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دهیچک
میترا با کشتن گاو ازلی و جـاري کردن خونش بـه   . ترین ماجراي مهر، پیکار با گاو نخستین است       راز آمیزترین و شگفت   

را تحـت  هـا این اندیشۀ بنیادي آیین مهر، بسیاري از مذاهب و فرهنگ. کندسودمند زمین کمک می    شکوفایی و آفرینش ِ   
دستیابی به برکت درگـذر زمــان بـه         منظورقربانی براي رهایی از نیروهاي شر و اهریمنی به        باور بـه . تاثیر خود قرار داد   

به همین منظور گـاهی انسانی مقـدس یـا حیـوانی           هاي مختلف همراه همیشگی مردمان فالت ایران گردیده است؛          شکل
آنـان بـا انجـام ایـن تـدابیر و بـه             . هاي مردم از بـین بـرود      با این قربانی گناهان، دردها و رنج      گردید تا بالگردان قوم می  

نمایشی خواهان بازسازي زمان و مکان آفرینش کیهانی بودند تا خوشبختی و برکت بخشی               _هاي آیینی روشکارگیري
با خوردن پاره هایی از     اصل از کشتن گاو نخستین را بار دیگر از آن زمین و مردمانش کنند، پس در یک سور همگانی                  ح

ایـن عمـل قربـانیِ    . می یافتندگوشت، نیرو، برکت و زاینـدگیِ گاو را به خود منتقل می کردند و به نوعی وحدت دست      
تاثیر آن به آفرینش ادبی پرداختنـد؛  و شاعران بسیاري تحتدگانمایۀ ادبیات غنی فارسی گردید و نویسنآور دست شادي

او بـا زبـان   . اي نـشان داده اسـت  سنت قربـانی توجه ویژهپیـکر به موضوعهفت از این میـان نظامی گنجوي در داستان      
کـرده  اراتیقصه به شماري از آیین هاي مرتبط با قربانی ازجمله باززایی، آفرینش، باران خـواهی، کـسوف و جنـگ اشـ                     

است و با به کارگیري آرایه هایی ادبی به ویژه تمثیل، تلمیح و ایهام روایتی  نو و جـذاب از ایـن باورهـا و سـنن آیینـی            
.ترسیم کرده است
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مقدمه
هاي ایران و روم و روابط این دو امپراتوري         جنگ. یالد، از ایران به اروپا راه یافت      یکم پیش از م    آیین میترایی حدود سده   

هـا و  گـروه در بازداشـتگاه  کـه در ایـران گـروه   بزرگ سبب انتقال این آیین بود؛ همچنین وجـود اسـیران فـراوان رومـی       
. گـشتند ورهاي اروپـایی بـازمی  هاي خود در کششدند و پس از صلح و آشتی، به سرزمین هاي ویژه نگاهداري می   مجتمع

ها بـا اقتـدار و قـدرت در    این امر موجب انتقال آیین میترایی از جوامع شبانی و کشاورزي به سپاهیگري شد و براي قرن      
.ایران، روم و دیگر ممالک باستان گسترش یافت

میتـراي همـراه بـا    . گوناگون دیـد جامانده از این ایزد ایرانی در جوامع محبوبیت آیین میترایی را می توان در نقوش به        
چوپانان، میتراي سوارکار، میترا در حال شکار و نبرد میترا با گاو همگی دلیلی بر حضور این ایـزد در میـان قـشرهاي مختلـف                          

اي از آیـین مهـر در فرهنـگ    شده که هریک روشن کننده گوشهدر مهریشت میترا با صفات بسیاري توصیف  . مردم باستان است  
شـاعران و  . مالحظـه اسـت  آیـین، دیـن، فرهنـگ، عرفـان، زبـان و ادبیـات قابـل         ها و تفکر مهري در    اندیشهنفوذ.تایرانی اس 

.اندها و نمادهاي میترایی بهره گرفتهنویسندگان بسیاري در آثار منظوم و منثور مستقیم یا غیرمستقیم از اسطوره
هاي مهـري  دارد که تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم اندیشه      بسیاري وجود  هاي عامیانه ها، اصطالحات و داستان   تمثیل

فهم شدن الزم بود که به زبان ساده بـراي مـردم عـامی هـر روزگـار بیـان شـود؛              هایی که براي قابل   اندیشه. اندقرارگرفته
هـایی عامیانـه شـکل گرفـت کـه      هـا و قـصه  اي از ادب تعلیمـی شـفاهی و غیررسـمی در قالـب داسـتان     درواقـع گونـه  

نظـامی گنجـوي از     . اي سترگ از افکار و باورهایی ناب مردمـی بـود          دهندة فرهنگ مردمان یک جامعه و گنجینه      انعکاس
اسطوره هایی با رنگ و بویی دیرین وها و افسانهآوري قصهمحدود شاعرانی است که با نگاه یک فرهنگ شناس به جمع     

ه اشکانیان و ساسانیان را با حفظ مضمون ِآیینی و فلسفی پیشین بـا            او این یادگارهاي بجا مانده از دور      . اي پرداخته است  
:طرحی نو در قالب نظم به تصویر کشید
ــان  هــــاي نهــــانبازجــــستم ز نامــــه ــرد جه ــود گ ــده ب ــه پراکن ک

ــخن ــست و دري  زان س ــه تازی ــا ک ــابدر ه ــري کتـ ــاري و طبـ بخـ
)31: 1388نظامی،(

در قالب هاي حماسی مهر و مزدیسنا راها و مناسک آیین مهر و مزدیسنا قرارداد و اسطوره    ندیشهپیکر را باغ ا   هفتاو
هایی که در ظاهر از روابط علت و معلولی منطقی برخوردار نیستند ولی پر اسـت از رمـز و راز            قصه. داستانی عرضه کرد  

اسـت؛ در واقـع نظـامی بـا         لطافت و معنا بخشده   هاي فلسفی زندگی گذشتگان که قلم تواناي نظامی به آنان           و پیچیدگی 
.اي پرداخته استاسطوره_هایی بـا ساختاري غناییکاربرد نمادین ِعناصرِ داستانی به سرایش قصه

بخـش اول و آخـر کتـاب    :توان تقسیم کردبه دو بخش متمایز میپیکر را از جهت ساختار کلی و روال داستانی      هفت
از بدو تولد تا مرگ رازگونه او و بخش میـانی متـشکل از هفـت    بهرام پنجم پادشاه ساسانیبه درباره رویدادهاي مربوط

شده است؛ بخـش اول  به همین دلیل در این نوشته، سنت قربانی در دو بخش بررسی. هفت شاهدخت استقصه از زبان  
بررسی و تحلیل زندگی و مرگ بهرام گور و قیاس آن با اسطوره میترا و بخش دوم نگاهی موشکافانه و اسـطوره اي بـه                       

.آنان به سنت آیینی قربانی استهاي گنبدهاي اول، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و تطبیقمضمون داستان
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پیشینۀ تحقیق
از زوایاي مختلف تـاریخی، اجتــماعی، ادبیـات         اند و پیکر تمرکز کرده  آثار نظامی از جمله هفت    پژوهشگران بسیاري بر  

و در بـاب رنـگ   توصـیفی -مقاالتی با رویکردي تحلیلی .اندبـه آن پرداختهشناسیداستانی، اخترشناسی، عرفان و روان 
. ك.ر(؛ بررسـی شخـصیت بهـرام        )167-190: 1386؛ واردي؛ مختـارزاده،   18-29: 1378احمدي ملکی،   . ك.ر(تاویل آن   
. ك.ر(؛ بررسی و تحلیل عـدد هفـت       )117-138: 1386براتی،تقوي؛؛ غالمی نژاد؛  17-32: 1391کرمی،اسالم؛نوروزي؛

ایـن  ). 17-26،  1386؛ حسن لی و صدیقی،    43-58: 1388بامشکی،یاحقی و . ك.ر(؛ تحلیل نمادها  )21-30: 1387براتی،
شناخت و درکی نو از این اثر پر رمز و راز حکـیم             آیینی در پی   _گیري از تاریخ، اسطوره و باورهاي سنتی        تحقیق با بهره  

.نظامی است
زندگی و مرگ بهرام گور . بخش اول-1

گیري از منابع موجود داسـتان      است و نظامی نیز با بهره      اي از افسانه و تاریخ درآمیخته     دوران زندگی بهرام گور با هاله     
گنبد و مرگ اسـرارآمیز بهـرام       مایۀ اسطوره مهري در این بخش در ساخت بناي هفت         ترین بن مهم.اصلی را سروده است   

دار هعهـد » شـیده «اي به نـام  دهد و محتشم زادهگنبد را می  دستور ساخت هفت  در بزمی زمستانی بهرام   . پنجم پنهان است  
.گردد تا با مهارت خویش بنایی با ساختار کیهانی بیافریند که همتایی نداشته باشداین طرح می
و مسئولیتی که این معمار و مهندس حاذق برعهده دارد، دو نکته قابل قیاس بـا اسـطوره مهـر را در         » شیده«معناي نام   

هـایی  ها و سـرنخ   نظامی با قرار دادن نشانه    . تطبیق است  خود دارد؛ همچنین زندگی و مرگ بهرام نیز با اسطوره مهر قابل           
دهد و به تعبیري دیگر به بازآفرینی اسطوره مهر نامرئی ذهن خواننده را به سمت و سویی که خواهان آن است، سوق می           

