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 چكیده

-شينهنقراز ها و نمادهايي كه از طرح ندترين هنر بصري ايرانيان، مشحونبه عنوان مهم هاي ايراني،قالي

 گيرند و در اين ميان،دين، آيين و حتّي عرفان وام مي حماسه، ،هاز ساحت اسطورهاي خويش را 

 معرّف ها،بيشتر از ساير طرح باشندميو حيوانات  چون پرندگان جانوراني صور حاوي هايي كهطرح

ف اي به طرق مختلنمادهاي اسطورهگفتني است كه  اي اين نقوشند.اسطوره هايظرفيّتگيري از بهره

 اهرنقش تقابل و نزاع مظ ،ايكه يكي از اين كاركردهاي اسطورهاند قاليهاي ايراني بكار رفتهنقوش در 

نزاع  .رودبه شمار ميهاي تقابل و نزاع است كه نبرد شير و گاو، يكي از اين صحنه اساطيري مختلف

قابل تامّل و بررسي است كه در اين  .عرفاني و .. حماسي، آييني، شير و گاو از مناظر مختلفي چون:

زاع كه ن اين مطلب بود هاي پژوهش بيشتر ناظر بريافته بندي شواهد موجود،با توجّه به جمع ميان،

تند عطبي ساده بيشتر معرّف مظاهر كار رفته در آن نيز،اي كه نمادهاي باسطورهاست مورد بحث نزاعي 

ور روي، شير و گاو با توجّه به قدمت حضاز اين .آييني و عرفاني پيچيدة ساير معاني و مفاهيم تا بيانگر

معرّف اقليم  خويش در دامان ادب و هنر ايراني در حيطة نزاع مورد بحث، نشانگر جغرافياي ايران و

آن شير به عنوان نماد خورشيد و تابستان و حتّي خشكسالي، بيانگر تفوّق و برتري نجد ايرانند كه در 

 ز مفاهيمكه هر دو اسطوره عاري ا رودماد آب و باران و ماه به شمار ميگاو كه نبر  تاس گرما و كم آبي

مة حيات بر روي زمين اباشند و معرّف نزاعي هستند كه الزمة طبيعت و ادنيك و بد و خير و شر مي

 است.

 .گاو هاي ايراني، شير،قالي اسطوره،هنر،  :کلمات کلیدي
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 مقدّمه

يك ملّتند كه اگرچه آغازي مبهم و مه گرفته دارند، امّا هرگز به پايان ها، عصارة حيات اسطوره

اند و همانگونه كه انكار وجود هم آميخته و با تاريخ ممزوج شده نميرسند زيرا با حيات بشري در

 ن ابزاركه نخستيها نيز از آنجاشري، غير قابل انكار است، اسطورههاي نخستين در تاريخ حيات بانسان

هاي او از محيط پيرامونش به شمار ميرفته است، داراي ارزش علمي بشر براي بيان مكنونات و دانسته

 و قابل تأمّل و بررسي است. 

اهميّت بيان و حفظ اين مظاهر را درك كرد و بر دل  از  همان روزگار، انسان مهجور از خطّ و كتاب،

ريتر اني هنظهور و بروز اسبابي ديگر، به بيسخت سنگ هاي غار به تصويرگري پرداخت و بعدها با 

 ن سادة خويش درديد، با ذهيشتن را مقهور طبيعت پيرامونش ميكه خودست پيدا كرد و از آنجايي

چه را كه در هاي هستي پرداخت و هر آنبرابر ابهامات بيشمار خود از محيط، به نمادپردازي از پديده

 هاي يكنمادهاي طبيعت قرار داد؛ از اينروي اسطوره ةاقليم خويش بدان دسترسي داشت را، نمايند

اين دوره و رشد خرد انساني و  پس از .ملّت بيانگر زيستگاههاي نخستين آنان نيز به شمار ميرود

كارگيري از پديده هاي هستي در مسير ارضاي نيازها، انسان به باوري تازه از خويشتن رسيد و به ب

ت و  و در خدممقهور طبيعت نيست بلكه تمامي اين مظاهر براي ااين حقيقت دست پيدا كرد كه او 

 كه در آن انسان روي در روايت دوم از تاريخ حيات خويش، به حماسه رسيد، بيانياو ميباشند. از اين

ديد، با اهلي نمودن و به ود را در برابر حيوانات، ضعيف ميها كرد و اگر پيش از آن خرا جايگزين الهه

برد و اين بار، خود جايگزين ها براي رفاه حيات خويش، به گوهر وجودي خويش پي خدمت گرفتن آن

ها شد و عصارة نيك يك ملّت را در قالب يك قهرمان، بيان كرد و در اين باب داد سخن داد و الهه

امّا در . پس از آن، اليق دريافت اديان آسماني گرديد و در نهايت به عرفان، غايت مسير بشري رسيد

اي با توجّه به نياز اجتماع و مخاطب، اي را حفظ كرد و در هر دورهميان، تمامي اين عناصر اسطوره ينا

اي كهن چون شير با قدمتي چند هزار ساله، در حدود ها را بكار گرفت، تا جاييكه اسطورهورهاين اسط

 دويست سال پيش، نماد پرچم ايراني قرار گرفت.

محسوس به ها، آنان را در قالب هنرهاي بصري و براي حفظ اين اسطورههاي نخستين، انسان از دوره

به نقش زدن خويش ادامه داد تا زمان ن از راه خط و واژه، همكار برد و گاه در كنار بيان و حفظ آ

كه اين نقوش در قلب هنر فاخر ايراني آرام گرفت و مأواي اصيل خويش را باز يافت و در قاب قالي آن

 باني پر از نقش و رنگ و جوهر، بيانگر اصالت ملّت كهن ايران گرديد.ايراني، با ز

 بیان مسأله

صري مهم و تاثير اي ملّتها و اقوام كهني چون: ايران، هند و مصر عناسطورهشير و گاو، در حيات ا

در خدمت ذهن و قلم  هاي مختلف،هر يك از اين دو اسطوره در كسوت آيند كهگذار به شمار مي



 

 

 

 

 

 

 203/ها و متون ادبیبررسی چرائی نبرد شير و گاو در قاليهای ايرانی با تکيه بر اسطوره

ا هاند، تا جاييكه گاه خود به جاي ايزدان و الههادوار نخستين، ايفاگر نقشهاي مختلفي بوده سانهايان

ن اي حائز اهميّت است، چه در اين باب،و گاه در خدمت خدايانند. امّا آنبر سرير قدرت تكيه ميزنند 

ر ميروند و بيشت هاي نيك اقوام ياد شده به شماراه كلّي، هر دو اسطوره از اسطورهاست كه در يك نگ

 متّصف به صفات خير و اهورايي ميباشند.

ره به نحوي در يكديگر هاي اساطيري و حماسي و حتّي آييني اين دو اسطوگفتني است كه جلوه

هاي اند و حتّي اسطورة شير در دورهه دورة ياد شده امكان حضور يافتهاند كه در هر سآميخته شده

ني گرديده و داراي كاركرد ديني و عرفاني نيز بوده است، ناگفته هاي دينمادهاي شخصيّت اسالمي،

 اي، مقهوربارز طبيعي و چه از لحاظ اسطوره پيداست كه در چنين نزاعي، گاو چه از لحاظ صفات

هاي كهن ايراني، شير و گاو هر دو  حضور دارند كه در اين قدرت و شوكت شير است. در اسطوره

بيان هويّت و نمادهاي ملّي ايراني، نسبت به اسطوره گاو، از كارآيي  تاثير و حضور شير در ميان،

ا و هاي آيين مهر در اسطورهسيمرغ، محبوبترين نماد اسطوره بيشتري برخوردار است. شير پس از

اديان نخستين سرزمين كهن ايران است، هر چند گاو در نزد اقوام كهني چون هند، از  شهرت و 

زد باز در نفات نيك و اهورايي بوده و از ديردر ايران نيز داراي صامّا  ر است،قداست بيشتري برخوردا

ا، هاعمّ از كتيبه همه در آثار هنري و باستاني ايران،ميشده است. امّا با اين محترم شمرده ايرانيان،

م هستيها، گچبريها و از همه مهمتر در قاليها، شاهد نزاع اين دو اسطوره در مقابل يكديگر سفالينه

 نكه در پژوهش حاضر، به دنبال آنيم تا نخست با بيان ويژگيهاي هر اسطوره و ارائة صورتهاي نمادي

چرايي اين نزاع را مورد تحليل و  ها و متون ادبي كالسيك فارسي،شير و گاو و استفاده از اسطوره

ررسي ثار مختلف، نتايج اين بارزيابي قرار دهيم كه در اين ميان، با توجّه به تعدّد اين نقش بر پيكرة آ

 را بر روي قاليهاي ايراني محدود ميكنيم. 

