ــی  ــرده و حت ــی ک ــد، فرانمای ــا ببین ــس حجاب ه پ
ــن،  ــل شده اســت. همچنی ــم قائ ــاخ ه ــرای آن ش ب
اشــاره بــه گاو بحــری اشــاره دارد بــه همــان حالــت 
ــد  ــه نمی توان ــورده ک ــب  خ ــس فری ــس وار نف ابلی
ــؤ پنهــان شــده را در گل بیینــد؛ هــر چنــد در  لؤل
ــو آن اســت کــه می چــرد و از مواهــب دنیــوی  پرت
ماننــد  گاو،  ایــن  بهره منــد می شــود، حکایــت 
ــده در  ــده ش ــی دمی ــه نفخــه اله ــس اســت ک ابلی

ــا ناگهــان بشــر را جایگزیــن  انســان را ندیــد. موالن
گاو می کنــد. جســم انســانی از نظــر ســمبلیک 
جایــگاه ویــژه ای دارد. گاهــی از آن رو کــه جــزوی 
از دنیاســت، بــا مــردار و جیفــه قیــاس شــده، گاهی 
هــم بــه تبــع قــرآن، احســن تقویــم گرفتــه شــده 
   اســت. همچنیــن، بــه نــدرت در بعضــی از روایت هــا 
الخلــق علــی صــوره الرحمــن تعبیــر شده اســت. بــا 
بــه کار گرفتــن آن بــه صورتــی کــه آمــد، می تــوان 
ــمبلیک  ــه س ــودن وج ــو ب ــه دو پهل ــدس زد ک ح
ــم  ــی ه ــت. یعن ــانی اس ــم انس ــد جس گاو، همانن
ــن  ــه همی ــی، ب ــم منف ــد، ه ــت باش ــد مثب می توان
ــمبل  ــانی س ــوی انس ــه س ــا در اینک ــل، موالن دلی
ــرار  ــور گاو ق ــه مذک ــورد نظــر را در هــر دو مرتب م
ــیدی و  ــت )مش ــده  اس ــار دی ــود را مخت ــد، خ ده

ــدم، 1390: 146(. ــده مق زن
ــده  ــروار ش ــه گاو پ ــت ک ــد اس ــز معتق ــوی نی مول

ــرد: ــی ک ــد قربان ــس را بای نف
اگر از عید قربان سرافرازان بدانندی     
 نه هر پاره ز گاو نفس آویز قناره ستی

گاو کشتن هست از شرط طریق         
 تا شود از زخم دمش جان مفیق 

گاو نفس خویش را زوتر بگش        
ــی و  ــش )رحیم ــده و به ــی زن ــود روح خف ــا ش ت

.)161  :1393 دیگــران، 
گونــه ای از گاوهــای افســانه ای، گاوی اســت معروف 
بــه گاو عنبــری بــا عنبر افکــن، ایــن گاو در معنــی 
ــه از  ــه کار رفته اســت ک ــده و ســترگی ب ــی زن ماه

آن عنبــر می گرفته انــد.
مثلــی نیــز در شــاهنامه در بــاب حماقــت گاو، 

امده اســت کــه بــه مضمــون زیــر می باشــد:
ترا بهتر آید که فرمان کنی                

رخ لشکرت سوی توران کنی
نباشی بس ایمن به بازوی خویش      

خورد گاو نادان ز پهلوی خویش
از ســهراب می خواهــد تــا  گردآفریــد نخســت 
ــی  ــرا دختــران ایران عشــق او را فرامــوش کنــد، زی
ــه  ــا ب ــد، ثانی ــان در نمی آین ــری تورانی ــه همس ب
ــه  ــو ب ــدن ت ــر آم ــون خب ــد چ ــهراب می گوی س
پادشــاه برســد، پادشــاه و رســتم از جــای خواهنــد 
جنبیــد و لشــکری بــه جنــگ بــا تــو خواهنــد آورد 
و یــک تــن از لشــکر تــرا زنــده نخواهنــد گذاشــت 
، بنابرایــن بهتــر اســت کــه حــرف مــرا بشــنوی و 
بــه تــوران بــاز گــردی و زور بازویــت تــرا مغــرور و 

ــد. دچــار دردســر نکن
دکتــر کــزازی14 در نامه باســتان می گویــد: »خوردن 
بــا اســتعاره ای  نــادان زپهلــوی خویــش«.  گاو 
تمثیلــی از ایــن دســتان ، ناخواســته و نادانســته بــه 
پیش بــاز مــرگ رفتــن و زمینــه نابــودی خویــش را 
فراهــم آوردن، خواســته شده اســت. دکتــر خالقــی 
مطلــق15 در یادداشــت های شــاهنامه می گویــد: 
ــادان  ــد: گاو ن ــه می گوی ــت ک ــی اس ــرب المثل »ض
ــان بینــد از ســوی خــود بینــد چــون  هــر چــه زی
ــی آورد و او  ــو م ــوردن، پهل ــا خ ــد ب ــه نمی دان ک
را زودتــر بــه کشــتارگاه می برنــد. در ایــن جــا 
ــکم  ــینه و ش ــوی س ــی دو س ــه معن ــم ب ــو ه پهل
بــه کار رفته اســت و هــم در کاربــرد حــرف اضافــه 
ــه معنــی از ســوی، از قبــل ایــن ضرب  المثــل در  ب
ــر  ــت. دکت ــز آمده اس ــر نی ــدگان دیگ ــخن گوین س

ــه گاو  ــد ک ــود می گوی ــه خ ــن مقال ــی در ضم ایران
اســتعاره از انســان نــادان اســت و » زپهلــوی خــود« 
ــی، 1390:  ــه خــود )چرمگــی عمران ــی از ناحی یعن
ــی از گاوان  ــوام، بعض ــن ع ــن در بی 338(. همچنی
ــود آســیب  ــه خ ــورده و ب ــیر خ ــود ش ــینه خ از س
مــی رســانند. ایــن تعبیــر نیــز، از ایــن مثــل انجــام 

گرفته اســت.
در داســتان ماه پیشــانی، نوشــته احمــد شــاملو 
ــانه ای  ــه افس ــه وج ــز، ب ــی نی ــر ایران ــاعر معاص ش
و اســاطیری گاو توجــه شده اســت. مــادر مــاه 
پیشــانی بــه شــکل گاو زردی در می آیــد. ایــن گاو 
ــل  ــک و در مقاب ــرش کم ــه دخت ــور ب ــه ام در هم
نامــادری و ناخواهــری بدجنــس از او مراقبــت 
می کنــد، تــا عاقبــت مــاه پیشــانی بــه عقــد 

می آیــد. در  شــاهزاده 

 گاو در منابــع دینــی و ادبــی دیگــر 
ملــل )عربســتان، مصــر، چین، ســومر، 

یونــان، هنــد(
ــات »گاو«  ــان حیوان ــی، از می ــوام عرب ــان اق در می
نمــاد و ســمبل مــاه بــود، لــذا از حیوانــات مقــدس 
بــه شــمار می رفــت. نقــش و تصویــر گاو در متــون 
ــه  ــامی یافت ــوام س ــی اق ــودی و حت ــی، ثم لحیان
ــادن  ــر روی ســنگ ها و مع شده اســت. نقــش گاو ب
ــن  ــان از همی ــز نش ــوب نی ــراب جن ــان اع در می
ــل و  ــراد، قبای ــای اف ــان نام ه ــد. در می ــاد دارن اعتق
ــه چشــم  ــور« بســیار ب ــام »ث مکان هــای اعــراب، ن
ــور« در لغــت عــرب  ــی »ث می خــورد. یکــی از معان
بــزرگ و مهتــر قــوم اســت. در برخــی ســروده های 
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ــه گاو تشــبیه شــده  ــی، شــتر و اســب ب کهــن عرب
ــت گاو در دوران  ــده اهمی ــان دهن ــه نش ــت ک  اس
ــن  ــا آیی ــراب ب ــاران خواهــی اع ــت اســت. ب جاهلی
آتــش افروختــن بــر پشــت گاوهــا، عبــور از کوه های 
ــوده  اســت.  صعب العبــور و دعــا و نیایــش همــراه ب
ــان  ــز در می ــا شــیطان نی اســطوره حضــور جــن ی
گاو هــا در ادبیــات عربــی انعکاســی گســترده یافتــه 
 اســت. بــه ســان گاو نــری کــه جنــی بــر صورتــش 
می کوبــد و چنانچــه گاو از ورود بــه آب امتنــاع 
کنــد، گنــاه او نیســت. بــه گفتــه آلوســی16، اعــراب 
اعتقــاد داشــتند کــه شــیطان یــا جــن ســوار بــر دو 
ــر  ــه گاو ن ــذارد ک ــود و نمی گ ــر می ش ــاخ گاو ن ش
وارد آبشــخور شــود )قربانــی زریــن، 1392: 131-