.پردازدترین عملکرد او در قالب داستانی جذاب و رمزآلوده میو شاخص

شیده و سنمار
نور در خورشید چنانکه تاب، ضیاء است در مهتاب؛ شیده به معنی شید است در تمام معـانی؛ و      شید به معنی روشنی،     
منظـر مـشهور اسـت و شـهر آمـل را بـه       جهت بهرام هفت عمارت فرمود ساختند که به هفتنیز نام حکیمی بوده که به 

ی اسب که یا در حـسن صـورت و          به معن » ه«و  » شید«مرکب از   شیده«). ذیل شید و شیده   : 1377دهخدا،  (جایزه گرفت   
»رنگ شبیه خورشید است و یا در حرکت و سرعت سیر که احتماال رنگ اسب سـرخ مایـل بـه سـیاه مـورد نظـر بـوده                   

شـده  تردید از آنجـا حاصـل  ارتباط واژه شیده با خورشید و اسب همچنین رنگ سرخ بی). 94و 92: 1388آیدنلو،  .ك.ر(
). 1072و 1071: 1387پـوپ؛ اکـرمن،   . ك.ر(خورشید و یک جانور خورشیدي است     که در باور مردم باستان اسب نماد        

تـوان مهـر و شـیده را هـم ذات و همتـاي              ماننـد مـی   گنبد بی با دقت در این معانی و آفرینشگري شیده در ساخت هفت          
ده و آفریننده این جهان     مهر در آیین میترایی سازن    . مانند هستند همدیگر قرارداد چرا که هر دو معمار و سازنده جهانی بی          

.گنبد بهرام استنیز در نگاه نظامی سازنده هفتآسمان است و شیدهو هفت
هـاي  دانـستند؛ بـه همـین دلیـل در نقـش          مـی شاهان ساسانی منبع اصلی حفظ قدرت خود را در پیونـدهاي نجـومی            

خـداي خورشـید بـه فرمـانروا منتقـل      حلقه نشان مهر بود و از طریـق آن قـدرت   . شوداي دیده میگذاري آنان حلقه  تاج
بهـرام گـور معـادل انـسانی        . گردانـد بروز یافته و او را با توانایی الهی خود شـاه مـی            ) خورشید(گشت که در خورنه     می
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). 993: 1387پـوپ؛ اکـرمن،  . ك.ر(ورثرغنه تنها مورد مشخص اتصال و رابطه ضروري بین خداي خورشید و شـاه بـود       
گـشت خداي خورشید مـی ) میتره(بهرام همراه و در برخی مراحل آمیخته با خداي کهن تر مهر همچنین ورثرغنه یا ایزد   

بر پایه این ارتباط ورثرغنه و مهر نظامی توانسته با همذات پنداري بهرام، مهر، شیده فـضاي                 ). 905: 1387پوپ؛ اکرمن، (
.ریزي کندمناسب طرح داستان آفرینش جهان را برپایۀ اسطورة کشتن گاو نخستین پی 

و ســفید نقــش پیــراي هــر ســیاهشیده نامی به روشنی چـون شـید        
)86: 1388نظامی،(

اقلـیم در پـی اجرایـی آیینـی و     پیش از شیده استادش سنمار با ساخت کاخ خورنق و نقش چهره دختران پادشاه هفت  
پیکر بر دیوار رمشق را به طرزي رمـزي در قالب نقاشی هفت        او آن س  . نبود» تکرار سرمشق ازلی  «ایجادي متفاوت بود اما     

دارد که گزارش یک آفرینش اسـت       این سرمشق یک موقعیت جدید کیهانی را اعـالم می        . ها به ودیعه نهاد   یکی از حجره  
و البته متجلـی  و با وجود شناسی بهرام پیوند دارد که حقیقتا اتفاق افتاده و قرار است در آینده در جایی دیگر تجلی بیابد   

شکل که هنوز شکل نیافته هر چیز مجازي که هنـوز بـه حقیقـت               کننده این بنا سنمار نیست زیرا او نمادي از هر چیز بی           
شود تا یک مکان متعین و بناي کیهانی از وجـود           او به عنوان یک موجود بی تعیین بدست نعمان کشته می          . نپیوسته است 

اي کیهانی شود باید در او روح       اگر قرار است خانه   . ازنمایی کیهان آفرینی آغازین است    مرگ او در واقع ب    . او آفریده شود  
روسـت کـه   شـود؛ از ایـن  دمیده شود؛ یعنی جان بگیرد و داراي حیات گردد، انتقال این روح با قربانی کردن ممکن مـی             

: 1388اکبـري؛ حجـازي،  علـی . ك.ر(بـرآورد گنبـد را  شود تا شیده از خاکستر وجود او هفتسنمار ققنوس وار کشته می    
اي دیگر از مهر است که وظیفه آفرینش و بـاززایی جهان را برعهده دارد اما ایـن بـار بـه جـاي     بنابراین شیده جلوه ؛  )50

.گاو نخستین بهرام گور باید قربانی گردد تا روح بهرام به تعالی برسد و آفرینش کمال خود را بازیابد
مهر و بهرام

به باور وِرمازِرن گاو همان مهر نخـستین        . سازدین جهان را با کشتن و قربانی کردن گاو نخستین ممکن می           مهر بناي ا  
در . عمل کشتن پادشاه که به منظور تبرك و برکت بود   «. دهداست که با کشتن خود برکت بخشی را به جهانیان هدیه می           

وِرمــازِرن بـا   . شـد ن گاو ازلی حیات جدید آغاز مـی آیین مهر با کشتن گاو نخستین صورت گرفت چرا که با کشته شد            
و مهرابـه  ) ponza(»پـونزا «، مهرابه )capua(»کاپوا«وجوي بسیار در نقوش پر رمز و راز مهرابه          تحقیق، کاوش و جست   

ایه در آیین میترایـی  بنیاد راز آمیز و حتی تمثیل و زبان کن«: ها بیان کرده استمهرابهچنین سایرهم ) marino(» مارینو«
کنـد تـا بـشریت     این خداوندگار میتراست که خود را براي رهایی بـشر قربـانی مـی             . کند که گاو خود میتراست    ثابت می 

شـود تـا بـا    پس به ضرس قاطع این گوشت و خون میتراست که توسط مومنـان و بنـدگان او صـرف مـی              . رستگار شود 
بعدها براي اجراي نمادین این مراسم انواع حیوانات و پرنـدگان قربـانی              ).544: 1381رضی،  (»خداوند خود یگانه شوند   

ورمـازرن،  .ك.ر(البته شواهدي بر قربانی انسانی هم در آیین مهر وجود داشـته اسـت             ). 444: 1381رضی،  . ك.ر(شد  می
روي زمـین محـسوب   او تجلی ایزد بـر  . بر اساس اسناد تاریخی در بعضی نواحی قربانی، پادشاه وقت بود     ). 202: 1390

گردید؛ اما با گذر زمان این سرنوشـت شـوم شـامل حـال     جاي ایزد قربانی میشد و براي جاري شدن روح زندگی به     می
.گناهکاران شد

چنـد روز از  ) این زمان ظاهراً در پایان یک سال سلطنت بـود (گردید که زمان کشته شدن شاه نزدیک می  در بابل وقتی  
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معموال شـاه ِموقـت   . رسیدجاي او سلطنت داشت، به قتل میطول این مدت کسی دیگر که بهگرفت و درشاهی کنار می 
گنـاه دیگـر   شد اما با پیشرفت تمدن، قربـانی کـردن شخـصی بـی            گناه انتخاب می  از اعضاي خاندان سلطنتی یا فردي بی      

او بجاي شـاه  . گماشتندو مرگبار میمدتبه مرگی را به سلطنت ِ کوتاه بود بنابراین محکوم  برخالف احساسات عمومی    
عنوان تنها راه جاودان ساختن حیات خداوندانـه        شد چراکه باور به مرگ و رستاخیز به       در مقام خدا یا نیمه خدا کشته می       

).314: 1388فریزر، .ك.ر(ي جهان ضروري بود براي رستگاري قوم و همه
هـا در عهـد مـا بـه نـام           ایـن آیـین   . تمدن بابل در دست داریـم      هاي کهنی از عهده   براي جابجایی ارباب و بنده نشانه     

، با گذشت زمان، مراسم قربانی انسانی شیوهاي نوینی به خود گرفت و             )776: 1362بهار،. ك.ر(میرنوروزي معروف شد  
ـ     .آمدبیشتر به شکلی از تفریح و خنده و شادي در نوروز به اجرا درمی   هـاي  یننوروز خـوانی بازمانـده برخـی از ایـن آی

هـا و محــالت بـا رقـص و پـایکوبی اجـرا       سنتی که پیش از سال نو و در روزهاي جشن نـوروز در کوچـه    . باستان بود 
از جمله این آیین، انتخاب میر نوروزي بود؛ هنگام نوروز پادشاه حقیقی وقت براي متابعت از سـنت عمـومی                    . گردیدمی

شاهی را با جمیع لوازم ظاهري آن، از فرمانروایی مطلـق و اطاعـت              کرد و عنوان پاد   چند روز خود را از سلطنت خلع می       
. ك.ر(کــرد را بـه یکـی از افـراد معمـولی و فرودسـت جامعـه واگـذار مـی                  عموم عمال دولت، از کشوري و لـشکري       

