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Amber Cow; Cow or Fish? 

 
Hamid Pooladi1, Hossein Aligholizadeh2 

 

Introduction 

This research discusses the nature of a creature called the amber cow. 

According to folkloric belief, it lives in a deep sea and comes out of 

the water at night, grazes on the shores until dawn, expels amber, and 

then returns to the sea. Lexicographers have considered this cow to be 

a kind of fish (cachalot or cachalo), from which amber is also born. 

For example, Dehkhoda's dictionary states: "It is a huge mammal fish 

whose amber is its feces ... cachalot." (Entry: " گاو عنبر"  [Amber cow]) 

Most commentators on various literary texts, like lexicographers, have 

considered this cow to be a fish. For example, Kazzazi describes it in a 

description of verses of Khaqani: "His desire (desire of Khaqani) for a 

cow is a kind of huge fish, which is called a Buffalo (Cowfish) or an 

Amber Fish or an Amber Cow… The name of this fish is Cachalot in 

western countries" (Kazzazi, 2001, p. 59). This study seeks to clarify 

the nature of this creature by providing various evidences from ancient 

Persian sources and texts of Persian literature. 
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The main discussion 

According to the evidence in Persian texts, the story of the amber cow 

has different components the analysis of which shows that the amber 

cow is not a kind of fish, but is a legendary cow like domestic cows. 

These components are: cow, sea, lavender, gem of night light, and 

amber. Analyzing these components, we can say that the cow means 

exactly the same cow: an animal with four legs and two horns that has 

a nature similar to a domestic cow. His residence is also the sea; 

hence, in some sources, he is also called a Watery Cow: "Baqar-Al-

Ma’: Watery Cow. Because the cow is domestic. It comes out of the 

water and grazes, and some say that amber is its dung" (Qazvini, 

1961, p. 138). Also, according to this legend, the amber cow grazes 

the lavender and lilies on the shores, which are fragrant, and by eating 

them, her dungs also becomes fragrant and turns into amber.  When 

the cow comes on the beach at night, there is light around with a gem 

of night light, which she has it, and then she starts grazing. After 

grazing, she excretes amber in the form of feces and returns to the sea. 

Conclusion 

Contrary to many dictionaries and commentators’ opinion, the amber 

cow is not a fish, but it is a legendary cow that has exactly the same 

nature as a domestic cow. The main origin of this story is folklore, 

which has been turned into poetry for the first time in Garshaspnameh 

of Asadi Tusi. This story has five components: cow, sea, amber, 

lavender, and gem of night light, which some poets or writers have 

mentioned some of its components. Its usage in the Khorasani style is 

much less than the other Persian poetic styles, and in contrast, in the 

Azerbaijani and Iraqi styles, the highest use of this legend and its 

various components can be seen. Among the Persian poets, Khaghani 

has highly used this story for imagery. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
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 گاو عنبری؛ گاو یا ماهی؟!

 

 2زادهعلیقلی ، حسین1پوالدی حمید

 

 (09/40/0044پذیرش:  01/40/0044)دریافت:  

 

 دهیچک

 گاو. است داشته گسترده یبازتاب یفارس ادب متون در ههموار یاافسانهو  یریاساط موجودات

 آمده انیم به سخن آن از یادب فارس در هاست ک یاافسانهموجودات  نیاز ا یکی یعنبر

 فاتیو داستان مربوط به آن قابل تأمل است، توص یاافسانه جانور نیا ةدربار که یانکته. است

 شارحان، شروح و لغت یهافرهنگ از اعم منابع، شتریب دراست که  یمختلف و گاه متضاد

درست و  فیبه توص توانیمنابع نم نیاز ا کی چیدرواقع در ه خورد؛یم چشم به آشکارا

 و جانوران یهانامهفرهنگ و هانامهلغت شتری. در بافتیموجود ناشناخته دست  نیاز ا یروشن

 ،یماه یرا نوع ییایدرگاو  نیا اهاشتببه شاعران، وانید باتیترک و لغاتبه  مربوط یهافرهنگ

 انیب در خود شروح در زین یمتعدد شارحان آن تبعاند و بهکاشالوت، دانسته اینام کاشالو به

                                                                                                                   
 .ایران )نویسندة مسئول( شاهرود، شاهرود، صنعتی انگلیسی دانشگاه زبان و عمومی دروس گروه استادیار. 0
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 نیدر ا نگارندگان اساس، نیا براند. به راه خطا رفته الخلقهبیعج موجود نیا یاصل تیماه

 شاعران شعراز  یشواهد ۀبا ارائ مستندات از منابع گوناگون و یگردآوربا  تا برآنند پژوهش

 جانور نیا ۀانیعامداستان  به مربوطمبهم  نقاط ،هاآناز  کیهر  یو بحث و بررس مختلف

 تیماه از ینیمنسجم و مع فیتوص نویافته، یهانکتهاستناد به  باو  سازند روشنرا  یاافسانه

 دست دهند.گاو عنبرزا به نیا یاصل

 چراغ.گوهر شب سنبل، کاشالو، یماه ،یبحر گاو ،یعنبر گاو :کلیدی هایواژه

 مقدمه. 1

 د،یعقا ق،یعال هانییآ رسوم، و آداب باورها، از یانهیگنج ۀمثاببه عامهادب  و فرهنگ

 یهاهیمابن شناخت یآبشخورها و منابع نیارزشمندتر از آن، مانند و هاسنت عادات،

 یفارس ادب منثور و منظوم آثار در که است نیشیپ جوامع مردمان یاعتقاد و یفکر

 اتیروا ،یفرهنگ ةریذخ نیا به مربوط یهابخش نیترمهم از یکی. دارد انینما یبازتاب

ذهن کنجکاو مردمان  ۀساخته و پرداخت یاست که همگ یاانهیمختلف عام یهاو داستان

. استدادهیرو یکشف علل و مبان زیو ن رامونیجهان پ یهادهیروابط پد ریعامه در تفس

 کهن، یهاافسانه را آن از یمهم بخش که هاداستان و اتیروا گونه نیا یاصل یژگیو

 و هاستآن انتشار» دهد،یم لیتشک یحماس و یااسطوره اتیروا و انیپر یهاقصه

 انتقال یشفاه قیطر به گرید فرهنگ به یفرهنگ از و گرید نسل به ینسل از نکهیا

 ریفراگ یشکلها بهداستان نیدر اغلب ا نیهمچن .(09 .، ص0094ی، دارمیتم« )ابدییم

رو روبه رهیو غ یغول، پر و،یهمچون د یاافسانه یموجودات ای واناتیهمواره با ح

 گریالعاده هستند و همچون دخارق یاتیخصوص یدارا یکه در ساختار داستان میهست

 ،ئیو درختان ماورا هانایپرندگان، گ ا،یها، اشمانند انسان ،داستان بیعج یهاتیشخص

 دارند. زیگرتیو واقع ریباورناپذ یاعمال و رفتار
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 و شاعران و دارد ریچشمگ یبروز و ظهور عامه فرهنگ از بخش نیا ز،ین اتیادب در