 سواالت تحقیق

 اند؟در برابر يكديگر به نزاع ايستادهسوال اصلي: به چه داليلي دو اسطورة شير و گاو 
 سواالت فرعي:

 باشند؟نقشها و كاركردهايي برخوردار مي هاي شير و گاو در نزد ايرانيان، از چهاسطوره

 در نقش نزاع شير و گاو، داليل چيرگي شير بر گاو چيست؟

 فرضیّات تحقیق

 اي شكل گرفته است.نزاع شير و گاو براساس باورهاي نخستين اسطوره -1

را زي اي داراي نقش و تاثير است،آيين و باورهاي ديني در شكلگيري نزاع اين دو نماد اسطوره -2

 ب به آيين زرتشت است.شير منتسب به آيين مهر و گاو نيز منتس

 هاي بارز طبيعت با توجّه به اوصاف طبيعي دو جانور، سبب چيرگي شير بر گاو است.جلوه -3
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اي همندي از ظرفيّتهاي بعد، در آغاز بدون بهرهصرف نظر از كاركردهاي دوره اين دو اسطوره، -4

كان اين نزاع، جنگ نيكان با ني اي خويش، بيانگر اقليم ايران بوده وحماسي و آييني در هيئت اسطوره

 است و مقهوري گاو نيز دليل شكست او نيست، بلكه بيانگر نمادهاي جغرافيايي ايران است.

 شیوة انجام پژوهش

اي و با گردآوري اطّالعات به شيوة اسنادي و با استفاده از روش توصيف اين پژوهش، به روش كتابخانه

 و تحليل محتوا، تهيّه شده است.

هاي ايراني نقش بسته است، ناگزير به استفاده از اسطوره ر چرايي اين نزاع كه بر قلب قاليتفسيبراي 

هاي ايراني و بعضاً هندي هستيم و در اين راه، به منظور توصيفي كاملتر، از متون حماسي و ادبي و  

ها در ساحت اسطوره معرّفي شير و گاونيز اطّالعات نجومي و فلكي، بهره گرفته خواهد شد و در آغاز به 

پرداخته و سپس به بيان معاني نمادين آن دو در حوزة آيين و متون ادبي و... ميپردازيم و پس از 

 ارائة اوصاف شير و گاو، در نهايت به تحليل چرايي نزاع ميان آن دو خواهيم پرداخت.

 ضرورت تحقیق

ما در حكم حيوانات پيرامونمان هاي نخستين آفرينش اسطوره، جانوراني كه امروزه براي در دوره

هن هاي كي اغراق، قهرمانان نخستين اسطورهشمار ميروند داراي چنان تاثير و اهميّتي بودند كه بب

ان حتي خدايها و نمادهاي طبيعت،گاه بر سرير الهه رفتند كه عالوه بر  به عهده گرفتنبه شمار مي

يم زمين بودند كه مفاهه ساز انسانهاي نخستين اند و ياري رسان  ذهن اسطورباستاني نيز تكيه زده

ا ها از ذهنهند كه پس از خلق هنر، اين اسطورهكردن اخذ ميواسطه از طبيعت پيرامونشاخويش را بي

به دستها منتقل شدند و در دل نقوش مختلف جا خوش كرد كه يكي از بسترهاي اين نقوش، بارزترين 

 نبوغ ايراني استاست كه به تنهايي معرّف هنر، قدرت و يعني قاليهاي فاخري  هنر محسوس ايراني،

اي مزيّن به اسطوره و حماسه، بيانگر هويّت سرزمين و ملّت ايراني است. در اين و بسان شناسنامه

؛ شمار ميروندنقوش مختلف و متنوّع ايراني ب  ميان، شير و گاو نيز جزو نمادهاي مهم و پر تكرار در

اين تاثير و شكوه، بستر پژوهش مورد نظر بر روي قاليهاي ايراني پهن ميشود، از اين روي با توجّه به 

 تا چرايي اين نزاع در قالب فاخرترين هنر ايراني، مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.                                          

 پیشینة تحقیق

طور اختصاصي به بيان ابعاد همه جانبة نزاع اي بكتاب، مقاله و يا پايان نامه در حوزة عنوان پژوهش،

م خويش به بيان طرح نزاع همه، آثاري چند در ضمن فحواي كالاينشير و گاو، نپرداخته است. امّا با 

گفتني است كه براي تحليل نهايي چرايي  ترين اين آثار، اشاره ميشود.اند كه در ادامه به مهمپرداخته

يك به تنهايي به بيان اوصاف اين دو اسطوره ي بهره گرفته شد كه هراالت بسيارنزاع، از كتابها و مق

 پرداخته بودند كه در فهرست منابع و مآخذ به آنها اشاره شده است.



 

 

 

 

 

 

 202/ها و متون ادبیبررسی چرائی نبرد شير و گاو در قاليهای ايرانی با تکيه بر اسطوره

از حسام پور « بررسي تطبيقي داستانهاي شير و گاو در كليله و دمنه...»اي با عنوان مقاله -1

 .1(،مجلة شعر پژوهي، ش1311سعيد،)

سة قاياي ايران و هند، با نگاهي ساختاري به موجّه به تشابهات فرهنگي و اسطورهبا تمقالة مذكور، 

 هاي افراسياب و سياوش در شاهنامه و شير و گاو در كليله و دمنه ميپردازد.داستان

(، مجلة رشد 1331از محمّد زاده اسدا...،)« بازخواني داستان شير و گاو»اي نيز با عنوان مقاله-2

، با رويكردي آييني، در بيان چرايي تقابل مذكور، به ارائة جلوه 31و ادبيّات فارسي، ش آموزش زبان

ون چ هاي تطبيقيايت در تكميل بحث خويش از اسطورههاي اسطوره اي شير و گاو پرداخته و در نه

 نيز بهره ميگيرد و ژرف ساخت داستان را متاثّر از تراژديهاي كهن ميداند.« اديپ»

 اهداف تحقیق

 بررسي و بيان چرايي نزاع شير و گاو در نقوش ايراني، خاصّه قاليها -1

 اي شير و گاو در اساطير و روايتهاي ايرانياخت كاركردها و ظرفيّتهاي اسطورهشن -2

 بررسي و ارائة داليل چيرگي شير بر گاو در نقوش قاليهاي ايراني  -3

 مبانی نظري

استوار است، بحث اصلي نظري آن، مفهوم نماد است كه ناگفته مباني نظري اين تحقيق بر دو اصل 

اي هتشريح اين نمادها، ميتوان اسطورهها، نمادهاي يك ملّتند كه با بررسي و هپيداست كه اسطور

پرداخته و سپس در راستاي « نماد شناسي»رد، از اين روي نخست به نظريّة كهن را بازخواني ك

 .خواهيم پرداخت« ظريّه تقابلن»شناخت مفهوم نزاع، به بيان 

 نظريّه نماد شناسی

يك نام يا تصويري كه ممكن است  عبارت است از يك اصطالح، شود،يآنچه كه نماد ناميده م» 

قتي نماد و يك كلمه يا يك شكل، نمايندة شيئي يا مفهومي در زندگي روزانه باشد. به بيان ديگر؛

ونه به سه گتوان نمادها را مي م خود داللت كند.است كه به چيزي بيش از معني آشكار و مستقي

در برگيرندة پذيرش سادة پيوندهاي ادهاي قراردادي است كه نم گونة اوّل، بندي كرد؛تقسيم

نمادهاي تصادفي است كه  گونة دوم، مداومي است كه عاري از هر مبناي ديدني يا طبيعي است.

 ارتباطهايي است كه از طريق تماسهاي تصادفي،برگرفته از وضعيّتهاي صرفاً موقّتي و بر بنياد 

 د،نمايانطة دروني ميان نماد و آنچه را مينمادهاي جهاني است كه راب پديد آمده است و گونة سوم،

 (.44فرهنگ نمادها، ص: «.)برقرار ميسازد

 اروي؛ اگر هنر رنة سوم، بيشتر مرتبط است. از اينبحث ما در اين پژوهش، به تعريف نماد در گو

 ميتوان مالحظه كرد كه تسهيل كننده فهم امور پيچيده و پر رمز و رازي چون اسطوره بدانيم،

جهاني و  آرزويي شخصي را به مدد نمادهاي كلّي،درست به شيوه رويا،  هنرمند در اثرش،»

كار (. در مورد ارتباط نمادهاي ب33-36نماد پردازي، ص: «.)بخشدتحقّق مي قراردادي يا فردي،
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ي هاداراي جنبه نمادگرايي در فرش و قالي ايراني،»ميتوان گفت كه  ر قاليهاي ايراني،رفته د

مختلفي است كه از طرفي با فرهنگ باستاني ايرانيان در ارتباط است و از طرفي با تفكّر ديني و 

بررسي نقش نمادين ترنج در فرش ايران، ص: «.) اسالمي كه در طول تاريخ با آن ادغام شده است

11). 