125(. ایــن حیــوان نشــان الهــه قــوم ســبا و مــأرب 
بــه شــمار می رفــت و یکــی از القــاب ایــل ، خــدای 
کنعانیــان، ایــل ثــور بــود. بــا توجــه بــه تصویــر گاو 
ــن  ــان، کــه حماســه اوگاریتــی مبی ــوم کنع ــزد ق ن

آن اســت.
ــطوره ای،  ــن اس ــی از مضامی ــرب، یک ــات ع در ادبی
ــکاری  ــگ های ش ــی و س ــان گاو وحش ــگ می جن
بــود کــه بیشــتر بــه کشــته شــدن گاو می انجامیــد. 
عبدالجبــار مطلبــی از دو منظــره متفــاوت گاو 
ــا  وحشــی در شــعر جاهلــی را مطــرح می کنــد و ب
توجــه بــه توضیحــات مفصــل دربــاره پرســتش گاو 
و اهمیــت آن نــزد اقــوام متعــددی چــون ســومری، 
مصری هــا،  فنیقی هــا،  کنعانی هــا،  بابلی هــا، 
ســامی های  شــبه جزیره،  عرب هــای  ســوری ها، 
ــا،  ــبأ، تدمری ه ــوم س ــوب، ق ــرب جن ــی و ع غرب
ثمودی هــا، لحیاتی هــا، یونانی هــا و... بــار دیگــر 

ــد:  ــردد و می گوی ــاز می گ ــظ17 ب ــخن جاح ــه س ب
»و عــادت شــاعران آن بــود کــه اگــر شــعر رثــاء یــا 
ــند،  ــی را می کش ــگها گاو وحش ــد، س ــه باش موعظ
ــا  ــد گوی ــاعر می وی ــد ش ــدح باش ــعر م ــر ش و اگ
شــتر مــن گاوی اســت کــه ویژگــی آن ایــن اســت 
ــود«  ــته می ش ــگها کش ــا آن س ــه ب ــه در مقابل ک
ــتای  ــاال در راس ــومری ها احتم ــروده س ــه  در س ک
اســت  منظومه هایــی  در  وحشــی  گاو  داســتان 
ــود  ــروز می ش ــی پی ــگ های وحش ــر س ــه گاو ب ک
ــا در  ــد. ام ــاز می کن ــی آرام را آغ ــددا زندگ و مج
ــر  ــم تصوی ــادآور مفاهی ــتر ی ــا بیش ــروده بابلی ه س
ــه  ــا توجــه ب ــاء اســت کــه گاو ب گاو وحشــی در رث
ــود و  ــکارچی می ش ــگهای ش ــوب س ــش مغل قدرت
از پــا در می آیــد )قربانــی زریــن، 1392: 126(. 
ــی نفریــن شــده  ــان باســتان، ســگ را حیوان مصری
ــم  ــاله توت ــرا ســگ، جســد گوس ــتند؛ زی می پنداش
را بــه دنــدان گرفتــه بــود. ســاکنان جزیــره العــرب 
نیــز پــس از آگاهــی از ایــن بــاور، دیــدگاه دیگــری 
ــد کــه جاحــظ آن را  ــه ســگ پیــدا کردن نســبت ب

بیــان کرده اســت.
در مصــر باســتان، نارامســین کــه در3000 پ.م 
ــزد  ــرد، ســیطره ی ای ــا و ســفلی را متحدک مصرعلی
ــرد  ــگام نب ــناخت و هن ــمیت می ش ــه رس ورزاو را ب
شــاخ گاو برســر می گذاشــت. ایــن ایــزد را باریــش 
ــه  ــرا ک ــد، زی ــچ نشــان می دادن ــچ در پی ــد و پی بلن

ریــش نشــانه  قــدرت و مردانگــی اســت.
مــوت در  مصــر  همســر آمــون- رع )خــدای تجســم 
ــان وی را  ــت و یونانی ــمار می رف ــه ش ــید( ب خورش
ــوس  یکــی می پنداشــتند. او  ــا »هــرا«، همســر  زئ ب

ــش   ــبهم و نام ــزدی اســت. دارای  شــخصیتی  مـ ای
بــه  معنــی  )مــادر( اســت. هاثــور  و ایـــزیس مـــاده 
گاوهایــی  هســتند  کــه سرشــان زینت بخــش نــگارة 
برخــی از ایــزدان مصــری اســت. هاثــور، گاو بــزرگ 
آســمانی، کــه جهــان و همــۀ متعلقــات  آن  را  آفرید. 
هاثــور را بــه گونــه مــاده گاو یــا  بــه  صــورت  زنــی  
بـــا  ســـر  گاو یــا اغلــب بــا شــاخ وی نمایانده انــد و 
ســخت موردپرســتش بــود. منیفــس »نــزد  مردمان، 
نــر گاوی بــود کــه بــه عـــنوان خـــورشید خــدای 
زنــده رع، درهیلوپولیــس نیایــش می شــد؛]زیرا[ 
ــده موجــب  ــه منیفــس زن ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ب
ــت.  ــی اس ــه زندگ ــس در چرخ ــای رع واوزیری احی
نــر  گاو  در اســاطیر مصــر نمــاد بــاروری اســت. گاو 
ــی از  ــی یک ــان حاپ ــزد مصری ــش، ن ــا آپی ــس ی آبی
شــکل های خـــدای نـــیل و یـــکی  دیگــر از  خدایان 
مــورد  در  او  بــا  بــود.  حاصلخیــزی  و  بــاروری 
او را  پیش آمدهــا بــه مشــورت می پرداختنــد و 
ــس  ــتند. بوخی ــشگویی می دانس ــدرت پیـ دارای قـ
کــه باکیــس و بخــا نیــز نامیــده می شــود، ســومین 
نــر گاو و خــدای مشــهور مصــر  بود . مـــرکز کـــیش 
ــت.  ــرار داش ــس ق ــدا در هرمونتی ــر گاو خ ــن ن ای
در ایــن مرکــز بوخیــس را تـــجّسم خـــدای شــهر، 
ــاران  ــید در کوهس ــروب خورش ــوع و غ ــر گاو طل ن
ــرگاو  ــردم »بوخیس « ن ــدار مـ ــی نامیدند. در پنـ مـ
ســیاهی بــود و نقــش کرکــس بــر پشـــت و تـــاجی 
ــجادی راد، 1390:  ــت )س ــید داش ــرص خورش از ق
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نــوت ایـــزد  بـــانوی آســمان در اســاطیر مصــر، بــه 
ــه  ــه طوری کـ ــر شــده؛ بـ ــاده  تصوی ــاو  م ــه گـ گون

ــر  ــتارگان زیـ ــد و س ــر پشــتیبان اوین ــزدان دیگ ای
شـــکم او قرار داشتند. کانوپ پســـر  و شوهر نـــوت 