 نیا از یاریبس به باشد، که یادب نوع هر از ش،یخو آثار خالل در یمتعدد سندگانینو

 تیروا ای دهیکش ریتصو به را هاآن به طمربو یهاداستان و پرداخته واناتیح نوع

 شتریب یهایرسازیتصو در که پرکاربرد عناصر از یکی گفت توانیم کهیی تاجا. اندکرده

 باورها، ،یاافسانه واناتیح به گوناگون اشارات خورد،یم چشم به یفارس ادب شاعران

 هر با واناتیح درواقع .هاستآن به مربوط ۀانیعام یهاداستان و هاتیحکا ها،افسانه

 یادب آثار در که هستند ینیمضام نیترمهم از یکی( یواقع ای یا)افسانه باشند که یتیماه

 شاعران شعر در یوجهبه کی هر و دارند برجسته یگاهیجا و جلوه یادوره هر

 خاستگاه که است نیا شود اشاره بدان نجایا در دیبا که یانکته البته. کنندیم ییخودنما

 یکل نگاه در که دارند نیادیبن یتفاوت هم با واناتیح به مربوط یباورها و هاداستان

 :کرد میتقس یکل ۀدست سه به را هاخاستگاه نیا توانیم

 یهاداستان یهاخاستگاه نیترمهم از: کهن یهاو افسانه یااسطوره اتیروا( الف

و  بیعج واناتیح وجود، است؛ درواقع یاو افسانه یااسطوره واناتیمربوط به ح

است که  یاو افسانه یریاساط اتیروا و هاداستان در ثابت یهاصهیخص از یکی بیغر

« است برخوردار یتریقو یریاساط ۀوجه از واناتیح ریسا انیم در گاو»گروه  نیدر ا

  (.240، ص. 0011 ،ی)زمرد

و در  دارند توجه قابل یاجلوه واناتیح زین هاکتاب نیا: در ینید یهاکتاب( ب

. هیو تشب لیتمث مقام در ژهیوبهنام برده شده است؛  واناتیاز ح یاریها از بسآن

 هاانسان ،ینید متون یبرخ در که آنجا تا. دارند حضور هم اخالق ۀعرص در واناتیح»

 (.00، ص. 0094،ی)ذاکر« کنندیم مانند یوانیح به اعمالشان براساس را
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 ارزشمند یباورهاو  هاداستان یبرا یغن ۀسرچشم امهع فرهنگ: عامه فرهنگ( ج

 ای سندهینو توانینم انه،یعام یباورها و هاداستان نیا دراست.  واناتیبه ح مربوط

 اغلب یمردم یهاقصه»و شناخت.  افتی نیو مع مشخص صورتبه را ندهیگو

 یجمع روح هاقصه نیا خالق. ندارند تعلق یمشخص زمان و مکان به و اندسندهینویب

 (.1، ص. 0090 ،یرقاسمی)ام« است مردمان

 متفاوت خاستگاه موارد، از یاریبس در که داشت دور نظر از دینبا را نکته نیا البته

 یبعض یگاه نیهمچن اند؛شده دهیدرهم تن وانات،یح به مربوط یهاداستان و باورها نیا

. چراکه اندشده یفاتیتحر ای راتییتغ دچار گر،ید ةدوربه  یادوره ازانتقال  درها از آن

 تا دهدیم یرو ریناپذاجتناب یشیو پاال شیرایها پداستان گونهنیا ساختار در همواره

 رفتهرفته اند،بوده رشیپذ قابل ابتدا از اگرچه هاداستان نیا از یبرخ گاه که ییجا

 تیواقع و ذهن از دور و ریباورناپذ یشکل به و شده گوناگون یراتییتغ دستخوش

 . انددرآمده

 نییتب و( یعنبر)گاو  یاافسانه واناتیح نیا از یکی ةدربار بحث بهجستار  نیا در

 .شودیم پرداختهخاستگاه داستان آن 

 تحقیق . پیشینۀ2

 ازجمله متعددی کتب و مقاالت فارسی ادبیات در هاآن نقش و حیوانات دربارة

 به... و فارسی ادب در جانوران امۀنفرهنگ ،فارسی ادب در حیوانات هایحکایت

 دربارة. دارند زیادی اهمیت بحث، موضوع فراخور به همگی که است درآمده نگارش

 گاو به مربوط هاآن بیشتر است، شده انجام علمی پژوهش چندین اگرچه نیز «گاو»

 یا هاپژوهش در. است نگرفته صورت مستقلی پژوهش عنبری گاو دربارة و است آیینی
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 درخوری مطالب شده است، اشاره عنبری گاو به هاآن در مناسبتی، به که هم تیمقاال

