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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the most popular beliefs of Gilan 
cattle breeders is the belief in a mythical creature called Siahgalesh, which over 
time, is intertwined with reality and fantasy and has a special place in the 
formation of their cultural identity. The Epic of Gilgamesh is the most 
comprehensive and ancient Mesopotamian myth that the protagonist is 
considered the shepherd god and the role of blessing and protection of 
domestic animals is one of the most important duties of this holy god. By 
analyzing these myths, while discovering the mechanisms and customs of the 
pastoral society, it is possible to achieve the degree of attachment of life and 
the achievement of dreams. Representing and examining the myth of Gilani 
Siahgalesh, and comparing it with the Sumerian myth of Gilgamesh about 
hunting and livestock, comprehensive support for ranchers and environmental 
protection, is one of the objectives of this research. 
METHODOLOGY:  This research was conducted by descriptive-analytical 
method. 
FINDINGS:  In these legends, Siahgalesh is one of those heroes who have 
dominated the social system of the pastoral and hunting society and has a 
special reputation. People consider him equal to the religious leaders because 
of his immortality and blessed power. 
CONCLUSION: The existence of common intellectual, religious, doctrinal and 
cultural themes between the two civilizations of Gilan and Sumer and the 
influence of these two civilizations on each other in rituals and customs, is one 
of the results of this study. 
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 مقاله پژوهشی
 ای گیلگمشگالش با شخصیت اسطورهای سیاهمقایسۀ شخصیت اسطوره

 
 4ثوراهلل نوروزی داوودخانی ،2، جهاندوست سبزعلی پور2*، علی محمد مؤذنی0دوستحبیب اهلل غالم

 روه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسالمی، خلخال، ایران.د -4
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. -6
 المی، رشت، ایران.دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اس -3
 ایران.تهران، دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور،  -1

 

 چکیده:
یکی از پررمزورازترین باورهای عامیانج مردم دامدار دیالن، اعتقاد به موجودی  زمینه و هدف:

یگاه دالش است كه در دذر زمان، با واقعیت و خیال درهم آمیخته و جاای به نام سیاهافسانه

خاصی در شکلگیری هویت فرهنگی آنان دارد. حماسج دیلگمش، جامعترین و كهنترین اسطورۀ 

دهی و حفاظت از النهرینی است كه قهرمان داستان را ایزد شبان میدانند و نقش بركتبین

ها، ضمن كشف حیوانات اهلی از مهمترین وظایف این ایزد مقدس است. با واكاوی این اسطوره

آداب و رسوم جامعج شبانی، میتوان به میزان دلبستگی زنددی و نیل به آرزوها دست  سازوكار و

دالش دیالنی و مقایسج آن با اسطورۀ دیلگمش سومری سیاهیافت. بازنمود و بررسی اسطورۀ 

از اهداف این تحقیق جانبه از دامدار و حفاظت از محیط زیست، دربارۀ شکار و دام، حمایتهای همه

 است.

 این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام درفته است. طالعه:روش م

دالش از آن دسته قهرمانانی است كه بر نظام اجتماعی جامعج ها، سیاهدر این افسانهها: یافته

ای برخوردار است. مردم او را بسبب نامیرایی و قدرت شبانی و شکار تسلط داشته و از اعتبار ویژه

 . دین میدانندهمسان اولیاء  بخیشبركت

های مشترک فکری، دینی، اعتقادی و فرهنگی بین دو تمدن دیالن درونمایهوجود  گیری:نتیجه

و سومری و تأثیرپذیری این دو تمدن از یکدیگر در آیینها و آداب و رسوم، از نتایج این پژوهش 

 است.

  

 4155مرداد  43 :دریافت تاریخ   

 4155شهریور  41:  داوری تاریخ   

 4155شهریور  64: اصالح تاریخ   

 4155آبان  45: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 دالش، دیلگمش،اسطوره، سیاه

 جامعج شبانی

 
 :مسئول نویسنده * 

    moazani@ut.ac.ir

 44144137 (64 49)+  
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 مقدمه

اصل تالشی برای كشف و تبیین چگونگی  ها دراسطوره، داستانی است كه بیانگر حقیقتی مقدس است. اسطوره

نگرش انسان به هستی و خدایان و حقیقت جهان هستند. شناخت اسطوره و منشأ آن بواسطج یزدانشناسی، مطالعج 

هایی بطور تبارنامج خدایان، كیهانشناسی یا مطالعج تاریخ حوادث عالم صورت میگیرد. در طول تاریخ اسطوره

ملتها برای خود اسطوره داشته و هیچ ملت و عصری نیست كه بدون اسطوره باشد.  اند. همجدسترده وجود داشته

 دالشها، اسطورۀ سیاههای زیادی رایج بوده كه یکی از این اسطورهها اسطورهدر سرزمین دیالن نیز از دذشته

 است.

رند كه اسطوره از اوهام، القولند و آن را اینگونه می ندادر تعریف اسطوره صاحبنظران بر خیالی بودن آن متفق

ها سنتهای شفاهی، حوادث واقعی، رازها و رویدادهای زنددی افراد تشکیل شده است. آنها اعتقاد دارند اسطوره

ها براحتی سفر كرده و مانندِ خود را با اندک تفاوتی در سرزمینهای مختلف میتوانند تحت شرایطی همانند افسانه

جرتها، میتوان به شباهتهای میترائیسم ایرانی با اسطورۀ سیاه دالش در دیالن و بنیان دذارند. از جملج این مها

 النهرین اشاره نمود.همچنین اسطورۀ دیلگمش در بین

دام و دامداری در مناطق كوهستانی دیالن بدلیل طبیعت ویژۀ آن در درجج اول اهمیّت انتخاب شغل مردم قرار 

دالش، كه همان ایزد نگهبان دام میباشد، دردیده و پیدایش اسطورۀ سیاهداشته و همجوشی افراد آن با دام، سبب 

سینه به سینه از نسلهای دذشته به یاددار مانده است. اهمیّت اسطورۀ سیاه دالش در باورداشت جامعج كشاورزی 

گارنده را و دامداری شمال ایران بویژه دیالن و تا حدودی استانهای همجوار و شباهت آن با اسطورۀ دیلگمش، ن

برآن داشت تا چگونگی شکلگیری، وجوه مشترک و همچنین عوامل تأثیردذار بر آن را ازطریق مطالعج آثار محققان 

 قدیم و جدید بررسی نماید. 