ــور، 1386: 509(. ــماعیل پ ــود. )اس ب
ــن  ــق ای ــت. طب ــان اس ــاور دهقان ــن ورزاو  ی در چی
ــا وجــود تــالش و  داســتان کــه »آدمــی در آغــاز ب
ــوراک ،  ــن  خ ــت وجوی یافت ــیار درجس ــوی بس تکاپ
تنهــا هــر ســه یــا چهــار روز  غذایــی  بــرای خــوردن  
بــه  چـــنگ  مـــی آورد. تــالش و درمـــاندگی انســان  
ــزد  ــتاره ورزاو را ن ــمان را آزرد و س ــروای آس فرمان
ــتر   ــالش بیش ــان را در ت ــا آن ــتاد ت ــان ها فرس انس
راهنمایــی  کنــد و بــه آنــان بیامــوزد کــه بـــا  
ــه  ــار ب ــک  ب ــر روز ی ــد  ه کوشــش  بیشــتر  می توانن
خــوراک  دســت  یابنــد. ورزاو شــتابان بـــه زمـــین 
آمـــد و بی آنکــه در راهنمایــی انســان تــالش 
ــمان   ــروای  آس ــه فرمان ــت ک ــتباه گف ــه اش ــد ب کن
مقــرر  داشته اســت کــه انســان هــر روز ســـه    نـــوبت 
ــا  ــن خط ــه  ســبب ای ــرد  و ب ــه  خــوراک  دســت  ب ب
ــرد.  ــد کـ ــن تبعی ــه زمی ــروای آســمان او را ب فرمان
بـــدینسان ورزاو کـــه پیــش از ایــن در آســمان بــه 
ــا  ــد ت ــن  مان ــود در زمی ــغول ب ــخم زدن مش کار ش
انســان را در شــخم زدن یــاری کـــند و ایــن بــدان 
دلیــل بــود کــه دســت و پــای انســان را قــدرت کار 
ــه نبــود«  در حــد تولیــد ســه وعــده غـــذای روزان

)ســجادی راد، 1390: 38(.
در ســـراسر قلمــرو ســومر باســتان، ایــزد  ورزاو بــه 
ــدای  ــان و خ ــدای توف ــوان خ ــه عن ــل ب ــام انلی ن
بـــه  مـــی شد.  پرســتیده  حاصل خیــزی  برتــر 
ــه  پیدایــی آمــد  ــود کــه  آب  ب واســـطه قــدرت او ب
ــا  ــه روییدنی ه ــدند و هم ــبز ش ــتزاران سرس و کش
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ــه گاو تشــبیه شــده  ــی، شــتر و اســب ب کهــن عرب
ــت گاو در دوران  ــده اهمی ــان دهن ــه نش ــت ک  اس
ــن  ــا آیی ــراب ب ــاران خواهــی اع ــت اســت. ب جاهلی
آتــش افروختــن بــر پشــت گاوهــا، عبــور از کوه های 
ــوده  اســت.  صعب العبــور و دعــا و نیایــش همــراه ب
ــان  ــز در می ــا شــیطان نی اســطوره حضــور جــن ی
گاو هــا در ادبیــات عربــی انعکاســی گســترده یافتــه 
 اســت. بــه ســان گاو نــری کــه جنــی بــر صورتــش 
می کوبــد و چنانچــه گاو از ورود بــه آب امتنــاع 
کنــد، گنــاه او نیســت. بــه گفتــه آلوســی16، اعــراب 
اعتقــاد داشــتند کــه شــیطان یــا جــن ســوار بــر دو 
ــر  ــه گاو ن ــذارد ک ــود و نمی گ ــر می ش ــاخ گاو ن ش
وارد آبشــخور شــود )قربانــی زریــن، 1392: 131-

125(. ایــن حیــوان نشــان الهــه قــوم ســبا و مــأرب 
بــه شــمار می رفــت و یکــی از القــاب ایــل ، خــدای 
کنعانیــان، ایــل ثــور بــود. بــا توجــه بــه تصویــر گاو 
ــن  ــان، کــه حماســه اوگاریتــی مبی ــوم کنع ــزد ق ن

آن اســت.
ــطوره ای،  ــن اس ــی از مضامی ــرب، یک ــات ع در ادبی
ــکاری  ــگ های ش ــی و س ــان گاو وحش ــگ می جن
بــود کــه بیشــتر بــه کشــته شــدن گاو می انجامیــد. 
عبدالجبــار مطلبــی از دو منظــره متفــاوت گاو 
ــا  وحشــی در شــعر جاهلــی را مطــرح می کنــد و ب
توجــه بــه توضیحــات مفصــل دربــاره پرســتش گاو 
و اهمیــت آن نــزد اقــوام متعــددی چــون ســومری، 
مصری هــا،  فنیقی هــا،  کنعانی هــا،  بابلی هــا، 
ســامی های  شــبه جزیره،  عرب هــای  ســوری ها، 
ــا،  ــبأ، تدمری ه ــوم س ــوب، ق ــرب جن ــی و ع غرب
ثمودی هــا، لحیاتی هــا، یونانی هــا و... بــار دیگــر 

ــد:  ــردد و می گوی ــاز می گ ــظ17 ب ــخن جاح ــه س ب
»و عــادت شــاعران آن بــود کــه اگــر شــعر رثــاء یــا 
ــند،  ــی را می کش ــگها گاو وحش ــد، س ــه باش موعظ
ــا  ــد گوی ــاعر می وی ــد ش ــدح باش ــعر م ــر ش و اگ
شــتر مــن گاوی اســت کــه ویژگــی آن ایــن اســت 
ــود«  ــته می ش ــگها کش ــا آن س ــه ب ــه در مقابل ک
ــتای  ــاال در راس ــومری ها احتم ــروده س ــه  در س ک
اســت  منظومه هایــی  در  وحشــی  گاو  داســتان 
ــود  ــروز می ش ــی پی ــگ های وحش ــر س ــه گاو ب ک
ــا در  ــد. ام ــاز می کن ــی آرام را آغ ــددا زندگ و مج
ــر  ــم تصوی ــادآور مفاهی ــتر ی ــا بیش ــروده بابلی ه س
ــه  ــا توجــه ب ــاء اســت کــه گاو ب گاو وحشــی در رث
ــود و  ــکارچی می ش ــگهای ش ــوب س ــش مغل قدرت
از پــا در می آیــد )قربانــی زریــن، 1392: 126(. 
ــی نفریــن شــده  ــان باســتان، ســگ را حیوان مصری
ــم  ــاله توت ــرا ســگ، جســد گوس ــتند؛ زی می پنداش
را بــه دنــدان گرفتــه بــود. ســاکنان جزیــره العــرب 
نیــز پــس از آگاهــی از ایــن بــاور، دیــدگاه دیگــری 
ــد کــه جاحــظ آن را  ــه ســگ پیــدا کردن نســبت ب

بیــان کرده اســت.
در مصــر باســتان، نارامســین کــه در3000 پ.م 
ــزد  ــرد، ســیطره ی ای ــا و ســفلی را متحدک مصرعلی
ــرد  ــگام نب ــناخت و هن ــمیت می ش ــه رس ورزاو را ب
شــاخ گاو برســر می گذاشــت. ایــن ایــزد را باریــش 
ــه  ــرا ک ــد، زی ــچ نشــان می دادن ــچ در پی ــد و پی بلن

ریــش نشــانه  قــدرت و مردانگــی اســت.
مــوت در  مصــر  همســر آمــون- رع )خــدای تجســم 
ــان وی را  ــت و یونانی ــمار می رف ــه ش ــید( ب خورش
ــوس  یکــی می پنداشــتند. او  ــا »هــرا«، همســر  زئ ب

