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اﯾﺮاﻧﯽ ،در ﮐﻨﺎر آﻓﺮﯾﻨﺶ از اﺟﺰای ﺑﺪن اﯾﺰد ﯾﺎ اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ ،ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻧﻤﻮﻧﮥ ﮔﺎو آﻏﺎزﯾﻦ اﺳﺖ.
اﯾﺪۀ اﻧﻄﺒﺎق ﺟﻬﺎن ﺻﻐﯿﺮ و ﮐﺒﯿﺮ در رواﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﯿﺎهﺎن از ﺑﺪن
ﮔﺎو و ﻧﺤﻮۀ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻔﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﻣﺸﯽ و ﻣﺸﯿﺎﻧﻪ ،از ﺑﺪن ﮐﯿﻮﻣﺮث دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ آﺷﮑﺎر در دﯾﮕﺮ رواﯾﺖهﺎی ﻓﺮهﻨﮓ هﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
در داﺳﺘﺎن اﺳﻄﻮرهای ﺑﻨﺪهﺸﻦ در ﻧﺒﺮد آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﮥ اهﺮﯾﻤﻦ ،در ﺳﻪ هﺰارۀ ﺳﻮم
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ و ﺣﺮﮐﺖ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،در دورۀ آﻣﯿﺰش ﺗﺎرﯾﮑﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ اهﺮﯾﻤﻦ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ
اهﻮرهﻣﺰدا ﻣﯽﺗﺎزد .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻨﺪهﺸﻦ از ﺗﺠﺎوز اهﺮﯾﻤﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺎندهﻨﺪه اﺳﺖ .او ﮐﻨﺎرۀ
آﺳﻤﺎن را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ وارد دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی ﻣﯽﺷﻮد آبهﺎ را آﻟﻮده ،ﮔﯿﺎهﺎن را ﻣﺴﻤﻮم و ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﺮگ ﮔﺎو و اﻧﺴﺎن آﻏﺎزﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎآﻧﮑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮد و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎو از اهﺮﯾﻤﻦ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺗﺨﻢهﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ؛ از ﺗﺨﻢهﺎی ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺟﻔﺖ اﻧﺴﺎن و از ﺗﺨﻢ ﮔﺎو ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﺎه ﭘﺎﻟﻮده ﺷﺪه ﮔﯿﺎهﺎن و ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻨﺪهﺸﻦ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﮔﺎو ﯾﮑﺘﺎآﻓﺮﯾﺪه اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺒﺮد را ﮔﺎو ﯾﮑﺘﺎآﻓﺮﯾﺪه ﮐﺮد .ﭼﻮن درﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺳﺮﺷﺖ ﮔﯿﺎهﯽ ،از اﻧﺪامهﺎی ﮔﺎو
ﭘﻨﺠﺎهوﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﻏﻠﻪ و دوازده ﻧﻮع ﮔﯿﺎه درﻣﺎﻧﯽ از زﻣﯿﻦ ُرﺳﺖ .روﺷﻨﯽ و زوری ﮐﻪ در ﺗﺨﻤﮥ
ﮔﺎو ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺎه ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،آن ﺗﺨﻤﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﺎه ﭘﺎﻟﻮده ﺷﺪ ،ﺑﻪ هﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪای آراﺳﺘﻪ ﺷﺪ،
ﺟﺎن در )او( ﮐﺮده ﺷﺪ؛ و از آﻧﺠﺎ ﺟﻔﺘﯽ ﮔﺎو ،ﯾﮑﯽ ﻧﺮ و ﯾﮑﯽ ﻣﺎده )ﺑﺮ زﻣﯿﻦ آورده ﺷﺪ(.
ﺳﭙﺲ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،از هﺮ ﻧﻮﻋﯽ دو ﺗﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ دوﯾﺴﺖوهﺸﺘﺎدودو ﻧﻮع ،ﻓﺮاز ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
اﻧﺪازۀ دو ﻓﺮﺳﻨﮓ ﮐﻪ در دﯾﻦ هﯿﺠﺪه هﺎﺳﺮ ﮔﻮﯾﺪ )ﺑﻬﺎر .(۶۶-۶۵ :١٣٨۵

ﻣﺆﻟﻔﻪهﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﻄﻮرهای :آﻓﺮﯾﻨﺶ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﮐﯿﻮﻣﺮث ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اﻧﺴﺎن ،و ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻣﺸﯽ و ﻣﺸﯿﺎﻧﻪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زن و ﻣﺮد از ﻧﻄﻔﮥ او ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﮔﺎو
ﯾﮑﺘﺎآﻓﺮﯾﺪه ،و ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﯽ درآﻣﺪن ﮔﯿﺎهﺎن و ﺟﺎﻧﻮران از اﻧﺪامهﺎی او ،اهﺮﯾﻤﻦ در ﻧﻘﺶ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺟﻬﺎن رواﯾﺖ ﺑﻨﺪهﺸﻦ در اﺻﻞ ﺑﺎزﻧﻤﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،و درواﻗﻊ اﻧﺴﺎن
ﺟﻬﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ در اﯾﻦ اﯾﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮر اﻧﻄﺒﺎق ﺟﻬﺎن ﺻﻐﯿﺮ و ﮐﺒﯿﺮ( ﮐﻪ در اﻟﮕﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
اﻧﺴﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﮔﺎو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ در رﯾﮓودا )(RV 10, 90, 1-16
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در ﺳﺮود ﭘﻮروﺷﻪ 1ﻓﻘﻂ در ﺷﮑﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ).(Hasting 1908-1927: 517
هﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮ در اﺳﻄﻮرههﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﻮل آﻏﺎزﯾﻦ ﯾﻤﯿﺮ 2ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﯾﻤﯿﺮ و ﮔﺎو اوذﻣﻼ 3از آب ﺷﺪن ﯾﺦ ﮐﻮه ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ) .(Lindow 2001: 63ﮔﺎو
ﯾﻤﯿﺮ را ﺷﯿﺮ ﻣﯽدهﺪ و از ﻟﯿﺴﯿﺪن ﺻﺨﺮه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺴﺎن ،ﭘﺪر اﯾﺰدان ،ﺑﻮری 4ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ
) .(Ibidاﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺣﻀﻮر ﮔﺎو ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﺳﻄﻮرۀ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ از ﭘﻮروﺷﻪ
در ﻣﺘﻦ ادا 5اﺳﺖ .در اﺳﺎﻃﯿﺮ اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی آﻓﺮﯾﻨﺶ از اﻧﺪامهﺎی ﻏﻮل آﻏﺎزﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد؛
ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺰا و اﻧﺪامهﺎی ﺟﺎﻧﻮر ﻋﻈﯿﻢاﻟﺠﺜﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻤﯿﺮ اﺳﺖ :از ﮔﻮﺷﺖ ﯾﻤﯿﺮ
زﻣﯿﻦ ،و از ﺧﻮﻧﺶ درﯾﺎهﺎی ﺧﺮوﺷﺎن و از اﺳﺘﺨﻮانهﺎﯾﺶ ﮐﻮههﺎ و از ﻣﻮﯾﺶ درﺧﺘﺎن و از
ﺟﻤﺠﻤﻪاش ﮔﻨﺒﺪ آﺳﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺎوی ﺑﻪ ﻧﺎم اوذﻣﻼ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﯾﻤﯿﺮ ﻏﻮل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را
ﺷﯿﺮ ﻣﯽدهﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﻧﯿﺎی اﯾﺰدان ،ﺑﻮری ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻮری از ﺻﺨﺮههﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اوذﻣﻼ ﻣﯽﻟﯿﺴﯿﺪه ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪرﻏﻢ آن ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻪروﺷﻨﯽ از ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮔﺎو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﻨﯿﺎدهﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ رواﯾﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﻀﻮر ﺟﻔﺖ اﻧﺴﺎن ـ ﮔﺎو آﻏﺎزﯾﻦ در ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن دارد.
ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ از ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ رواﯾﺖهﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از داﺳﺘﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ،اﺳﻄﻮرۀ آﻏﺎزﯾﻨﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖهﺎ از آن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه ﺑﺎزﺳﺎزی
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪﻧﻈﺮ او ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ اﺳﻄﻮرههﺎ هﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ .در آﻏﺎز دو ﻣﺮد و ﯾﮏ
ﮔﺎو ﻧﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدهﺎ دو ﺑﺮادر دو ﻗﻠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻮ 6و ﯾﻤﻮ .7ﻣﺎﻧﻮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﯾﺴﺘﺎر ،و ﯾﻤﻮ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺎه ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﻮ ﺑﺮادرش را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،و اﻧﺪامهﺎی او را ﻗﻄﻌﻪﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪهﺎ
ﺟﻬﺎن را ﺷﮑﻞ داد .ﺳﭙﺲ او ﮔﺎو ﻧﺮ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪهﺎی اﻧﺪام او ﮔﯿﺎهﺎن ﺧﻮراﮐﯽ و
ﺣﯿﻮاﻧﺎت اهﻠﯽ را آﻓﺮﯾﺪ .ﯾﻤﻮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧﯽ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺎه ﻣﺮدﮔﺎن ﺷﺪ .او ﻗﻠﻤﺮواش را
ﺑﺮای هﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺸﻮد ) .(Lincoln 1991: 7ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ اﯾﻦ اﺳﻄﻮره
را اﺳﻄﻮرۀ آﻏﺎزﯾﻦ اﻗﻮام هﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و ﻣﻬﺎﺟﺮت اﯾﻦ اﻗﻮام
1. Purusa