 ی. برااست یگرید موضوع مقاالت نیادر  پژوهش یاصل محور چراکه افت؛ی توانینم

 یاز محمدعل «یکهن در شعر خاقان یو باورها هانییآ یرد پا» ۀنمونه در مقال

 پردازد،یم یو زردتشت سمیترائیم انیاددر  ینیاز مناسک د یکه به شرح برخ ،یمحمود

از  یمختصر حاتیتوض سندهینو ،«عنبرافکن گاو»از مقاله با عنوان  یدر بخش کوتاه

 همرا  یاز اشعار خاقان یتیو چند ب سدینویم یاافسانه گاو نیا ةدربار یکزازو  دهخدا

 ةدربار یاتحیتوض شارحان ز،ین مختلف شاعران اشعار شرح در نیهمچن. آوردیم شاهد

)در  یددستگردیوحاشاره کرد:  شروح نیا به توانیم جمله آن از که اندنوشته گاو نیا

)در  یکزاز ،(یانور وانید مشکالتو  لغات شرح)در  یدیشه ،(ینظام ۀخمسشرح 

 ةکه دربار یگرید مهم منابع. گرید متعدد شروح و( یخاقان وانید یهایدشوار گزارش

 ۀناملغتمانند  ییهالغت فرهنگ ،آورده یاگسترده و وعمتن حاتیتوض یگاو عنبر

 باًیتقرها که در آن هاستفرهنگ گونهنیاز ا یاریو بس نیمع یفارس فرهنگدهخدا، 

 .تاس گریکدیتکرار سخن  شتریهم و ب همانند شده و مطالب آورده حاتیتوض یهمگ

 یاصل بحث. 0

در  نیشیکه براساس باور مردمان پ یااست افسانه یو اوصاف گاو تیماه دربارة بحث

و به نور گوهر شب دیآیم رونیاز آب ب هاو شب کندیم یزندگ قیعم و میعظ ییایدر

از  شیپو  چردیم دمدهیسپ تا ایدر اطراف سواحل در دارد، خود همراه به که یچراغ

. در دکنیدفع م عنبراز خود  ،ساحل معطر یهاعلف دنیچر لیدلهب ا،یدربه  فرورفتن

 یمختلف یهابا نام ا،یدر در ستنیعنبر و ز ةماد دفع لیدلبه ،گاو نیمنابع گوناگون از ا

 گاو» ،«عنبرزا گاو» ،«عنبرفکن گاو» ،«نیعنبر گاو» ،«یگاو عنبر» ،«گاو عنبر»همچون 
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از  یاریدر بس یاگاو افسانه نیا داستاناست.  شده ادی رهیغ و «یبحر گاو» ،«ییایدر

 هانامهبیعجا شتریکه در ب است نهیرید یداستان وآمده  یمنابع کهن فارسها و کتاب

 محدثابن ایالدنبیعجا و یطوس ۀنامبیعجاو  ینیقزو المخلوقاتبیعجاازجمله در 

 یمثنو عطار، ۀخسرونام ،یطوس یاسد ۀنامگرشاسپ متون در. استشده  ادی یزیتبر

 باافسانه  نیا یاجزا ره،یو غ یاهرجو میسل داستانو  یطرسوس ۀنامداراب ،یمولو

 یپردازمضمون در زینو در شعر شاعران  استشده  ذکرکامل  صورتبهتفاوت  یاندک

 .است شده گرفته کاربه یرسازیتصو و

 رو د داستان نیا مختلف یهابخش یتا با بررس برآنند پژوهش نیا در سندگانینو

 و ییایدرگاو  نیاز ا یمشخصامع و ج فیتوص بهها، از آن کیکنار هم قرار دادن هر 

منابع مختلف  یبرمبنا یبررس نیاست که ا یهی. بدابندی دستداستان مربوط به آن 

 خواهد شد.  انجامصورت مستدل و مستند به شاعران، اشعار و یفارس

 سانینوفرهنگ نگاه از یعنبر گاو.1ـ2

 افت،ی یگاو عنبر درمورد یمتنوع حاتیتوض توانیم هاآن در که یمنابع از یکی

نگاشته شده است.  یارسف اتیاست که در ارتباط با زبان و ادب یگوناگون یهافرهنگ

 یرونوشت گاه افت،ی دست هاآن به توانیم یمختلف یهامدخل لیذ که حاتیتوض نیا

خود  سندهینو کهاست  یبرداشت گاه و یعرب ای یفارس یهافرهنگ گرید مطالباست از 

 . میکنیم اشاره حاتیتوض نیا از یبرخ بهادامه  درداشته است.  اعرانش اشعار یبرخ از

...  اوست ۀفضل عنبر که باشدیم یاالجثهمیعظ پستاندار یماه»دهخدا:  ۀناملغت

 عنبر آن از که وال هیشب ییایدر میعظ پستاندار» .(«عنبر گاو» لیذ، 0011« )کاشالوت
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 گاو صورتبه که است یبحر یجانور نیسرگ آن ندیگو» .(«یبحر گاو» لی)ذ «زدیخ

 .(«عنبر» لیذهمان، ) «باشد

 و ییایدر ۀالجثمیعظ پستاندار: کاشالوت» .«کاشالوت: رک: عنبر گاو»: سخن فرهنگ

 «رسدیم هم به)عنبر(  خوشبو یاماده آن گوارش دستگاه در بالن، ... هیشب خوارگوشت

 .(«کاشالوت» لیذ، 0012)

 یماه ةرود ای معده در که رنگیخاکستر و خوشبو است یاماده»: دیعم فرهنگ

 شودیم جمع ساحل کنار و ایدر آب یرو و دیتول ندیگویم هم کاشالوت آن به که عنبر

 .(«عنبر» لیذ، 0009« )اند... آن را گاو عنبر هم گفته

 ۀواسطبه عنبر یماه گوارش دستگاه داخل در عنبر دیتول»: نیمع یفارس فرهنگ

 وانیح نیا یۀتغذ مورد که است مرکب یماه نامبه یتننرم جانور رنگاهیس ترشحات

 .(«عنبر» لیذ، 0010« )است

 نیچ و هند کوهستان در که خوشبو است یموم که است آن حیصح»: اللغاتاثیغ

 اکثر و دهدیم شووشست و بردیم ایدر به را آن لیس و رسدی... به هم م عسل زنبور از

 جهت آن از و ندازدیب را آن. کند هضم که نتواند و بردیم فرو ار آن یبحر جانور

 .(«عنبر» لیذتا، بی« )است جانور آن نیسرک که برند گمان یبعض

)بال،  کاشالوت نام به بال نوع کی امعاء از که مانندصمغ یاماده» :مصاحب فرهنگ

عنبر استخراج  یعاء ماه... عنبر را از امشودیم دیتول یماریسبب ببه ظاهراً( عنبر یماه