ــش   ــبهم و نام ــزدی اســت. دارای  شــخصیتی  مـ ای
بــه  معنــی  )مــادر( اســت. هاثــور  و ایـــزیس مـــاده 
گاوهایــی  هســتند  کــه سرشــان زینت بخــش نــگارة 
برخــی از ایــزدان مصــری اســت. هاثــور، گاو بــزرگ 
آســمانی، کــه جهــان و همــۀ متعلقــات  آن  را  آفرید. 
هاثــور را بــه گونــه مــاده گاو یــا  بــه  صــورت  زنــی  
بـــا  ســـر  گاو یــا اغلــب بــا شــاخ وی نمایانده انــد و 
ســخت موردپرســتش بــود. منیفــس »نــزد  مردمان، 
نــر گاوی بــود کــه بــه عـــنوان خـــورشید خــدای 
زنــده رع، درهیلوپولیــس نیایــش می شــد؛]زیرا[ 
ــده موجــب  ــه منیفــس زن ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ب
ــت.  ــی اس ــه زندگ ــس در چرخ ــای رع واوزیری احی
نــر  گاو  در اســاطیر مصــر نمــاد بــاروری اســت. گاو 
ــی از  ــی یک ــان حاپ ــزد مصری ــش، ن ــا آپی ــس ی آبی
شــکل های خـــدای نـــیل و یـــکی  دیگــر از  خدایان 
مــورد  در  او  بــا  بــود.  حاصلخیــزی  و  بــاروری 
او را  پیش آمدهــا بــه مشــورت می پرداختنــد و 
ــس  ــتند. بوخی ــشگویی می دانس ــدرت پیـ دارای قـ
کــه باکیــس و بخــا نیــز نامیــده می شــود، ســومین 
نــر گاو و خــدای مشــهور مصــر  بود . مـــرکز کـــیش 
ــت.  ــرار داش ــس ق ــدا در هرمونتی ــر گاو خ ــن ن ای
در ایــن مرکــز بوخیــس را تـــجّسم خـــدای شــهر، 
ــاران  ــید در کوهس ــروب خورش ــوع و غ ــر گاو طل ن
ــرگاو  ــردم »بوخیس « ن ــدار مـ ــی نامیدند. در پنـ مـ
ســیاهی بــود و نقــش کرکــس بــر پشـــت و تـــاجی 
ــجادی راد، 1390:  ــت )س ــید داش ــرص خورش از ق

.)37
نــوت ایـــزد  بـــانوی آســمان در اســاطیر مصــر، بــه 
ــه  ــه طوری کـ ــر شــده؛ بـ ــاده  تصوی ــاو  م ــه گـ گون

ــر  ــتارگان زیـ ــد و س ــر پشــتیبان اوین ــزدان دیگ ای
شـــکم او قرار داشتند. کانوپ پســـر  و شوهر نـــوت 

ــور، 1386: 509(. ــماعیل پ ــود. )اس ب
ــن  ــق ای ــت. طب ــان اس ــاور دهقان ــن ورزاو  ی در چی
ــا وجــود تــالش و  داســتان کــه »آدمــی در آغــاز ب
ــوراک ،  ــن  خ ــت وجوی یافت ــیار درجس ــوی بس تکاپ
تنهــا هــر ســه یــا چهــار روز  غذایــی  بــرای خــوردن  
بــه  چـــنگ  مـــی آورد. تــالش و درمـــاندگی انســان  
ــزد  ــتاره ورزاو را ن ــمان را آزرد و س ــروای آس فرمان
ــتر   ــالش بیش ــان را در ت ــا آن ــتاد ت ــان ها فرس انس
راهنمایــی  کنــد و بــه آنــان بیامــوزد کــه بـــا  
ــه  ــار ب ــک  ب ــر روز ی ــد  ه کوشــش  بیشــتر  می توانن
خــوراک  دســت  یابنــد. ورزاو شــتابان بـــه زمـــین 
آمـــد و بی آنکــه در راهنمایــی انســان تــالش 
ــمان   ــروای  آس ــه فرمان ــت ک ــتباه گف ــه اش ــد ب کن
مقــرر  داشته اســت کــه انســان هــر روز ســـه    نـــوبت 
ــا  ــن خط ــه  ســبب ای ــرد  و ب ــه  خــوراک  دســت  ب ب
ــرد.  ــد کـ ــن تبعی ــه زمی ــروای آســمان او را ب فرمان
بـــدینسان ورزاو کـــه پیــش از ایــن در آســمان بــه 
ــا  ــد ت ــن  مان ــود در زمی ــغول ب ــخم زدن مش کار ش
انســان را در شــخم زدن یــاری کـــند و ایــن بــدان 
دلیــل بــود کــه دســت و پــای انســان را قــدرت کار 
ــه نبــود«  در حــد تولیــد ســه وعــده غـــذای روزان

)ســجادی راد، 1390: 38(.
در ســـراسر قلمــرو ســومر باســتان، ایــزد  ورزاو بــه 
ــدای  ــان و خ ــدای توف ــوان خ ــه عن ــل ب ــام انلی ن
بـــه  مـــی شد.  پرســتیده  حاصل خیــزی  برتــر 
ــه  پیدایــی آمــد  ــود کــه  آب  ب واســـطه قــدرت او ب
ــا  ــه روییدنی ه ــدند و هم ــبز ش ــتزاران سرس و کش
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رســـتند و انـــسان نیــز به پیدایی  آمــد  و از او حیات 
گرفــت. ســومری ها آنلیــل را همچــون پــدر ورزای 
ــزدان  ــد ای ــرکرده  قدرتمن ــوار، س ــد و بزرگ قدرتمن
و خداونــدگار حیــات می پرســتیدند )اســماعیل 
پــور، 1386: 507(. روی کاســه مرصــع کاری شــده 
ــا شــکوه  ــه دســت آمــده از آشــور، ســر ب چنــگ ب
ــال  ــه ط ــا ورق ــه ب ــود ک ــده می ش ــر دی ــک گاو ن ی
ســاخته شــده  اســت و تزئینــات ســر و کاکلــش از 
ســنگ الجــورد اســت. گاو نــر تمثیلــی از پــر زوری 
و قــدرت اســت، طبیعتــاً جانوریســت کــه نخســتین 
ــد،  ــه پرســتش آن  پرداخته ان ــه دار ب انســان های گل
از او خواســته اند کــه دشــمنان  و دعــا  کنــان 
طبیعــی احشــام، خشکســالی و جانــوران درنــده را 

ــر، 1370: 555(. ــد )گاردن ــود کن ناب
نیــز، کــه کهن تریــن  در داســتان گیل گمــش 
ــره گاو  ــد از »ن ــه حســاب می آی حماســه بشــری ب
ــاندرز18  ــد. س ــان می آی ــه می ــخن ب ــمانی« س آس
در کتــاب حماســه گیل گمــش اینگونــه بیــان 
مــی دارد کــه، ایشــتر، الهــه عشــق، پــس از دریافــت 
پاســخ منفــی از ســوی گیلگمــش خشــمگین 
می شــود و از پــدرش تنــو، خــدای آســمان ها، 
ــرای کشــتن  ــره گاو آســمانی را ب ــا ن ــد ت می خواه
ــه آن  ــل توج ــه قاب ــتد. نکت ــرو فرس ــش ف گیل گم
کــه برخــالف اســاطیر آریایــی، در این اســطوره گاو 
نقــش ویرانگــری دارد و تنــو بــه دختــرش هشــدار 
می دهــد کــه اگــر گاو را بــه زمیــن بفرســتد هفــت 
ســال گرســنگی عظیــم پدیــد می آیــد. زمانــی کــه 
ایــن گاو بــه زمیــن فرســتاده می شــود، گیلگمــش 
بــه یــاری انکیــدو کــه هــردو تمثــال ورزاو هســتند، 