 نظريّه تقابل

ي بررس) «.اساس تقابلها و شباهتها عمل كندهمواره در پي ساختاري است تا بر كار ذهن بشر ساز و»

پذير ريف اصطالح تقابل به سادگي امكان(. تع62ص:  ساختار تقابل رستم و اسفنديار در شاهنامه،

تقابل »اند. زيملپيشنهاد شدهبرابر آن نيست، زيرا معادلهايي چون نزاع، تضاد، دوگانگي و دشمني در 

اين تقابل، براي  حسد و رشك و مطلوبيّت ميداند، اجتماعي و كلّ جامعه را ناشي از نفرت، در گروه

نظريّه هاي جامعه «.)يابي به وحدت طراحي شده استحلّ و رفع انواع دوگانگيها در جهت دست

خصوص در طبيعت و طبع است، بي مفاهيم زندگي در جريان (.تقابل در تمام13-13ص: شناسي،

آدمي؛ مانند شب و روز، گرمي و سردي و ... كه الزاماً اين تقابلها به تزاحم و تنازع نميكشد، زيرا 

ت گام بر ميدارند، كه نياز نيستمامي اين اضداد براي رسيدن به وحدتي كه الزمة بقاي طبيعت است 

 جاري و ه در كنار يكديگر به صورت مقطعي،يك ديگري را مقهور كرده تا ادامة حيات دهند، بلكهر

پردازي نمادند. امّا ذهن اسطوره ساز انسان است كه بسته به ويژگيهاي هر يك از اضداد، به ساري

ر هگيهاي طبيعت نقش داده و د از طبيعت و پيرامونش، به روزمرپرداخته و در تلقّي احساسي خو

 ،ادامة زندگيش بسته به دوام آن است را يكسرهاو و طبيعتي است كه آنچه را كه سبب حيات بخشي 

 ها، نشان دار ساخته است.ن مفاهيم ساده را در قالب اسطورهو اينمادهاي نيك دانسته 

 هامطالعات و بررسی

 هاسیماي شیر در اسطوره

 برخي از موجودات اساطيري نظير شير، عقاب، گاو، مار و ... خود در عالم طبيعت داراي صورت و ما

دليل صفات بارزي از شكوه و مهابت، يكسره وارد عرصة يباشند كه گاه خود اين جانور، ببازاء خارجي م

اي خود، به صفاتي آراسته ميگردد كه بالواقع اي برجسته نمودن نقش اسطورهاسطوره ميشود و گاه بر

 در طبيعت، فاقد آن ميباشد، نظير تصوّر بال و پر براي اسب، مار و...

كه از دير باز در صحنة طبيعت، داراي چونان ان، شير از جمله جانوراني است كه به سبب آندر اين مي

مانندي است كه در اي و بيدن صفاتي نو، داراي صفاتي اسطورهقدرت و شكوهي است كه بدون افزو

ي اي و آثار باستانينة حضور شير در روايتهاي اسطورهپيش»نياي حقيقي نيز بدان متّصف است. د

روزگاران  و از« 21شناخت نمونه هايي از فرش ايران، ص:«.)راني، به سه هزار سال پيش ميرسداي

اسب و عقاب، نماد سرزمين كهن  هاي محبوب و اصيل ايراني چون، سيمرغ،نخستين در كنار اسطوره



 

 

 

 

 

 

 202/ها و متون ادبیبررسی چرائی نبرد شير و گاو در قاليهای ايرانی با تکيه بر اسطوره

ريايي آنگاوري ايران، معرّف آيينهاي كهن ايراني، نشان سلطنتي پادشاهان و بيانگر اقليم و روحيّة ج

اسانيان، به صورت نماد سلطنتي اشكانيان و س در عصر هخامنشيان،اين نقش در »تباران بوده است. 

هاي ايران خت جمشيد، ظروف و منسوجات و سكّهآمده و نشان از قدرت و عظمت است كه بر تدر

يات ويه به حباستان نقش بسته است و  با ورود اسالم به ايران نيز خاصّه در دورة سلجوقيان و آل ب

(. كه در ميان تمامي بسترهاي 4تجلّي نقش ماية شير در قاليهاي دورة صفوي، ص: «.)خود ادامه داد

كاركردي نقش شير، استفاده از آن در قاليهاي ايراني از ارزش و اهميّتي ديگر برخوردار است، زيرا 

ار كو بطور يقين نقوش با  قالي و فرش شناخته ميشود ايران در عرصة هنر در محيط بين الملل ب

سطوره اي كهن آرميده رفته در آن نيز، از باب تزيين و آرايش نيست بلكه در نهان هر نقش و گره، ا

ترين آنها خطها و در عين حال خوشين كاغذ، بهترين و زيباترين واژهكه در بهتراست و از آنجايي

ي اميكند كه مهمترين نمادهاي اسطورهترسيم ميشود، در مورد نقوش قالي ايراني نيز اين حكم، صدق 

همه، حضور شير در قلب قاليهاي ايراني، غايت ايناند. امّا با ني در نقوش اين قاليها جاي گرفتهايرا

حضور او در نمادهاي ايراني نيست زيرا در دورة قاجار، شير به فاخرترين و واالترين كاركرد خود در 

 ار خورشيد، نماد پرچم و هويّت ايراني ميگردد. نزد ايرانيان دست پيدا ميكند و در كن

يك شكارچي غالب و قهّار،  شير با تمامي شكوه و قدرت خويش در عالم طبيعت نيز نمادي است از

نزاع آن با ساير موجودات  اي خويش، ازلم اسطوره نيز با توجّه به تأويلهاي اسطورهروي در عااز اين

افته كار رفته از شير نيز تجلّي يبالطبع اين مفاهيم در نقوش ب كهاي سخن به ميان رفته است اسطوره

است و در نقوش مختلف از جمله در تخت جمشيد، شاهد نزاع شير و گاو هستيم كه نشان از قدمت 

 نزاع ميان اين دو اسطورة كهن است. 

 اي ايرانی نمادين شیر در روايتهاي اسطورهمعان

 باز كانون توجّه آدميانقدرت، شجاعت و شكوه ظاهري از ديرن، چور با توجّه به ويژگيهاي طبيعي شي

بوده است و تعميم شخصيّت شير به سلطان جنگل و پادشاه حيوانات نيز از اين مفاهيم كهن سرچشمه 

طور كه انسان سرآمد موجودات و مخلوقات زمين نظر به انسان شبيه است زيرا همانميگيرد و از اين 

مظهر مهر و  هاي كهن،شير از دوره» ر حيوانات و جانوران تلقّي ميشود.است، شير نيز سرآمد ساي

حرارت، سوزندگي و نماد  نشان قدرت،»  ( و از سوي ديگر،111ص:  از اسطوره تا تاريخ،«)روشنايي

دليري و آمادگي براي  نماد پاكي، ستارة هرمز)مشتري( و نماية آتش و خشكي و از سويي ديگر،

 (.325و131مهرة مهر، ص: «.)ستجانبازيهاي آرماني ا

هاي شير در عالم طبيعت ارتباط دارد، اين اسطوره داراي ا ويژگيعالوه بر معاني نماديني كه مستقيماً ب

 ابهت، ،آتش»كاركردهاي نمادين ديگري نيز ميباشد كه از معاني ديگر نمادين اين حيوان، ميتوان به

 لطنت،س روح زندگي، سبعيّت، سلطان جانوران، دالوري، تابستان، پيروزي،پرتو خورشيد،  پارسايي،

مواظبت و  مراقبت، گرماي خورشيد، نفس، قدرت الهي، قدرت قدرت، فكر، غرور، عقل، شجاعت،
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ها و نمادهاي ايران و هند در عهد باستان، ص: درآمدي بر اسطوره«.) ي اشاره كردنيروهاي اَبَر انسان

54.) 