یرانـی  ها و باورها در ادبیات عامیانه و کالسیک مردمی با اشتراك فرهنـگ ا           بازتاب این آیین  ).804و803: 1391یاحقی،
.مشخص است

رده می ـنج روزي نیـست حکـمِ میرنـوروزي           گویم چوگل از غنچه بیرون آيسخن در ـپ کـه بیش از پ
)1373:617حافظ،(

روایت مرگ بهـرام  هیمادرونباور به مرگ آیینی با خواست قلبی و اراده شخصی فرد براي رسیدن به کمال و معرفت       
بهرام گور در پایـان زنـدگی خـویش بـا راهنمـایی گـوري بـه درون غـاري                  کریپهفتبر اساس   . دهدیمتشکیل  را گور
غـار، گـور و     . داردیمـ اما ندایی آنان را از این انتظار بیهوده برحـذر            شوندیمبازگشت او    انتظارچشمیاران همه   . رودمی

.سازندیممحتمل کریپهفتي میترا و بهرام را در متن سازنهمسایی هستند که هاشاخصنامعلوم بودن سرنوشت بهرام 
الـذهب پادشـاهی بهـرام و    مـسعودي در مـروج  ازجمله؛ اندکردهي مختلفی از مرگ بهرام نقل هاتیرواتاریخ نویسان   

دوران . سـت بهرام یزدگرد به شاهی نشست و او بهرام گور ا) گریزدگرد بزه(= اوازپس بعد «:مرگ او را چنین آورده
در اثنـاي شـکار بـا اسـب در     . سالگی به پادشاهی رسیددر بیست. سال بودوسه سال و به قولی نوزده اش بیست پادشاهی

باتالق فرورفت و مردم ایران از غم او بنالیدند؛ چراکه با همگان به عدالت و نیکی و با رعیت مهربـانی کـرده بـود و در                           
بهرام، در اواخـر روزگـار      «: در روایت تاریخ طبري چنین آمده است      ). 256: 1347ي،مسعود(»ایام او کارها استقرار داشت    

روزي به آهنگ شکار برنشست و به گورخري تاخـت و در تعاقـب آن دور برفـت و بـه      . خویش سوي ماه الکوفه رفت    
مال به کسی دهنـد  بگفت تا آن. با مال بسیار برفت و نزدیک چاه فرود آمد    . چاهی افتاد و غرق شد و مادرش خبر یافت        

بهـرام دسـت   هـاي بـزرگ فـراهم شـد امـا جثـه      که بهرام را از چاه درآورد، از چاه گل و لجـن بـسیار برآوردنـد و تپـه          
).622: 1388طبري، (»نیامد

وسـه سـال از جهانـداري او        چون بیـست  «: افزایدابوحنیفۀ دینوري در اخبار الطوال جزئیات دیگري بر این داستان می          
] بـه [بـراي دسـت یـافتن    . اي از گورخرهاي وحشی نظر او را جلب نمـود دسته. به قصد شکار بیرون رفت     برآمد روزي 
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مـادرش چـون از ایـن    . حیوان او را به باتالق وسیعی برد که در آنجا فرو رفـت و غـرق شـد    . ها اسب را پیش تاخت    آن
هـایی از  تپه. مه جاي باتالق را پژوهش کنند  ماجرا آگاه شد به سوي آن باتالق رفت و دستور داد تا براي جستجوي او ه               

» داي مـرج  «] بـه [گویند آن نقطه در موضعی است کـه بـه اسـم مـادر بهـرام                 . شن و ریگ برآوردند ولی بهرام را نیافتند       
مرغزار را گویند و ایـن داسـتان در میـان مـردم آن         » مرج«به زبان فارسی به معنی مادر است و         » داي«معروف است زیرا    

هاي راکـدي کـه ژرفـاي آن معلـوم نیـست منتهـی        آنان در آنجا سوراخی است که به آب        به گفته . مشهور است سرزمین  
).86: 1364( »هایی وجود داردزارها و بـاتالقها بیشهدر همان نزدیکی. گرددمی

در خنـدق  ) مپـسر یزدگـرد و نـوادة بهـرا    (مربوط به مرگ شـاه پیـروز     ها را کریستین سن هم وجود این گونه روایت      
ها هم ذات پنداري مهر و      اما این دیدگاه درست نیست و منشا این روایت        ) 284: 1384(اندداند که با هم تداخل کرده     می

ایـن بخـش از     . رود که جایگاه قربانی کردن گاو نخـستین اسـت         مهر بـا راهنمایی کالغی به درون غاري می       . بهرام است 
.بیق استاسطوره مهر با زندگی بهرام قابل تط

ي از مرگ مورد نظر بوده؛ چراکـه  اگونهاحتماال کهدردگیمدر یـک روایت ارمنی مهر تا پایان جهان در غاري زندانی          
ها پس از مرگ را  منزل گاه دوزخی انسان   مردمان میان رودان  . غـار یا چاه نمادهاي جهان زیرین در باورهاي باستانی بود         

اعتقاد به جهان زیرین در     ). 90: 1382ژیران،  (بازگشت بود دانستند که سرزمینی بی   میدر زیر زمین، فراسوي مغاك اَپسو     
در  رودانانیـ می اقوام در فالت ایران سبب شد بسیاري از باورهاي مردمـان             نینشهمنزدیکی و   . شودیمهر دو باور دیده     

).181: 1385دریج ورس،.ك.ر(گردد زدیک ي مربوط به آنان نیز به هم نهاافسانهآیین مهر و دین زرتشتی درآمیزد و 
در «:نویـسد شـود مـی  هاي ارمنی در بخشی که به مهر مربـوط مـی     آنانیکیان در کتاب خود به نام اسطوره      . مادیروس ه 
هـاي عامیانـه فراوانـی    اي به نام مهر وجود دارد کـه دربـاره او قـصه   یک پهلوان افسانه  ) تارائونتیس قدیم (منطقه ساسون   

گویند او هنوز با اسب خـود در غـاري بـه    می. هاي مربوط به آخرت شناسی نیز واردشده است   حتی در افسانه  . گویندمی
او در آن جـا چـرخ    . وارد شـده باشـد    ) حضرت مـسیح  (» شب معراج «نام زیمپ زیمپس در بند است و ممکن است در           

اشاره آنانیکیان به قـسمتی از یـک حماسـه         .ظهور خواهد کرد  ) روز قیامت (سپس در پایان جهان     . دهدتقدیر را تغییر می   
چیتـونی، فولکورشـناس ارمنـی، در    –دیکـران  . م. اسـت » بی باکهاي ساسونی  «یا  » دیوید ساسونی «مردمی مشهور به نام     

اي از برداشت خـود از ایـن حماسـه را           در پاریس برگزار شد، فشرده     1948المللی یازدهم خاورشناسی که در      کنگره بین 
در سـخنرانی فـشرده او، داسـتان    . بود» اسپارکرت–وان«مبتنی بر چهار حکایت مختلف برگرفته از منطقه  بیان کرد که    

او از تمام دشمنان پدر نامدارش      . آیدپیکر به دنیا می   صورت پهلوانی غول  مهر جوان به  «: شده است چنین بیان » مهر جوان «
امتناع کرده است، او را به نادرسـتی بـه عمـل نامـشروع مـتهم      عموي جوانش که عاشقش شده و مهر زن  . گیردانتقام می 

بیند که به سر قبر پدر و مادرش برود و از ایـشان بخـشایش بخواهـد و راه نجـات را         اي جز این نمی   مهر چاره . سازدمی
اشیده شـده   اي سخت تر  آنجا غاري در درون صخره    را که در  » وان«شوند و راه    پدر و مادرش با دیدن او زنده می       . بپرسد

colt(رود و با کره اسب خود کولت جاللی  مهر به آنجا می. دهنداست به او نشان می ǰalali (    کـه کـالغ سـیاهی آن را
. شـوند مهر و اسبش در درون غـار زنـدانی مـی   . آیدسنگ به هم میآن گاه تخته. شودکند، وارد غار سنگی می  هدایت می 

آید و بخـشی  مهر از غار بیرون می. شوند تا مائده الهی بر زمین فروافتد  ه می هرسال، در شب معراج درهاي آسمان گشود      
شود، آن خـوراك براي تمام سـال او کــافی   گـردد، در غـار بسته می    دارد و به درون غار بازمی     از خوراك ایزدي را برمی    
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چهـر  «. سـوزند وي او مـی   روز، دو شـمع در دو سـ       شـبانه . توسـپه اسـت   -مهـر هنوز در داخل غـار سـنگی وان        . است
وقتی این چرخ از حرکت بایستد مهـر سـوار بـر            . که چرخ کیهان است، در برابر چشمان او قرار دارد         ) چرخ فلک (»فلگ

رسد و سلطنت مهر که به معنـاي فرمـانروایی          اسب از گورسنگی خود خارج خواهد شد و آنگاه جهان قدیم به پایان می             
).89-90: 1385اندروبویل، . ك.ر(» ...دشوعدالت براي همگان است، آغاز می

زنجیـر  و  کنند کـه او در غـاري زنـدانی و در آنجـا بـه غـل                  پیرزنان حکایت می  «: موسی خورنی نیز چنین نقل کرده     
کوشد تا بگریزد و به عمر جهان پایان دهـد امـا بـه گفتـه     جوند و او میشده است و دو سگ پیوسته زنجیرها را می       بسته