 .(«عنبر» لیذ، 0010) «کنندیم

از  که گونههماناما  ،افتی توانیم هافرهنگ از یاریبس در دست نیا از یحاتیتوض

گاو  ،منابع یبرخ. ستین هافرهنگ نیا مطالب در یانسجام داست،یموارد ذکرشده پ نیا

 ادی عنبر یماه از زین یبرخ. نداگرفتهکاشالوت(  ای)کاشالو  یماه ینوع معادلرا  یعنبر
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دانسته مرکب یماه خوردن حاصل گرید یبرخ و یماریب ۀجینت را عنبر یبرخ. اندکرده

 یزیچ ای ییبلکه منبع آن را جا ،یماه ةگاو و نه زاد ةعنبر را نه زاد زین گرید یبرخ. اند

 منشأ که افتیدر نتوایم یخوببه مطالب، نیا به گذرا ینگاه با. اندشمار آوردهبه گرید

 دستبه عنبر ةماد هاآن یدو هر از رایز ،است یماه با گاو تطابق تقابل، و تضاد نیا

و  انگاشته یکیرا  گاو و یماه هافرهنگ نیا صاحبان اشتراک، وجه نیا براساس. دیآیم

 . نداشدهها دچار خبط و خطا آن تیماه نییدر تب

 یادب مختلف متون شارحان نگاه از یعنبر گاو. 2ـ2

در  یگاو عنبر ةدربار یاشارات بحث،که به فراخور موضوع مورد  یمنابع از گرید یکی

 زین نجای. در ااندپرداخته هاآن شرح به شارحان که است یمتون افت،ی توانیها مآن

فرهنگ در چهآن به توجه زین و یاگاو افسانه نیا ۀانیعام داستان با شارحان ییناآشنا

 نیآنجا که تعداد ا ازاست.  شدهنادرست  حاتیتوض نگارشباعث  آمده، لغت یها

 .شودیم اشاره هاآناز  یبرخ بهتنها  ،است اریبس زینموارد 

 و او شکارگاه وصف و شروانشاه مدح در خود بلند دیقصا از یکی در یخاقان* 

آورده  انیبه مسخن  یعنبر گاو از گونهنیاها دارد که در آن یاتیاب ،یباقالن بند یبنا

 است:

ـارک  سـد  نآ بر پس  برگماشـت  انامـل  ده مب

 

 عطا ضیف از ساخت ایدر هفت را یجدول 

 وز فلــک آورد در وی مــاهی و گــاو و صــدف 

 

ـان  صدف گردنده، گاو  ـاه  و جنب ـنا  یم  آش

 فکن گشت و صدف گوهرنمایاش دندانماهی 

 

 ایــگســنبل ســاحلش و یعنبرفــزا او گــاو 

 : سدینویم اتیاب نیا شرحدر  خاقانی دیوان هایواریدش گزارشدر  یازکز 

که  یاز آن رو دیگاو را برشمرده است. شا یهایژگیو زیدوم ن ةدر پار

 و فتدیدرناز آن سخن گفته است، به گمان  نینخست ةدوست در گاو که در پارسخن
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 ترگس و ژنده یماه از یاگونه گاو، از یو خواست که بداند و نگاردین دام را آن

 ایدر در گاو نیا. شودیم دهینام یعنبر گاو ای عنبرفکن یماه ای یگاوماه که است

 شنا با یماه چون و جنباندیم را هاصدف یشناور هنگام به و است گردش در

 یماه نیا انینیشیپ که دینمایمکاشالو است. چنان  یماه نیا ی... نام فرنگ آشناست

 دهان در چراغشب یگوهر که پنداشتندیم دیشا. داندانستهیم وندیپ در گوهر با را

 .(09ـ01 ، صص.0014 ،ی)کزاز دارد

 : مضمون نیبددارد  یتیب نامه،در بخش معراج االسرارمخزندر  ینظام

ــوهر ــه را شــب گ ــر شــب ب  نیعنب
 

ــاو  ــاو زمــ    گ ــرد ز گ ــک ب   نیفل
 

 از»: سدینویم یگاو عنبر فیدر توص و تیب نیادر شرح  وحیددستگردی

 هاشب و دارد دماغ در چراغشب گوهر ییایدر عنبرده گاو که است یمیقد یهاسانهاف

در  زین انیثروت .(00، ص. الف0011، ی)نظام« کندیم چرا یخشک در آن یروشن به

 چراغشب گوهر نور در ییایدر گاو دنیچر به دارد اشاره»: سدینو یم تیب نیهمشرح 

 زین .(000، ص. 0014« )دیآیم دستبه( یبحر)گاو  کاشالو یماه از عنبر... 

 و چرب یاماده: عنبر»: اندآورده نیچن تیب نیدر شرح هم یموسو و انیپورنامدار

 نیا به که شودیم گرفته عنبر یماه ةمعد ای روده از که رنگیخاکستر و کدر و خوشبو

 .(021، ص. 0019« )ندیگویم هم عنبر گاو یماه

 : دیگویم نیکه در آن چن «شراب مجلس در کردن یق عذر» دردارد  یاقطعه یانور

 آنک از گردد مختلف نسبت به یافزون دفع
 

 یعنبـر  یبحر گاو در را بازوبند هست 
 

 نبعم ةدربار یمتنوع حاتیتوض یانور وانید مشکالتو  لغات شرحدر  شهیدی

 نیا که تاس افتهیدر یخوباست. او به یمختلف یهاکتاب از برگرفته که آوردیعنبر م

 : است تضاد در باهم آشکارا حاتیتوض
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 یاچشمه: اندکرده یمعن اختالف به را عنبر م،یقد ییدارو یهافرهنگ و هاکتاب در

. یماه مدفوع. یبحر ستور نیسرک. جوشدیم آن از ماده نیا که ایدر ته در است

 تجه به سپس و فروبرد را آن یماه و شود منجمد ییایموم مانند که یرطوبت

 ریضر ة)تذکر آورند رونیب آن شکم از و کشته را یماه آنکه ای کند رد اضرار

 در است یاچشمه اندگفته زین و(. طاریبابن ه،یاالدومخزن ،یعیبد اراتیاخت ،یانطاک

 از که خوشبو و چرب است یاماده(. اثیاست در کوهستان هند )غ ی. مومایدر

 ،یدی)شه کندیم دفع را آن یماه آنکه ای شودیم گرفته عنبر یماه ةمعد ای روده

 .(00، ص. 0010

 مضمون:  نیدارد بد یتیاشاره به عنبر، حافظ ب در

 چوگـان  سـارا  عنبر از یکش مه بر که یا
 

 را سـرگردان  من مگردان حالمضطرب 
 

 منابع از یحاتیتوض عنبر منبع ةدربار ابتدا تیب نیا لیذ شوق شرح حمیدیان در 

یم و داندیم کاشالو یماه ةزاد را عنبر ،مطالب نیبا ردّ ا ان،یو در پا آوردیم گوناگون