 Ymir .٢اﯾﻦ اﺳﻢ را ﺑﺎ هﻨﺪی  Yimaو اﯾﺮاﻧﯽ  Yamaﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
7. Yemo

6. Manu

5. Edda

4. Buri

3. Auδumla
4.
5.
6.
7.
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رواﯾﺖهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از آن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و در ﺑﺎور و دﯾﻦهﺎی آﻧﻬﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و
ﺑﻦﻣﺎﯾﻪهﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آﻧﻬﺎ در هﻤﮥ رواﯾﺖهﺎی ﮐﯿﻬﺎنآﻓﺮﯾﻨﯽ هﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺮﯾﻨﺶ
ﻣﺠﺪد ﺣﯿﺎت از اﻧﺪامهﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﺷﺪۀ ﻣﻮﺟﻮد آﻏﺎزﯾﻦ هﻤﺴﺎن اﺳﺖ.
ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی داﺳﺘﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ،درواﻗﻊ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻗﻮام ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻦ
هﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ،ﮐﻪ رواﯾﺘﯽ از آن در ﺑﻨﺪهﺸﻦ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺳﻪ داﺳﺘﺎن
ً
آﻓﺮﯾﻨﺶ در رﯾﮓودا ،ادا و ﺑﻨﺪهﺸﻦ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯿﻮﻣﺮث در اﯾﺮان و ﭘﻮروﺷﻪ
در هﻨﺪ و ﯾﻤﯿﺮ در اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽداﻧﺪ .او ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و آواﯾﯽ هﺮ ﺳﻪ ﻧﺎم
در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﻄﻮرهای ﻧﯿﺰ هﺮ ﺳﻪ از ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﯿﺶهﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ
ﻣﺸﺘﻖ و ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،و ﺗﻔﺎوتهﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺤﻮﻻت و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی از دو ﺑﺮادر ﯾﮑﯽ ﭘﺮﯾﺴﺘﺎر و دﯾﮕﺮی ﺷﺎه ﻧﺎم ﺑﺮده ﮐﻪ در ﺑﻨﺪهﺸﻦ ﭘﺮﯾﺴﺘﺎر را ﺑﺎ
اهﺮﯾﻤﻦ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺎه را ﺑﺎ ﮐﯿﻮﻣﺮث )ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﯾﺸﺖ  ،١٩ﮐﯿﻮﻣﺮث ﺑﺎ ﺟﻢ هﻤﺴﺎن اﺳﺖ( هﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﯽداﻧﺪ .او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎو را ﮔﻮﺷﻮرون و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن و ﮔﺎو ﻧﺮ را ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﺑﻨﺪهﺸﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
داده اﺳﺖ.(Lincoln 1975: 140-141) .
ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ ﺣﻀﻮر ﮔﺎو در اﺳﻄﻮرههﺎی هﻨﺪواﯾﺮاﻧﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اهﻤﯿﺖ ﮔﺎو در
زﻧﺪﮔﯽ اﻗﻮام هﻨﺪوآرﯾﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎ وﺟﻮد هﻤﺎﻧﻨﺪیهﺎی ﺑﺴﯿﺎر آﻧﻬﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .در رواﯾﺖهﺎی هﻨﺪواﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪهﺸﻦ از اﻧﺪام ﮔﺎو ﻧﺮ دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و
ﮔﯿﺎهﺎن ﺧﻮراﮐﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در رواﯾﺖهﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻧﻘﺶ ﮔﺎو ﻣﺎده ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دو ﺑﺮادر دو ﻗﻠﻮ را در ﻋﻤﻞ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ او
اروﭘﺎﯾﯿﺎن زودﺗﺮ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و هﻨﺪواﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻣﺪار ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ازاﯾﻦرو ،ﺑﺮای اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﮔﺎو ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺮوت و از اهﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای
هﻨﺪواﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺎو ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎارزشﺗﺮی دارد ،ﮔﺎو ﻧﺮ ﻋﻨﺼﺮی ﺿﺮوری در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ً
ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ از ﻣﺮدم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای واﺣﺪ از ﻣﺮدم و
ﮔﺎو ﻧﺮ اﺳﺖ ).(Ibid: 143
ﺑﻪﻧﻈﺮ او هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮥ اﺳﻄﻮرۀ آﻏﺎزﯾﻦ آﻓﺮﯾﻨﺶ در اﻗﻮام هﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،در ﺟﻮاﻣﻊ
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ﮐﺸﺎورزی ﺷﯿﺮ ﮔﺎو ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﺳﻄﻮرۀ ﯾﻤﯿﺮ اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ دامﭘﺮوری ارزش ﮔﺎو ﻏﯿﺮ از ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﯿﺮ ،و ﭼﺮم
اﺳﺖ؛ ﮔﺎو ﻧﺮ ﻣﻨﺒﻊ هﻤﮥ ﭼﯿﺰهﺎی ﺧﻮب اﺳﺖ ) .(Ibidازاﯾﻦرو ،در رواﯾﺖ هﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺎو
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻇﺎهﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺒﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻞ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوهﺶ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻤﺎژ اﺳﻄﻮرهای آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮔﯿﺎه از اﻧﺪام ﮔﺎو در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اهﻤﯿﺖ و
ﻧﻘﺶ ﮔﺎو در اﺳﻄﻮرههﺎ و آﺛﺎر و اﺷﯿﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در اﮐﺜﺮ ﻓﺮهﻨﮓهﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی
ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و آﺛﺎر ﭘﯿﺸﺎﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺪان ﮔﻮاهﯽ دادهاﻧﺪ ).(Golan 2003: 126
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،هﻤﻮاره ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ،ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮔﺎو ،ﺑﺮآﻣﺪه از ﺟﻮاﻣﻊ
ﮐﺸﺎورزی ﻧﮕﺎهدارﻧﺪۀ ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﭘﮋوهﺶهﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺳﯽ و
دﯾﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ اﻟﻬﯽ در ﭘﺲ ﮔﺎو ﻧﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از
داﺳﺘﺎنهﺎی ﺣﻤﺎﺳﯽ و اﺳﻄﻮرهای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮔﺎو ﻧﺮ ﺑﻪ دورههﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻦﺗﺮ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺳﺮ و ﺷﺎخهﺎی ﮔﺎو ﻧﺮ ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ﻓﺮهﻨﮓ ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ
ﭼﺘﻞهﻮﯾﮏ 1ﺑﻮده ،دورهای ﮐﻪ ﮔﺎو ﻧﺮ هﻨﻮز ﺣﯿﻮان اهﻠﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﮔﺎو ﻧﺮ از ﻓﺮهﻨﮓ
ﭘﺎرﯾﻨﻪﺳﻨﮕﯽ 2و ﻣﯿﺎنﺳﻨﮕﯽ ،3هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ هﻨﻮز ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده،
ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﮔﺎو ﻧﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ هﻢ ﻣﻘﺪس ﺑﻮده اﺳﺖ
و اﯾﻦ اهﻤﯿﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﮔﺎو در ﮐﺸﺎورزی و ﺷﺨﻢزﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )،(Ibid: 126
ﯾﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎنهﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن هﻤﻮاره ﻧﮕﻬﺪاری از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ
ﺗﺠﻠﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮔﺎو ﻧﺮ ﻣﻮاﺟﻪ هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮی ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺴﺖ ).(Waterman 1915: 231
ازاﯾﻦرو ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاهﺪی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎژ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﯿﺎه و ﮔﺎو و روﯾﺶ ﮔﯿﺎه
از ﺑﺪن ﮔﺎو را در ﺗﺼﻮﯾﺮهﺎ و آﺛﺎر ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از ﻓﺮهﻨﮓهﺎی ،ﭘﯿﺸﺎهﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ و در
داﺳﺘﺎنهﺎی اﺳﻄﻮرهای ـ دﯾﻨﯽ ﻧﺸﺎن دهﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮی ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدهﺎ و
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎههﺎی اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻧﻤﺎدﯾﻦ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮔﯿﺎه از اﻧﺪامهﺎی ﮔﺎو ﻧﺮ در ﻣﺘﻦ ﺑﻨﺪهﺸﻦ ،ﻧﺰدﯾﮏ
3. mesolithic