شوند بنابراین از همین روست که حتی در روزگـار مـا بـسیاري از               تر می ي چکش آهنگران زنجیرها محکم    ایشان با صدا  
کوبنـد تـا شـاید زنجیرهـاي او     آهنگران به پیروي از این افسانه در روزهاي یکشنبه سه یا چهار بار متوالی بر سندان مـی         

قربـانی  ) ناپدیـد شـدن میتـرا      -مرگ بهرام گور  (تان  مضمون هر دو داس   ). 100: 1385اندروبویل،  . ك.ر(» تر شوند محکم
.انسانی و عروج روان انسان به جایگاه خدایان است

براساس اسطوره مهرهاشاهدختتحلیل داستان . بخش دوم-2
تا بهرام شاه با تامل در آن و گـذر از هفـت مرحلـه بـه     کنندیمهر بار داستانی براي بهرام نقل میاقلهفتهفت شاهدخت از    

ـ مادرونزمان و مکان هر داستان فضایی جادویی دارد و از روابط علت و معلولی در داستان خبـري نیـست امـا                     . لی برسد تعا هی
سنتی کـه در روح و روان مردمـان باسـتان و در تمـامی امـور زنـدگی چـه           . هر داستان گریزي به سنت آیینی قربانی زده است        

این آیین مقدس با قلم سـحرآمیز نظـامی در  . دیگردیمیمنی در تمامی فصول برپا فرخنده یا نامبارك براي ایزدان اهورایی و اهر  
یشت و اسطوره سیاووش مردي که مظلومانه به قربانگـاه  گنبد اول به موضوع فروردین    . ي نو یافته است   اجلوههربار  کریپهفت

به اجراي سنت آیینـی قربـانی     ارتباطیباست که ) کسوف(ینجومي  ادهیدـپ در گنبد سوم تمرکز بر روي     . رفت، پرداخته است  
گنبـد پـنجم داسـتان ماهـان و         . ی و جنگ که گویـاي روشنی بر مفهـوم قربـانی اسـت            خواهخونگنبد چهارم حکایت    . نیست

هیاهوي دیوان دربردارنده مضمون آیین باران خواهی و باززایی که مرتبط با آیین قربانی است و گنبـد شـشم نگـاهی بـه بـاور                         
ي که حاصل باززایی و برکت بخشی عمل قربانی اسـت،           ايشادگنبد هفتم پر از برکت و       . نی از دیدگاه بندهش است    سنت قربا 

.استافتهیتمرکزدر این گنبد سنت قربانی بر روي دفع نیروهاي اهریمنی 
قربانی در گنبد اول

بـه  هـا طنـاب آن پیچیده، به دوریی هاطنابکه  ندینشیمیی مردي قصاب در سبدي      راهنماباقهرمان داستان گنبد اول     
اي در این بخـش از داسـتان اشـاره   . کنندیمو در فضا به حالت معلق رها برندیممانند پرندگان قهرمان را به اوج آسمان   

مبهم به اسطوره پرواز کاووس شده است که بیانگر جدال کاووس با دیوانی است که وجـود او را بـر ضـد منـافع خـود                      
کنند تا شوق دانستن در وجودش شـعله        ن کاووس را به مانند مهمان ِناشناخته قهرمان گنبد اول وسوسه می           دیوا. نندیبیم

این همانندي و همسان سازي با اسطوره کاووس در حرکـات و راه رفـتن پـري وار مـرد قـصاب و سـفر عـروج                         . کشد
: قهرمان نیز دیده می شود

ــون  ــرچ ــزاد يپ ــرا  یم ــد م ید مـــرااي کـــشیرانـــهوســـوي بری
)92: 1388نظامی،(

ـ و داد از گـردد یمـ در زمانی که قهرمان در سبد و میان زمین و آسمان اسـت از کـرده خـویش پـشیمان                یی و وفـا یب
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:که بداند چرا به این مصیبت دچار شده استو در پی آن استزندیمناجوانمردي 
ــیم   ــر ب ــاده از س ــرهم نه ــده ب ــه دی ــرده خــود را ب ــسلیمک ــاجزي ت ع
ــویش   ــسانۀ خ ــشیمانی از ف ــویش در پ ــۀ خ ــویش و خان ــد خ آرزومن

ــردي  وفــــایی ز نــــاجوانمرديیبــــ ــدین س ــی ب ــن دم ــا م ــرد ب ک

کــاین چنــین خــرد کــرد پنجــۀ مــن بودش از شـکنجه مـن     چه غرض 

ــرد  ــسپرد    مگــر اســباب مــن زراهــش ب ــبب ب ــدین س ــم ب ــه هالک ب
)93: 1388نظامی،(

و  پوشـان اهیس، ناله و زاري شخصیت اصلی، وجود شهر         پوشاهیسي داستان پرواز کاووس، عروج قهرمان       سازهمسان
هدف داستان از بیان ایـن اسـطوره اشـاره بـه        واقعدر. دهدیمفضایی غم انگیز ارتباط داستان را با آیین سوگواري نشان           

با سیاووشان پیوند    جامگاناهیسپوشاك  . وش و آیین سوگواري است    این جشن منتسب به سیاو    . جشن فروردینگان است  
، پس از پایان مراسم بـا شـیون و زاري آن   بندندیمي رنگین و مختلف هاپارچهدارد و کُتل این مراسم یا علَمی که بر آن         

یادآور برگریزان درخت    مراسم علم واچینی گیالن و کتل گشایی مراسم سوگواري چمر در لرستان و ایالم             . ندیگشایمرا  
نخل بندي و نخل گردانی در مراسم عزاداري        . شوندیمنماد سیاووش و عزاداران سیاه پوش با چنین توتمی یگانه           . است

). 337: 1383هینلـز، . ك.ر(. به سبب شباهت نخل به سرو یادآور سیاووش و آفرینش گیاه و تقدس درخت سـرو اسـت                 
قربانی انسانی براي خدایان است تا خون سـیاووش موجـب رویـش و بـاززایی                 ي با مضمون  ااسطورهاسطوره سیاووش   

زمین است، رویـش  بخشیزندگ، خون او که چون خون گاو نخستین     ترروشنیا به تعبیري     دگیاه مقدس سیاووشان شو   
.گیاهان و درختان را تسریع کند

انـدام خـوش سـروش پارسـاي     «او چـون  . سیاووش در بیداري و خواب تجـسم و تظـاهري از ایـزد سـروش اسـت                
. نباشـد » مهـردروج «وي از ایران گریخت و تن به مرگ داد تا       . وابسته به ایزد مهر است    » ي مقدس سرور راستی   آراجهان

و سـیاووش شـاهزاده همـان سـرزمین     » ایـران ویـج  «پادشاه سروش . است» او هم پیماندار و در عشق و مرگ تن فرمان       
ـ نمایمي آن ایزد    هایژگیوچون پرتویی از    ي از خصال این مرد      اپاره. است ، قربــانی و    سروشـانه سـیاووش انـسانی     . دی

: 1351مـسکوب، (نیرـنفـ با همان سـالح دعـا و رویـه دیگـر آن              »نخستین قربانی کننده  «ي آن   هایژگیوبا  . شهید است 
و گـردد یبـازم وبــاره  و د شودیم ایزدي است که شهید   داستان سیاووش و کی خسرو انعـکاس اسطوره       واقعدر؛  )166

).246و 226: 1387بهار،.ك.ر(گرددیبرمخسروکیولیرودیم، سیاووش ابدییبازمسلطنت خدایی خود را 
بخصوص که پادشاه سـیاه      کندیمقربانی مهري اشاره     نظامی در این گنبد با بکارگیري آرایه ایهام و تمثیل به اسطوره           

. است و مـرد قـصاب بـه گـاو قربـانی تـشبیه شـده اسـت            شدهشناختهزرافشان   پوشان که فردي بخشنده است با عنوان      
اصطالح گاو قربانی تلمیح به داستان قربانی کردن ایزد مهر است که با واژه گاو، قصاب و زرافشانی در معناي اسـتعاري                      

.نورافشانی به نوعی ایهام تناسب دارد
ــشانی  ــصاب ازان زرافـ ــرد قـ صید مـن شـد چـو گـاو قربـانی          مـ

)172: 1384معین،(
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تصحیح برات زنجانی، تاییدي بر همین مسأله است و اشاره بـه روایـت   کریپهفتگنبد دوم 2785این مفهوم در بیت  
:بیان اسطوره آفرینش داردواسطوره کشتن گاو

ــت   ــاب زردي تاف ــمع از نق ــور ش ــا ــــگن زردي یافــتزاو موســی به
)112: 1388امی،نظ(

موضوع یکسان اسطورة قربانی گاو میترایی و داستان موسی این امکان را به نظامی داده که طرحی نو از ایـن اسـطوره         
زردي گـاو در اینجـا اشـاره بـه        . با اسطوره مهر در ارتباط اسـت      »گاو موسی بها ز زردي یافت     «مصراع  . میترایی بیافریند 

هـا پـاك گردیـد و بـه         یرگـی تها و   یآلودگگاو به ماه زردرنگ آسمان انتقال پیدا کرد و از            نورافشانی ماه دارد؛ زیرا نطفه    
.صورت تلمیحی بهره برده استاو از داستان موسی و گاو به. واالیی رسید