شير بدان متصّف است، نماد مهري آن در آيين ميتره و يا مهر پرستي  ترين نمادي كهبا اينهمه، مهم

 حكايت ميكند. اي خويش،كاركرد آييني شير در ساحت اسطورهاست كه از 

 ینهاي کهن ايرانیسیماي شیر در آئ

ه هاي كهن ايراني باز ديرباز نمايندة ايزدان و الههشير به سبب هيبت ذاتي و شكوه و مهابت ظاهري، 

شير مظهر ايزد مهر بوده و چون مهر خود سمبل آرياييان  در اجتماعات آريايي،»رفته است. مي شمار

بعدها  اند كهدانستهشير را شاخص و نشان آرياييها مي بوده است، ملل آن روزي جهان هم، كهن

 (.116ص:  شير و نقش آن در معتقدات آريايي، «.)عالمت پادشاهان ايران شد

ار ين مردم آن روزگطور اخص، نمايندة بهتربار هر ايراني بوده است بعدها بر نماد تكه شيعالوه بر آن

گردد در حالي كه دربردارندة اين معني لطيف بود كه هر ايراني خود به تنهايي شاخص يعني شاهان مي

 همه در آيينهاي باستاني ايراني، شير همواره حضور داشته استنماد شجاعت و دالوري است. با اينو 

كه بسته به نوع آن آيين داراي نقشهاي مختلفي است كه با وجود تفاوت نقشها، تمامي آنها بيانگر 

ف زرتشت دارد، داراي اوصا صفاتي نيك و اهورايي است. شير در آيين كهن مهر كه قدمتي طوالنيتر از

مّا پس از ظهور آيين اي از ميترا يا مهر بوده است اجلوه در نزد مادها و پارسيها،»تري است و برجسته

يد از تخت جمش«.)رامزدا، گراميترين فرشته بشمار ميرفته استزرتشتي در نزد ايرانيان و پس از اهو

 (. 135نگاهي ديگر، ص: 

 اسطورة شیر در آيین مهر پرستی

ها به آن، همگي از محبوبيّت شير اوصاف شير و تشبيه خدايان و الههستودن پادشاهان و پهلوانان به 

تعميم و تشبيه » از نكات بسيار بارز در آيين مهرى، نزد ايرانيان حكايت دارد و در اين مياندر 

د امّا از نپرندگان نمونة آشكار اين جلوه،. به مهر يا ميتراست موجودات زمينى به خورشيد و در نهايت،

د شباهت دارد و يال اين جانور به پرتوهاى خورشي شير است. هاى مهر يا ميترا در زمين،ديگر جلوه

اهميّت و قداست شير در باورهاي مردمي نيز، از ارتباط اين حيوان با خورشيد ناشى شده 

 (.23، ص: بازخواني داستان شير و گاو«.)است

گاه پا را فراتر گذاشته و خود نمايندة خداوند مهر ميگردد، شير  پس از سيمرغ كه در نمادهاي مهري،

داراي ارزش و اعتباري عظيم است و از همان آغاز در مكانها و معابد  تري از آن،پايين نيز در مرتبة

ها، شيرمردان دستهاي ميترا به شمار در مهرآبه»و تاثيري چشمگير دارد.منتسب به مهرپرستي حضور 

ه دشمنان يافتند كاين اجازه را مي شد،با بر پيشاني يا دستانشان نقش ميآمدند كه وقتي خال چليمي

 (.325مهرة مهر، ص: «.) ان شكنان را با آذرخش خود، مجازات كنندميترا و پيم
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ز رفان مهري نيپرستي تنها در نقش و نگار، خالصه نميگردد، بلكه در عاسطورة شير در آيين مهر

ر ها دبانوان بوده و از واالترين مقام صفت شيردوش را كه ويژة ايزدان و ايزد» كهحضور دارد تا جايي

فاده از عنصر شير وصف و ستايش شده است را با استيسلوك آيين مهر محسوب مهفت مرحلة سير و 

در مراتب عرفاني متصوّر در  (. عالوه بر اين نوع از گراميداشت مقام شير،131همان ص: «.) كردندمي

در مراحل هفتگانة سير و سلوك آيين مهرپرستان، شير در مرحلة » آيين مهري نيز، شير حضور دارد و

 (.111ص:  شير و نقش آن در معتقدات آريايي،«.) عنصر آتش است ايگوي سوم،

 هاسیماي گاو در اسطوره

اهورايي آن به جنبه هاي هاي نيك و اي دوگانه است كه جنبههاي ايراني، گاو داراي چهرهدر اسطوره

في مختلژگيهاي چيرگي دارد. وي اي كه برخاسته از ضعف ذاتي او در ساحت طبيعت است،منفعالنه

ادبي آن وجود دارد و ميتوان اينگونه  از گاو در روايات اساطيري، حماسي، نمادهاي آييني و كاربردهاي

مّا ا اي است سرشار از مضامين حماسي و قهرماني،اي گاو به تنهايي، اسطورهگفت كه هويّت اسطوره

هاي به ميان ميايد ظرفيّت سخن كه از اين اسطوره در مقابل اساطير اصيل و محبوبي چون شير،هنگامي

 اي آن به بوتة آزمايش كشيده ميشود.اسطوره

 آنها را خلق و حفظ كرده است، هاي آفرينش كه هر ملّيت با توجّه به ويژگيهاي خود،در اسطوره

نخستين انسان و نيز نخستين حيوان. به اعتقاد ايرانيان  هاست، نخستين ايزد،سخن از نخستين

اي اسطوره ه«.)وان جهان گاو يكتا آفريده رنگش سفيد و مثل ماه تابان بودنخستين حي» باستان،

حيوانات  كه مرحلة خلقتپنجمين مرحله از آفرينش »(. به اعتقاد آنها، اين گاو در11ايراني، ص: 

سودمند را با خود داشت و اين  وجود آمده است كه تخم كلية چهارپايان و حتي برخي گياهانبوده، ب

آن  شير و نقش «.)رفت حيواني بود زيبا و نيرومندلوق زنده در روي زمين به شمار ميها مخگاو كه تن

هاي آغازين گاو حتّي با اسطوره نخستين انسان نيز پيوند اسطوره (.111ص:  در معتقدات آريايي،

 «.)داردخود همراه  معناي گاو را در نام اي ايراني،كيومرث شخصيت اسطوره»خورده است، چنانچه 

 (.111ص:  آفرينش خدايان راز داستانهاي اوستايي،

چنان از تاثير گاو بر زايايي زمين سخن به ميان رفته است كه عالوه  هاي نخستين،در ساحت اسطوره

بر اشاره به اوصاف طبيعي گاو در دنياي حقيقي، از يكساني خدايان در اقوام كهن نيز حكايت ميكند 

 با توجّه به ويژگيهاي بارز هر قوم، امع و معنا گرفتن هويّت مرز و جغرافيا،كه بعدها با گستردگي جو

هاي يكسان فراهم گرديد كه در اين هاي جدايي اسطورهايي نو و مختص آفريده شد و زمينههاسطوره

 نهايييئاي فاخر خود ادامه داد و امّا در ايران تحت تاثير آاو در نزد هنديان به حيات اسطورهميان، گ

 هاي بعدي از اهميّت و تاثير قرار گرفت. چون مهرپرستي در مرتبه

 معانی نمادين گاو
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هاي هاي كهن كه مربوط به دورهكه اسطورهجايي ن است و از آناي كهگاو در نزد ايرانيان اسطوره

واسطه از مظاهر ساختاري ساده برخوردار است و بي كه در ظاهر، ازنخستين بشري است عالوه بر آن

را انساني كه نخست خويشتن خود نشان از قدمت اين اسطوره نيز دارد؛ زي زمين اقتباس شده است،

پردازي با بهت و حيرتي شگرف، به اسطوره هاي خويش ساخت ود اسطورهشناخت، زمين را مهرا نمي

 نگاهش معطوف به آسمان از اين مظاهر طبيعي پرداخت و آنگاه كه زمين را به سخرة خويش گرفت،

انگيز خويش در آسمان، مخاطب ذهن اسطوره ساز انسان اين ميان، پرندگان با پرواز سحر شد كه در

با  زد ايرانيان در مقايسهقرار گرفتند كه از اينروي، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه اسطورة گاو در ن

مظاهر آسماني  همه، گاو زميني نماداي قدمت بيشتري است، امّا با اينهايي چون سيمرغ، داراسطوره

گاو را دستماية شناخت آنها قرار  نيز ميباشد و انسان مبهوت در برابر طراوت باران و روشنايي ماه،

-كاركردهاي نمادين گاو در اسطوره در اين ميان، مفاهيمي چون باران و ماه از مهترينده است كه دا

مت عال ر ايران باستان شاخ گاو مادّهكه دبطوري گاو در اساطير ايران نماد ماه است،»هاي ايراني است. 