یا ایزد نگهبان دام و چهارپایان مفید قرار دهند، برخورداری وی  دالش را جزو اسطورهدالیلی كه سبب شده سیاه

عنی او میتواند در آنِ واحد به اشکال مختلف بصورت كودک یا پیرمرد درآید و همچنین میتواند از ددرسانی است؛ ی

برای اجرای مقصود خود در هر زمان و هر جا و با هر شرایطی حضور داشته باشد. نکتج قابل توجه دیگر درمورد 

تقاد وجود دارد كه معموالً انسانهای ای است كه تاكنون زنده بوده و این اعدالش این است كه او تنها اسطورهسیاه

هم در مواقع خاصی دارند. یکی از مهمترین و اصلیترین وظیفج او حمایت نهاد توان دیدن او را آنضمیر و پاکروشن

و نگهبانی از دامهای مفید وحشی و اهلی میباشد. او بسیار به اصول رازداری اهمیّت میدهد، و ادر برخالف 

شدت واكنش نشان خواهد داد. نفوذ این موجود نامیرا و مذهبی در باورداشتهای مردم اش عمل شود بخواسته

بقدری است كه برای او جایگاهی در حد قداست قائل میشوند و در بسیاری از مناطق دیده شده است كه بردن نام 

حامیان  و یکی از دالش توأم با فرستادن صلوات برای پیامبر )ص( میباشد. دیلگمش نیز ایزد شبان است سیاه

اصلی بشر در زنددی و قداست بخشیدن به هستی و تملّک بر داوان میباشد. از وظایف اصلی این قهرمان حماسی، 

پرسشهای تحقیق اند كه هیچگاه از این كار خود غافل نمیماند. نظارت بر اعمال و رفتار دام و دامدار است و دفته

 عبارتند از:

 دالش و اسطورۀ دیلگمش وجود دارد؟اهآیا همانندی بین اسطورۀ سی

 های مشترک بین این دو اسطوره چیست؟درونمایه

 تأثیرپذیری این دو اسطوره از یکدیگر چگونه است؟

 اند؟دالش و اسطورۀ سومری دیلگمش در انتقال آداب و آیینها تأثیردذار بودهآیا اسطورۀ ایرانی سیاه
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 کل درفته است.پژوهش حاضر درپی پاسخگویی بدین سؤاالت ش
 

 سابقۀ پژوهش

دربارۀ موضوع این پژوهش تا كنون هیچگونه تحقیقی كه همج جوانب آن را دربر دیرد انجام نشده است. از این 

دالش و دیلگمش نوشته شده است كه میتوان برای نیل به مقصود میان، تعدادی مقاله و پایاننامه دربارۀ كلیت سیاه

( 4311دالش در كارهای پژوهشی خود بهره درفت صادق هدایت )سی كه از سیاهاز آنان بهره درفت. نخستین ك

وحشی و صاحب داوان و دوزنان میداند كه با آدمیان دالش را چوپانی نیمه، سیاهنیرنگستاناست كه در كتاب 

پرداخته دالش ، به معرفی سیاهدالش در دیالنردپای اسطورۀ سیاه( در كتاب 4394آمیزش دارد.  مهری آتیه )

تعداد زیادی از جشنها و آیینها  جشنها و آیینهای مردم دیالن( در كتاب 4395است. محمد بشرا و طاهر طاهری )

دالش پیدا كرد. محمد پاینده لنگرودی اند كه در بخش آیینهای دامداری میتوان ردپایی از سیاهرا بررسی كرده

تاری سآیینهای رایج در بین مردم دیل و دیلم پرداخته است. به  آیینها و باورداشت دیل و دیلم( در كتاب 4394)

، این دو اسطورۀ كهن را بررسی كرده است. پژوهشی در اسطورۀ دیلگمش و افسانج اسکندر( در كتاب 4395)

( مقالج خود را یک تحقیق 4394دالش اندک است كه به آنها اشاره میشود: عناصری )مقاالت تحقیقی درمورد سیاه

دالش و كاركردهای فراوان آن در زنددی قوم یداند كه در طول یازده سال به بررسی و شناخت باور سیاهمیدانی م

دالش تأكیدی بر قابلیت فرهنگ عامیانه افسانج سیاه» ( در مقالج4346سیده سمن كاشانی ) دالش پرداخته است.

یانج مرتبط با محیط زیست تأكید به پژوهش درمورد  فرهنگ عام« در توسعج فرهنگی و حمایت از محیط زیست

« رینالنهدالش در ادبیات كهن ایران و بینمطالعج تطبیقی اسطورۀ سیاه»( در مقالج 4341دارد. غالمرضا خلعتبری )

( در 4349النهرین بویژه دیلگمش پرداخته است. ویکتوریا آراكلوا )های منطقج بیندالش با اسطورهبه مقایسج سیاه

 دالش پرداختههایی از اسطورۀ سیاهبه جنبه« و ایزد حامی احشام در میان مردمان معاصر ایران دالشسیاه»مقالج 

به زوایای « های حماسج دیلگمش از منظر یونگتایپبررسی آركی»( در مقالج 4346است. فاطمه خداكرمی )

مج اركی كالری اشاره كرد كه پایانناها میتوان به رودبمختلف زنددی قهرمان داستان پرداخته است. از میان پایاننامه

دالش شناختی بر باور سیاهتحلیلی مردم»دكترای خود را در دانشگاه دولتی ایروان واقع در كشور ارمنستان با عنوان 

   نگاشته است.« در زنددی قوم دالش در شمال ایران

 

 بحث و بررسی

 اسطوره چیست؟
رهنگ دذشتگان جایگاهی ویژه داشته است؛ بطوریکه سالهای متمادی واهۀ اسطوره قدمتی دیرینه دارد و در ادب و ف

از عمر این واهه و اصطالحات آن میگذرد ولی هنوز كار محققان به جایی نرسیده تا ابهام از این واهه بردرفته شود. 