مفـسران در تفاسـیر بـا نقـل         ) سـوره بقـره    73تـا    67آیات  (بار در قرآن در سوره بقره ذکرشده        این داستان تنها یک     
خویشاوند خـود    اسرائیلیمردى از بن  «:است، عالمه مجلسی در بحاراالنوار چنین نقل کرده       اندپرداختهات به ماجرا    جزئی

ـ  ؛انداختاسرائیلیرا کشت و آنگاه آن کشته را بر سر راه بهترین سبط از اسباط بن         خونخـواهى از آنـان و   ه سپس آمـد ب
یـک  «:آن حضرت فرمود  ما بگو چه کسى او را کشته؟      ه  ى را کشتند ب   سبط آل فالن فالن    که گفتند )ع(موسى  ه  آمدند و ب  

و اگـر هـر مـاده گـاوى     »خدا که از نادانان باشمه پناه ب«: مسخره گرفتى فرموده ما را ب«:گفتند.ماده گاوى برایم بیاورید
از کـه گفتنـد .هـا سـخت گرفـت    ولى سـخت گرفتنـد و خـدا هـم بـر آن             کردیکفایتشان م  ،خواسته بودند آورده بودند   

گفت راستش خدا گوید آن ماده گاویست نه پیر و نه نوجوان و بکـر              پروردگارت بخواه براى ما روشن کند آن چیست؟       
و اگر باز هم خواسته بودند یک ماده گاو میان سال آورده بودند کفایتشان  میان این دو سن   یعنى نه خردسال و نه سالمند     

پروردگارت را بخوان تا روشن کنـد بـراى مـا چـه             که   بازگفتندها سخت گرفت  نولى سخت گرفتند و خدا بر آ       کردیم
یک ماده .نداگر خواسته بود   کند؛یرا شادمان م   هاینندهب و آن ماده گاو زرد چشمگیر     فرمایدیرنگى دارد؟ گفت راستش م    

پروردگـارت را    :گفتنـد . تها سـخت گرفـ    ولى سخت گرفتند و خدا هم بر آن        کرد؛یگاو چنین آورده بودند کفایتشان م     
بخوان براى ما روشن کند که چه باشد؟ راستش آن براى ما مورد اشتباه است و البته اگر خدا خواهـد مـا بـدان رهیـاب                           
خواهیم بود، گفت که خدا فرماید آن ماده گاویست که رام نیست تا زمین را شخم زند و نه آب بکشد براى کشت و کار                

اسرائیلینزد جوانى از بن    .و آن را جستند   » اکنون نشانه درستى آوردى   «:ر آن نیست گفتند   آموز است و هیچ خالى ب     دست
او حـق  «:فرمـود پـس و گزارش دادنـد  )ع(ر پوستش از طال و آمدند نزد موسى آن را نفروشم جز به پ:گفتجوان  . بود

:فرمـود حـضرت موسـی     آنگـاه    ،دندسرش را بری  پس به فرمان حضرت     و آن را خریدند و آوردند        »دارد از او بخریدش   
مرا کشته نـه آنکـه او        یمیا رسول اهللا، پسرعمو   «: و چون این کار کردند کشته زنده شد و گفت          »دمش را بدان مرده زنند    «

).43-44: 1386مجلسی،. ك.ر(»را متهم بکشتن من کردند
بـسیاري ایـن   . فـسران شـده اسـت   مفسران در مورد عضو زنده کننده مقتـول نقطـه مجادلـه بـسیاري از م    نظراختالف

ـ استمرار این گمانـه   . دانندیماختالفات را ناشی از اسرائیلیات       درون سـنّت تفـسیر قـرآن از پویـایی           ،تفـسیري  هـاي یزن
ـ در تفسیر مقاتـل بـن سـلیمان احتمـاالً           ) فَخذ(مثالً توجه آغازین به ران      . و ادبی حکایت دارد    یشناختانسان پیونـدي  رب

، فخـذ  یگـر دعبـارت بـه . اسـت شـده یـف تعر» چیزي میان ساق پا و کفل حیوان   «فَخذ  . ت دارد ـفیزیکی با تولید مثل دالل    
. سـازد یعضو به اندام تناسلی حیوان است و این امر پیوند آن را با احیا آشکارتر مـ ترینیکعضوي بزرگ از بدن که نزد     
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بازتاب همان پیوند آغـازین را در        توانیبعد، همچنان م   يهابدن حیوان در دوره   اعضاي   رغم افزایش احتماالت درباره   به
آراي بـا ایـن نگـاه احتمـاالً گـستره     . گـاو دیـد  بخـش یقول استخوان دم که اساس بدن تلقی شده و حتی قول پستان زندگ      

بـا توجه به   ). 56: 1390اولیف،  (رد  ی ک و بیشتر مبتنی بر پیوندهاي معنایی بنیادین تلق        يدرآوردکمتر من  توانیتفسیري را م  
اند، اینکه نظامی براساس چه بـاوري از داسـتان      یستهنگراین دیدگاه کسانی به این روایت با دید رابطه بریدن و احیا باززایی              

.شودیمهاي باال و کاربرد اسطوره سیاووش روشنیتبگاو موسی بهره برده نکته اي است که در تحلیل و بررسی 
میرد، وي می  یا نخست آفریده در اثر تهاجم اهریمن و عمله        ) Evagdât(»اوگدات«که گاو   وجب بندهش، هنگامی  مبه

در آیـین میتـرا نیـز پـس از قربـانی گـاو،       . آیدبه وجود می.. .ها، رودها و هاي وي گیاه، درخت، آب، کوه     از اعضا و اندام   
این محـصولی کـه میتـرا بـا         . کندو نعمت در زمین رشد و نمو می       شود و از خون و گوشت او، سبزي، گیاه          رستاخیز می 

موجب مـاه یـشت در اوسـتا    به. هایی است که از جریان خون گاو پیداشده است     کند، فرآورده داس درو کرده و حمل می     
یمن در بنـدهش اهـر  ). 597: 1381رضـی، . ك.ر(مستقیمی بین ماه، گاو و رویش گیاهان اسـت  نشان هالل ماه، در رابطه   

را بر تن گاو و کیومرث قرارداد، هرمـز  ) خواب(براي از بین بردن جوهر آفرینشِ هرمزد درد، بیماري، هوس و بوشاسب  
مالیـد تـا او را از نـابودي و بـزه گزنـد و               ) وي(بخش را که بنگ نیز خوانَد براي خوردن گاو داد و به چشم              منگ درمان 

روان گاو از این    ). 52: 1380فرنبغ دادگی، .ك.ر. (برفت، درگذشت ) او(شد و شیر     در زمان نزار و بیمار    . ناآرامی کم باشد  
آیـا  . دهـد یمـ به او مژده سودمندي و آفرینش را         اهورامزداو در نهایت     کندیمچندین بار در نزد اهورامزدا شکایت       ظلم

اسـطوره قربـانی گـاو نقـش     این همان زنده شدن مقتول و دادخواهی او از ظلمی که در حقـش شـده نیـست؟ میتـرا در            
پیکار با گاو نخستین یا نخـست       . دهددر بندهش عمل کشتن گاو مقدس را اهورامزدا انجام می         . آفریننده را بر عهده دارد    

شده باشد از کالبد او که در حالـت         آفریده، گاوي که در آغاز توسط اورمزد آفریده شد، پیش از آنکه خلقت آدمی حادث              
پوشاند از نخاع آن گنـدم و از خـون وي درخـت انگـور               روید که بسیط زمین را می     ودمندي می احتضار است، گیاهان س   

گـاو هجـوم بـرده و ایـن        بـه الشـه    تا دهدیماهریمن، کارگزاران خود را فرمان      . مقدس را پدید آورد    روید تا نوشابه  می
او را به سـم  دمثلیتولاندام چسبد وبیضۀ حیوان میکژدم به . زندگی را تباه سازند و به سم آلوده نمایندزایندهسرچشمه

نطفۀ گاو توسـط  . آفرینش اورمزدي جلوگیري کنندتوانند از وقوع معجزهاما اهریمن و عوامل او نمی      کندیمآلوده و تباه    
: 1381رضـی، . ك.ر(شوند صورت جانوران سودمند بر بسیط زمین گسترده می    آوري و در آن کره تطهیر شده، به       ماه جمع 

روایـت بنـدهش    . این آفرینش دوباره که از خون گاو نخستین ممکن شده است، در بندهش از آن اهورامزداسـت                ). 306
یی زیبـا  هـا قـصه گیري از این دو روایت در قالب استعاره و تلمیح     نظامی با بهره  . تفاوت اندکی با نجات بخشی مهر دارد      

.خلق کرده است
قربانی در گنبد سوم

. شـنود یمـ و داستانی از بشر پرهیزکار و ملیخاي دیوسیرت          رودیمماه شید آریایی بهرام به گنبد سوم        نبهدر روز دوش  
نشینی با ملیخا، نماد اهریمن، ناپـاك  جسم زن در این روایت به مانند نطفه گاو که توسط یاران اهریمن آلوده گشته از هم      

ارتباط زن و ماه در نقـوش باسـتانی و در           .دهدیمهریمن نجات   بشر پرهیزکار در نقش میترا زن را از دست ا         . شده است 
.ي ایران روشن استهادورهادبیات تمامی 

دهنـده  اي دست به دعا دارند که نـشان صورت حلقهاند و به  در نقشی از شوش جمعی از زنان دست همدیگر را گرفته          