گاوي سفيد رنگ است كه پس  در نخستين اسطورة آفرينش ايران،خورشيد يا ماه بوده است.  عقل،

 كه شاخهاي گاو كه همانند هالل ماه است،ميرود تا پاكيزه گردد. بطوري ه ماهاز جنگ با اهريمن ب

بررسي تطبيقي نقش گاو در اساطير و هنر «.) دارداي بر نمادينه بودن ماه در اين حيوان خود اشاره

 (.123ايران و هند، ص: 

 از آن به در يك سرود روحانى ايران باستان، سمبل آب، باران و طوفان است.» گاو عالوه بر نماد ماه، 

(. عالوه بر نمادهاي باستاني 113همان ص: «)عنوان منبع وفور و عامل تمام خوبيها نام برده شده است

هاي آب و باران هستيم ا تيشتر و آناهيتا به عنوان الههدر زمينة آب و باران، شاهد ارتباط آن ب گاو

تجسم دارد كه يك تجسم او گاو نر  11بهرام » ها.اي است در خدمت اين الههاسطوره كه گاو نمادي

(. 41-42ص:  شناخت اساطير ايران، «)زرد گوشزرين شاخ است كه به شكلهاى تيشتر شباهت دارد

ايزد باران نيز گاه به صورت گاو تجلّي » گاو است كه عالوه بر اين، يكي از مظاهر تيشتر،

ن گاو ساير معاني نمادي (.23ص:  مفاهيم نمادين مهر و ماه در سفالينه هاي پيش از تاريخ،«.)ميكند

نشان » گاو نيز، در برخي اسطوره ها (.435ص:  شناخت اساطير ايران،«.)نماد زمين»عبارتند از 

 (.42ص:  ،بررسي تطبيقي اسطورة گاو در اساطير ملل مختلف«.)زمستان است

 ینهاگاو در  ساحت آئ

اثير فراوان است و بعدها در گاو در آيينهاي كهن ايران چون مهرپرستي و زرتشتي، داراي نقش و ت

 كرد.كاركردهاي متفاوتي پيدا  ،ي اسالمي و با ظهور عرفان اسالميهادوره

 پرستیگاو در آيین مهر
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د ت، در مصاف مهر و خورشيپرستي، با توجّه به آنكه گاو منتسب به زمين و آب و باران اسدر آيين مهر

ر اي است كه بيشتداراي صفات بارز و برجستههمه ج و قربي مهين نيست، امّا با اينداراي ار ،و آسمان

ر است كه داره شد، گاو به تنهايي نماد نيكي كه پيشتر اشدر خدمت نمادهاي مهري است و همانطور

مهري، بارها به قرباني  در آيين هاي ايراني، داراي ارج و قرب فراواني نيست.مقايسه با ساير اسطوره

 اشاره شده است. كردن گاو

ه ان در ايران ناديدتوان نقش مهم گاو را در تربيت فريدون به عنوان بنيانگذار مهرگبا اينهمه، نمي

نام »داراي تاثيري حياتي است. تا جاييكه پرستي ي گاو در توسعه و تثبيت آيين مهررو، از اينگرفت

ن، گاو را توتم دودمان فريدون اجداد فريدون با نام گاو آميخته شده است و برخى از پژوهشگرا

 .(32همان ص: «.)دانندمي

 سیماي گاو در آيین زرتشت

داراي نقشهاي متفاوتي است و در اين ميان، در آيين  زرتشتي،گاو در ساحت دو آيين مهرپرستي و 

زرتشت داراي ارج و قربي واالتر است كه ميتواند برخاسته از حمايتي باشد كه در اين آيين در قبال 

ايشگر تاي انسان نزديكتر است سومان صورت ميگيرد و چون آيين مهرپرستي به حيات اسطورهمظل

هاي بعدي، موجودات ضعيف منكوب و تحقير نميشوند ار ميرود اما در دورهقدرت و توانايي نمادها بشم

بلكه مورد حمايت قرار ميگيرند. مانند حيات حماسي ايران كه در آن پهلوانان و شاهان در خدمت 

روي، در آيين زرتشتي از گاو حمايت و پشتيباني ميشود. افع آنان به شمار ميروند. از اينمردم و مد

رفتارهاى زشت و ناپسندى كه قبل از ظهور زرتشت وجود داشته است، كشتن حيوانات  يكى از»زيرا 

بينيم سخت مبارزه كرد و در گاتها مى و چهارپايان مفيد به طرز وحشيانه بوده است.زرتشت با اين كار،

به ، 33كه به كسانى كه گاو را با فرياد و شادمانى قربانى ميكنند نفرين فرستاده ميشود و در هات 

به  ت()بهش كه روزى در بوستان اشا از گاوان پرستارى ميكند نويد داده ميشود كسى كه با كوشش،

 (.333اساطير و فرهنگ ايران، ص: «.)سر خواهد برد

چون زاد اسپرم نيز، از اهميّت گاو سخن به ميان رفته  متن صريح اوستا، در متون پهلوي عالوه بر

كه اهورامزدا براى پايان دادن جنگ، گاوي بزرگ  ه نام مرزياب،گاوي است ب»است و در آن، سخن از 

شد و در هنگام جنگ اى نگهدارى مييدا بود و در بيشهآفريد كه مرز ايران و توران بر پشت آن پ

 (.314تاريخ ادبيّات در ايران، ص: «.)شدوسيلة آن گاو، مرزها شناخته ميب

 ز داستانهايوانان بر آيين مهر بودند چنانچه اگفتني است كه قبل از ظهور زرتشت، شاهان و پهل

ميايد كه پيش از ظهور زرتشت و به تخت نشيني گشتاسبيان، ميان پهلوانان و شاهنامه نيز چنين بر

سايش و اختالفي بر سر موضوع آيين و دين مشاهده نميشود كه اين مساله، از اشتراك آييني  شاهان،

ميان اين دو گروه حكايت دارد. اما پس از زوال خاندان كيانيان، شاهد رويارويي پهلوانان و شاهان 
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كيكاووس  ،رويگستري شاهان ايراني است و از اينايراني در مصاف يكديگريم كه بهانة اين كارزار، دين 

يكى از اعمال جابرانة كاووس كشتن گاوى  بر روايات كهن،بنا»نيز منتسب به آيين مهري است كه 

)همان(. اما اين رفتاري كه منتسب به كم خردترين شاه ايراني «كه حافظ مرز ايران و توران بود است

او ه در آيين مهري گاست توجيهي بر دشمني آيين مهر با نمادهاي زرتشتي نيست و با توجّه به آنك

گاو » اين موضوع نيز، مهر تاييدي بر اين دشمني نيست، زيرا به گفتة زاد اسپرم، قرباني ميشود،

م سوشيانس و يارانش كشته ميشود و از آن خوراك هدايوش، گاوى است كه در آخر الزمان در مراس

اساطير و فرهنگ )« دهند و همه مردم جاويدان ميشوندمرگى تهيه ميكنند و به مردم ميبي

 (.611-612ايران،عفيفى ص: 

نشانة اشتراك مهر پرستي و زرتشتيگري نيز در اين است كه اهريمن دشمن مشترك اين دو آيين 

ظاهر ميشود  -بارزترين نماد اهريمن -است و چنانچه در ساحت مهرپرستي، سيمرغ در مصاف با اژدها

 اهريمن،گاو نخستين را كه از دست راست اورمزد آفريده است،» و بنا به روايات و اساطير زرتشتي نيز،

در شاهنامه نيز، ضحّاك يا اژدهي  (641ص: 2ج  فرهنگ نامة جانوران در ادب فارسي،«)نابود ساخت

روي در نزاع مهر و گاو، با ر داستان فريدون را ميكشد از ايندهاك كه نماد اهريمن است گاو برمايه د

دة اهريمن، اتّهام اهريمني بودن گاو رد ميشود و گاو در رديف نمادهاي كشته شدن آن به دست زا

 شك دراين روايات چنين بر ميايد كه بي لذا ازخود دشمن اهريمن است،  مهري چون سيمرغ و شير،

نزد ايرانيان، اهريمن، مار و اژدها نمادهاي شوم و شيطاني هستند امّا در مورد نمادهاي مهري و 