2. paleolithic

1. Çatalhöyük
2.
3.
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ﺷﻮﯾﻢ ،و ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻨﯽ را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻤﺎدﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﺎو در ﮐﻨﺎر اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ و
ﯾﺎ ﺷﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار داده ،درﯾﺎﺑﯿﻢ.
 .٢ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﮔﺎو ﺑﺎ اﯾﺰد و اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮ
ﮔﺎو ﻧﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر و ﺗﺠﺴﻢ او در هﯿﺌﺖ اﯾﺰد ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻬﻦ و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﺮ اﯾﺰدی در دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺘﻘﺪم ﯾﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ از ﮔﺎو ﻧﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در رﯾﮓودا
ﺷﯿﻮا ﺑﻪ هﯿﺌﺖ ﮔﺎو ﺳﻔﯿﺪ درﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮔﺎو ﻧﺮ در ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﺎدﯾﻦ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺪا ﻇﺎهﺮ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ).(Walker 2007: 126
در اﺳﻄﻮرههﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﯾﺰد دﯾﻮﻧﯿﺴﻮس 1در هﯿﺌﺖ ﮔﺎو ﻧﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ از ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺪاﯾﺎن زاﮔﺮس 2ﻧﯿﺰ ﮔﺎو ـ ﺧﺪای ﮐﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ آن ﻣﯿﻨﻮﺗﻮر 3اﺳﺖ .ﺧﺪا ﯾﮏ
ﮔﺎو ﻧﺮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ) .(Ibidازﯾﺮﯾﺲ 4اﯾﺰد ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن در هﯿﺌﺖ ﮔﺎو ﻧﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ُ
آﭘﯿﺲ ازﯾﺮﯾﺲ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺰد ارﻓﯿﮏ دﯾﻮﻧﯿﺴﻮس اﯾﺰد ﺑﺎروری ﺑﺎ ﮔﺎو ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
ﯾﺎ زﺋﻮس ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺎو ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ اﺋﻮروﭘﻪ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﯾﺒﺪ )  .(Witzel 2012: 201در
اوﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ  gəuš-urvanﺑﻪﻣﻌﻨﯽ »روان ﮔﺎو« ،اﯾﺰد ﺣﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺣﯿﻮاﻧﯽ و در اوﺳﺘﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮔﻠﻪهﺎ و رﻣﻪهﺎﺳﺖ ).(Bartholomae, 1961: 1538
در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻟﻘﺐ  ،Elﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺎو ـ ﺧﺪای ﻓﯿﻨﯿﻘﯽ اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﭘﺪر اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .او هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪای ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎﻣﯽهﺎ در ﻣﻌﺎﺑﺪ در ﮐﻨﺎر ﺧﺪاﯾﺎن
ﺑﻮﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻟﻘﺐهﺎی ﺑﻌﻞ ،ﮔﺎو ﻧﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺢ در ﮐﺘﺎب
ﺧﻨﻮخ ﮔﺎو ﺳﭙﯿﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Walker 2007: 126در ﭘﺲ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﯾﻬﻮه ﺻﻮرﺗﯽ از
ﮔﺎو ﻧﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ) .(Waterman 1915: 229ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮهﻨﮓهﺎی ﮐﻬﻦ ﮔﺎو
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺲ ارزﺷﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ و در ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ اﺳﻄﻮرهای از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﺧﺪاﯾﯽ دارد.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪهﺎی ﮔﺎو ﺑﺎروری اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ و هﻤﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ
4. Osiris

3. Minotaur

2. Zagreus

1. Dionysus
2.
3.
4.
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او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزد .در ذهﻨﯿﺖ اﻗﻮام ﮐﻬﻦ اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ ،ﻧﻤﺎد ﺣﯿﺎتﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎن .اهﻤﯿﺖ ﮔﺎو ﻧﺮ و ﺷﺎخهﺎﯾﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎت
اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ در ﻓﺮهﻨﮓ دوران ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ در اروﭘﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﭼﺘﻞهﻮﯾﮏ هﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در ﭼﺘﻞهﻮﯾﻮک اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﮔﺎو ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﯿﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ هﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،و ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎت دوﺑﺎره ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی در آﺛﺎر دورههﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﺗﺼﻮر اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﺰدان ﻣﺬﮐﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ در هﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی از دورههﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
زﻣﯿﻦ ،ﮔﯿﺎه و ﮔﺎو ﻧﺮ هﻢ از ﺗﺠﻠﯽهﺎی اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ اﺳﺖ