11/  اسطوره کشتن گاو–بازتاب نمادین قربانی میترایی 

. اندازد که امیدبخش ریزش بـاران اسـت       دور ماه می   ههالارتباطشان با ماه تمام است، این نقش، شخص را به یاد دایره و              
در سامرا این گروه زنان با دیگر نمادهاي آسـمان و مـاه همـراه شـده،               . این هاله بخصوص در بدر کامل ماه نمایان است        

ارتبـاط زن   ). 1051: 1387پوپ؛ اکرمن، . ك.ر(شود  یمرشته گیسوان آویزانشان همچون نقشی از نهرهاي آب روان دیده           
هـا تیـ بی در این    درستبهنظامی  و ماه همچنین ارتباط ماه و گاو همگی عناصري کلیدي در اسطورة گاو مهري هستند و               

:آن را بکار برده است
ــاه   ــد ش ــنبه آم ــه روز دوش ــاه   چونک ــه م ــشید ب ــبز برک ــر سرس چت

)112: 1388نظامی،(
ـ  ابــر سـیاه مــاه تمـام         چــون در د در لفـــافه خــام   صنــمی دیـ

ـــاه  گذشــت بــه راه فــارغ از بــشر مــی ــع مـ ــود برق ـــه رب ــاد ناگــ ب

ــد    ــون آمـ ــاد رهنمـ ــه را بـ مــــاه از ابـــر سیه بــرون آمـد       فتنـ

ــرام از آن آواز بنــد برقع بهــــم کشید فــــراز     مــــاه تنهــــا خــ
)113: 1388نظامی،(

ــع   ــی برق ــت  وانگه ــر برداش تـر برداشـت    مهــر خشک از عقیق   از قم
)119: 1388نظامی،(

» رفتن شاه بهرام به مهمانی سرهنگ و هنر نمـودن دالرام چنگـی            «داستان  نظامی پیشتر نیز به ارتباط زن، گاو و ماه در           
است و شاید این نکته که ایـن نمادهـا تنهـا بـه               ة آگاهی وي از مفاهیم و نمادهاي باستانی       دهندنشاناست که    کردهاشاره

:ي ادبی به کار نرفته استهاییبایزجهت 
ــسته چــون در ســمن گــل ســوري مـــاه را در نقـــاب کـــافوري   ب

کــرد هــر هفــت از آنچــه بایــد ســازچونکه مـاه دو هفتـه از سـر نـاز          

مـــاه در بـــرج گـــاو یابـــد قـــدر پیش آن گاو رفت چـون مـه بـدر         

گــاو بــین تــا چگونــه گــوهر داشــتو گـاو را برداشـت     سر فـرو بـرد      

ــر    ــه ب ــر پای ــه ب ــاماو  بردپای ــ ب ــت پایـ ــا تخـ ــت تـ ــرامۀرفـ بهـ

شیر چون گـاو دیـد جـست ز جـاي          گــاو بــر گــردن ایــستاد بــه پــاي
)75: 1388نظامی،(

، نقاب کافوري، هاله دور ماه کردهاشارهبرج ثور از ترکیب سر و صورت بانو و نشستن گاو برفرق او به جایگاه ماه بر            
بـانو رخ در  . شودیمو صورت از پشت آن نمودار    افکنندیمو همچنین حریر سفید لطیفی را گویند که بانوان بر صورت            

ي طوالنی سر زیر شکم گـاو کـرده و آن   هاممارستنقاب کافوري، چون ماه بدري که به هفت قلم چهره آراسته، پس از  
و رخـساره بـانو   ردیـ گیمکه در علم نجوم گویند ماه بر خانه شرف خویش، برج ثور قرار گونهآن،  داردیبرمبه گردن   را  

). 22: 1378احمـدي ملکـی،     (اسـت   که با هیبت و هیکل گاو همـراه          شودیمچراغشبدر زیر اندام حیوان مانند گوهر       
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و همچنین همانندکردن ملیخا به اهریمن بازسازي دیگـري از          گا -ي نقش زن    سازهمسانبراساس همین باورها نظامی با      
.اسطورة گاو نخستین را نشان داده است

ماه آن را از هـر نـوع آلـودگی دور    کنند ولیقصد نابودي و عدم رویش گیاهان، نطفه گاو را آلوده می یاران اهریمن به  
در نقوش یافت شده اطـراف دانـوب،        . شیانه است این نطفه باعث به وجود آمدن موجودات اهورایی و مشی و م           . کندمی

در آثـار مهـري   . ة نمـادین گـاو در درون مـاه اسـت    دهندنشاندهند که گاو را در زورقی بر فراز ساختمان معبد نشان می    
دانـیم آفریننـده اسـت و       کـه مـی   و گاو همانند و مترادف ماه و ماه چنان         شدهدادهصورت زورق نشان    اغلب موارد، ماه به   

طـور غیرمـستقیم او   نظامی با بیان صفات ناشایست ملیخا به). 101: 1390وِرمازِرن،(گیرد فرمان او صورت می   وولد به زاد
او قصد آلوده کردن مـاه یـا زن زیبـارو را داشـت کـه در نهایـت زن بـا کمـک بـشر           . شمرده است را از یاران اهریمن بر    

:گرددیموف اهریمنی از چهره او پاك و تیرگی و کسگرددیمپرهیزکار از سلطه ملیخا آزاد 
ــاهی را ــاهی را  از جهـــودي رهانـــد شـ ــسوف م ــرد از ک دور ک

)120: 1388نظامی،(
به همـین دلیـل مـردم       . رفتیمی نوعی مصیبت و خطر براي مردمان روي زمین به شمار            گرفتگماهدر باورهاي سنتی    

شروع  ازجمله؛  نددزیمماه از دست دیو و اهریمنی که او را در اختیار گرفته             دست به انجام کارهایی عجیب براي رهایی        
در روزگار قدیم هنگام ماه گرفتگی      . تا ماه را از دست مهاجم نجات دهند        کردندیمو خواندن اشعاري     سروصدابه ایجاد   
سـت و بـراي فـراري دادن آن    در حال گـرفتن مـاه ا  ) دي زنگرو(که شیر کوهی بزرگی ندبودباور بوشهر بر این   مردمان  

).35570: ، کد خبر1390حیدریه، .ك.ر(شد یمخوانده اي این چنینترانهآوردند ودرمیظروف فلزي را به صدا 
کـــــنمـــــاه چهـــــارده ول دي زنگــــرو مــــاه ول کــــن

استان باور داشتند که بـه      بمردم. است قهوه اي و قرمز تیره گرفته تا نارنجی و زرد روشن           رنگ ماه در هنگام خسوف    
به همین دلیل بعضی از مناطق باستانی براي جلـوگیري از پیـشامد   دلیل حمله یک گربه سان به ماه او زخمی شده است؛      

نظامی در چند بیت ملیخا را دیو خطـاب کـرده و در بیتـی زن را چـون       . کردندیمبد و دفع نیروي شر، انسانی را قربانی         
اسـت  وصفتیدمرتبط با ملیخاي هرچند پوشش سیاه زن منظور نظر بوده اما ابر سیاه. کرده است  ماهی در ابر سیاه مانند    

:که پیامد مرگ او دفع نیروهاي شر است
چـــون در ابـــر ســـیاه مـــاه تمـــامدیـــد در لفافـــه خـــامصـــنمی

)113: 1388نظامی،(
ــم دراین عزیمت که بشر بـروي خوانـد    ــوآه ــد ن دی ــضولی مان بوالف

)115: 1388نظامی،(
او در خمره آبـی     . و شکستن آن درصدد نبرد با نیروهاي اهورایی است        )گاو(زن   نماد ملیخا با آلوده کردن آب خمره،     

از بـا مـرگ ملیخـا زایـش و بـاروري        . گرددهاست، غرق می  هاي زیرزمینی و در تصرف ایزد بانوي آب       که متصل به آب   
:این روایت همان زدودن آلودگی از نطفه گاو به کمک ماه است. یابدآسیب نیروهاي اهریمنی نجات می

ــست   ــار زردي ش ــدش غی بـرگ سوســن زشـنبلیدش رســت  از پرن
)120: 1388نظامی،(
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قربانی در گنبد چهارم
و به مانند سربازي خنجـر و ابـزار   کندیمقرمز به تن ي که خواستگار دختر شاه است، لباسی اشاهزادهدر گنبد چهارم  

فـضاي داسـتان    . شـود یمـ ی جوانانی که در این راه تن از سرشان جدا گردیـده             خواهخونو آماده    ردیگیمجنگ بدست   
ي هـا خـون تناسب بـین سـرخی گنبـد چهـارم و          . در راه عشق است   نشانگر نبرد، ریختن خون، فدا شدن و قربانی شدن        

وانان خواستگار زمینه الزم را بـراي پرورانـدن و بـازآفرینی اسـطوره کـشتن گـاو نخـستین مهـري فـراهم                        ج شدهيجار
:استکرده

ــب ــر آن طلــ ــارياول از بهــ ــاري  کــ ــان یـ ــز همتـ ــت از تیـ خواسـ

ــردون  سـت ا جامه را سرخ کرد کـین خـون        ــور گ ــم ز ج ــن تظل ــتاوی س

ــرد خــو دریــاي خــون درآمــد زوده چــون بــ ــده ک ــه چــون دی ــودنجام آل

ــت  ــان برداشـ ــود از میـ ــگ آرزوي خـ ــشنیع و بان ــت درت ــان برداش جه

ــرم    ــود نب ــراي خ ــج از ب ــت رن ــون گف ــه خ ــرم  بلک ــدهزار س ــواه ص خ