 نميتوان چنين حكمي صادر كرد. زرتشتي، به يقين

 سیماي گاو در عرفان اسالمی

كه به عنوان نمادي باستاني، پس از او نماد محبوبي نيست بر خالف شير گ در عرفان اسالمي نيز،

المي نمادي از نفس در عرفان اسگاو  ورود اسالم به ايران نيز به حيات پر افتخار خويش ادامه ميدهد،

كشتن گاو نمادي از رهايي آدمي از مهالك نفساني و پيوستن به حق و ملكوت » روياست كه از اين

است. در اين تقابل، انسان كامل به شير و نفس امّاره به گاو تشبيه شده است. چنانچه موالنا، شير را 

 (.14ص: ر در قاليهاي دورة صفوي، تجلّي نقش ماية شي«.) نماد انسان كامل ميداند

 و گاو در پهنة قالیها نقش گرفت و گیر شیر

اي كه از شير و گاو بيان شد، سبب تقابل اين دو موجود در مصاف يكديگر شده سطورهظرفيّتهاي ا

لف بر هاي مختيل ايراني تاثير نهاده و به گونههاي بصري و اصه اين رويارويي از ديرباز بر هنراست ك

هاي تخت جمشيد و در نهايت در يوار نوشتهد اند كه نشان اين تقابل را در گچ بريها،آن متجلّي شده

نقش حملة شير به گاو از پشت سر را به كرّات در هنر ايراني شاهد »ميتوان به نظاره نشست.  قاليها،

هستيم كه در اين گرفت و گير، شير كمر گاو را به دندان گرفته و پنجه را در پشت حيوان فرو برده 
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 در حالي كه هيچكدام از اين دو موجود، يا خير و شر ميدانند،عدّه اي آن را جدال نيكي و بدي  است.

 (.3همان ص: «.)اهريمني نيستند

 تحلیل چرايی نزاع شیر و گاو

دبي و ا حماسي، ديني، نخست فرضيّات چرايي اين نزاع با شواهدي ارائه ميشود كه از متون باستاني،

كلّي، به تحليل دليل اصلي اين رويارويي خواهيم ... بر ميايد و سپس با توجّه به اصل بسامد و نگاهي 

 پرداخت.

 نزاع آيینی

ها و روايات اساطيري موجود، به موجب افسانهگاو منتسب به زرتشت و شير منتسب به مهر است. 

پيمان دوستي و مودّت بست سپس به گاو  متولّد شد با خورشيد زورآزمايي كرد و با آن چون مهر»

آور در كوهساري به چرا مشغول بود شاخش را به چنگ حيوان رعب گاميكهنخستين حمله برد و هن

 و كوفته خسته گرفت و بر پشتش سوار شد و سرانجام گاو نخستين كه بر اثر كوشش بيحاصل خود،

وح آن ر شده بود مجبور به تسليم گرديد و به دست مهر كشته شد و چون گاو نخستين كشته شد،

 – 113شير و نقش آن در معتقدات آريايي، ص: «.) به اهورامزدا شكايت برد آسمان رفت و از مهر به

111.) 

مهر را نه مخلوق اهورامزدا، بلكه خداي مقدّم بر آن از نظر تاريخي به  گفتني است در اين پژوهش

ما در ا شمار مياوريم كه با ظهور زرتشت، از مقام خدايي خويش به مقام يك فرشته تنزّل يافته است

نزاع مستقيم گاو با خود مهر  گاو قبل از مهر متولّد شده است و نخستين نزاع آنان نيز، روايات، اين

است كه بعدها اين نزاع در قالب قاليهاي ايراني به نزاع گاو با نماد مهري چون شير محدود شده است. 

مقهور او ميگردد و نوع حملة در اين روايت، گاو مقدّم است بر تولّد مهر، امّا سپس با مظلوميّتي تمام 

همه،در اين نزاع، آيينها با يكديگر در نزاع نيستند بلكه يقا بسان شكار شير است. با اينمهر نيز دق

ا نيست گاو نمايندة آييني جد نمادهاي يك آيين با يكديگر به رقابت ميپردازند. زيرا پيش از تولّد مهر،

اين گاو را  هاي خود و افزودن ارزشهاي خود،بيت پايهر مهر است و مهر براي تثبلكه تنها مقدّم ب

ميكشد، چون خود مهر در مرتبت بعدي اهورامزدا قرار دارد از اين روي به جبران اين تنزّل مقام، گاو 

شير جايگزين اين نزاع  كم كم به جاي مهر،برد و بعدها، تسب به اهورا مزدا است از بين ميرا كه من

 ميشود.

يرا ميسازد ز دون اهميّت و تاثير گاو در پروردن فريدون، فرضيّة نزاع آييني را منتفياما در دورة فري

در آيين مهري است. پس با توجّه اهميّت گاو در منبع متقني هاي شاخص فريدون خود، از چهره

چون شاهنامه كه در آن فردوسي نه طرفدار آيين مهري است و نه زرتشتي، فرضيّة تقابل آييني در 

رتشت نتسب به آيين زشير و گاو منتفي است زيرا اسطورة گاو منتسب به اهريمن نبوده، بلكه ممورد 
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روي در اين نبرد، نميتوان از شتراك بنا نهاده شده است، از اينكه جوهرة اديان بر ااست و  از آنجايي

 سراغي گرفت. نبردي ديرين و كين خواهانه،

خود در آيينهاي بعدي، فراز و فرودهايي را تجربه  گفتني است كه شير نيز با حفظ نسبي جايگاه

 مهر به پشت صحنه پس از ظهور زرتشت،»زيرا فرمانروايي مطلق نيست  ميكند و در سرير ايراني،

شاهنشاهان اولية هخامنشي، هيچ اسمي از مهر و آناهيتا در سنگ  رانده شد و در دورة پادشاهي

ي و بعضي مهرها زرتشتي است و شايد نقش مُهر داريوشكه به سبب نفوذ مذهب  ها نيستنبشته

خاطر و براي تقويت مذهب زرتشت بوده  همينيدهد شاه، شيري را شكار ميكند بديگر كه نشان م

همه، فراواني نقش و مجسمة شير در اين سالها نشان ميدهد كه اعتقاد باطني مردم و مّا با اينا باشد.

: همان ص«.)مراسم قرباني بر پا ميدارد چنانكه خشايارشا براي مهر، بوده است، پادشاهان هنوز باقي

116- 113 .) 

گاو در آيين مهري داراي ارزش است مانند شيري كه هنوز در نزد  هاي شاهنامه نيز،در حماسه

پس در سيرت پرستش، اين دو آيين در موازات يكديگر  پادشاهان زرتشتي ساساني مورد احترام است

دار ظهور ميكنند كه در آيين مهري، با توجّه به عداد و حوصلة مخاطب در سيري معناو بنا به است

مخاطبان نخستين تعاليم ديني در باورهاي اسطورهاي به منصة ظهور ميرسند و سپس با توجّه به 

 اي تهي شدههنگي، كم كم از ظرفيّتهاي اسطورهسطح رشد آگاهي مخاطب و تغييرات اجتماعي و فر

براي بحث منطقي و فلسفي صريح و روشن آماده ميسازند. زيرا فريدون به عنوان نخستين  و زمينه را

ه وجّه بحيات خويش را از گاو وام ميگيرد پس چگونه ميتوان بدون ت پادشاه مهر پرور و مهر پرست،

كه آنپرستي، گاو را نمادي غير مهري و در نزاع با آن دانست حال هاي مهراين تاثير در تثبيت پايه

م شگام از آيين به عقب نهاد و به حماسه رسيد و حتّي از حماسه هم چ براي تفسير اين نزاع بايد يك

 توان چرايي اين نزاع را در نمادهاي طبيعت جست و جو كرد.پوشي كرد و به اسطوره رسيد آنگاه مي

 مراسم قربانی کردن گاو در آيین مهري

گاو اهورامزدا را  يي است كه نشان ميدهد مهر،هامعابد مهرپرستي، حجاريها و مجسّمهدر »

 .پرستي با گاو نيستدليل نزاع آييني مهر كشتن گاو در مراسم مهري نيز، (.113همان ص: «.)ميكشد

ر كه آغاز بهار است، بر اين پايه استوار است كه ب انگيزة اصلى مراسم قربانى گاو در آيين ميترا،» بلكه

زمين جريان پيدا ميكند و بر اثر آن گياهان ميرويند و جانوران پديد خونش بر  اثر كشته شدن گاو،

 هاى گندم وچون ميترا گاو را ميكشد، معجزة تكوين به وقوع ميپيوندد و از بدنش خوشه ميايند.