 : سدینو

)فرانسه  کاشالوت ای ییایدر گاو نام به است یجانور از که است آن درست اما

cachalo )ةمعد در نیهم که کندیم هیتغذ تناننرم از و یزندگ هاانوسیاق در که 

، 0019 ان،یدی)حم شودیم عنبر نامبه خوشبو اریبس و رنگاهیس یااو بدل به ماده

 .(100ص. 

. است یمثنودفتر ششم  در یمربوط به داستان یعنبر گاو داستان بهاشاره  نیترکامل

 :داندیم رتیگاوس انیاز آدم یانمادگونه را گاو داستان نیا در یمولو

ــاو ــ گــ ــوهر یآبــ ــر از گــ  آورد بحــ

 

ــد  ــدر بنه ــرج ان ــردش و م ــ گ ــردیم  چ

ــعا  ــاو آب در شــ ــوهر گــ ــور گــ  ع نــ

 

ــ  ــردیم ــنبل از چ ــن و س ــتاب سوس  ش

ــر درخــت       ــاجر ب ــرد ت ــس گریــزد م  پ

 

ــاو  ــجو گ ــرد انی ــا را م ــا  ب  ســخت ش
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ــرج     ــرد م ــازد گ ــاو ت ــار آن گ ــت ب  بیس

 

ــا  ــد ت ــم آن کن ــا  در را خص  ... درج ش

چهارپا و  یوانیرا ح یآب گاو آشکارابا آنکه موالنا  ،یمثنو جامع شرح در زمانی 

 باداستان را  یآب گاو اریبس یشگفت با ات،یاب نیدر پانوشت ا کند،یم فیصتودار شا 

 نیب یناسازگار نیخود متوجه ا سخن،. هرچند در آخر دهدیمطابقت م کاشالو یماه

 تیدر حکا اما»: سدینویم و گذاردیم صحّه تضاد نیاو به  شودیم یماه وداستان  گاو

یم حمله و دودیم خشم گاه به و چردیم شاخدار گاوان همچون وانیح نیا یمثنو

 .(111ی ص. پاورق ،0014،ی)زمان« سازدیآنچه که گفته آمد، درنم با البته نیا و آورد

 لیذ ،0010 ،یسجاد ؛940، ص. 0010 عطار، ؛00 ، ص.0011 افشار،یامام: نک زین

 ، ص.0011 ،یانور ؛«عنبر» لیذ ،0011 سا،یشم ؛040 ، ص.0011 ،یوسفی ؛«عنبر»

، 0010 ،؛ گوهرین010، ص. ب0011 ،ینظام؛ 001، ص. 0004 ،یفراهان ینیحس؛ 0001

 .001، ص. ب0011 ،ینظام ؛«عنبر»ذیل 

 ما نگاه از یعنبر گاو. 2

 یااست افسانه یموجود یگاو عنبر اند،گفته شارحان و سانینوفرهنگ آنچه برخالف

خود از  نیکه ا است یعیاطبفر یاتیخصوص یدارا ،یاافسانه واناتیح گرید همچون که

 بیاوصاف عج نی. اهاستافسانه و هاداستان گونهنیا یریگشکل یمبان نیتربرجسته

از  انوردانیبوده است که در ییهاقصه رهاورد» ییایدر واناتیح به مربوط یهاافسانهدر 

 ،ی)کزاز «اندگفتهیم مردمان باو جانوران شگرف و خردآشوب در آن  ایدر یهایشگفت

 دیشا است،یاو در در یزندگ گاهیکه جا یوانیح منزلۀبه زین عنبر گاو .(190، ص. 0010

 ۀانیعام فرهنگ در هاقصه گونهنیهم قیاست که از طر یبیعج واناتیدسته ح نیاز هم

 شکی. باست شده منتقل نسلبهنسل و نهیسبهنهیکرده و س دایراه پ نیشیمردمان پ

 یراتییتغ دچار یادوره هر در هاداستان از گرید یبرخمچون ه ،گاو شگفت نیداستان ا
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روشن  یرو برا نیاز هم ؛است داده ر  یمختلف یهایدگرگون آن ساختار در و شده

تا هم بخش شود یبررسجداگانه  آن یاز اجزا کیهر  دیبا داستان، نیا تیکلشدن 

اجزا با  نیاز ا کیر داستان آشکار شود و هم ارتباط ه نیا ةشدفراموش ظاهراً یها

 به ادامه در ،رونیازا شود. مشخص شاعران، اشعار در یریکارگبه یدر چگونگ گر،یکدی

 .شودیم پرداخته موضوع نیا

 یمختلف داستان گاو عنبر یاجزا ی. بررس1ـ2

 اجزا نیا هاداستان از یبرخ در. هستند یمختلف یاجزا یدارا یاافسانه یهاداستان

 ست؛ین گونه نیا یو در برخ کنندیرا کامل م گریکدی و اندبستهوا هم به شدتبه

 گرید یو برخ ردیگیمورد توجه شاعران قرار م اریبس اجزا یبرخ یگاه نیهمچن

گذر زمان  دراز داستان  یبخش کاربرد زین رد؛یگیمورد توجه قرار نم د،یکه با چنانآن

 زین یگاه ابد؛ییم ریچشمگ یربردکااز داستان،  یگرید بخششده و درمقابل  تررنگکم

 اگر نیبنابرا .ردیگیم را ادرفتهیاز یاجزا یجا و شودیتازه به داستان افزوده م یاجزا

 تا کنندیم یسع آن، درو تصرف  دخلبا  شارحان شود، گسسته هم از اجزا نیا ارتباط

 دهیشن را آن که یمطلب قولنقل هنگام یذهن هر معموالً». سازند برقرار اجزا انیم یوندیپ