)1993: 40

.(Gimbutas

اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺎن اﺳﻄﻮره ﺻﻮرتهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد .او ﻣﺎدر زﻣﯿﻦ ﯾﺎ اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .او اﯾﺰد ﺑﺎروری و ﺣﯿﺎتﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﺧﻮراک ﻣﯽدهﺪ و دوﺑﺎره آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ هﻨﮕﺎم
ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﮔﺎه آﻓﺮﯾﻨﺶ از ﺑﺪن ﺗﮑﻪﺗﮑﻪﺷﺪۀ ﺧﻮد او ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد

)1991: 422

 .(Leemingﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاد ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ

اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ از ﻣﺮگ و از ﺑﺪن ﮔﺎو ﻧﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد ).(Gimbutas 1982: 236
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏﺳﻮم ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺎرهﺎ ﺑﻪ ﮔﺎو ﻧﺮ اﺧﺘﺼﺎص دارد .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮزن ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮتهﺎ ﻣﺪام ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺳﺘﺨﻮانهﺎی آن ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه
ﺑﻪﻧﺪرت در ﻏﺎرهﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽهﺎ ﺑﯿﺶ از هﺮﭼﯿﺰ ﻣﻌﻄﻮف
ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو ﯾﺎ اﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶهﺎﯾﯽ در ﮔﺮو درک و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎی ﻧﻤﺎد و اﯾﻤﺎژ
اﺳﻄﻮرهای در ﺳﺮآﻏﺎزهﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎد را ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ
ﺑﻪﮐﺎرﮐﺮد و اهﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﻠﯿﻞ دهﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎد و اﯾﻤﺎژ در ﺧﻼﻗﯿﺖ ذهﻦ اﻧﺴﺎن
در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻤﺮار آن ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﺎو ﺑﻪﺟﺰ
اهﻤﯿﺖ آن در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ،ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﺎﻧﻮران ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ اﻣﺮ ﻋﯿﻨﯽ در
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﻻت روﺣﯽ و ذهﻨﯿﺖ ﺧﻼق اﻧﺴﺎن ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺎو ﻧﺮ ﻧﻤﺎد ﻧﯿﺮو و
ﺑﺎروری ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺷﺎخهﺎی ﮔﺎوﻣﯿﺶ و ﮔﺎو هﻤﺎﻧﻨﺪ هﻼل ﻣﺎه ﻧﻤﺎد ﻧﯿﺮوی ﺑﺎززاﯾﯽ و ﺣﯿﺎت
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زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺟﻨﺒﮥ زاﯾﺶ زﻧﺎﻧﮕﯽ آن ﮐﻤﺮﻧﮓ و ﻧﺮﯾﻨﮕﯽ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ
اهﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪﮐﻪ ﮔﺎو و ﺧﺪا ﻣﺬﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻮﺗﺎس اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را داده ﮐﻪ در
ﻋﺼﺮ ﺑﺮﻧﺰ اﺳﻄﻮرهای ﮐﻪ در آن ﮔﺎو ﻧﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﺣﯿﺎت دورهای ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﺶ ﺑﻪ  ١۵٠٠٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﻻﺳﻞ 1ﮐﻪ ﺷﺎخ
ﮔﺎوﻣﯿﺶ را در دﺳﺖهﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺮﺳﺪ ).(Ibid: 30
 .٣ﮔﺎو ﻧﺮ ﻧﻤﺎد زﻣﯿﻦ و اﯾﺰد زﻣﯿﻦ
اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی زﻣﯿﻦ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎروری و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی زﻣﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎروری و
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪهﺸﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﯾﮑﯽ از
ﺻﻮرتهﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﮔﺎو هﻤﺎﻧﻨﺪی او ﺑﺎ اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﺷﻮاهﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﭘﯿﺶهﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ﮔﺎو ﺗﺠﺴﻤﯽ از اﯾﺰد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
)2003: 67

 .(Golanﯾﮑﯽ از ﻣﻀﻤﻮنهﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺣﻀﻮر ﮔﺎو ﻧﺮ در اﺳﻄﻮرههﺎ و آﺛﺎر

ﭘﯿﺸﺎﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎندهﻨﺪۀ آن اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﻈﻬﺮ و ﻧﻤﺎدی از زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ).(Ibid 92, 142
از دﯾﮕﺮ ﺷﻮاهﺪی ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﮔﺎو ﺑﺎ زﻣﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از دهﺎن ﮔﺎو
ﻧﺮ آب ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﯾﺰد .در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺎو را ﻧﻤﺎدی از زﻣﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﮥ آبهﺎ از
درون آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرۀ  .(١ﮔﻠﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺎ ﮔﺎو ﯾﮑﺘﺎآﻓﺮﯾﺪه در اﺳﻄﻮرۀ
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻨﺪهﺸﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده اﺳﺖ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ او ﮔﺎو ﯾﮑﺘﺎآﻓﺮﯾﺪه ﮐﻪ از ﺑﺪﻧﺶ ﮔﯿﺎهﺎن ﻣﻔﯿﺪ و
ﺟﺎﻧﻮران اهﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻤﻮﻧﮥ روﺷﻦ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﺎو در آن ﻧﻤﺎد زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی دﯾﮕﺮی از ﻓﺮهﻨﮓهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﮔﺎو را در ﻣﻘﺎم اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی زﻣﯿﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ُ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽهﺎ ﺟﻤﺠﻤﮥ ﮔﺎو ﻧﺮ را ﺑﺎ ﮔﻞ ﻣﯽآراﺳﺘﻨﺪ و آن
را ﻧﻤﺎد ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ).(Ibid: 128

1. Laussel
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ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرۀ  :١ارﻣﻨﺴﺘﺎن آﻏﺎز هﺰارۀ دوم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد

ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ اﯾﻦ ﭘﻨﺪارهﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در رﯾﮓودا ﺑﻪ ﮔﺎو ﻧﺮی اﺷﺎره
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺨﻢ را درون ﮔﯿﺎه ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ .در ﺳﻨﺴﮑﺮﯾﺖ ﻧﺎم  prthivīﺑﻪﻣﻌﻨﯽ »زﻣﯿﻦ« اﺳﺖ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺎم اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮﯾﯽ در هﻨﺪوﺋﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد او ﮔﺎو ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺳﺖ ) .(Stone 1976: 143در
اوﺳﺘﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺎو ﻧﺮ ،ﮔﯿﺎه و اﯾﺰد زﻣﯿﻦ در ﻧﺎم ﮔﺌﻮﺳﭙﻨﺘﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ در اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﻮ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی »ﭼﺎرﭘﺎ« ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﭙﻨﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮥ ﮔﯿﺎه »ﺳﭙﻨﺪ« ﯾﺎ
»اﺳﭙﻨﺪ« ﮐﻪ ﺑﺮای دور ﮐﺮدن ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺖ
ﺑﺮای َ
آرﻣﯿﺘﯽ )ﺳﭙﻨﺘﺎآرﻣﺌﯿﺘﯽ( اﯾﺰد ﻧﮕﺎهﺒﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻦ اﺳﺖ )ﻧﯿﺒﺮگ
 .(٩٩ :١٣٨٢ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻧﻘﺶهﺎ ﯾﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪهﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺼﻮرات و ذهﻨﯿﺖ اﻗﻮام ﻣﺎﻗﺒﻞ
هﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺰد زﻣﯿﻦ و اﯾﺰد ﮔﯿﺎهﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﮐﻪ هﻤﺎن ﮔﺎو
ﻧﺮ ﯾﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ ).(Golan 2003: 158
 .۴ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎد ﻣﺮگ و ﺑﺎززاﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﺮگ و ﺑﺎززاﯾﯽ ﻣﻀﻤﻮن ﮔﺴﺘﺮدۀ اﺳﻄﻮرهای و ﻣﺮگ اﯾﺰد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﺷﺪه از ﺗﺼﻮرات ﺑﻨﯿﺎدی
اﺳﻄﻮرهای ـ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زاﯾﺶ و ﺣﯿﺎت دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﺮگ اﯾﺰد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
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ﺻﻮرتهﺎی ﺑﺎززاﯾﯽ و ﺗﺼﻮر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﯿﺎت ﻣﺠﺪد در ﮔﺎو ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .او ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺎززاﯾﯽ در ذهﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ،اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮران از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺴﺎن در روﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﮔﺎو و زاﯾﺶ از اﻧﺪامهﺎی او روﻧﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﯽواﺳﻄﻪ را
درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از
دورههﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Witzel 2012: 121ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ً
ﺧﺼﯿﺼﻪهﺎی دﯾﻨﯽ در ﻋﺼﺮ آهﻦ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو ﻧﺮ ﺑﺮای ﺑﺎززاﯾﻨﺪﮔﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در
ً
ﺗﻤﺎم ﻓﺮهﻨﮓهﺎی اﻗﻮام هﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮده و ﻋﻤﯿﻘﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﻄﻮرههﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ
هﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺼﻮرات ﻧﻤﺎدﯾﻦ از ﺑﺎززاﯾﯽ در ﻧﻘﻮش اﺷﯿﺎ
ﮐﺸﻒﺷﺪه در ﮐﺎوشهﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺟﻤﺠﻤﮥ
ﮔﺎو ﻧﺮ ،ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻏﺎز دوران ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﯿﻨﻮﺳﯽ اﺳﺖ ) Gimbutas, 1993:
 .(143ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ ﺳﺮ ﮔﺎو ﻧﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺒﺪهﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻦ در ﺳﺎردﯾﻨﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﺑﺎززآﯾﯽ و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮهﺎ در ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ورودی ﻏﺎرهﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ورودی ﻏﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺳﺮ ﮔﺎو ﻧﺮ ﺑﺎ ﺷﺎخهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر زهﺪان ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﺷﺎخهﺎی ﻣﻘﺪس ﯾﺎﻓﺖﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﺰارههﺎی ﺳﻮم ﺗﺎ دوم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ،ﺧﺎص
ﻓﺮهﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﻣﯿﻨﻮﺳﯽ ﮐﺮت ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﺑﺪ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ آﯾﯿﻦهﺎی ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﻣﺮﺑﻮطاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را اداﻣﮥ ﻧﻤﺎدﯾﻦ زهﺪان و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ).(Ibid: 246, 431
ﺑﺎزﻧﻤﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻦﻣﺎﯾﻪای در اﺳﻄﻮرۀ ﮐﯿﺶ ﻣﯿﺘﺮاﯾﯽ هﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ
ﮔﺎو ﻧﻘﺶ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺤﻮری دارد و ﻣﯿﺘﺮا از دزدی ﮔﺎو ﻧﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺶ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ
ﻣﺮﮐﺰی را ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﺲ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﮔﺎو اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه از ﺗﻦ او آﻓﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ً
ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﮔﺎو در ﮐﯿﺶ ﻣﻬﺮی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در اﮐﺜﺮ ﻧﮕﺎرههﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﺳﻨﮓﻧﮕﺎرههﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ ﺳﻮراخهﺎی ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺎو را ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ
دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﭼﺎﻗﻮ را در ﭘﻬﻠﻮی آن ﻓﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﭘﯽ آن از ﺑﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﻋﻠﻒهﺎ
و ﮔﯿﺎهﺎن ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ زاده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﺧﻮﻧﺶ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ،ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،اﺳﺮار
او را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻧﮏ (Boyce 1979: 24; Renshaw 2012: 113 :ﻣﺆﻟﻔﻪهﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
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ﺷﺪن ﮔﺎو و روﯾﺶ ﮔﯿﺎه و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺣﯿﺎت از اﻧﺪامهﺎی او در ﮐﯿﺶ ﻣﻬﺮی و در ﺑﻨﺪهﺸﻦ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎورهﺎ و دﯾﻦهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ راﯾﺞ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
وﯾﺮژﯾﻞ 1در ﮔﺌﻮرﮔﯿﮑﺲ 2ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ داﺳﺘﺎنهﺎی ﮐﯿﻬﺎنآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎور ﺑﻪ زاﯾﻨﺪﮔﯽ
ﮔﺎو ﻧﺮ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .او در اﯾﻦ اﺛﺮ رواﯾﺘﯽ از آﻓﺮﯾﻨﺶ زﻧﺒﻮر از ﻻﺷﻪ و اﻧﺪامهﺎی ﮔﺎو
ﻧﺮ را ﺷﺮح داده اﺳﺖ ) .(Habinek 1990: 211اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻪ زاﯾﺶ زﻧﺒﻮر از ﺟﺴﺪ ﮔﺎو ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
در ﺳﻔﺮ داوران ) (١٨-٨ :١۴ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ ﻣﻌﻤﺎی ﺷﻤﺸﻮن ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﻧﺒﻮه زﻧﺒﻮر و
ﻋﺴﻞ در ﻻﺷﮥ ﺷﯿﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
هﻤﮥ اﯾﻦ داﺳﺘﺎنهﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺳﻮای ﺗﻔﺎوت در ﺑﺮﺧﯽ اﺟﺰا ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪای و
اﻋﺘﻘﺎدی دارﻧﺪ ،در ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﮔﺎو ﺑﺎ هﻢ ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ
ﻧﺰد اﻗﻮام هﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ اﺷﺎره دارد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻧﻤﺎدﯾﻦ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺎو ﻧﺮ ،ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪﮔﺎو
ﻧﯿﻤﻪاﻧﺴﺎن ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎناﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺎخ ﮔﺎو و ...ﭼﯿﺰی ﺟﺰ هﻤﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻤﺎژ
اﺳﻄﻮرهای در ﺳﺮآﻏﺎزهﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﺳﺘﻤﺮار آن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ هﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎروری
و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪﮐﻪ اﻟﯿﺎده اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۵ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﮔﺎو و اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮ
ً
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪهﺎی ﺧﻮراﮐﯽ و درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه
از اﯾﺰد ﯾﺎ اﻟﻮهﯿﺘﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ،ﮔﯿﺎهﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮراک ﻣﻘﺪس
هﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا از ﺟﺴﻢ ﯾﮏ اﯾﺰد ﯾﺎ اﻟﻮهﯿﺖ رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺸﻬﻮر آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮔﯿﺎه از ﺑﺪن
اﯾﺰد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در داﺳﺘﺎن اﺳﻄﻮرهای هﺎﯾﻨﻮوﻟﻪ 3ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻟﯿﺎده آن
را ﺑﺎ روﯾﯿﺪن ﮔﯿﺎه از ﮔﺎو ﯾﮑﺘﺎآﻓﺮﯾﺪه ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﻄﻮرهای ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی ﻣﺸﻬﻮر آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮔﯿﺎه از ﺳﺮام 4اﺳﺖ در ﺟﺰاﯾﺮ ﮔﯿﻨﮥ ﻧﻮ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺑﺪن
ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ و ﻣﺪﻓﻮنﺷﺪۀ دﺧﺘﺮی ﻧﯿﻤﻪاﯾﺰدی ﺑﻪ ﻧﺎم هﺎﯾﻨﻮوﻟﻪ ﮔﯿﺎهﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد
4. Ceram