 هایی ذكر میشود:هر حال این واهه دارای معانی اصطالحی خاص خود است كه نمونه در

اند. این اند و اساطیراالولین را افسانه و داستان پیشینیان تعریف كرده، اسطوره را داستان دانستهدر تفاسیر قرآن

 (.67نحل آمده است )تفسیر قرآن مشکات، انصاری: ص 61انعام و  65انفال و  34واهه در قرآن و در آیات 

ا میداند و آن را تاریخی حقیقی برشمارد؛ بتازونی، محقق ایتالیایی، اسطوره را حقیقت میداند و آن را از افسانه جد

افسانه نیست بلکه تاریخ  myth او حیات انسان را در آغاز و انجامی به نام اسطوره میداند و معتقد است كه میت

واقعی است و آن هم نه تاریخ دروغین، داستانی واقعی است كه بعلت محتوای خود، حکایت از وقایع حقیقی میکند؛ 
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 اسالم در معنوی تفکر آفاق: كربن هانریع بزرگ ازلی، آغاز جهان، آغاز بشریت و زنددی و مرگ )یعنی آغاز وقای

به عبارت دیگر چگونگی پدید آمدن و حركت بسوی زنددی كردن، همراه با (. 455شایگان و پرهام: ص ایرانی،

بقت داشته باشد باید اسطوره های اخالقی و اجتماعی مطاهای دینی، رویکردواقعیتهای هستی و آنچه را با نیاز

از »نامید. در این صورت است كه میتواند نوع قواعد و مقررات زنددی و سرنوشت انسانها را معین كند. بنابراین 

دیدداه پدیدارشناسی، اسطوره روایتی نمادین دربارۀ آفرینش، ایزدان، قدسیان، قهرمانان، دیوان و موجودات ماوراء 

كننده های توجینظری )تئوریک( آیینها و باورهای تمدنهای روزداران نخستین و بگونه طبیعی است. اسطوره جنبج

ترین و بارزترین ویژدیهای اسطوره قداست اوست كه (. از عمده4394)اسماعیل پور، « سرچشمج هستی است

فرهنگهای ممکن است بصورت آیینهای مذهبی در مراسم مختلف دینی، واقعیتهایی را به ما نشان دهد كه در 

ها داستانهای مقدسند. آنها دربارۀ آفرینش جهان، پیدایش نخستین مردان و اسطوره»مختلف متفاوت میباشد. 

زنان، ماجراجویی قهرمانان، دستاخی و بی روایی نیرنگبازان و فریبکاران، جهان برین و جهان فرودین و دربارۀ آنچه 

های خاص خود را دارند كه هریک از فرهنگهای انسانی، اسطورهدر پایان روزدار روی خواهد داد، سخن میگویند. 

ها (. اسطوره6 -44شناسی، ویلکینسون و فلیپ: ص اسطوره نو به )نگاهی« انداز نسلی به نسلی دیگر انتقال یافته

ارند. د های مختلف پاسخ یکسان داده، توانایی سیر در اذهان نسلهای مختلف را نیزدر فرهنگهای متفاوت به انگاره

ای اسطوره میگوید از دل این زنددی فداشده زنددی تازه»قهرمانان آن نامیرا و الهامبخش پیروزیهای آنان میباشند. 

ای از بودن یا شدن آید شاید زنددی قهرمان نباشد، اما یک زنددی تازه و نوع تازهپدیدار میشود. آنچه پدید می

ای خود اسطوره را دونه های موازیاسطورهدر بخشی از كتاب  (. بیرلین 651كمبل: ص اسطوره، )قدرت« است

در فرهنگ امروزی »شده در دین و همواره مبنایی برای اخالقیات یک جامعه ذكر میکند. وی ادامه میدهد رمزبندی

زدایی كلی از زنددی، ازطریق خشونت، جنایت، اعتیاد و فروپاشی اخالقیات عمومی و خصوصی، نشانج ما ارزش

های اسطوره، جا انداختن و نگهداری از یک ف شدن حرمت اسطوره نزد ما است. یکی از مهمترین كاركردضعی

 (.33بیرلین: ص  موازی، های)اسطوره« شده استقاعدۀ اخالقی عموماً پذیرفته

 

 هاعوامل همانندی در اسطوره

تا حدودی چرایی شباهتها پی خواهیم  و مشترکهایی از وجوه ها، به نشانهدر اینجا ضمن بررسی تطبیقی اسطوره

ا های مختلف بآید، میتوانند در زمینهها تحت شرایط ویژه و دالیل خاص، كه بطور اختصار در ذیل میاسطوره برد.

های مشترک هم همانندی و وجه اشتراک داشته باشند. یکی از مهمترین این وجوهات مهاجرت و داشتن درونمایه

در  دلیل اشتراكات فراوان»و فرهنگی است. البته نباید این نکته را نادیده انگاشت كه فکری، دینی ، اعتقادی 

)بارانی و خانی « های دوره بوده استفرهنگ و ادبیات، همزیستی اقوام در خاستگاه كهنِ مشترکِ خود، در دذشته

أثیر نیست. تهای اقوام بیاسطوره (. نکتج دیگر اینکه محیط جغرافیایی نیز در ایجاد زمینه و پیوند میان4346سومار،

ها توانایی داشتن وجه شباهت در بین اقوام مختلف را دارند، از جملج این وجوهات اسطورههمانگونه كه دفته آمد، 

 یکی، داشتن زمینج قومی یا فرهنگی مشترک است.

های مناسبتها و دادوستدادر از عامل مهاجرت بگذریم، میتوان ابداعات، اختراعات )كشف آهن و ساخت شمشیر(، 

اقتصادی با اقوام همجوار را نیز  ذكر كرد؛ مکانهایی مانند كوهها، مساجد، معابد و آیینهای دینی، مذهبی، ظهور 

منجی و بازدشت از دنیای مرددان، عوامل جوّی ملموس چون رعد و برق، باران، خشکسالی، آب، حیواناتی نظیر 

های ملل مختلف وجود داشته و طبیعی كه در اسطورهلک و تخم مرغ ن لکمار، ماهی، سگ و داو، پرنددانی چو
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لگیری در شکهای طبیعی، تقریباً یکسان و شبیه هم بوده و نیز هستند، لذا برداشتهای همج انسانها از این پدیده

 ای نقش مؤثری دارند.مشتركات اسطوره

ت مشترک بسیاری بین آنان پی برد كه بیانگر اشتراكا هایبا مطالعج دقیق اساطیر ملتهای مختلف میتوان به زمینه

مطالعات مردمشناسی، كه از نیمج دوم قرن نوزدهم آغاز شد، »فرهنگی و یا تأثیرپذیری از یکدیگر هستند. 