 از هاتصرف و دخل نیا. کندیم تصرف و دخل ینوع به مطلب آن در است، خوانده ای

 ای شودیافزوده م یبر مطلب اصل یزیچ ایکه  بیترت نیبه ا ست؛ین خارج حالت چند

 ،ی)محمد« شودیم جادیا رییتغ آن از ییهاقسمت در ای شودیم کاسته آن از یزیچ

  .(01، ص. 0010

 ییتنهاها بهاز آن کیاست که هر  یاچندگانه یاجزا یدارا زین یگاو عنبر تانداس

 هجداگانه مورد استفاد صورتبه زینشعر شاعران  درداستان دارند و  ساختار در ینقش
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 است شده یاختالفات دچار داستان نیا تیروا که جاست نیهم از درست. اندگرفته قرار

 م؛یهست آن شاهد زین گرید یهااز داستان یبرخ ارختالبته در سا که است یزیچ نیا و

 نیپنداشتن ا یکیو  ریو اساط انیدر اد مانیسل و دیجمشداستان  یاجزا تشابه مانند

 .هاتیشخص

هریک از اجزای داستان گاو عنبری در شعر  ،یادوره هر در نکه،یا گرید ۀنکت 

 از یبرخآن،  کاربرد بسامد بهت نسب رونیاز ا ؛بیش داردونسبت کمای بهشاعران جلوه

از اشارات در  یبرخ»است.  یشتریوضوح ب ایابهام  یدارا گرید یبرخ با اسیق در اجزا

منفرد  ینادر و حت یاست و برخ جیاصطالح راد دارد و بهمتعد یهاشعرا نمونه نیدواو

 نیر اناآشنا در ساختا یکه از اجزا دنیمانند سنبل چر .(00، ص. 0011 سا،ی)شم «است

 داستان است.  یعنبرافکندن جزء آشنا ل،داستان و درمقاب

 یبخش کل ایجزء  پنجبه  توانیم یکل طوربهرا  یعنبر گاو داستان اساس، نیا بر

 گاو،: از نداعبارت اجزا نیا. گفت سخن جداگانهها هر کدام از آن ةدربار و کرد میتقس

هر کدام  حیتوض و فیتوصر ادامه به د که عنبر،و  چراغگوهر شب دن،یسنبل چر ا،یدر

 .شودیم پرداختهها از آن

 گاو :نخست جزء

یم انجامآن  ۀواسطبه گرید یاجزا ۀهم نییتبکه  یاافسانه داستان نیا جزء نیترمهم

آن  به وابسته گرید یاجزا و است داستان یاصل جزءکه  است گاو جزء شکیب رد،یپذ

 هاآن از کدامهر  ةدربار اند،دانسته یماه با برابر را اوگ تیماه ،یاریبس که آنجا از. است

 .شودیم بحث اختصاربه
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 یهاداستان و هاافسانهکهن، در  ریاساطو  انیمقدس، در اد یوانیح منزلۀبه گاو

 ی... همواره حضور و یوانیح یهاییدر رمزگرا ،یبدو لیتوتم قبا نییدر آ انه،یعام

 یگاهیجا گاو زین( یمذهب یهاداستاناز  نظر)صرف یرسفا ادب متون دربرجسته دارد. 

 :است آمده انیم به سخن گاو چند از متون نیا در. دارد ژهیو

ک: )ر است شا  او قرار گرفته یبر رو نیزم ر،یطبق اساطکه  ن،یزم گاو( اول

 ؛«(گاو زمین»، ذیل 0011ی، مصفّ

 ؛(«ثور» لیذ همان،: رک) است یفلک یهااز صورت یکی( ثور که دوم

: رک. )شودیم ادی دونیفر یۀدا منزلۀبه آن از شاهنامه درکه  هی( گاو برماسوم

 (؛01 / ص.0.، ج0019 ،یفردوس

 .ماست بحث موضوع که عنبر،( گاو چهارم

 در یماه» نیهمچن ؛ندارد یچندان گاهیجا یرانیا ریدر اساط گاو برخالف یماه اما و

« رودیم شماربه یپست مظهر ن،یلّقش به زملحاظ تعخود به یادبـ  یریاساط ةجلو

داستاناز  نظر)صرف یاز دو ماه شتریب زین یادب متون در(. 201، ص. 0011 ،ی)زمرد

 ( سخن گفته شده است:یمذهب یها

 ستاده؛یاآن  پشتبر  نیزم گاوکه  یااسطوره یماه همان ن،یزم یماه( اول

 لیذ، 0011 ،یمصفّ: رک) است یفلک یهااز صورت یکی)حوت(، که  یماه( دوم

 .(«یماه»

 ،چهارگانه یگاوها از کی هر به اشارهدر  که گفت توانیم موارد، نیا به توجه با

با  یوانیروشن در ذهن ما دارد: ح یتیاست که ماه یوانیهمان ح قاًیمنظور از گاو، دق

 نیبر ا یدییتأ یاز گاو عنبر یجواهر میسل تیروا کهچنان شا ؛ دو و پاچهار 

 آن از»: کشدیم ریبه تصو گونهنیموضوع را ا نیا ،داستان نیاز ا یبخشعاست که در اد

 دانستم. داشت پستان در ریش( ینی)زم نیزم گاو چون دمید یگاو. آمدم ریز به درخت
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 یاگونهبه ساده ۀنکت نیا درواقع .(001، ص. 0011 ،(یقنوات) یجعفر« )دارد بچه که