3. Hainuwele

2. Georgics

1. Virgil
2.
3.
4.
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ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ رﯾﺸﻪهﺎی ﻏﺪهای ﺧﻮراﮐﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد )اﻟﯿﺎده .(۶٧ :١٣٩۴
ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻄﻮرهای روﯾﯿﺪن ﮔﯿﺎه از ﺑﺪن ﺗﮑﻪﺗﮑﻪﺷﺪۀ اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ ﺑﻪﻗﺪری رﯾﺸﻪدار و
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﺣﺘﯽ در اﺳﻄﻮرههﺎی ﻣﺎدرﻏﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه
ُ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﺎور آرﯾﮑﺎراﯾﯽهﺎ 1ﻏﻠﻪ ﯾﺎ ذرت از اﻧﺪام ﻣﺎدرﻏﻠﮥ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪه ﻣﯽروﯾﺪ .ﻣﺮدم ﮐﺮﺳﺎن
در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﻄﻮرهای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎدرﻏﻠﻪ ﻗﻠﺒﺶ را در زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺎرد ،و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻪهﺎی او ﻏﻠﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺎدرﻏﻠﻪ هﻢ ﺑﻠﻌﻨﺪه اﺳﺖ و هﻢ
ﻏﺬادهﻨﺪه ،او زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ

) Leeming

.(1991: 19, 20
هﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺗﺼﻮر اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ و اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی زﻣﯿﻦ و ﭘﯿﻮﻧﺪ او ﺑﺎ ﮔﯿﺎه و ﮔﺎو ﻧﺮ
ﺑﻪ ﮐﺮات در ﺗﺼﺎوﯾﺮ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻘﺶهﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ،از
دورۀ ﭘﯿﺶ آرﯾﺎﯾﯽ ﺗﻤﺪن درۀ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﮔﺎو ﻧﺮ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﮔﺎو واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﮔﯿﺎهﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺶ روﯾﯿﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﻏﺎرهﺎی
ً
ﭘﺎرﯾﻨﻪﺳﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﮔﯿﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺎو ﻧﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ
ً
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا هﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ آﺛﺎر در ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﮕﺪاﻧﯽ ﻗﺎدر
ﺑﻮدﻧﺪ اﺷﯿﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درآوردن اﯾﻦ
ً
ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎدی از
اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ در دورۀ ﭘﺎرﯾﻨﻪﺳﻨﮕﯽ اوﻟﯿﻪ هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوهﺸﮕﺮان اﺗﺤﺎد ﻧﻤﺎدﯾﻦ
ً
ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﮔﺎو در اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﯾﺰد و اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮ اﺷﺎره دارد ).(Golan 2003: 369
ﻣﻀﻤﻮن روﯾﯿﺪن ﮔﯿﺎه از ﺑﺪن ﮔﺎو ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺷﻨﯽ در آﺛﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﻓﺮهﻨﮓهﺎی ﮐﻬﻦ
ﭘﯿﺶهﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮﮐﻨﺎی ُﻣﻬﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ١۵٠٠ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه
ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی واﺿﺢ و روﺷﻦ از روﯾﯿﺪن ﮔﯿﺎه از ﺑﺪن ﮔﺎو را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرۀ .(٢

1. Arikara
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ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرۀ  :٢ﮔﯿﺎهﺎن روﯾﯿﺪه از ﭘﺸﺖ ﮔﺎوهﺎی ﻧﺮ ،هﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﯿﺎه ﺑﺮآﻣﺪه از ﺑﺬر در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ؛ ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﻠﻘﮥ
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ١۵٠٠ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در ﻣﯿﺴﯿﻦ.

ﮔﯿﺎهﺎن در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﭘﺸﺖ دو ﮔﺎو ﻧﺮ ﺟﻮان روﯾﯿﺪه ،و ﻣﺎﺑﯿﻦ آن دو ﮔﯿﺎهﯽ ﻧﯿﺰ از درون
ﺑﺬر روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ از ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﻧﻪ روﯾﯿﺪه و
ﺗﺼﻮر ﺑﺎززاﯾﯽ ﮔﯿﺎه از درون ﮔﺎو ﻧﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ) .(Gimbutas 1993: 129ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻧﻘﺶﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﻬﺮی از ﻣﯿﺴﯿﻦ 1ﮐﻪ اﯾﺰد ﺟﻮاﻧﯽ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد درﺧﺖ زﻧﺪﮔﯽ را روﯾﯿﺪه
در ﻣﺤﺮاب ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرۀ .(٣

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرۀ  :٣اﯾﺰد ﺟﻮان ﺑﺎ درﺧﺖ و ﺑﺰ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﯿﺎهﺎن روﯾﯿﺪه ﺑﺮ ﭘﺸﺖ او،
ﻣﻬﺮ ﻣﯿﺴﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ١۵٠٠ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد.
1. Mycenaean
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ﭘﺸﺖ او ﺑﺰ ﺷﺎخداری اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﺘﯽ هﻤﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ زﻧﺪﮔﯽ از ﭘﺸﺘﺶ روﯾﯿﺪه اﺳﺖ؛
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﯾﯿﺪن ﮔﯿﺎه از ﭘﺸﺖ ﮔﺎو در ُﻣﻬﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺷﺮح داده ﺷﺪ .ﻧﯿﺰ در ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ روی ﮔﻠﺪاﻧﯽ ) ۵١٠-۵٣٠ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد( از هﺮﮐﻮل ﺑﻪ هﻤﺮاه ﮔﺎو ﮐﺮﺗﯽ ﻧﻘﺶﺷﺪه
)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرۀ  (۴و از ﺑﺪن ﮔﺎو ﮔﯿﺎه روﯾﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺷﺎره دارد
و ﻧﺸﺎندهﻨﺪۀ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺣﯿﺎت ﻣﺠﺪد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی دوﺟﻨﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ
ً
داﺷﺘﻪ ،ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻣﻼ در ﺣﯿﻮان ﻧﺮ و اﯾﺰد ﻧﺮ ﺟﻮان ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ).(Ibid: 135

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرۀ  :۴ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺮ ﮔﻠﺪاﻧﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ) ۵١٠-۵٣٠ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد( ،هﺮﮐﻮل در ﺣﺎل ﮐﺸﺘﻦ ﮔﺎو ﮐﺮﺗﯽ.