كه  منظرهایی را در دید تحلیلگران اساطیر قرار داد كه قبالً سخت ناشناخته بود. مردمشناسی این راز را بردشود

رینی، النهآیینها و آداب جوامع به اصطالح ابتدایی عصر ما با اساطیر، آیینها و آداب جوامع اعصار كهن بیناساطیر، 

 در )پژوهشی« ها و اهدافی معموالً مشترک و عمومی استمصری، هندی، ایرانی، یونانی و جز آنها دارای انگیزه

 (.315ص  بهار: ایران، اساطیر

 

 گالشاسطورۀ سیاه

موجودی خیالی با شکل و شمایل انسانی و به روایت آنانی كه او را در جنگل یا كوهستان مشاهده دالش سیاه

هیکل، بدون ریش و با سبیلهای از بنا دوش دررفته میباشد. لباس او ای فراخ و ستبر و قویاند، دارای سینهكرده

ه ای از اعتقادات مربوط به خاصی دارد. پارهاز پشم بز یا دوسفند سیاه بافته شده است و در بین مردم دامدار جایگا

 او از این قرار است:

دالش ممکن است بشکل حیوانات درآید، ولی معموالً بشکل دالش باید نیت پاک داشت. سیاهبرای دیدن سیاه

 تای ظاهر میشود. او دشمن شکارچیانی است كه قانون شکار را رعایت نمیکنند. هروقچردهچوپان بلندباال و سیه

وشی دالش ادر با خدالش بر او ظاهر میشود. سیاهانصاف قرار دیرد، سیاهحیوانی بویژه دوزن در خطر شکارچی بی

خش دالش بركتببر كسی ظاهر شود او را خوشبخت میکند و ادر بر كسی خشم بگیرد او را آزار میدهد. نظر سیاه

دالش داهی بصورت پیرمردی با لباس یشود. سیاهاست و ادر بر كسی نظر كند، آن فرد هرچه بخواهد برآورده م

های برنج را در انبار خود قرار پشمی چوپانی ظاهر میشود. ادر چند دانج برنج به كسی بدهد و آن شخص آن دانه

دالش را ببیند، رمه، داو و دوسفندانش زیاد دهد، هرچقدر از آن بردارد هردز برنج او تمام نمیشود. ادر كسی سیاه

ردن ك ای در كوكل مرز عمارلو میگوید كه مردم صدای داو نر سردردانی را هنگام بهار به وقت كوچافسانهمیشود. 

 دالش او را رانده است.میشنوند و معتقدند كه این داو نافرمانی كرده و سیاه

 

 گالش سیاه اخالق و راستکرداری
مندی او به راستکرداری و وفای به ، میزان عالقهدفته شده لشداآنچه بیشتر از هر چیزی در روایتها دربارۀ سیاه

دالش بشدت مقید به رعایت عهد و پیمان بوده، عدم رعایت حرمت و شکستن عهد و پیمان میباشد. ازآنجاكه سیاه

دالش موجودی است كه فقط افراد آن توسط هر فردی، موجبات ناراحتی و واكنش شدید او را فراهم میسازد. سیاه

 سازند. از اعمالضمیر میتوانند با او ارتباط پیدا كرده، موجبات عزت دنیایی و آخرت خود را فراهم نیکدل و روشن

های درست، تنبیه كردن خطاكاران، رعایت حقوق دالش در این مورد نظیر بركتبخشی و پشتیبانی از كارسیاه

دالش هیچگاه آزار و اذیت سیاهدیگران و نیکی كردن، در وهلج اول بخشش و س س میتوان عدالت را آموخت. 

دیگران را، چه ازجانب انسان و چه حیوان، برنمیتابد و با تأدیب خطاكار عدالت را رعایت مینماید. نکتج جالب 

ز دالش صرفاً حمایت ادالش وجود دارد كه مویّد دفتج فوق میباشد و آن این است كه سیاهای در رفتار سیاهتوجه

 است و این عمل، راستکرداری او را بروشنی مینمایاند. ده درفته حیوانات حاللگوشت را بعه
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 گالشكنشهای قهرمان اصلی اسطورۀ سیاه
دالش نقل میشود، حول محورهای حمایتی، تنبیهی و بركتبخشی عمده فعالیتهایی كه از قهرمان اصلی افسانج سیاه

 دادانه توضیح داده خواهد شد:در امور دامداری و شکار میچرخد كه هریک از این محورها بصورت ج

 محور حمایتی: این محور خود به دو بخش دامی و انسانی تقسیم میشود.

دالش به آنها بخش حمایت از چارپایان اهلی و حیوانات حاللگوشت وحشی: حمایت از چارپایانی كه سیاه -الف

ل داو نر بالغ، كه به زبان محلی به آن شدید نشان میدهد در درجج اول اهمیّت قرار دارد. این جانوران شام  عالقج

دویند، دوزن و تمامی جانوران حاللگوشت، آهو، بز، كَل، دوسفند و قوچهای وحشی و بعضی از « كل یا ورزا»

 پرنددان حاللگوشت میشوند.

دالش مشحون از اتفاقاتی است كه در آن از بهبود اوضاع معیشتی های سیاهحمایت انسانی: سرتاسر افسانه -ب

دالش حکایت شده است. بیان اینگونه حکایتها و روایتها، به برخورداری از آرزوها و امید به دامداران توسط سیاه

 زنددی و همچنین به بهبود شرایط و اوضاع معیشتی آنها كمک میکند.

سئولیت ماختیار آنان میباشد، بنابراین دفته میشود كه دالش صاحب اصلی چاپایان و صاحبمحور تنبیهی: سیاه

زی را دریاخالقی و قانوندالش قانونمند میباشد و هیچگونه بیاعمال و رفتار دام بر عهدۀ او بوده و ازآنجاكه سیاه

برنمیتابد، تنبیهات سختی برای خاطیان درنظر میگیرد كه ما آن را به دو بخش تنبیهات حیوانات و تنبیهات انسانها 

 آید. بطور خالصه در پی میایم كه شرح و بسط آن تقسیمبندی كرده

آید كه شدت تنبیه دامهای خطاكار تنبیهات بخش حیوانی )دام(: از روایتهای شرق و غرب دیالن چنین برمی -الف

آزاری دالش تعیین میکند؛ بدین صورت آن دروه از دامها كه در جنگل نافرمانی، سركشی و مردمرا خود سیاه

سال آویخته میگردد. اما دستج دیگری از دامها شان بر باالی درختان كهنهدالش كُشته و الشمیکنند توسط سیاه

ی، حیوان ادالش برای آنان تنبیه سبکتری را درنظر میگیرد به این صورت است كه با دره زدن دُم او به بوتهكه سیاه

از چشم انسانها دور میماند، را ساكت و آرام نگه میدارد و یا شاخ او را بین دو درخت، دیر میدهد. تمام این اعمال 

بطوریکه ادر صاحب دام چندین بار از كنار حیوان درفتار عبور كند، قادر به دیدن او نمیباشد. زمان رهایی حیوان، 

دالش قصد نابودی او را نداشته تمام شدن وقتی است كه برایش مقرر شده و همچنین منوط به این است كه سیاه

 باشد.