ــند. او را می کش
در جزیــره کــرت ، ایــزد  ورزاو  در وهلــه نخســت بــا 
ــرت،  ــد دارد و ک ــاصل خیزی پیون ــورشید و حـ خـ
نخســتین ســرزمینی اســت کــه جنــگ  ورزاو  را بــه 
شــکل آیینــی رواج داده اســت. ایــزد  آســتریون  کــه 
چهــره ای  انســانی- حیوانــی  و سرشــتی آمیختــه  و 
دوگانــه  داشــت. ایــزدی مذکــر کــه یونانیــان ظاهــرا 
ــه وام  ــی ب ــیای غرب ــای آس ــزد  را  از آیین ه ــن ای ای
گرفتنــد  )همیلتــون، 1376: 55(. مینوتــاوروس 
ــان،  ــطوره های یون ــی در اس ــه یونان ــور ب ــا مینوت ی
هیوالیــی بــا ســرگاو و بدن انســان اســت. پاســیفائه 
صاحــب  او  از  و  بســت  دل  پوســیدون  گاو  بــه 
مینوتــاوروس شــد. مینوس او را در البیرنت ســاخته 
دایدالــوس زندانــی کــرد. خــوراک او جوانــان آتنــی 
بودنــد. بــه دســت تســئوس کشــته شــد. پوزئیدون، 
خــدای دریاهــا، در خشــمی کــه بــر مینــوس شــاه 
جزیــره ِکــرت گرفتــه بــود، همســرش را دیوانــه وار 
ــی  ــرای قربان ــودش ب ــه خ ــرد ک ــق گاوی ک عاش
ــر  ــور در اث ــود. مینوت ــزد مینــوس فرســتاده ب ــه ن ب
ــن  ــا ای ــوس ب ــر مین ــه همس ــی پازیفائ هم خوابگ
ــن در اســاطیر  ــد. همچنی گاو وحشــی به وجــود آم
ــر  ــه پیکــر گاو ن ــان ب ــوس خــدای خدای ــی زئ یونان
ــا اروپ، دختــر زیبــای شــاه صیــدون  در می آیــد ت
ــالل  ــکل ه ــه ش ــن گاو ب ــاخ های ای ــد. ش را بفریب
ــای  ــش پ ــت و پی ــی داش ــوی خوش ــود و ب ــاه ب م
اروپ بــه زمیــن نشســت تــا اروپ مجــذوب او شــد 
و رویــش نشســت و گاو نــر بــه دریــا شــتافت. پــس 
ــان  ــر هم ــن گاو ن ــه ای ــد ک ــی اروپ فهمی از مدت
ــوس موفــق شــد  ــه هــر حــال، زئ ــوس اســت. ب زئ

اروپ را فریــب دهــد و بــه جزیــره خــودش یعنــی 
جزیــره ِکــرت ببــرد.

ــته بــا ورزا و گاو  ــاطیر هنــد اینــدرا پیوس در اس
ــه جنگجــو و  ــاد روح نرین ــه نم ــاس می شــود ک قی
قدرتمندی هــای اساســی نــژاد اســت. خــدای دوران 
پیــش از ظهــور آریاییــان کــه اینــدرا بــا او هماننــد 
ــت،  ــرده  اس ــل ب ــه تحلی ــود ب ــده و وی را در خ ش
ــود.  ــی می ش ــی متجل ــای حیوان ــا چهره ه ــز ب نی
ــه همــه چیــز جــان  ریــگ ودا از مــاده گاوی کــه ب
می بخشــد، یــاد می کنــد. در آنجــا آمــده کــه مــاده 
گاو بــه ترتیــب بــا همــای خدایــان در می آمیــزد و 
همــه کیهــان را می زایــد، حیــات خدایــان از مــاده 
گاو اســت. آدیتــی، مــادر خدایــان بــزرگ، نیــز بــه 
ســیمای مــاده گاوی نمــودار شــده  اســت. در هنــد، 
ــارات و  ــه عب ــان، ورزاو گاو، در هم ــش از آریایی پی
نیایش هــای موهنجــودارو و بلوچســتان، مقــارن 
ــت.  ــته  اس ــور داش ــی، حض ــاز دوران تاریخ ــا آغ ب
ــوب  ــن و جن ــوز در دک ــروزه هن ــه ام ــازی ک گاوب
ــی، در  ــش از دوران ودای ــد پی ــده، در هن ــی مان باق
هــزاره ســوم پیــش از میــالد مســیح، متــداول بــوده 

ــی،1387: 120(. ــت )دادور و مبین اس
ــرای  ــی کــه از نظــر مذهبــی ب ــع، از حیوانات در واق
هنــدوان مهم انــد، گاو مــاده اســت. از دوران قدیــم 
ــن خــدا می دانســتند  ــر چندی ــد مظه گاو را در هن
ــاده گاو  ــتیدند. م ــه می پرس ــوان اله ــه عن و او را ب
ــادر  ــن و م ــر روی زمی ــمانی ب ــت آس ــاد نعم را نم
ایــزدان آدمیــان می پندارنــد( اســماعیل پــور، 

.)508  :1386
ــه  ــه و دمن ــه گاو در کلیل ــیر ب ــه ش ــتان حمل داس

)پنجــا تنتــرا( بــا اســطوره هنــدی ســوما و میتــرا، 
ــطوره  ــز اس ــرا، و نی ــی گاو و میت ــطوره میترای و اس
ــترکی دارد و  ــوه مش ــن، وج ــتی گاو و اهریم زردش
ــه  ــد ک ــادر می کن ــن متب ــه ذه ــب را ب ــن مطل ای
در ذهــن ســازندگان داســتان، اســاطیر ناخــودآگاه 
فعالیــت کرده انــد و کارکــرد شــیر و گاو اســطوره ها 
ــد  ــل نموده ان ــتان منتق ــن داس ــان ای ــه قهرمان را ب
ــت  ــید اس ــیر خورش ــت(. ش ــزی طبیع )حاصل خی
ــدرت  ــال ق ــی اعم ــه ب ــبز ک ــت سرس و گاو، طبیع

ــدارد.  ــان ن ــات جری خورشــید، حی
در اســطوره ســوما و میتــرا، نیــز نمــاد گاو اینگونــه 
گیاهــی  ودا  در  »ســوما  می شــود:  داده  نشــان 
ــیره آن  ــیدن ش ــا نوش ــه ب ــش ک ــرو بخ ــت نی اس
ــد و  ــت می یابن ــی دس ــات جاودان ــه حی ــان ب خدای
انســان ها کــه هیــچ گاه آنــان را از مــرگ جســمانی 
ــازند.  ــدی می س ــود را اب ــت، روان خ ــزی نیس گری
ــه آب  ــه ســوما و رســیدن ب ــرای دســت یافتــن ب ب
حیــات خدایــان ناچــار بایســتی ســوما را بــه قتــل 
ــاد( بــه  برســانند. از میــان ایشــان، وایــو )خــدای ب
ــدای  ــا )خ ــت. وارون ــر اس ــل حاض ــن قت ــام ای انج
آب( نیــز در ایــن قتــل شــریک اســت. میتــرا ابتــدا 
ــس  ــه پ ــت ک ــران اس ــرا نگ ــد زی ــت نمی ده رضای
ــن جــرم زشــت گاو و گوســفندانش از او روی  از ای
بگرداننــد ولــی آخــر بــه ایــن کار تــن می دهــد تــا 
ســهمی از قربانــی نیــز بــدو برســد. )در افســانه های 
ودایــی ســوم هــم مــاه اســت و هــم خــدای مــاه(. 
ســوما تخــم گاو آســمانی اســت کــه زمیــن را زایــا 
می کنــد و شــیر، گاو آســمانی اســت کــه بــه 
ــه  ــرد ک ــاند و نتیجــه می گی ــذا می رس ــان غ مردم
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رســـتند و انـــسان نیــز به پیدایی  آمــد  و از او حیات 
گرفــت. ســومری ها آنلیــل را همچــون پــدر ورزای 
ــزدان  ــد ای ــرکرده  قدرتمن ــوار، س ــد و بزرگ قدرتمن
و خداونــدگار حیــات می پرســتیدند )اســماعیل 
پــور، 1386: 507(. روی کاســه مرصــع کاری شــده 
ــا شــکوه  ــه دســت آمــده از آشــور، ســر ب چنــگ ب
ــال  ــه ط ــا ورق ــه ب ــود ک ــده می ش ــر دی ــک گاو ن ی
ســاخته شــده  اســت و تزئینــات ســر و کاکلــش از 
ســنگ الجــورد اســت. گاو نــر تمثیلــی از پــر زوری 
و قــدرت اســت، طبیعتــاً جانوریســت کــه نخســتین 
ــد،  ــه پرســتش آن  پرداخته ان ــه دار ب انســان های گل
از او خواســته اند کــه دشــمنان  و دعــا  کنــان 
طبیعــی احشــام، خشکســالی و جانــوران درنــده را 