 .۶ﮔﺎو و اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ دوﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺷﻮاهﺪی ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اراﺋﻪ دادﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻀﻮر ﮔﺎو در رواﯾﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻨﺪهﺸﻦ در ﮐﻨﺎر
ﮐﯿﻮﻣﺮث را در اداﻣﮥ روﻧﺪی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل آﻏﺎزﯾﻦ ،اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﮔﺎوﺷﮑﻞ ﯾﺎ اﯾﺰد ﻧﯿﻤﻪاﻧﺴﺎن
ﻧﯿﻤﻪﮔﺎو در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺰای اﻧﺴﺎن )ﮐﯿﻮﻣﺮث( و ﮔﺎو ﯾﮑﺘﺎآﻓﺮﯾﺪه درآﻣﺪهاﻧﺪ .روﻧﺪی
ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻤﺎژ اﺳﻄﻮرهای ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻔﺎهﯿﻢ دﯾﻨﯽ روﻧﺪی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎاﯾﻦهﻤﻪ در
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽهﺎی اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﮔﺎو ﯾﮑﺘﺎآﻓﺮﯾﺪه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ در ﮐﻨﺎر ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﮥ اﯾﺰد دوﺟﻨﺴﯿﺘﯽ )ﻧﺮ ـ ﻣﺎده( را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ دهﺪ .اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ را ﮔﯿﻤﺒﻮﺗﺎس در اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ :ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﮑﻪ ﮔﺎو ﻧﺮ در اروﭘﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎد
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ﻗﺪرت و ﻧﺮﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ ،هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎد زهﺪان و ﻣﻨﺒﻊ ﺣﯿﺎت و ﺑﺎززاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ
) ،(Gimbutas 1993: 400و هﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎروری اﺳﺖ ،هﻤﮥ ﺧﺼﻠﺖهﺎی
اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺼﻠﺖ دوﺟﻨﺴﯽ او را ﻧﯿﺰ داراﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ دوﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮدن
ﮐﯿﻮﻣﺮث اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻤﯿﺮ و ﭘﺮوﺷﻪ ﯾﮏ ﺑﺰرگاﻧﺴﺎن آﻏﺎزﯾﻦ دوﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ
)اﻟﯿﺎده  ،(٣۴٣ :١٣٩۴اﻣﺎ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ دوﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را در ﮔﺎو و ﮐﯿﻮﻣﺮث و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﮐﯿﻮﻣﺮث
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
زﻣﺎﻧﯽ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ ﻣﺎدر ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﮐﺮده و او ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺠﺴﻢ
ﺻﻮرت ﻧﺮﯾﻨﻪ و ﻣﺎدﯾﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ) .(Gimbutas 1993: 74اﻟﯿﺎده ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﻣﺸﺨﺼﮥ
اﻟﻮهﯿﺖهﺎی ازﻟﯽ آﻏﺎزﯾﻦ را دوﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺎﻣﺎت ،زروان .دوﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻮدن
ﺧﺪاﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮههﺎی ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﯾﺎ وﺣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ و اﺗﺤﺎد زوج
هﺎی ﻣﺘﻀﺎد ﻧﺮ ـ ﻣﺎده ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد )اﻟﯿﺎده  .(٧۶ :١٣٩۴دوﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮدن ،ﻧﺮﯾﻨﮕﯽ و ﻣﺎدﮔﯽ
ﻣﻨﺒﻊ آﻏﺎزﯾﻦ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح و ﻣﺮاﺗﺐ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺎزﺗﺎب داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﺑﻪﻋﻨﻮان دو
ﻧﯿﻤﮥ روح ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﺆﻧﺚ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻨﺒﻊ ازﻟﯽ در هﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪای از ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ
اﺳﺖ ﺗﺎآﻧﺠﺎﮐﻪ در ﺧﻮد ) (egoﺧﻮدﻣﺎن در دو ﻧﯿﻤﮥ روح زﻧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺮداﻧﮕﯽ آﺷﮑﺎر و ﭘﺪﯾﺪار
ﻣﯽﺷﻮد ) .(Gimbutas 1993: 629اﯾﻦ ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ ﻧﺮﯾﻨﮕﯽ و ﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ در رواﯾﺖ
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﯿﺘﺮا در ﺧﻮد ﮔﺎو ﻣﺘﺠﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ اﯾﺰد دوﺟﻨﺴﯽ
آﻏﺎزﯾﻦ هﻢ هﺴﺖ ،آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .زﯾﺮا ﻧﯿﺮوی ﮔﺎو ﻣﺎده ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ در ﺧﻮن ﮔﺎو ﻧﺮ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺎه ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Walker 2007: 125در رﯾﮓودا ﺑﻪ اﺳﻄﻮرۀ ﮔﺎو ﺑﺮﺗﺮ
دوﺟﻨﺴﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ) .(Witzel 2012: 122اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ دوﺟﻨﺴﯽ
ﮔﺎوهﺎی اﺳﻄﻮرهای در اوﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﯾﺴﻦ  ٢٩ﺑﻪ روان ﮔﺎو ﮔﺌﻮشاورون
) (Gǝuš Urvanدرﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﮔﺎو ﻧﺮ و ﻣﺎده )ﮔﺎو ازی( اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﻮﺟﻮدی آﺳﻤﺎﻧﯽ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن زﻣﯿﻨﯽ ،و وﺟﻮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻨﯽ ﮐﻪ روزﮔﺎری در آﻏﺎز از ﺳﻮی ﯾﮏ ﺧﺪای وﯾﮋهای ﺑﻪ
ﻧﺎم ﮔﺌﻮﺗﺸﻦ »آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﮔﺎو« ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎریدهﻨﺪﮔﺎن زردﺷﺖ
ﭘﺎداش ﻣﯽدهﻨﺪ ﮔﺎو ازی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﯿﺒﺮگ در ﯾﺴﻦ  ۴۶ﺑﻨﺪ  ١٩ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ »ﮔﺎو آﺑﺴﺘﻦ« و
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»ﮔﺎو ﻧﺮ« اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻧﯿﺒﺮگ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ در ﯾﺴﻦ ) ٢٩ﯾﺴﻦ ﮔﺎو( روان ﮔﺎو ﮔﺌﻮشاورون ﮐﻪ
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﮔﺎو ﻧﺮ و ﻣﺎده )ﮔﺎو ازی( اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ) 1ﻧﯿﺒﺮگ .(٢٠۶ :١٣٨٢
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮاهﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﺎو در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮔﺎو رواﯾﺖ ﺑﻨﺪهﺸﻦ ﺑﻪ هﻤﺮاه ﮐﯿﻮﻣﺮث ﺑﺎزﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮥ دوﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﯾﺰد ﯾﺎ
اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻬﺎناﻧﺪ .ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﻏﻮل آﻏﺎزﯾﻦ ﻧﺮﯾﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ از راه ﻧﻄﻔﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﻠﻖ
و آﻓﺮﯾﻨﺶ را دارد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ روﺷﻦ آن ﮐﯿﻮﻣﺮث در داﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪهﺸﻦ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﮥ اهﺮﯾﻤﻦ ﻧﻄﻔﮥ
ﮐﯿﻮﻣﺮث ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮔﯿﺎه رﯾﻮاﺳﯽ ﮐﻪ از آن روﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺴﺎن زن و
ﻣﺮد ،ﻣﺸﯽ و ﻣﺸﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﯿﻒ در دﯾﮕﺮ داﺳﺘﺎنهﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ در ﻣﯿﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻮیهﺎ ،ژرﻣﻦهﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲهﺎ ﺑﺎ درﺧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،2ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﯽ آن ﺗﺠﺴﻢ
ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ درﺧﺖ از ﺑﺪن ﻧﺮﯾﻨﮥ اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻄﻔﻪ اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ،در واﻗﻊ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﮐﯿﻮﻣﺮث ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺎروری ﻣﺮداﻧﻪ و ﮔﺎو در ﻣﻘﺎم اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮ ﻧﻤﺎد و ﺗﺠﻠﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﺎدﮔﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺮی و ﻣﺎدﮔﯽ ،زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﻧﻤﺎد زن و ﻣﺮد در دﯾﮕﺮ اﺳﻄﻮرههﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ
داﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪهﺸﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮروﺷﻪ آن ﻧﯿﺮوی
ﺧﻼق و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ زﻧﺎﻧﻪ ،وﯾﺮاج 3را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﺳﭙﺲ از وﯾﺮاج ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در رﯾﮓودا
ﯾﻤﻪ ﮐﺸﻨﺪۀ ﻣﺎﻧﻮ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺸﻨﺪه و ﻗﻄﻌﻪﻗﻄﻌﻪﮐﻨﻨﺪۀ هﻤﺴﺮش َﻣﻨﻮی 4ﺑﻪ هﯿﺌﺖ ﮔﺎو
ﻇﺎهﺮ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﯾﻤﯿﺮ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ »دوﻗﻠﻮ« اﺳﺖ وﻟﯽ او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮادر دﯾﮕﺮش هﻤﺮاه
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را اوذﻣﻼ ﮔﺎو ﻣﺎدهای ﻧﯿﺰ هﻤﺮاهﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ از ﯾﺦ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﯽ درآﻣﺪه و ﭼﻬﺎر رود
 .١اﻟﺒﺘﻪ هﻮﻣﺒﺎخ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺎو را ﻣﺎده داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ  gə̄ušدر » gə̄uš-uruuan-روح ﮔﺎو ﻣﺎده«
اﺳﺖ ،و ﻋﺒﺎرت  mā uruuā gə̄ušcā aziiāرا »روح )زردﺷﺖ( ﻣﻦ و )آن( ﮔﺎو ﻣﺎدۀ ﺑﺎرور« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ
).(Humbach 1991: 2/31
 .٢اﯾﻦ ﻣﻮﺗﯿﻒ در رواﯾﺖهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺧﺖ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آدم
اﺳﺖ .هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ آدم در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺑﻮده ﻓﺮزﻧﺪ او ﺷﯿﺚ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻪ ﺗﺨﻤﻪ از درﺧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻋﺪن
ﻣﯽرود .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﭘﺪرش درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﯿﺚ ﺗﺨﻢهﺎ را در دهﺎن ﭘﺪرش ﻣﯽﮔﺬارد و او را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺨﻢهﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎک ﻣﯽﺳﭙﺎرد .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﻤﻪهﺎ ﺑﻪ درﺧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ از ﺑﺪن ﻣﺮده و ﻧﺎﺑﺎرور ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﯿﺎه درون آن
ﺑﻮده ﺣﯿﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎدی از آﻓﺮﯾﻨﺶ از ﺑﺪن ﻧﺮﯾﻨﻪ ).(Linke 1992: 598
4. Manavi
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ﺷﯿﺮ را ﺷﮑﻞ داده ﮐﻪ ﯾﻤﯿﺮ ازآﻧﻬﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ و ﯾﻤﯿﺮ را ﻧﻮههﺎی اوذﻣﻼ ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ادﯾﻦ و وﯾﻠﯽ و
وه 1ﻣﺎﻧﻮ دﯾﮕﺮ اﺛﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮔﺎو و ﻣﺮد ﯾﮏ ﺟﻔﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ.(Grigsby 2018: 62) 2
 .٧ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺎور ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﺣﯿﺎت ﻣﺠﺪد از ﺑﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام هﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮهﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ
ﺑﺎوری ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﻤﻮد آن در داﺳﺘﺎنهﺎی اﺳﻄﻮرهای آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻪﺻﻮرتهﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺸﺮ در روﻧﺪ ﺟﻮاﻧﻪ زدن ،رﺷﺪ و ﭘﮋﻣﺮدن ﮔﯿﺎهﺎن روﻧﺪ ﺣﯿﺎت
ﺧﻮد را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺎن ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮای او زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺟﺰای ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﯾﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻓﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .او اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﻣﻨﺸﺄهﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدهﺪ .در اﻧﺪﯾﺸﮥ او ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن ﻣﻮﺟﻮد اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ اﯾﺰد ،وﺟﻮد اﻟﻬﯽ ﻣﺘﮑﺜﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺟﻬﺎن و آدﻣﯿﺎن درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎدۀ ﻣﻠﻤﻮس ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪام ﮔﺎو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ّ
در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﮏ ّ
ﻣﺎدۀ
ﻣﻠﻤﻮس ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﮔﯿﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ در آن اﺳﺘﻨﺒﺎط از
زاﯾﺶ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ .ﺗﺒﯿﯿﻦهﺎی اﺳﻄﻮرهای ﮐﻪ ﺷﺮح ﻣﯽدهﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﭘﺪﯾﺪههﺎی ﺟﻬﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .داﺳﺘﺎنهﺎی اﺳﻄﻮرهای آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺸﺄهﺎ را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺗﺴﻠﻂ ذهﻨﯿﺖ ﻧﻤﺎدﭘﺮداز هﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از هﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺎﺷﯽ ﺷﻮد و
روﯾﺪادی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ذهﻨﯿﺖ ﺑﺮای هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﻮهﺮﯾﺖ ﻣﺎدی ﻗﺎﺋﻞ
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ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖهﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪۀ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ دادههﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻨﺪهﺸﻦ از ﻣﺮگ ﮔﺎو و روﯾﺶ ﮔﯿﺎه از ﺑﺪن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎن
هﻤﺎﻧﻨﺪی او ﺑﺎ اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ ﯾﺎ اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی زﻣﯿﻦ و ﺑﺎروری ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﻠﯽ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ زﻧﺎﻧﻪ در
ﮐﻨﺎر ﺗﺠﻠﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﺮداﻧﮥ ﮐﯿﻮﻣﺮث اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺷﻦ در دﯾﮕﺮ
اﺳﻄﻮرههﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮروﺷﻪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
1. Vili and Vé
 .٢اﺳﻄﻮرۀ هﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺗﺤﺎدی از ﯾﮏ ﻣﺮد و ﮔﺎو را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهﺪ زﺋﻮس و اروﭘﺎ ﯾﺎ ﭘﺴـﻔﺎﯾﺎ )(Pasiphae