یـــا ســـر خویـــشتن کـــنم در ســـر یـــا زســـرها گـــشایم ایـــن چنبـــر

ــرون زد  جامـه در خـون زد      کـار چون بـدین     ــه بیـ ــت خیمـ ــغ برداشـ تیـ
)126: 1388نظامی،(

اي فرقـه  -طالب انصاري دمشقی معروف به شیخ ربوه توضیحاتی در وصف معابد صـابئیان            الدین محمد بن ابی   شمس
هیکـل مـریخ   «: چنـین گفتـه اسـت   شنبه متعلق به مریخدر مورد معبد روز سه  . داده است -منشعب شده از آیین میترایی      

در میانه  . افزارهاي گوناگون آویز شده است    رنگین است و در آن جنگ     هاي سرخ   ها و پرده  تر با روغن  چهارگوشه و بیش  
آن هیکل جایگاهی است بر زبر هفت پله که بر روي آن بتی آهنین قرار دارد و به یکدست آن بت شمشیري و به دسـت       

در اوج شـنبه کـه مـریخ    صابئیان در روز سـه . آلود استدیگرش سري با موي آویخته شده که شمشیر و سر هر دو خون    
کردند، خنجرها بـه دسـت   آلود میآمدند، خود را خون پوشیدند و بدان هیکل می    هاي سرخ می  گرفت، لباس خود قرار می  

این توصیفات با توصیف دادخواهی جوان خواسـتگار در برابـر           ). 61: 1382(»...کشیدندگرفتند و شمشیرها از نیام می     می
:قلعه دختر همسان است

ــدان گذر   ــی ب ــه رفت ــیم هرک ــه ب بــه دو نــیمهــاغیــگــشتی از زخــم تگ

ــز  ــسیج ــود ک ــب آن دز ب ــو رقی هرکـــه آن راه رفـــت عـــاجز بـــودک

ــار   او ــرم ک ــود مح ــه ب ــی ک ــام  ن رقیب ــه گ ــر ب ــی مگ ــماروره نرفت ش

ــدش  غلــط شــدي زصــدشگــر یکــی پــی ــرش زکالبــ ــادي ســ اوفتــ

ــغ  ــیدي تیـ ــدو رسـ ــسمی بـ ــغ  از طلـ ــدي در می ــان ش ــرش نه ــاه عم م

ــی  ــر چن ــرد  ب ــه م ــن قلع ــاریاب نیـــست نـــامرد را دریـــن دز کـــارد ب
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ــ ــکار را ه هرک ــاین ش ــیک ــدم ــان  بای ــی ج ــه یک ــی ،ن ــزار م ــده بای

ــن او   ــذرد ت ــرط بگ ــن ش ــه زی ــی وانک ــون ب ــردن او  خ ــه گ ــرط او ب ش
)123: 1388نظامی،(

ــ ــرد  ه بـ ــرط راه برگیـ ــین شـ یـــا شـــود میـــر قلعـــه یـــا میـــردچنـ

ــه را ــزد هرکـ ــد خیـ ــت اوفتـ خون خود را بـه دسـت خـود ریـزد          رغبـ

ــزاف  ــدیث گـ ــاي آن حـ ــر تمنـ ــر بـ ــد مـ ــر نهادنـ ــرافدسـ م از اطـ

ــویش وانی خــویشـهــرکس از گرمــی جــ ــدگانی خـ ــاد زنـ ــر بـ داد بـ

ــام ــادي گــ ــه در راه او نهــ ــمن  هرکــ ــغ دش ــم تی ــشتی از زخ ــامگ ک

ــی ــد بـ ــسر شـ ــزو میـ ــرادي کـ ــد   مـ ــر ش ــوب در س ــاي خ ــد برن چن

ــس  ــود ک ــده نب ــالص دی همـــه ره جـــز ســـر بریـــده نبـــوداز آن ره خ

ــدي    ــران بریدن ــز س ــري ک ــر س بـــــه در شـــــهر برکـــــشیدنديه

ـ         یز بس ا ــهر  قهـر ه  سر کـه شـد بریـده ب ــد در ش ــسته ش ــه ب ــر کل ــه ب کل

يســـور شـــهرآراه نبـــود جـــز بـــگـرد گیتـی چـو بنگـري همـه جــاي     

ــور  آ ــتیزه ح ــد س ــه ش ــرخ ک ـ    ن پری ـ   سـر   ه  شهري آراسـته ب سـور ه  نـه ب

ــای  ــه ســـ ــیده بـــ ــر او  در اوۀنارســـ ــت در س ــه رف ــر ک ــسا س اي ب
)124: 1388نظامی،(

قربانی در گنبد پنجم
مـردي بـه نـام ماهـان فریـب دیـوي            . است شدهارائهی قربانی بار دیگر با طرحی نو، در گنبد پنجم           ثمربخشبرکت و   

گرم و پر از خـاك و خاشـاك کـه در آن نـه آبـی و نـه            ابانیب .کندیمخ راه گم    ي خشک و دیوال   هاابانیبو در    خوردیم
طرح چنین فضایی و تــاکید    . غار در غار پر از مار و اژدها او در وحشت و سرگشتگی است             .آدمیزادي نه جانوري است   

ي را در   افـروز آتـش باران خـواهی و   ي مناسب براي طرح روایت    سازنهیزمي بی برو درخت، گرما و بی آبی         هاطیمحبر  
.کرده استریپذامکانتیرشید آریایی روز چهارشنبه

ـ بـراي  اهـورامزدا اسـت،  » تیـشتر «یشت هشتم با نام تشتر یشت یا تیریشت منسوب بـه ایـزد بـاران        بـه  یرسـان ياری
کـه بـه یـاري      داده اسـت    باروري زمین و پاکیزه ماندن جهان به ایزد باران فرمان          ی،سالکشاورزان و جلوگیري از خشک    

شـده اسـت  يگـذار در کل این روز به نام روز روشنایی باران و خواست پروردگار براي حفظ طبیعت نـام              . بیایدمردمان  
دلاهیسـ تـا دوبـاره دیـوان        کنـد یمـ ی با قدرت حکمرانـی      سالخشکبر زمین خشک دیو     ). 217: 1371اوشیدري،.ك.ر(

ابان، نطع پهن کردن، تیغ و علم به خـون افراشـتن، نـشانگر عطـش        ریگ سرخ بی  . داننگستري اهریمنی خود را ب    هاقدرت
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در مراسمی نظیـر بـاران خـواهی، بـراي کـسب رضـایت خـدایان،        . زمین براي انجام مراسم قربانی و رهایی از شر است  
).397: 1383هینلز، . ك.ر(شد یمقربانی در نظر گرفته 

ــون   ریــگ رنگــین کــشیده نــخ بــر نــخ ــرم چ ــون و گ ــون خ ــرخ چ خدوزس

ــشند  تیــغ چــون بــر ســري فــراز کــشند ــع بازکــ ــد و نطــ ــگ ریزنــ ریــ

داختانــنطــع از آن و ریــگ از آن ریخــت خــون افراخــته آن بیابــان علــم بــ
)135: 1388نظامی،(

ـ    بیابـــــان نوشـــــته بـــــود تمـــــاماوشـب سـیاهی شـام     ه  چون درآمد ب
)136: 1388ظامی،ن(

ســت ادیــوالخی مهــول و بــی علــف   سـت ا ابان که گرد این طـرف     ـآن بی 

ــار  آو ــی ســ ــان زنگــ ــوار  ن بیابانیــ ــردم خـ ــدند و مـ ــردم شـ ــو مـ دیـ
)138: 1388نظامی،(

ـ خته از   نظامی با فضاسازي الزم براي به تصویر کشیدن طبیعت گرم و خشن، زمـین تـشنه و درختـان سـو                     ی و  آبـ یب
همراه با قربانی و دعا در ایران براي         هاقرنمراسم آیینی که    . است درآوردهی، طبل مراسم باران خواهی را به صدا         بارانیب

باران بـا دیـوان و یـا        و به اجراي نمادین جنگ ایزد      کردندیمو مردم از یزدان درخواست باران        شدیمطلب باران انجام    
.شدیمو غول بیابانی اجرا ي کوسه گلینهاناماین اجراي نمادین در جاهاي مختلف با . پرداختندیمتیشتر با دیو اپوش 

ــردمش خــوانی  ــود آنکــه م ــو ب ــانی  دی ــل بیابـــ ــام او هایـــ نـــ
)133: 1388نظامی،(

کــــز درازي نداشــــت پایــــانیدیـــد بـــر گـــرد خـــود بیابـــانی
)135: 1388نظامی،(

قربانی در گنبد ششم
هـاي خیـر و شـر      دو شخص بـه نـام     . مسئله قربانی در گنبد ششم بر پایه اسطوره قربانی در بندهش آورده شده است             

اي آب شر چـشمان خیـر را در برابـر جرعـه    . گرددساز میسفر هستند؛ بد ذاتی شر و طینت ناپاکش براي خیر مشکل          هم
در . آوردشانسی برایش به ارمغان مـی کند ولی مالقات خیر با خانواده چوپانی، خوش  میکور و او را تشنه و درمانده رها         

.رسداین ماجرا خیر در نهایت به خوشبختی و کمال می
را که بنگ نیز خوانَد، براي خوردن گاو داد و پیش چشم وي بمالید تا          بخشدرمانهرمز منگ   «: در بندهش آمده است   