دالش حکایت از نهایت بیرحمی او در اجرای تنبیه دارد؛ شده در افسانج سیاهتنبیهی روایت بخش انسانی: رفتار -ب

آید، چه رسد به زمانی كه او را در حالت آنگونه كه حتی با شنیدنش مو بر بدن شنونده سیخ شده و زبان بند می

رچی، در آنِ واحد قالب تهی خشم و در مقابل ببیند؛ كه ادر چنین باشد شخص خاطی چه دامدار باشد و چه شکا

كرده، قبل از اجرای حکم درحالیکه چشمانش از حدقه بیرون زده و نیز از دهانش كف آمده است، میمیرد. اما آن 

دالش سرپیچی كرده، بیش از حد مجاز و یا در فصل زایش، دوزنان دسته از شکارچیان خطاكار كه از قانون سیاه

دالش است؛ ردی فجیعتر را در پیش دارند و آن اجرای حکم به دست سیاهو آهوان آبستن را شکار میکنند، م

متری خود دو درخت تنومند را خم كرده، هریک از پاهای شخص خاطی دالش با آن هیبت چهلبدینگونه كه سیاه

 را به نوک یک درخت بسته و رها میسازد. در این صورت فرد بیچاره از وسط به دو نیم میگردد.

 

 بركتبخشی
دالش بر پایج مهر و عطوفت استوار است. چنانکه بجرئت میتوان دفت كه همین صفت اختار اصلی اسطورۀ سیاهس
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بركتبخشی، یکی از پربسامدترین عوامل اثردذاری است كه در درک و باورپذیری مردم، نقشی بیبدیل دارد. در 

ترین فصلِ حضور خود را توأم با امید و با دالش با داشتن صفت بركتبخشی، مهرباناذهان و باور مردم عامی، سیاه

دالش مانند شادترین صورت ممکن در زنددی روزمرۀ مردم پایدار كرده است. ادرچه مردم برخی از اعمال سیاه

ها را نشانج ، وضع حمل و اضافه دشتن بر شمار مال و رمهحمایت از دام و دامدار دربرابر شداید از جمله شفای دام

دالش به خود و دام میدانند، همج اینها هیچگاه لذت شنیدن حکایتهای بركتبخشی او را سیاه مهرورزی و توجه

دالش بشکل پیرمردی درآمده و كَره میفروشد. هركس از كرۀ او بازار، سیاهمعروف است كه در روز جمعه»ندارد. 

ه این راز را به كسی ابراز دارد ك میکند. ولی بمحض اینکه رِی )بركت( بخرد هردز تمام نمیشود و پیوسته آن كره،

(. شنیدن 44)نیرنگستان، هدایت: ص« دالش است، دبّج كرۀ او خشک میشودیا بگوید مالِ سیاه میکند «رِی» كرۀ او 

آید و رؤیای هر تهیدستی است كه یک روز چنین اتفاقی برای او رخ دهد. اینگونه حکایتها به ذائقج همه خوش می

ت دالش حالت قداسدامیِ دامداران و ددرسانی وی از جمله ویژدیهایی است كه به سیاه بركتبخشی به محصوالت

دالش از وضع و اوضاع معیشتی دامدار آداه باشد سعی میکند با بركتبخشی به دام و مواد میبخشد. وقتی سیاه

 آید.و كمک دامدار می دامدار بوجود آورد و به این ترتیب به یاری لبنیِ تولیدی او، ددردونی در اوضاع مالی

 

 اسطورۀ گیلگمش

دیش. »ها جنبج خدایی درفت، با نام النهرین را، كه بعداز سرزمین بین «اوروک»پادشاه مشهور شهر 4دیلگمش»

6بیل. دا. مش
3دیش. بیل.دین. مش»یا « 

1دیش بیل »یا « 
لیک: باستان،  شرق اساطیر فرهنگ« )اندذكیر كیرده «

5سوننین» را  ص نیست. امیا میادرش(. نیام پدرش مشخ417ص 
اند كه جنبج خدایی را از او درفته است. دفته «

4اَنو»مردم از رفتار او نزد خدایان شِکوه بردند و »
7ارورو» به الهج  « 

بیافریند كه حریف و هماورد فرمان داد تا مردی  «

9انکیدو» او باشد. بدینگونه 
ساندرز: ص  دیلگمش، حماسج« )یستمردی وحشی كه با وحوش میز –خلق شد  «

انسان بود با انکیدو، كه آدمی بود با بدنی پوشیده از موهای بلند، و با خدا و نیمه(. دیلگمش كه مردی نیمه44

ای داشت و با آنان میزیست، با ترفندی طرح دوستی میریزد و بوسیلج حمایت او، بسیار دوستانه حیوانات رابطج

4بابامهو» غول جنگل سدر 
45ایشتر»را شکست داده و میکشند. ایزدبانو  «

از رد تقاضای ازدواج او توسط دیلگمش  «

میخواهد ورزای آسمان را به كمک او بفرستند تا دیلگمش را نابود  «اَنو و آنتوم »ناراحت شده، از پدر و مادرش 

یلگمش قلب ورزا را درآورده و سازد. در نبرد دیلگمش با ورزای آسمانی، انکیدو به یاری دیلگمش میشتابد. د

تکه میکند. انکیدو با توهینی كه به ایشتر روامیدارد، در بستر مرگ افتاده و میمیرد. انکیدو دُم آن را كنده، تکه

ها، دشتها و بیابانها و همج خطرات ناشی از آنها زنددی جاوید، از دریاپس از مرگ انکیدو، دیلگمش به جستجوی 

                                                      

1  -gilgames  

2  -gis. Bil. Ga. Mes 

3  -gis.bil.gin. Mes 

4 -gis. Bil 

5 -Ninsun 

6 - Anu 

7 - Arourou 

8 -Enkidu 

9 - Houmbub 

10- Ishtar 
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4دیلمون» خود را به بسالمت عبور كرده، 
6اوتناپیشتیم»نزد  «

جاوید طلب  میرساند. از او نیروی جوانی و زنددی  «

روز نخوابد، زنددی خدایی به او عطا خواهد كرد میکند. اوتناپیشتیم با او عهد میبندد كه ادر به مدت هفت شبانه

و تمام داستان خود را در الواحی نگاشت.  ولی دیلگمش توان بیداری ندارد. او پس از ناكامی، خسته و زار بازدشته

داه بیدار نگشت، دویی كه هیچ در زمان نبوده س س از درون زمین نوری بر او تابید و او بر زمین خفت و هیچ

 است. 