. «درخت تاك و انواع گياهان بيرون ميايد و غلبة شير بر گاو، اشاره به سپرى شدن زمستان)شير(است

همين قرباني كردن گاو در (. كه 41-42ص:  سطورة گاو در اساطير ملل مختلف،بررسي تطبيقي ا)

 فصل بهار نشان از نقش پررنگ آن در طبيعت دارد.
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كشد اهريمن گاو را مي تنها موجودات بد سيرت، گاو را قرباني نميكنند زيرا درست است كه در رواياتي،

 يين مهر و حتّي در آخر الزمان خود سوشيانت،هاي بعد شاهد قرباني شدن گاو  توسّط آامّا در دوره

يني پرستي دليلي بر اقامة نزاع آيرباني ميكند. پس كشتن گاو در مهرگاو را ق به عنوان موعود زرتشت،

گاو كشته ميشود پس از اين راه نميشود دنبال دشمن مشترك  نيست زيرا در خود آيين زرتشت نيز،

تفسير كرد كه گاو داراي دو فايده است هم در جهان مادّي  پس اين موضوع را ميتوان اينگونه گشت.

بگيرد و مهر و سوشيانت نيز  او را من او را  ميكشد تا تاثير مادّيش را از او و هم بعد از مرگ، اهري

گاو با قرباني شدنش به جاودانگي ميرسد نه به هالكت. پس  قرباني ميكنند تا به او جاودانگي بخشند.

راي داروي جاودانگي هست و در واقع نميميرد و در وجود انسان به حيات خويش در سرشت خويش دا

هيچ عضوي از او دور ريختني يز گاو يكسره داراي فوايد است و چنانچه در عالم طبيعت ن ادامه ميدهد.

د و روست كه كشتنش قرباني نام ميگيراو در كشتن تمام نميشود و از اينو بي فايده نيست. فايدة گ

 نميشود و به مصرف ميرسد. مردار

 در آيين مهرپرستي ايران،» الزم به ذكر است كه با توجّه به تاثير گاو مادّه در زايايي و شير دهي،

همه دقّت و ظرافت در قرباني كردن (. كه اين321شناخت اساطير ايران، ص: «.) يكشدميترا گاو نر را م

 ميسازد.گاو، فرضيّة نزاع آييني را بيش از پيش منتفي 

 نماد قدرت و عجز

 در دورة هخامنشي،»شير نمايندة قهر و قدرت طبيعي است كه هرگز رام پذير دست انسان نگشت.  

 ساسانيان، در زمان ها و مهرها حك شده،برجسته با شير، به مثابة قدرت شاهي در نقش مبارزة شاه

 .)«شده استپادشاهان محسوب مي ورمنديرت و زعنوان يكي از مظاهر قد شكار شير و مبازره با آن به

به عنوان  امّا گاو به عنوان موجودي اهلي در خدمت انسان، (.31ص:  معاني نمادين شير در هنر ايران،

ه در رو ناگفته پيداست كالبته در حكم غذاي انسان نيز بشمار ميرود و از اين حيواني باربري است كه

 ست.مقايسه با شير، نماد عجز و ستم كشي ا

 نمادهاي فلكی

گاو صورت فلكي ارديبهشت و ماه رومي نيسان است كه فصل سلطنت باران بر خورشيد و خشكي 

ير ش است از سبزه و گل و در مقايسه باسراسر زمين مقهور تاثير باران، پر  است و در هوايي معتدل،

 كه صورت فلكي ماه مرداد است و اوج سلطنت آفتاب. 

 نمادهاي نجومی

ه در آئين آريائيها، بهرام فرشت» كه پيشتر اشاره شد، گاو نماد بهرام و شير نماد مشتري است.همانطور

.) «گانة خود، به شكل گاو نيز متجلّي ميشودهاي يازدهو پيروزي در صورت جاعت و دالوريو مظهر ش

وره داراي بهرام و گاو در اين اسط(. عالوه بر اينكه 111آن در معتقدات آريايي، ص : شير و نقش 

ند اهرام را كنايه از برج حمل دانستهآتشكدة ب»در فرهنگهاي فارسي نيز  سرشت نزاع گونه هستند،
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(. كه با توجّه به اين تعريف، 433ص:  در قلمرو ايزد بهرام،«.)حمل خانة بهرام است واسطة آن،كه ب

رين بهارند و در يندة دو ماه آغاخانة بهرام بسيار نزديك به خانة گاو در ماه ثور است كه هر دو ماه نما

 شك او با سايرجنگ و ايزد پيروزي ميشناسيم، بي كه بهرام را به عنوان خداياين ميان، از آنجايي

 اجرام فلكي نظير مشتري كه نمادي از شير است نيز در پيكار است.

 نماد ملّتهاي کهن

ر نزد هنديان داراي ارج و قربي بس فرات در شير نماد آرياييها و ايرانيان است و گاو نيز به نسبت شير،

از داراي دو قوم كهني هستند كه در آغ هند و ايران، از حضور و تاثير آن در نزد ايرانيان است.

اجتماعي و... به  حضور و بروز عوامل مختلف فرهنگي، اي بودند امّا بعدها، بااشتراكات فراوان اسطوره

و اها، مار و در نهايت شير و گنوشتي كه دئوهمانند سر دند،ها و مرزبندي عقايد رسيتفكيك اسطوره

 چنين فاحشاك برخوردار بودند به تفارقي ايناي كه در آغاز از اشتردچار آن شدند و مفاهيم اسطوره

 ايفرهنگ نگاره«.)و مخرّب يكي از خدايان است نماد درّنده خويي» شير در اساطير هندي،رسيدند. 

كشتن شير، واجب »( و دشمني با شير تا جايي پيش ميرود كه 36ص:  غرب، نمادها در هنر شرق و

وجه تقابل شير و گاو، به هيچ همه،امّا با اين (.631ص:  فرهنگ ايران باستان، «)شمرده شده است.

تراكات دليل اشاين دو ملّت ب بلكه به گواه تاريخ، .مليّتي ميان ايران و هنديان نيستنشاني از نزاع 

رهنگي، نزاع و نبردي ميهني با يكديگر نداشته و ندارند و نقش تقابل شير و گاو در قاليهاي فراوان ف

او گ كه پيشتر ارائه شد،اي ملّتها ندارد. چنانكه همانطوره، ارتباطي به جنگ نمادهاي اسطورهايراني

 هاي اصيل ايراني است.يست بلكه خود گاو در رديف اسطورهيكسره متعلّق به هنديان ن

 نزاع نمادهاي طبیعت

باز و حتّي با توجّه به مرزهاي نخستين جغرافياي آن، در اي از سرزمين ايران از ديرستردهپهنة گ 

بخش خشك و كم آبي واقع شده بود كه اين خشكي در قلب اين سرزمين كه با توجّه به تغييرات 

بيشتر ملموس است و  است، تاريخي و جغرافيايي در ادوار مختلف، از تاراج و تهاجم محفوظ مانده

از زمانهاي پيش »و چنين است كه  فالت ايران در حاشية درياي خزر سرزميني است خشك و بي آب

 اي با آب و باران وگونهها، بنها نقش و نگارها و آرايهها و نمادها و به تبع آاز تاريخ بيشترين اسطوره

است و در اشكال و صورتهاي فلكي و نجومي كشت و زرع و باروري خاك و رشد گياهان؛ مرتبط بوده 

تا طلسمهاي دعاي باران و آيينهاي بارانخواهي و نمادهاي سحر و جادوي طلب باران و بارور كردن 

 (.41ص:  هاي نخستين در قالي ايراني،جلوه هاي اساطيري و نماد«.) ابرها، تجلّي يافته است

ت و به سبب آن است اهميّت خاصّي برخوردار اسهاي آب و باران از در سرزمين خشك ايران، اسطوره

هاي خورشيدند مانند آناهيتا و تيشتر كه نسبت به ها نيز مقهور و در خدمت اسطورهكه اين اسطوره

مهر، در مرتبة پايينتري از ارزش و اهميّت قرار دارند و برتري شير بر گاو نيز برخاسته از اقليم طبيعي 
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كدام از اين دو موجود بد و اهريمني ن چيرگي دارد در حاليكه هيچبر باراايران است كه خورشيد 

 نيستند و هر كدام به تعادل، الزمة طبيعتند اما اين تقابل در واقع معرّفي اقليم و طبيعت ايران است.

 پس اين نزاعِ نيكان است و نمايشي است ساختگي با هدف معرفّي ايران. 