 یتیاهم ذکرشده، یااسطوره یگاوها گرید همچون زین یعنبر گاو کهداللت بر آن دارد 

 نیدواو از کدامچیدر ه ما، یجووجست بنابر گر،ید ی. از سویماه نه دارد گاو با مطابق

و عنبر اشاره داشته  یماه ۀرابط به آشکارا که افتی توانینم یتیب ،یفارس ادب شاعران

گاو  نیب گریاز طرف د و استیدر در دو هر یماه و عنبر اوگ گاهیباشد. از آنجا که جا

 و گاو یانگارهمسان نیا ستین دیبع دارد؛ وجود یوندیپ ر،یاساطمطابق با  یو ماه

 . باشد گرفته ئتجا نش نیاز هم ،یماه

 یگاهاست که  نیا بخشد،یگاوها( را قوت م ی)همسان دگاهید نیا که یگرید ۀنکت

در  ای اندشده هیتشب گریکدی به( هیبرما)جز  یااسطوره یگاوها نیا شاعران، اشعار در

 که است یانشانه ودخ نی. ااندرفته کاربه گریکدی یجا به یگاه و اندآمده گریکدیکنار 

 را یکی و گاو را تا دو آنکهنه  اند،دانستهیشکل مگاو را همسان و هم سه هر شاعران

 است: یگاو عنبر «یزم وگا» از منظور ،یاز خاقان تیب نیا در نمونه یبرا. یماه

ــا ــم بــ ــوانشیگ ۀشــ ــر در ســ  بــ
 

 عنبـــــر دیـــــآور یزمـــــ گـــــاو 
 

 (001، ص. 0001)خاقانی، 

 یاهل گاو و عنبر گاو یهمسان یخوببه عطار، از کوتاه داستان نیادر  نیهمچن

 :داستیپ

ـ ا ییروسـتا  آن دیشن  راسـت  سـخن  نی
 

ــه  ــر ک ــل عنب ــاوان ۀفض ــتیدر گ  اس
 

 گـــوی پـــر آب انـــدر ده فـــرو کـــرد
 

ــدیب  ــر از ام ــاو یخ ــرد او در یگ  ک
 

ــاو از آب برداشــت     همــه ســرگین گ
 

 داشـت  زر کـه  آمـد  عنبرفروش بدان 
 

 بــدو گفــت ایــن ز مــن بســتان بــده زر
 

  عنبـــر چیهـــ ینـــینب بهتـــر نیکـــز 
 

 (001، ص. 0010)
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 تیحکا نیاول ا تیآوردن ب با که( شارحان نگاه: رک) انیدیحم نظر برخالف

 نیا اتفاقاً ،دانسته ییایدر گاو با کاشالو یماه تطابق اثبات یابر یلیدل را آن ،اسرارنامه

و  ستیعنبر ن یماه ا،یدر گاوان از منظور شکیکه ب مدَعاست نیا ةکننداثباتخود  تیب

 است.  یاافسانه گاو نیهمبلکه منظور از آن  باشد، تواندینم

 :یشعر شاهد چند نکیا

 مطمـئن  نفـس  عنبـربخش  گاو ای بچر خوش
 

 
 

 کنـی  پـوزی خـوش  تو ار است حالل ساحل چنین در 
 

 (0411، ص. 0011)مولوی، 

ــه ــه نـ ــب نافـ ــه اردیـ ــو همـ  ییآهـ
 

ــه  ــوذر   ن ــه ج ــاند هم ــر فش   یعنب
 

 (020 ، ص.0010)منوچهری، 

ــه از ــر دم تــ ــر عنبــ ــاو زاد تــ  گــ
 

 مــــردم ز داو  لــــبنجاســــت  زاده 
 

 (004 ، ص.0012 ،)امیرخسرو

 ایدردوم(  جزء

 یلیاز دال یکیخود  جزء نیا. استیدر ،یهم در داستان گاو عنبرم یاجزا از گرید یکی

 خود نزدها آن دیشاکه  معنانیبد ؛از شارحان را به اشتباه انداخته است یاریاست که بس

 منظور اندپنداشته رونیاز ا و باشد داشته یارتباط تواندینم ایدر با گاو که اندکرده گمان

 یخوباز شارحان به یاز شرح برخ انگاره نیاباشد.  کریگاوپ یماه دیبا شکیباز گاو 

: بقرالماء»: دارد وندیپ آب با عنبر گاو صراحتبه یمیقد منابع در کهیدرحال داست؛یپ

 عنبر که ندیگو یبعض و کند چرا و دیآ رونیب آب از باشد؛ یاهل گاو چون. یآب گاو

 لیذ در موجود نیانیز  الدنیاعجایب در. (001، ص. 0004 ،ینی)قزو« اوست نیسرگ

 از شیپ متون در یحت .(219، ص. 0091 ،یزی. )تبراست شده فیتوص «یآب گاو» عنوان
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 خر شکلبه بلکه ،ستین( آن شکلهم ای) یماه است، عنبر ةکننددفع که یجانور اسالم،

 نام»گاو عنبر است:  نیهم فراوانبه احتمال  کهشده است  دهیکش ریبه تصو ییپاسه

( vourukasa) وئوروکشه یایدر انیم که است یمیعظ و بزرگ ییایرد جانور

 رایز ،است یپاسه خر نیسرگ که داستیپ زین عنبر...  کندیم یزندگ)فراخکرت( 

 یها به تن وپس آن نم و گوهر آب را که به سورا  است؛ نوخورشیم اریبس او اگرچه

مدخل  لیذ /2.ج، 0010 ،ی)رض« بازافکند نی]ادرار[ و سرگ زیصورت گمشود، به

 .«(خره»

یم رونیب ایدر از عنبر گاو که کندیم دییتأ را نکته نیا زین شاعران اشعار به توجه

 یبدن ساختار با تواندینم صفت نیا که است آشکار. گرددیبازم آنجا به دوباره و دیآ

 اشاره هاآن به ادامه در که دارد وجود زین یگرید نیقرا البته. باشد داشته تیسنخ یماه

 .کرد میخواه

 :یشعر شاهد چند نکیا

 او از یعنبـرزا  گـاو  زدیـ خ که یستدهید بحر
 

 
 

 ختـه یهـر زمـان انگ   نیزو بحر نوشـ  نیب گاو 
 

 (210، ص. 0010)خاقانی، 

 عنبـر  شد تبخاله چرا را یبحر گاو یینگو
 

  دارد؟ شمریب ازفر مشک آهو ناف در ایگ 
 

 (010، ص. 0010)ناصرخسرو، 

ــر و در گرچــها ــیق گه ــود یمت ــان در ب  ک
 

ــه  ــزا وگرچ ــاو در دی ــیاز گ ــر  یه  عنب
 

 (010، ص. 0010)مسعود سعد سلمان، 

 سنبل :سوم جزء



 0044مهر و آبان  ،04، شمـارة 9 سال__________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