 بررسی و تحلیل شخصیت گیلگمش

ها را و نهفته در افسانج دیلگمش، حماسه با معرفی دیلگمش بعنوان خداوندداری بافراست آغاز میشود كه رازها

ست؛ آسمانی ادیلگمش سمبل پشتکار و تالش، موجودی نیمه»بینی میکرد. آشکار و زمان وقوع طوفان را پیش

سوم انسانی است. دیلگمش از مادرش ایزدبانو، قدرت، زیبایی و تحرّک را به دوسوم او، آفرینش خدایی دارد و یک

 (.4346)خداكرمی، « ارث میبرد و از پدرش فناپذیری

زنددی قهرمان حماسج دیلگمش مبتنی بر دو مرحله است؛ مرحلج نخست آشنایی دیلگمش با انکیدو و مرحلج 

 مردی بعد از آشنا شدن با فلسفج مرگ.بعدی تالش و جستجوی راز بی

انکیدو به خواست خدایان ظهور میکند و به خواست آنها بیمار میشود و پس از چند روز در »آشنایی با انکیدو: 

(. 451بالن: ص دیلگمش، مرگ نادزیری در )پژوهشی« منتهای درد و رنج و در آرزوی زنددی صحرانشینی میمیرد

انجمن خدایان در خواب بر انکیدو ظاهر میشوند و حکم میکنند كه بعلت كشتن داو نر، تنها انکیدو به سزای »

تاری: س اسکندر، افسانج و دیلگمش رۀاسطو در )پژوهشی« شکن خواهد رسید، نه دیلگمشعمل دستاخانه و حرمت

(. پس از مرگ انکیدو، فصل جدیدی از زنددی دیلگمش آغاز میشود. او درمییابد كه زنددی جاوید، بهرۀ 37ص 

آدمی نیست و مرگ غایت هر زنددی است و جاه و مقام و قدرت و افتخار نمیتوانند جایگزین نامیرایی شوند 

، مردی، آوارۀ بیابانها میشودتخت را رها میکند و به جستجوی راز جاودانگی و بی (. بنابراین تاج و4346)خداكرمی، 

 كوه و دشتها را درمینوردد و به خطرهای زیادی تن درمیدهد.

در جستجوی جاودانگی: پیر فرزانه، اوت ناپیشتیم، نشانی دیاهی را به دیلگمش میدهد كه در هرفای اقیانوس است 

د. دیلگمش دیاه را مییابد اما آن را نمیخورد، بلکه بر آن میشود دیاه را به اوروک برده  و و جاودانی را بازمیگردان

با مردم سرزمینش در آن شریک شود، ولی ماری در یک لحظه از غفلت او استفاده میکند و دیاه را میرباید و 

ودانگی است. دیلگمش بر زمین میخورد و پوست میندازد و جوان میشود. ازاینرو مار نماد جوانی، نامیرایی و جا

نشیند و زار میگرید و درمییابد كه جاودانگی نصیب او نیست. هرچندكه دیلگمش درمییابد مرگ نصیب اوست و م

جاودانگی فیزیکی در این دنیا امری محال است، اما دلخوش است كه خاطرۀ ابدی او با ساختن بنایی باشکوه در 

در واقع قهرمان داستان به این نتیجه میرسد كه حال كه نمیتوان جسم را جاوید »اوروک، همواره زنده خواهد ماند. 

 داه شکست نخورده است )انواعكرد، میباید روح را جاودانه ساخت، پس بدنبال نام نیک میرود. در حقیقت او هیچ

وشیده از روایت، (. بالن معتقد است دیلگمش بر دیوارهای شهر اوروک و بر ستون و الواح پ454شمیسا: ص ادبی،

شده، باقی و پایدار است. قهرمان داستان بر زمین تاالر دراز میکشد تا همج پیکارهای سختش به حیاتی سنگ

 بخوابد؛ اما خواب دنیویش مبدل به خواب ابدی میشود و به جهان مرگ میشتابد.

                                                      
 4- Dilmun-   شته ستان آنچنانکه در نو سرزمین       دیلمون در روزداران با ست به جایی كه آفتاب از آن طلوع میکند و به  سومریان آمده ا های 

 .یای كنار دیلمون )خلیج فارس( نیز بتبع آن دریای طلوع آفتاب و دریای سرزمین حیات نامیده میشدزنددی معروف بوده است. در

2  -Unapishtim 



 637-654 صص ،77 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  مهر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 614

 گاو در اسطورۀ گیلگمش
است كه به طرزی نمادین با مفاهیم كامالً مشابه )همچون بعنوان حیوانی مقدس و متبرّک، نادرترین جانوری « داو»

داو در بین اقوام سومری و سامی، نماد باروری »زایی و باروری( در این اسطوره تکرار شده است. دهی، بارانبركت

-(. داو در حماسج دیلگمش كه مربوط به دیلگمش، شاه نیمه4341)خلعتبری، « خیزی زمین میباشدو حاصل

نژاد است، در شکل معنایی، اغلب بعنوان نماد اوروک، پنجمین شاه از نخستین دودمان شاهان سومری ایاسطوره

قدرت بکار رفته است. دیلگمش بازماندۀ خدادونه از نسل پدری است كه آن را منتسب به دیو میدانند. دیلگمش 

كه یادآور قوای طبیعت میباشد. ای خود از سوی ایزدبانویی، همچون داوی وحشی آفریده شده با هیبت اسطوره

نیم  _دیلگمش زورمند، چونان داو نر وحشی با قدرتی تمام، فرمان میراند. او با ریش انبوه و هیبتی نیم انسان »

 )همان(.« است« روح جنگل»و « خدای شبان»و « سرور جانوران»سوم خدایی(، خدا )دوسوم ساحت انسانی و یک

دو پاره از او، »ده از حماسج دیلگمش درباررۀ ویژدیهای این اسطوره آورده است: آمدستاحمد شاملو در ترجمج به

خدا و یک پاره از او، آدمی است... دردن افراخته و به زورمندی همچون نر داوی وحشی و عظیم است...، او شبان 

 (.61شاملو: ص  )دیلگمش،« مردم خویش و شاه ایشان است

های دندم میروید. نه از آدمیان كسی خرمن مویش زورمند چنان چون سنبلهاو به موی آن چنان است كه زنی، »