گاو گفـت کـه بـه    . در زمان نزار و بیمار شد و شیر او برفت و درگذشت           . ی کم باشد  ناآرامه گزند و    او را از نابودي و بزِ     
).1380:52فرنبغ دادگی،(» دستور استنیبرترکارسبب کُنش ایشان، آن آفرینش گوسفندان را 

ی به کمـال،    ابیستداو با آسیب زدن به چشم خیر که گوهر ارزشمند            کندیمرا طلب    شیهاچشمشر براي نابودي خیر     
نخـستین نیـز پـس از حملـه اهـریمن دچـار          گـاو . زندیممعرفت نور و روشنایی است تاریکی و نابودي را برایش رقم            

، گـاو   مالـد یمـ گیاه بنـگ بـر چـشمانش        اورمزد براي اینکه عذاب او کم گردد      . شودیماندازهیببیماري و درد و رنجی      
و موجـب    رسـاند یمـ مرگی که روان گـاو را بـه تعـالی           . ردیمیم،  رسدیمنخستین به سبب همین آسیبی که به چشمش         
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هـاي درخـت شـفابخش او را        اما مالیدن شـیره بـرگ      ندیبیمخیر نیز از ناحیه چشم صدمه       . گرددیمحیات دوباره زمین    
ارند؟همان نقش بنگ یا هوم مقدس را برعهده ندهابرگاین آیا. رسانددهد و به معرفت و کمال مینجـات می

پیش آن خاك تـشنه رفـت چـو بـاد           شــر کــه آن دیــد دشــنه بــاز گــشاد

ــغ   ــراغ دریـ ــشتن چـ ــدش کـ نامـ ــغ  ــشم او زد تیـ ــراغ دو چـ در چـ

تـــاج بیــرون کـــرد گــوهري را ز  ــس ــشنرگ ــرده را ب ــغ گلگــون ک تی

ــا ــت راهآب نــ ــرد همــ داده کــ
)147: 1388نظامی،(

ــاه  ــود تب ــشنه چــو کــرده ب چــشم ت

در این گنبد، نظامی بن مایۀ قربانی را بر مبناي بندهش بازآفرینی کرده است؛ قربانی کـه برکـت و بـاززایی معنـوي و              
خیر در مقـام پادشـاه روزي در تفرجگـاه شـر را         . شودمعرفتی به همراه دارد، در داستان خیر و شر به نمایش گذاشته می            

کننـدة مفهـوم قربـانی بـراي     مرگ شر تـداعی   . کندا به مرگ محکوم می    بیند پس از گفتگو در باب گناهکاریش، وي ر        می
:نیروهاي اهریمنی است

خــواه تــیغم نمــاي و خــواهی جــامگفــت بیــرون ازیــن نــدارم نــام    

هست خونت حـالل بـر همـه کـس      خیـــر گفـــت اي حرامـــزاده خـــس

داريبتــرســیرت از نــام خــود   نــام شــر داري  خلقــی کــه   شــرّ

ي و جــان نبــري اکــردهجــان بــري بـــدگهريواي بـــر تـــو کـــه شـــرّ
)155: 1388نظامی،(

ــ ــرش رد کُ ــر اث ــت ب ــیر رف ــون ش ــرش چ ــد سـ ــا بریـ ــغ زد وز قفـ تیـ

ــدیش   ــست خیران ــر ه ــت اگرخی تــو شــري جــز شــرت نیایــد پــیشگف
)156: 1388نظامی،(

هرمـزد  دسـته ، بـه دو  هادهیآفرهمهمورخان قدیم آمده، جانوران، گیاهان و در متونکهچناندر منابع پهلوي و پازند،      
اهریمن، جهان تیرگـی و      ژهیواز آفریدگان   ) انواع گرگ (سردگان  گرگ و گرگ  . شوندیمآفریده و اهریمن آفریده تقسیم      

ي وي، گـرگ قربـانی   اهـ انیـ زبراي جلب نظـر اهـریمن و دفـع    گمانیب تاریکی هستند؛ به همین جهت مردمان باستان      
ي تاریـک  هـا دوردسـت هـوم، نـذر و فدیـه سـاخته و در       گـرده در شب تا از ترکیب خـون جـانور بـا             همآنند،  دکریم
).130: 1381رضی،. ك.ر(دندیپاشیم

که گرگی را قربـانی      ازآنپسرا در هاون ساییده و آن را        » آُمومی«در گزارش پلوتارك ضمن نیایش، گیاهی موسوم به         
آن معجـون   آنگـاه ،  دیگردیم، در خون گرگ ریخته و این مراسم در جایی تاریک و بدون نور خورشید برگزار                 کردندیم

عمـل  . شر نماد نیـروي اهریمنـی در مقابـل خیـر اهـورایی قـرار دارد      ). 352: 1381رضی،(کردندیمرا پیشکش اهریمن  
اسـت و در    گرفتـه انجـام ) شر(یمنیاهرو فرد   ) خیر(مقدس  قربانی در این گنبد براي اورمزد و اهریمن با فدا کردن فرد             

.نهایت پیروزي از آن نیروهاي اهورایی است
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قربانی در گنبد هفتم
کنیزکان باغ گل و گیاهان سـبز همگـی فـصل           . است وجوشجنبپر از آواز، رقص و      داستان گنبد هفتم روایتی شاد،    

مردمـان نـوزایی   ي شدن خون گاو قربانی در گنبدهاي پیـشین بـراي   ؛ بهاري که با جار    کنندیمي  ادآوررویش و بهار را ی    
وصف غار متـروك و پوشـیده       . طلبدیماین تولد جشن و سروري بس باشکوه را         . دهدیمزمین و تولدي دوباره را نوید       

ي در آن ابرکـه چـشمه یـا   کننـده یتـداع در کنار غار کـه  شهیباز گل و گیاه با خرمنی از گل یاسمن همچون نور، وجود         
.احیاي غار مهري استمنظوربهي فضاسازهمگی نشانگر .نزدیکی است

انگیز عمل قربانی گـاو بـود وقتـی         که گویاي تاثیر شگفت    شدندیممعابد و غارهاي مهري با حاشیه گل و گیاه تزیین           
. ك.ر(کـرد   ري و تغذیـه مـی     هـا را آبیـا    آمد، گنـدم  ، خونی که از او بیرون می      افتادیمگاو به حال تشنج ناشی از احتضار        

).1390:82ورمازرن،
ــه ــست بیغولـ ــستانآاي در جـ ن بـ ــستان  ــون م ــت چ ــش گرف ــر زلف س

ــور    ــد ن ــو گنب ــی چ ــمن خرمن یاس ــا  ــاغ جـ ــنج بـ ی دوریبـــود در کـ

ــشه  ــر ســرش بی ــه ب ــاريو ب ــن غ ب
)259: 1384معین،(

ــشیده ع ــبرکـ ــواري لَـ ــه دیـ م بـ

قابل تطبیق با روایت گنبد ششم جدال خیر و شر یا به تعبیري دیگـر              _آفرینش انسان _بندهش  موضوع گاهنبار ششم    
در این گنبد، اهورامزدا یا مهـر پـس از شـش روز آفـرینش جهـان در روز هفـتم بـه اسـتراحت           . اورمزد با اهریمن است   

ست؛ به همین دلیل روز هفتم پـس از         اتمام رسیده ا  بهدر این زمان آفرینش جهان به برکت خون گاو نخستین         . پردازدیم
.پردازندیمیک نبرد سخت اورمزد و یارانش به استراحت و کامرانی 

نتیجه
ازجملـه  . هاي فالت ایران آیین میتراست که تاثیري عمیـق بـر فرهنـگ و سـنت ایرانـی گذاشـت                   ترین دین یکی از کهن  

بالگـردان ایـن   . راي انسان همراه با برکت و دفع بال بود     هاي آیینی این دین اجراي مراسم قربانی است؛ قربانی که ب          سنت
شد و اجراي این مراسم براي مومنـان معتقـد   توانست انسان، حیوان و گیاهی باشد که با آداب خاصی برگزار می        آیین می 

.ید نکندسالی آنان را تهدآنان باور داشتند که آیین باید دقیق انجام شود تا خشم و غضب خدایان و خشک. ضروري بود
هم اکنون نیز براي هر جشن و شادمانی، تولد و ازدواج، اجـراي             . گردیدهاي مختلفی در ایران انجام می     سنت قربانی به شیوه   

به شادي و برکـت و دفـع       اي رسیدن ها بازماندة تفکر اسطوره   شود و این  مراسم دینی، دیدار شخصیتی بزرگ حیوانی قربانی می       
هـاي نجـومی،    هـاي بـاران خـواهی، پدیـده       آیـین . گـردد بعضی مواقع با ساز و دهل همـراه مـی          نیروهاي شیطانی است که در    

ها بهـره   خواهی و انتقام مضامینی است که نظامی براي بیان سنت آیینی قربانی از آن             هاي سنتی، دفع نیروهاي شر، خون     عزاداري
برده که بعد از هر روایـت خواننـده بـا مفـاهیمی چـون      کاراي بهگونهبهپیکرجسته است و این موضوع را در هردو بخش هفت     

.گرددوجوش در طبیعت و روح انسانی با شکلی نو و زیبا مواجه میباززایی، شادي، جنبآفرینش،

منابع
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