ــر، 1370: 555(. ــد )گاردن ــود کن ناب
نیــز، کــه کهن تریــن  در داســتان گیل گمــش 
ــره گاو  ــد از »ن ــه حســاب می آی حماســه بشــری ب
ــاندرز18  ــد. س ــان می آی ــه می ــخن ب ــمانی« س آس
در کتــاب حماســه گیل گمــش اینگونــه بیــان 
مــی دارد کــه، ایشــتر، الهــه عشــق، پــس از دریافــت 
پاســخ منفــی از ســوی گیلگمــش خشــمگین 
می شــود و از پــدرش تنــو، خــدای آســمان ها، 
ــرای کشــتن  ــره گاو آســمانی را ب ــا ن ــد ت می خواه
ــه آن  ــل توج ــه قاب ــتد. نکت ــرو فرس ــش ف گیل گم
کــه برخــالف اســاطیر آریایــی، در این اســطوره گاو 
نقــش ویرانگــری دارد و تنــو بــه دختــرش هشــدار 
می دهــد کــه اگــر گاو را بــه زمیــن بفرســتد هفــت 
ســال گرســنگی عظیــم پدیــد می آیــد. زمانــی کــه 
ایــن گاو بــه زمیــن فرســتاده می شــود، گیلگمــش 
بــه یــاری انکیــدو کــه هــردو تمثــال ورزاو هســتند، 

ــند. او را می کش
در جزیــره کــرت ، ایــزد  ورزاو  در وهلــه نخســت بــا 
ــرت،  ــد دارد و ک ــاصل خیزی پیون ــورشید و حـ خـ
نخســتین ســرزمینی اســت کــه جنــگ  ورزاو  را بــه 
شــکل آیینــی رواج داده اســت. ایــزد  آســتریون  کــه 
چهــره ای  انســانی- حیوانــی  و سرشــتی آمیختــه  و 
دوگانــه  داشــت. ایــزدی مذکــر کــه یونانیــان ظاهــرا 
ــه وام  ــی ب ــیای غرب ــای آس ــزد  را  از آیین ه ــن ای ای
گرفتنــد  )همیلتــون، 1376: 55(. مینوتــاوروس 
ــان،  ــطوره های یون ــی در اس ــه یونان ــور ب ــا مینوت ی
هیوالیــی بــا ســرگاو و بدن انســان اســت. پاســیفائه 
صاحــب  او  از  و  بســت  دل  پوســیدون  گاو  بــه 
مینوتــاوروس شــد. مینوس او را در البیرنت ســاخته 
دایدالــوس زندانــی کــرد. خــوراک او جوانــان آتنــی 
بودنــد. بــه دســت تســئوس کشــته شــد. پوزئیدون، 
خــدای دریاهــا، در خشــمی کــه بــر مینــوس شــاه 
جزیــره ِکــرت گرفتــه بــود، همســرش را دیوانــه وار 
ــی  ــرای قربان ــودش ب ــه خ ــرد ک ــق گاوی ک عاش
ــر  ــور در اث ــود. مینوت ــزد مینــوس فرســتاده ب ــه ن ب
ــن  ــا ای ــوس ب ــر مین ــه همس ــی پازیفائ هم خوابگ
ــن در اســاطیر  ــد. همچنی گاو وحشــی به وجــود آم
ــر  ــه پیکــر گاو ن ــان ب ــوس خــدای خدای ــی زئ یونان
ــا اروپ، دختــر زیبــای شــاه صیــدون  در می آیــد ت
ــالل  ــکل ه ــه ش ــن گاو ب ــاخ های ای ــد. ش را بفریب
ــای  ــش پ ــت و پی ــی داش ــوی خوش ــود و ب ــاه ب م
اروپ بــه زمیــن نشســت تــا اروپ مجــذوب او شــد 
و رویــش نشســت و گاو نــر بــه دریــا شــتافت. پــس 
ــان  ــر هم ــن گاو ن ــه ای ــد ک ــی اروپ فهمی از مدت
ــوس موفــق شــد  ــه هــر حــال، زئ ــوس اســت. ب زئ

اروپ را فریــب دهــد و بــه جزیــره خــودش یعنــی 
جزیــره ِکــرت ببــرد.

ــته بــا ورزا و گاو  ــاطیر هنــد اینــدرا پیوس در اس
ــه جنگجــو و  ــاد روح نرین ــه نم ــاس می شــود ک قی
قدرتمندی هــای اساســی نــژاد اســت. خــدای دوران 
پیــش از ظهــور آریاییــان کــه اینــدرا بــا او هماننــد 
ــت،  ــرده  اس ــل ب ــه تحلی ــود ب ــده و وی را در خ ش
ــود.  ــی می ش ــی متجل ــای حیوان ــا چهره ه ــز ب نی
ــه همــه چیــز جــان  ریــگ ودا از مــاده گاوی کــه ب
می بخشــد، یــاد می کنــد. در آنجــا آمــده کــه مــاده 
گاو بــه ترتیــب بــا همــای خدایــان در می آمیــزد و 
همــه کیهــان را می زایــد، حیــات خدایــان از مــاده 
گاو اســت. آدیتــی، مــادر خدایــان بــزرگ، نیــز بــه 
ســیمای مــاده گاوی نمــودار شــده  اســت. در هنــد، 
ــارات و  ــه عب ــان، ورزاو گاو، در هم ــش از آریایی پی
نیایش هــای موهنجــودارو و بلوچســتان، مقــارن 
ــت.  ــته  اس ــور داش ــی، حض ــاز دوران تاریخ ــا آغ ب
ــوب  ــن و جن ــوز در دک ــروزه هن ــه ام ــازی ک گاوب
ــی، در  ــش از دوران ودای ــد پی ــده، در هن ــی مان باق
هــزاره ســوم پیــش از میــالد مســیح، متــداول بــوده 

ــی،1387: 120(. ــت )دادور و مبین اس
ــرای  ــی کــه از نظــر مذهبــی ب ــع، از حیوانات در واق
هنــدوان مهم انــد، گاو مــاده اســت. از دوران قدیــم 
ــن خــدا می دانســتند  ــر چندی ــد مظه گاو را در هن
ــاده گاو  ــتیدند. م ــه می پرس ــوان اله ــه عن و او را ب
ــادر  ــن و م ــر روی زمی ــمانی ب ــت آس ــاد نعم را نم
ایــزدان آدمیــان می پندارنــد( اســماعیل پــور، 

.)508  :1386
ــه  ــه و دمن ــه گاو در کلیل ــیر ب ــه ش ــتان حمل داس

)پنجــا تنتــرا( بــا اســطوره هنــدی ســوما و میتــرا، 
ــطوره  ــز اس ــرا، و نی ــی گاو و میت ــطوره میترای و اس
ــترکی دارد و  ــوه مش ــن، وج ــتی گاو و اهریم زردش
ــه  ــد ک ــادر می کن ــن متب ــه ذه ــب را ب ــن مطل ای
در ذهــن ســازندگان داســتان، اســاطیر ناخــودآگاه 
فعالیــت کرده انــد و کارکــرد شــیر و گاو اســطوره ها 
ــد  ــل نموده ان ــتان منتق ــن داس ــان ای ــه قهرمان را ب
ــت  ــید اس ــیر خورش ــت(. ش ــزی طبیع )حاصل خی
ــدرت  ــال ق ــی اعم ــه ب ــبز ک ــت سرس و گاو، طبیع