ها و جانوران دربر دارد. با غزاالن ای چون شَکان، خدای رمهای. پوشاک را پوشینهرا میشناسد، نه از یاران مدینه

)همان: ص « ند...دیاه دشت همی چَرَد، با درنددان در آبدانها آب مینوشد، با جانوران وحشی در آب شادی میک

(. او مردی است كه از اعماق دشت فراز آمده، در همج مرزوبوم بانیروتر كس است، آكنده به زورمندی. هر 64

)همان: « بازوانش به قدرت یکی صخره است. هماره بر پهنج دشت میگذرد، هماره با رمج وحوشش در چراست

 (.64ص

، انکیدو میباشد. التماس شهروندان ستمدیده از ستم ای در حماسج كهن دیلگمشاز دیگر موجودات اسطوره

دیلگمش به خدای بزرگ آسمان، منجر به خلق انکیدو، خویشتن دیگر و همزاد دیلگمش، میگردد. انکیدو در صحرا 

دالش شباهتهای فراوانی دارد. هم تنش پوشیده از موی است و دیسوانی چون زاده شد و هیبت ظاهری او با سیاه

سار به سیری آب مینوشد و همراه جانوران رد و هم اینکه با غزاالن میچَرد و با جانوران جنگلی از چشمهزلف زنان دا

انوری درنده ج-انکیدو، انسان»دالش میباشد. تنی میکند كه این موارد نیز قابل تطبیق با سیاهوحشی با لذت آب

ه، هفت جوش او را وقف پسر ماده داو الهی است با پیکر وَرزا و دیسوانی بسان زلفان زن و این سرشت آمیخت

 (.63بالن: ص دیلگمش، مرگ نادزیری در )پژوهشی« میکند؛ یعنی انسان خدایی با رفتار داو وحشی

دالش نیز چون انکیدو و دیلگمش، انسان خدایی با رفتار داو وحشی و حامی حیوانات حاللگوشت و سیاه

دالش، عالوه بر حمایت از حیوانات چهارپای اهلی، وظیفه سیاه كن است. این نرداوان ایزدی، همچوندوشحرف

هوواوا نرّه داو آسمانی یا اهدها و غول وحشتناک »تأدیب و قربانی چارپایان سركش و اهریمنی را نیز برعهده دارند. 

 «جنگل سدر از این داوان سركش میباشد كه به دست دیلگمش و با حمایت انکیدو، مجازات و قربانی میشود

 (.99)همان: ص 

تنها عامل دستیابی و حركت متعالی قهرمان حماسه )دیلگمش( بسوی زنددی قربانی شدن داوهای آسمانی، نه

جاوید است، بلکه بطور معنایی با آیینهای رستاخیزی و زنددی مجدد طبیعت نیز در ارتباط است. قربانی كردن 

مختلف، بنوعی روایتگر باروری طبیعت، وفور نعمت و قحطی داو در فصل بهار و زایش مجدد طبیعت در میان اقوام 

د. او نیز باشدالش میهای دودانج این اسطوره از دیگر نقاط مشابهت آن با اسطورۀ سیاهو خشکسالی میباشد. جنبه



 617/ ای دیلگمشدالش با شخصیت اسطورهای سیاهشخصیت اسطوره مقایسج

 

ی بخشزنددی میبخشد و جان میستاند. زنددی و مرگ در چرخج این اسطوره نیز روایتگر جهان معنوی و قداست

 ان است. به حه

داو )یا ایزدی دیگر كه از سوی داوهای ایزدی خوب هستند، هومومبا و نرّهادر انکیدو و دیلگمش نماینددان نرّه

(. در 4341خدای آسمان در اختیار ایشتار قرار میگیرد( نیز نماینددان اهریمنی و خشکسالی هستند )خلعتبری، 

ریان آب حیات بر زمین و حادث شدن رستاخیز طبیعت. حقیقت قربانی شدن داو مقدس )چون انکیدو( یعنی ج

در بطن این روایت، قربانی شدن انکیدو به جای دیلگمش )شاه جانوران( یا شاه طبیعت میباشد. نقش نمادین 

تجاوز  خواهی رعایا باكشی بسبب تعرض و بیحرمتی به نوامیس مردم و همخوانی نمادین تظلمانکیدو در مراسم شاه

دهی به زنان جوان از رسمهای مین( یا رخت بستن بركت از مزارع، كامالً مشخص است. هم بركتبه ناموس )ز

لب طبجامانده از این آیین كهن است كه تا زمانهای نچندان دور، در مناطق دیالن و مازندران ازسوی اربابان منغعت

و و دوسفند، حامیان اصلی بشر در های دادهی و حفاظت از حیوانات چارپای اهلی، دلّهاجرا میشد. نقش بركت

زنددی و قداست بخشیدن به هستی، نزول باران، تنبیه خاطیان و تملّک بر داوان از مهمترین وظایف خدای شبان 

 میباشد.

 

 گالشوجه اشتراک و افتراق گیلگمش با اسطورۀ سیاه
 دالش دارد.آمده، حکایت از وجود شباهت و خصوصیات مشترک دیلگمش و سیاهبررسیهای بعمل

 

 گالشجدول مقایسۀ ویژگیها و شباهتهای گیلگمش و سیاه

 وجوه شباهت گالشویژگیهای سیاه ویژگیهای گیلگمش

 داشتن موی بلند ی بلندی دارد.دالش موسیاه انکیدو دارای پیکری پرمو بود.

 نددینوع ز دالش با حیوانات اهلی زنددی میکرد.سیاه انکیدو با حیوانات زنددی میکرد.

 نوع پوشش دالش از پشم بز سیاه بافته شده است.لباس سیاه لباس انکیدو از پوست دوسفند است.