تمام خوبيها و خدمتهايش قرباني ميشود، شير هم با تمام همين دليل است كه همانطور كه گاو با ب

قدرت و سطوت مقهور دست آدمي است و گويا انسان با اين كار، بر عجز خود در برابر طبيعت فائق 

ا تمام كه شير باوست طعنه پيروزي ميزند تا جايي ميايد و از اين راه بر خورشيدي كه حياتش بدست

ني و حتّي استفاده از آن در پرچم ملّي، گاه به دست شاه كشته ميشود محبوبيّت آن در دربارهاي ايرا

 كه نشان از تالش شاه براي فرار از خشكسالي و گرماي بيش از حد است.

طبيعت  رّف اقليم ومع پس نزاع شير و گاو به دور از پيچيدگيهاي آييني و اساطيري در تفسيري ساده،

است  ايو گاو  نيز داراي نمادهاي پيچيدههايي مختلف مبلهايي داراي سچند شير به تنايران است هر

اما در تصوير نزاع بيشتر داراي بار معنايي ساده و نخستين خود ميباشند كه در آن شير نماد خورشيد 

 و آتش است و گاو نيز نماد زايايي و باران. 

ه داراي وجمهر، به هيچ ماد شاخص آيينگاو با تمام انتساب آن به آيين زرتشت و شير نيز به عنوان ن

بارهاي معنايي مثبت و منفي نيستند زيرا همانگونه كه باران در حدّ فراوان تعبيري از سيل و مصيبت 

اي روي بري از ممات و خشكسالي است. از اينتابش خورشيد نيز در بيش از حدّ ضرورت، نشان است،

اي خود با خويش در كسوت اسطوره هويّت آيينيبرقراري تعادل در طبيعت اين دو نماد به دور از 

يكديگر به نزاع بر ميخيزند چنانكه در طبيعت نيز الزمة باران نبود خورشيد است و الزمة تابش نبود 

 ابر.

پس از بهار كه روزها طوالنيتر است و روز بر شب غلبه دارد،خورشيد نيرومندتر از ماه كه نماد شب 

را   تمام شرايط الزم ،ست و با آمدن بهار قرباني ميگرددااست تصوير ميشود و چون گاو نماد زمستان 

 دليلي بر چرايي اين نزاع است. براي حضور مهر و تابستان فراهم ميكند كه اين تحليل نيز،

 اين نكته نيز حائز اهميّت است كه خورشيد در آسمان ثابت است و همواره در يك كسوت و هئيت،

دارد. ود و شكل ثابتي ندگرگون پذير است و هر شب به تحليل ميرطلوع ميكند حال آنكه سرشت ماه 

تر از گاو، تصوير ميشود. ماه شير هم نيرومند روي، خورشيد برتر از ماه است و بالطبع آن،پس از اين

ساعاتي حضور دارند و دگر بار ناپديد گاه بسيار ضعيف و ناچيز است و  مثل ابر و باران گاه هست و

 ضور و اندازه خورشيد خللي نيست و حضورش هميشگي است.ميشوند امّا در ح

بر اصل تراژدي مرگ و پيروزي استوار  با تمامي اين اوصاف، گفتني است كه نزاع اين دو اسطوره،

راي آمده كه به نظر ميرسد ب شناسي همدان شير سنگي به دستدر كاوشهاي باستان»نيست چنانكه 

 ي نمادين شير در هنر ايران،معان«.)كار گذاشته شده باشد وري()الهة آب و بار حفاظت معبد آناهيتا

اين دو موجود در نقش نزاع، به دنبال نابودي يكديگر (. كه نشان دهندة اين نكته است كه 111ص: 
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او گ بلكه هر يك وجود ديگري را الزم دانسته و به آن اذعان دارند چنانكه در اين نقش، نيستند،

زنده امّا زخم دار ترسيم ميشود چنانكه شير نيز با توجه به اهميّت آب و  نشاني از مرگ نيست بلكه

روي، نگهبان آناهيتا نيز زوال او را رقم خواهد زد از اين ش نيز،گويا خود ميداند كه حضور دائمي باران،

 نگهبان الهة آب است. به شمار ميرود و به منظور حفظ باران،

وند پي روي با آناهيتا بيشتر درن، ماه، شب و خنكا است از ايناراها منتسب به آب، بگاو در اسطوره

كه آناهيد نيز نماد شوم و موهومي نيست بلكه تنها با توجّه به وضعيّت است تا مهر. امّا همانطور

 جغرافيايي ايران، در مرتبة بعدي از مهر قرار دارد كه با توجّه به غلبة خشكي و خورشيد در نجد ايران،

اين تحليل راهگشاي اين موضوع است كه وظايف و كاركردهاي كمتري است كه داراي نسبت به مهر 

گاو نيز با توجّه به همين توجيه، در مرتبة بعدي از شير قرار دارد و اين تقدّم و تأخر نشاني از سرشت 

ن ياي است به نقش و تاثير آنها در سرزمين موجودات نيست بلكه تنها اشارهاهورايي و يا اهريمني ا

 ايرانيان.

 بیان نتیجه

  اوشمار ميرود و در اين ميان، گهاي كهن ايراني بلّي، از اسطورهشير به عنوان نماد اصيل و فاخر م

اي غريب و بيگانه نيست بلكه در مقامي پايينتر از مظاهر مطرح و مهمي نيز در نزد ايرانيان، اسطوره

شك منتسب به آيين مهر داراي احترام بوده و شير نيز بي چون شير قرار دارد. گاو در آيين زرتشت

ي ا از آن جايروي ميتوان مواردي از نزاع آييني را در تقابل شير و گاو، به نظاره نشست امّاست از اين

پرستي و زرتشتيگري در نزد ايرانيان داراي اعتبار و محبوبيّت است و نيز شواهد كه هر دو آيين مهر

كه از كاركردهاي مثبت و بي شمار هر دو اسطوره حكايت دارد، انسان مستأصل بسياري موجود است 

 شده و نميداند مهابت و سطوت شير بستايد يا در مظلوميّت گاو، داد سخن دهد و با آن كه شير و

همه، در بررسي سه جانبة زيادي ميتوانند باشند اما با اينهاي گاو هر يك به تنهايي نماد پديده

ي انزاع در قاليهاي ايراني بيشتر براساس ظرفيّتهاي اسطورهنقش  حماسي و آييني، ايناي، طورهاس

، اين روياز اين آييني و حتّي در مرتبة بعد، عرفاني. ،ميشوند تا كاركردهايي نظير حماسيخود ظاهر 

نايي مقام روشنشان از تجاوز شير از  نزاع عالوه بر طرفداري از اسطورة شير، به عنوان نماد اصيل ايراني،

گاو با او به نزاع برميخيزد اما  و گرمي بخشي خورشيد است كه براي حفظ تعادل و مهار قدرت شير،

در هر صورت در سرزمين خشك ايران اين گاو است كه مقهور خورشيد است و مهر و نمادهاي آن 

ل نمادهاي شتر بيانگر تقاببيچيرگي دارد كه چرايي اين نزاع نيز،  آناهيد و حتّي گاو، تيشتر، بر باران،

 .دار شدن آنها توسّط پيچيدگيهاي رازگونة تقابل و مصاف آيينهاساده و نخستين طبيعت است تا نشان

 

 



 

 

 

 

 

 

 214/ها و متون ادبیبررسی چرائی نبرد شير و گاو در قاليهای ايرانی با تکيه بر اسطوره

 منابع

 کتابها                      

 (،تهران،نشر عطايي.1356آفرينش خدايان راز داستانهاي اوستايي، عطايي،اميد) .1

 (،تهران،نشرچشمه.1356بهار،مهرداد)از اسطوره تا تاريخ،  .2

 .توس،تهران،(1354عفيفى،رحيم)،اساطير و فرهنگ ايران .3

 (،ترجمة عبّاس مخبر،تهران،نشر مركز.1311اسطوره هاي ايراني، كرتيس،وستاسرخوش) .4

 .فردوس،تهران،(1333.)..ا صفا،ذبيح ،ات در ايرانتاريخ ادبيّ .3

 (، شيراز، بنياد فارس شناسي.1355ا...)تخت جمشيد از نگاهي ديگر،پور عبدا...،حبيب  .6

درآمدي بر اسطوره ها و نمادهاي ايران و هند در عهد باستان،دادور،  .5

 (،تهران،انتشارات دانشگاه الزهرا.1313ابوالقاسم)
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 .41-45، 1دانش،ش

 .425-461، 33(،جستارهاي ادبي،ش 1335در قلمرو ايزد بهرام، يا حقّي، محمّد جعفر) .3
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