ــدارد.  ــان ن ــات جری خورشــید، حی
در اســطوره ســوما و میتــرا، نیــز نمــاد گاو اینگونــه 
گیاهــی  ودا  در  »ســوما  می شــود:  داده  نشــان 
ــیره آن  ــیدن ش ــا نوش ــه ب ــش ک ــرو بخ ــت نی اس
ــد و  ــت می یابن ــی دس ــات جاودان ــه حی ــان ب خدای
انســان ها کــه هیــچ گاه آنــان را از مــرگ جســمانی 
ــازند.  ــدی می س ــود را اب ــت، روان خ ــزی نیس گری
ــه آب  ــه ســوما و رســیدن ب ــرای دســت یافتــن ب ب
حیــات خدایــان ناچــار بایســتی ســوما را بــه قتــل 
ــاد( بــه  برســانند. از میــان ایشــان، وایــو )خــدای ب
ــدای  ــا )خ ــت. وارون ــر اس ــل حاض ــن قت ــام ای انج
آب( نیــز در ایــن قتــل شــریک اســت. میتــرا ابتــدا 
ــس  ــه پ ــت ک ــران اس ــرا نگ ــد زی ــت نمی ده رضای
ــن جــرم زشــت گاو و گوســفندانش از او روی  از ای
بگرداننــد ولــی آخــر بــه ایــن کار تــن می دهــد تــا 
ســهمی از قربانــی نیــز بــدو برســد. )در افســانه های 
ودایــی ســوم هــم مــاه اســت و هــم خــدای مــاه(. 
ســوما تخــم گاو آســمانی اســت کــه زمیــن را زایــا 
می کنــد و شــیر، گاو آســمانی اســت کــه بــه 
ــه  ــرد ک ــاند و نتیجــه می گی ــذا می رس ــان غ مردم
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در ایــن قربانــی، ســوما نــه فقــط گیــاه بلکــه خــود 
ــر، 1387: 86(. ــان ف ــی و اری ــت« )کمیل گاو اس

ــاد گاو در  ــود، نم ــان خ ــاب قهرم ــگ، در کت یون
می کنــد:  تحلیــل  اینگونــه  را  اســطوره  ایــن 
از  زراعــی  کیش هــای  بــه  نــر  گاو  وابســتگی 
ــا، او را  ــدن او در آیین ه ــی ش ــو و قربان ــک س ی
نمــاد قربانــی و قــدرت بــاروری می ســازد. در 
ــی گــردن گاو  ــگ، قربان ــی یون نمادشناســی تحلیل
نــر، نشــانه میــل بــه یــک زندگــی معنــوی اســت 
ــای  ــر هوس ه ــد ب ــازه می ده ــان اج ــه انس ــه ب ک
حیوانــی اولیــه خــود غلبــه کنــد و پــس از مراســم 
تحلیــف و سرســپاری، بــه او صلــح هبــه می کنــد. 
ــن  ــی از که ــه یک ــر فرزان ــاد پی ــن، نم گاو هم چنی
الگوهــای مهــم یونگــی اســت. پیــر خردمنــد 
ــش،  ــرف »دان ــی، مع ــل روحان ــم أص ــاد تجس نم
تعقــل، بینــش درونــی، پیــر از لحــاظ خصوصیــات 
اخالقــی هــم شــایان توجــه اســت. پیــر همیشــه 
زمانــی ظهــور می کنــد کــه قهرمــان در وضعیتــی 
فقــط  و  گرفتــه  قــرار  مصیبت بــار  و  العــالج 
تأمــالت عمیــق بــا فکــری میمــون می توانــد او را 
از آن خــارج کنــد. امــا چــون قهرمــان بــه دالیــل 
ــا  ــن کاره ــود ای ــد خ ــی نمی توان ــی و بیرون درون
را بکنــد، دانــش الزم بــرای جبــران ایــن کاســتی 
ــه  ــد؛ یعنــی ب ــه شــکل فکــری مجســم در می آی ب
ــت«.  ــا فراس ــددگار و ب ــرد م ــن پیرم ــکل همی ش
ــن  ــی درونی تری ــن »خــود« یعن ــر شــکل نمادی پی
هســته روان اســت. و نشــانه تمامیت اســت. )ســام 

ــن، 1391: 33(. ــک پایی ــی و مل خانیان
 نتیجه گیری

حیــوان گاو از همــان ابتــدای آفرینــش و در معنــای 
نمادیــن و اســاطیری خــود در ادیان باســتانی دارای 
ــی بوده اســت. نیکــی و ســودمندی  دو وجــه معنای
در حــال زنــده بــودن و زندگــی و حیــات بخشــیدن 
در حــال مــردن از وجــوه معنایــی نمادیــن گاو 
اســت. می تــوان اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه 
قلــب معنــای نمادیــن گاو، در طــول تاریــخ بســته 
بــه تاریــخ تحــوالت جوامــع بوده اســت. بدیــن 
صــورت کــه انســان در عصــر کشــاورزی و مرحلــه 
ــاروری  ــی و ب ــای زایندگ ــه معن ــتر ب ــی بیش ربان
ــان  ــی انس ــه زندگ ــرا ک ــت چ ــه داشته اس گاو توج
ــوده  ــتی ب ــات معیش ــه حی ــته ب ــع بس در آن جوام
و نیاز هــای مــادی و روزمــره انســان در صــدر 
قــرار داشــته اند و گاو ایــن حیــوان ارزشــمند و 
ــی انســان آن دوره  ــژه ای در زندگ ــش وی ــد نق مفی
ایفــا می کرده اســت، و وجــه معنایــی نیکــی و 
ســودمندی آن در حــال زنــده بــودن بیشــتر مــورد 
ــد  ــان همانن توجــه بوده اســت و در بســیاری از ادی
ــتن و آزار  ــی کش ــد و اروپای ــان هن ــت و ادی زرتش
ــه  ــد ک ــا در دوره بع ــت. و ام ــع می شده اس آن من
ــی  ــه متافیزیک ــی وارد مرحل ــه ربان ــان از مرحل انس
ــود  ــه خ ــه ب ــات و توج ــات و معنوی ــده و کیفی ش
در آن اهمیــت بیشــتری می یابــد، معنــای نمادیــن 
ــه  ــورد توج ــتن آن م ــا کش ــی گاو ب ــات بخش حی
ــس،  ــه نف ــوان ب ــن حی ــبیه ای ــا تش ــه و ب قرار گرفت
قربانــی کــردن آن موجــب رشــد و تعالــی روحانــی 
ــی کــردن گاو  ــی می گــردد. هــدف از قربان و اخالق
در مهرپرســتی این گونــه اظهــار شــده اســت: »گاو 
ــه در  ــت ک ــان اس ــی انس ــت حیوان ــان هوی ــر نش ن

برداشــت مذهــب اســراری و تفکــر قدیــم در جان و 
احســاس و درک لــذت بــا حیــوان یکســان اســت و 
ایــن گاو تجســم همــان مــن حیوانــی اســت و میترا 
بــر گاو نــر پیــروز می شــود کــه تفســیری صوفیانــه 
از خودســازی عرفانــی اســت کــه در عرفان، فلســفه 
مبــارزه بــا نفــس و خودســازی اســت. قربانــی 
کــردن گاو از نظــر حکمــای علــم اخــالق، در ایــران 

ــه  ــس ب ــتن گاو نف ــکل کش ــه ش ــز، ب ــالمی نی اس
معنــای رها شــدن از شــهوت و نفســانیت بازســازی 
ــان  ــام ادی ــردن در تم ــی ک شده اســت. عمــل قربان
ــرب  ــادت و ذریعــه ق ــوان یــک عب ــه عن ســماوی ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــاص ب ــع خ ــبات و مواق و در مناس

ــده  اســت. ــه جــای مان دســتور و آئیــن ب

 کارل گوســتاو یونــگ فیلســوف و روانپزشــک اهل ســوئیس  . 2
ــی1961- 1875 باستان شــناس و ایران شــناس آلمان

زمین شناس و دیرینه شناس امریکایی 1898- 1811. 3
پاسطوره شناس و دین پژوه رومانیایی 1986- 1907. 4
پژوهشگر و نویسنده 1994- 1929. 5
گئــو ویدن گــرن ایران شــناس و زبان شــناس زبان هــای . 6

ــی باســتان 1996- 1907 ایران
ــتانی . 7 ــای باس ــگ و زبان ه ــی فرهن ــگر ایران ــه پژوهش  یگان

؟-1939
ـِـم قــرآن، محــدث، فقیــه، . 8 کمال الدیــن محّمــد دمیــری عال

ــری 1405- 1344  ــب مص ــناس و ادی زبان ش
ریاضــی دان، ستاره شــناس، تقویم شــناس، انسان شــناس، . 9

هندشــناس، تاریخ نــگار، گاه نــگار و طبیعــی دان ایرانــی، در 
ســده چهــارم و پنجــم هجــری 1048- 973

 منظومــه ای حماســی اســاطیری اســت کــه در قرن ششــم هجری . 10
توســط ایرانشــاه بــن ابــی الخیــر بــه زبان فارســی نوشــته شده اســت.