 تنبیه دالش دم داو را دره میزند.سیاه تکه میکند.انکیدو دم داو را تکه

 قدرت آسمانی شنیدن صدای ورزا در بعضی شبها از جنگل وجود ورزای آسمانی

 آراستگی دالش در چشمهآراستن موی سر توسط سیاه دوشستن و مرتب كردن موی انکی

ها جهت آرامش چوپانان مبارزه با شیر

 آنهاو خواب راحت 

نگهبانی از دام و دامدار و حمایت از دامهای دمشده 

 در جنگل

 حمایتی

 تجرد دالشهمسر اختیار نکردن سیاه رد ازدواج با ایشتر توسط دیلگمش

كوهی، و دریستن داو وحشی، آهو، بز

 سایر حیوانات وحشی بر مرگ انکیدو

حرفشنوی و فرمانبری داو، دوزن، حیوانات اهلی و 

 دالشوحشیِ مفید از سیاه

 همزیستی  با حیوانات

 محل مانور محدودۀ عملیات در كوه و جنگل وجود جنگل و دشت و چراداه

آوردن دیاه حیاتبخش برای مردم 

 توسط دیلگمش

ست و منابع و جانوران حفظ و نگهداری محیط زی

 مفید وحشی و اهلی برای انسانها

 بخشی عمومیتوان

 توحش قدرت زیاد و با مردم معاشرت نداشتن العاده و وحشی بودن انکیدونیروی فوق
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های مربوط به دام و دامداری استنباط میشود، در ظاهر امر، آنچه از مقایسج ویژدیها و شباهتهای ظاهری اسطوره

شکل استفاده از ابزاری است كه در اختیار آنان قرار دارد؛ اما ادر تعمق بیشتری در قضیه صورت دیرد،  نوع كار و

 های پنهانی سبب بوجودهمین باورهای نهفته در آن را بخوبی میتوان مشاهده نمود. بجرئت میتوان دفت كه باور

تا اینکه اكنون همچنان با قوت اولیه پابرجا  ها دشته و سینه به سینه در طول زمان سفر كردهفرهنگآمدن خرده

مانده است. این باورداشتها در درجج اول از نیاز افراد در جامعه شکل درفته، با كار آنان هماهنگی پیدا كرده و نوع 

دالش میتوان پی برد كه قصد این های دیلگمش و سیاهآسانی از اسطورهتولید را در جامعه بوجود آورده است. به

ها، حمایت از باروری و تولیدات كشاورزی بوده است. آنان روح جنگل و سرور جانوران هستند و با طورهاس

بخشی به دامها و غالت، در دل دامداران و كشاورزان، آرزو و امید را می رورانند و با حمایت از حیوانات به بركت

 حفظ محیط زیست كمک میکنند.

 

 گیرینتیجه
بین اذهان مردم دامدار شمال ایران، آنچنان نفوذ دارد كه میتوان آن را جزئی از زنددی آنان  دالش دراسطورۀ سیاه

ای از آنان تا آن اندازه است كه زنددی بدون وجود او را ممکن نمیدانند بحساب آورد. عمق این باورداشت در نزد عده

بخشی ددردون سازد. بدلیل همین با بركت بار آنان راِ مشقتدالش میتواند زندگو باورشان این است كه سیاه

دالش، آنان بر نظم و با پیروی از قانون سیاه اعتقاد، امید به زنددی در بین مردم دامدار افزایش یافته، كارهای روزمرۀ

دالش را موجودی مهربان، حامی دامدار و دامهای مفید و درعینحال خواستج اعتقادی قلمداد میگردد. آنان سیاه

 سختگیر و بشدت مقید به عهد و پیمان میدانند.  بسیار

اسطورۀ دیلگمش، بعنوان یک حماسج جهانی، داستان تالش و تکاپوی درخور ستایش قهرمان اصلی حماسه برای  

یافتن دیاه جوانی و زنددی جاودانی است. ساختار اصلی اسطورۀ دیلگمش در بین مردم دامیدار، از اعتقادات سنتی 

گیرد. او ایزد شبان است و بركتبخشی به محصوالت دامی، حمایت از دامها و مواردی از این دست آنیان  نشئت می

نشان میدهد در اعتقادات و زنددی دام روری و كشاورزی، نقش بسزایی دارد. برخی رفتارها مانند حمایت از دام، 

دامی از مواردی است كه در بین یا تعقیب شکارچی و مبارزه با شکارچیان حیوانات، و بركتبخشی به  محصوالت 

 این دو ایزد حامی حیوانات، مشترک است.

دالش و دیلگمش از دامدار مانند كمک به وضع حمل آسان های حمایتی سیاههای بکاررفته در سرتاسر برنامهنماد

از مگی نشان حیوانات ماده در فصل زایش، جلودیری از شکار حیوانات ماده، بویژه آنهایی كه باردار میباشند، ه

وجود اشتراكات بین این دو اسطوره دارد. این خدایان، كه در راستای حاصلخیزی زمین و باروری حیوانات تالش 

 اند، در بین مردم ارج و قرب و احترام بسیاری دارند.كرده

 كه بین دروهی از پژوهشگران معتقدند تمدن سومری برآمده از  تمدن دیالن میباشد، لذا میتوان عنوان نمود

 آمده در واكاوینتایج بدستمشتركی وجود دارد. های دالش دیالنی ریشههای دیلگمش سومری و سیاهاسطوره

های مشترک درونمایههای موردبحث، حکایت از اعتقاد و باورداشت عمیق ذهنی دارد. وجود تطبیقی از اسطوره

و تأثیرپذیری این دو تمدن از یکدیگر در آیینها  فکری، دینی، اعتقادی و فرهنگی بین دو تمدن دیالنی و سومری

 های پژوهش میباشد.و آداب و رسوم  نیز از یافته

دالش و دیلگمش، امید به زنددیِ بهتر با انتظار بركتبخشی از سوی  قهرمان داستان، در دل در اسطورۀ سیاه

م، سنتها، رفتارهای فرهنگی و پیوندهای كه حکایت از مناسبات و آداب و رسوكشیدۀ دامدار موج میزند مردمان رنج
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دالش و دیلگمش، راستکرداری، صداقت، های سیاهاجتماعی مشترک مابین دو تمدن دارد. بنمایج اصلی اسطوره

 رازنگهداری، وفای به عهد، بخشش، مهر و عطوفت میباشد.

 

 نویسندگان مشاركت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  انسانی علوم دانشکده در بمصو فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 نای اصلی طراح و داشته عهده بر را رساله این راهنمایی آقای دكتر علی محمد مؤذنی. است شده استخراج خلخال

 هایین متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به دوستآقای حبیب اهلل غالم. اندبوده مطالعه

وان به عن ثوراهلل نوروزی داوودخانیو آقای دكتر استاد راهنمای دوم  پورآقای جهاندوست سبزعلی. اندداشته نقش

 حتوایم تحلیل نهایت در. اندنقش داشته پژوهش این تخصصی راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه در نیزمشاور 

 .است پژوهشگر چهار هر مشاركت و تالش حاصل ،مقاله

 

 قدردانی و کرتش
انشگاه د انسانی علوم دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 د،دادن یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان رساله كه داوران هیئت و خلخالآزاد اسالمی واحد 

 .نمایند اعالم

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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