و ﮔﺎو ﻧﺮ ﭘﻮزﯾﺪون ) (Poseidonدر ﺳﻨﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ).(Grigsby 2018: 59
 .٣در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻧﮏ :ﮐﺎﺳﯿﺮر .١٠٣-١٠٠ :١٣٧٨
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١١ زﺑﺎنهﺎ و ﮔﻮﯾﺶهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
...اﻧﮕﺎرۀ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮔﯿﺎه از ﮔﺎو ﯾﮑﺘﺎآﻓﺮﯾﺪه در
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺎﻧﯽ، از ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮ ﺗﺎ آﯾﯿﻦ اﺳﺮار اﻟﺌﻮﺳﯽ: ﺟﻠﺪ اول، ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی دﯾﻨﯽ،١٣٩۴ ، ﻣﯿﺮﭼﺎ،اﻟﯿﺎده
. ﺗﻬﺮان،ﺻﺎﻟﺤﯽ
. ﺗﻬﺮان، ﺑﻨﺪهﺶ،١٣٨۵ ،[ ﻣﻬﺮداد ]ﻣﺘﺮﺟﻢ،ﺑﻬﺎر
، ﺗﺮﺟﻤﮥ ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﻗﻦ، اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﻄﻮرهای: ﺟﻠﺪ دوم، ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺻﻮرتهﺎی ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ،١٣٧٨ ، ارﻧﺴﺖ،ﮐﺎﺳﯿﺮر
.ﺗﻬﺮان
. ﮐﺮﻣﺎن، ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻢآﺑﺎدی، دﯾﻦهﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن،١٣٨٢ ، ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ،ﻧﯿﺒﺮگ
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