ــرن . 11 ــاعر ق ــی ش ــدی طوس ــته اس ــی نوش ــه حماس  منظوم
پنجــم

ــخ . 12 ــده تاری ــر دارن ــجادی در ب ــادق س ــر ص ــته دکت  نوش
ظهــور،  عوامــل  و  عباســی  دولــت  برمکیــدر  خانــدان 

می باشــد.  آن  زوال  و  قدرتمنــدی 
 شــمس الدیــن محمدبــن یحیــی الهیجــی از عرفــا و . 13

مشــایخ سلســله نوربخشــیه
 اســتاد دانشــگاه، شــاعر، نویســنده، مترجــم، شــاهنامه پژوه . 14

و پژوهشــگر برجســته ایرانــی
  ادیب، پژوهشگر و شاهنامه پژوه نامدار ایرانی. 15
شافعی و عراقی در قرن 13 هجری فقیه  مفسر، ادیب   . 16
ــب . 17 ــظ؛ ادی ــه جاِح ــهور ب ــر مش ــن بح ــرو ب ــان عم  ابوعثم

ســوم  قــرن  در  خوش نویــس،  خوش ســخن،  معتزلــی، 
ــره ــی بص ــری و از اهال هج

 نانســی کاتریــن ســاندرز، باستان شــناس و تاریخ نــگار . 18
2015-1914 انگلیســی 
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ــادان ز پهلــوی خویــش، ســبک  ــه مصــرع خــورد گاو ن ــی، مرتضــی )1390 (. نگاهــی ب - چرمگــی عمران
ــر فارســی، شــماره 14، زمســتان. صــص 333-345. شناســی نظــم و نث

- دادور، ابولقاســم و مبینــی، مهتــاب )1387 (. بررســی  تطبیقــی نـــقش گـــاو در اســاطیر و هنــر  ایــران و 
هنــد، مطالعــات ایرانــی )ادبیــات و زبانهــا(، شــماره 14، پاییــز. صــص 115-130.

ــون  ــوری نفــس در مت ــد، مهــرداد )1393 (. نمــاد هــای جان ــرا و مرواری ــن ؛ موســوی، زه - رحمــی، امی
عرفانــی بــا تکیــه بــر اثــار )ســنایی، عطــار و مولــوی( ، متــن پژوهــی ادبــی، شــماره 62، زمســتان. صــص 

.147-174
- ســام خانیانــی، علــی اکبــر و ملــک پاییــن، مصطفــی )1391 (. تحلیــل اســاطیری حکایــت شــیر و گاو 
ــان و ادبیــات فارســی / نشــریه ســابق  ــر اســاس نظریــه یونــگ و نوتــروپ فــرای، زب در کلیلــه و دمنــه ب
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دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تبریــز، شــماره 226، پاییــز و زمســتان. صــص 22-47.
- ســتاری، رضــا ؛ رضوانیــان، قدســیه و خســروی، ســوگل )1396 (. توتــم در منظومــه هــای حماســی پــس 
از شــاهنامه بــا تکیــه منظومــه هــای گرشاســب نامــه، ســام نامــه، کــوش نامــه، بــرزو نامــه، متــن شناســی 

ادب فارســی، شــماره 36، زمســتان. صــص 71-91.
- ســجادی راد، کریــم و ســجادی راد، صدیقــه )1390 (. بررســی  تطبیقــی اســطوره گاو در اســاطیر ملــل 

مختلــف، مطالعــات ادبیــات تطبیقــی، شــماره 19، پاییــز. صــص 29-44.
ــران باســتان و ســرزمینهای  ــر ای ــا در هن ــن الگوه ــن )1396 (. نشــانه شناســی که ــری، صدرالدی -  طاه

ــران، شــورافرین. همجــوار، ته
- عبــاس زاده، فاضــل و جبــاری، مهــدی )1394 (. نقــش تمثیلــی حیوانــات در رونــد داســتانهای شــاهنامه، 
فصلنامــه تحقیقــات تعلیمــی و غنایــی زبــان و ادب فارســی دانشــگاه ازاد بوشــهر، شــماره 26، زمســتان. 

صــص 111-132.
 - عبداللهی ، منیژه )1381(. فرهنگ نامه جانوران در ادب پارسی، جلد 2، تهران، پژوهنده.

ــید و کاخ  ــت جمش ــدار در تخ ــان – گاو بال ــگاره انس ــگاره و ان ــا )1392 (. واکاوی ن ــر، فریب ــرزان ف - ف
خرســاباد، دو فصلنامــه علمــی – پژوهشــی مطالعــات تطبیقــی هنــر، شــماره 6، پاییــز و زمســتان. صــص 

.31-42
 - قربانــی زریــن، باقــر )1392 (. نگــرش اســطوره ای بــه گاو در ادبیــات کهــن عربــی، ادبیــات عرفانــی و 

اســطوره شــناختی، شــماره 12، پاییــز. صــص 123-136.
- کرمــی، محمــد حســین و نحــوی، اکبــر و رضایــی دشــت ارژنــه، محمــود )1388 (. حماســه گیلگمــش 
در بوتــه نقــدی نــو، نشــریه زبــان و ادب فارســی دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه شــهید باهنــر 

کرمــان، شــماره 23، زمســتان. صــص 233-266.
ــه و  ــتان شــیر و گاو از کلیل ــاطیر در داس ــای اس ــر، منصــوره )1387 (. رد پ ــن ف ــار و اری ــی، مخت - کمیل

ــار و تابســتان. صــص 83-92. ــی، شــماره 10، به ــه ادب غنای ــه، پژوهــش نام دمن
- گاردنر، هلن )1370(. هنردرگذرزمان، چاپ 2، تهران، انتشارات آگاه.

- محمــودی، محمدعلــی )1388 (. رد پــای گاو اییــن هــا و باورهــای کهــن در شــعر خاقانــی، پژوهشــنامه 
ادب غنایــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان، شــماره 12، بهــار و تابســتان. صــص 129-158.

ــا  ــی ه ــش گاو )تئوفان ــان نق ــان )1390 (. همچــو شــیری در می ــدم، ساس ــد مق ــل و زن - مشــیدی، جلی
ــی دانشــگاه الزهــرا، شــماره 4، بهــار و  ــات عرفان ــوی( ، دو فصلنامــه علمــی – پژوهشــی ادبی ــار مول در اث

ــص 133-158. ــتان. ص تابس
ــاهنامه  ــطورهای گاو در ش ــش اس ــه نق ــی و مقایس ــم )1394 (. بررس ــور، مری ــن و نام ــی، رامی - محرم

فردوســی و متــون پهلــوی، همایــش بــن المللــی ترویــج زبــان و ادب فارســی دانشــگاه محقــق اردبیلــی، 
ــص 48-54. ــهریور. ص ش

- معقولــی، نادیــا و کشــتکار، مهدیــه )1394 (. خوانــش نشــانه شناســانه نقــوش جــام هــای مارلیــک )جــام 
گاو بالــدار و جــام افســانه زندگــی(، دو فصلنامــه هنرهــای کاربــردی، شــماره 7، پاییــز و زمســتان. صــص 

.51-59
- وانر، رکس  )1389 (. دانشنامه اساطیر جهان، ترجمه ابو القاسم اسماعیل پور، تهران، اسطوره.

ــران،  ــریفیان، ته ــین ش ــه عبدالحس ــان و رم، ترجم ــاطیر یون ــیری در اس ــت )1376 (. س ــون، ادی  همیلت
ــاطیر. اس
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