222 

 

 ،آشکار دارد یداللت زیاو ن تیکه بر ماه یداستان گاو عنبر یاجزا نیترمهم از یکی

 توانیم شاعران اشعار در ندرتبه اریبس راجزء  نیا. اشاره به اوست دنیرچ سنبل

 حساب بهداستان  نیا جزء نیناآشناتر و نیکاربردترکم توانیم را آن نیبنابرا افت؛ی

اما  ،پردازد یم چرا به ایدر سواحل در شب یکیتار در عنبر گاو ،افسانه براساس. آورد

 ،است که او تنها از سنبل نیا داشت، توجه آن به دیبا گاو نیا دنیچر ةدربار که یانکته

 اگر چراکه کند؛یم هیتغذ معطَر و خوشبو اریبس یهاگل از ،یکل طوربه و الله ای الدن

 نیشیپ منابع در زین نکته نیا هرچند. شودیبه عنبر نم لیاو تبد ۀفضل نباشد، گونهنیا

: است آمدهدر این باره  نامهعجایب در. است مانده دهیپوش شارحاناما باز از نظر  آمده،

 کند رحلت تبت نیزم از دابّه و خوانند هندکه را آن که یاهیگ و بهمن و خورد سنبل»

 تبت به را نافه و بازگردد و خورد سنبل و بهمن و کند چرا و دیآ هندوستان نیزم به

 زیمشک آهو ن مورددر را سنبل تیخاص نیا(. البته 211، ص. 0010 ،یطوس« )فکندیب

 شود؛یمشک حاصل نم چرد،یم وانیح که یعلف هر از ندیگویم یبعض». دید توانیم

 سا،ی)شم «دیآینوع آهو به دست م نیمشک از ا کند، چرا سنبلبلکه فقط آهو الله و 

 نمونه: یبرا است؛ شده اشاره موضوع نیا به فراوان شاعران اشعار در. (14، ص. 0011

ــر چــو ــار یآهــو چــرد ســنبل ب  تات
 

 بــازار بــه آرد مشــک یبــو مشینســ 
 

 (211، ص. ج0011 ،)نظامی

 یبند باقالن ساحل یخاقان شعر درکه چرا  افتیدر توانیحال م نکته، نیا انیب با

 :استاز سنبل  دهیپوش

 یگوهرنما صدف و گشت فکندندان اشیماه
 

 ایگسنبل ساحلش و یعنبرفزا او گاو 
 

 (24، ص. 0010)خاقانی، 
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 امدهین انیبه م یسخن موضوع نیا از یخاقان اشعار شروح از کیچیه در هرچند

 .(یاز نگاه شارحان متون مختلف ادب ی. گاو عنبر2ـ0: رکاست )

 گاو و سنبل آشکارا اشاره شده است: ۀبه رابط زین ییسنا از تیب نیا در

 چـرد  سوسـن  و سنبل رهیجز در یآب گاو
 

 برنـد  عنبر او خاک از خفت که جا هر الجرم 
 

 (01، ص. 0010 ،)سجادی و شعار

و  ییسنا ،یدر شعر خاقان تنهاجزء  نیا ،یفارس ادب تونمما در  یجووجست بنابر

کم را آن دیبا رو نیهم از و است آمده ،(میکرد اشاره آن اتیاببه  ترشی)که پ یمولو

 .دانست داستان نیا جزء نیکاربردتر

 چراغشب گوهر :چهارم جزء

راوان در ف یبازتاب که است داستان نیا به مربوط یهابخش گرید از زین چراغشب گوهر

است.  آمدهجداگانه در شعر شاعران  صورتبه موارد شتریب درهرچند  ؛دارد یمتون ادب

 ساحل در گاو که یاشبانه یاز آنجاست که در چرا یگوهر با گاو عنبر نیارتباط ا

 البته. شودیمشغول م دنیبه چر و سازدیگوهر اطراف خود را روشن م نیبا نور ا دارد،

 یبرخاختالف دارد.  یمنابع کم اتیروا ،استفاده از آن یر و چگونگگوه گاهیجا ةدربار

 در. است یشگیهم آن یهمراه که دانندیگاو م یگلو ای ینیبمنابع محل گوهر را در 

 از پس و گذاردیم نیگاو، گوهر در دهان دارد و در ساحل آن را بر زم منابع، یبرخ

 در این باره آمده نامهداراب در. گرددیازمب ایبه در گیرد ومی دهان به را آن دوباره چرا

 ایبودند که شب از در یگاوان آب ایبود و در آن در ییایدر یکیدر آن نزد»است: 

 چرا گوهر آن ییروشنا به و یبود گرفتهدر دهان  یگوهر یو هر گاو یبرآمدند
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 «یشدند دایو ناپ یباز گوهر در دهان گرفتند ،یشد کینزد روز چون و یکردند

 .(012، ص. 0019 ،یطوسطر)

 :داندگوهر را  با گاو مالزم می نامهگرشاسب در یاسد

 راغ و دشـت  بر رهیت شب جا همان

 

 یکــی روشــنی دیــد همچــون چــراغ 

ــترگ    ــوان سـ ــید از آن پهلـ  بپرسـ

 

ــی    ــت آبـ ــد گاویسـ ــزرگبگفتنـ  بـ

ــوا    ــنی در ه ــد روش ــو دم زد فت  چ

 

ــب    ــد ش ــنایی کن ــدان روش ــرا ب  چ

 دا شـود چنین هـر شـب از دور پیـ    

 

ــپیده  ــانسـ ــاز دمـ ــدر بـ ــود ایـ  شـ

 ( 009، ص. 0000 )اسدی، 

 :جایگاه گوهر در دهان گاو است خسرونامهدر  نیهمچن

ــان ــود یزم ــاو ب ــوه همچــو یگ  یک

 

 یگروهــــ بــــا برآمــــد ایــــدراز آن  

 را در دهـن بـود   دری زان هر یکـی  

 

ــه روشــن  ــود ک ــر ز شــمع انجمــن ب  ت

ــی    ــون چراغ ــر همچ ــد آن گه  نهادن

 

 شـد شـبی چـون پـر زاغـی     که روزی  

ــور    ــرد آن ن ــاوان گ ــد گ ــرا کردن  چ

 

ــی  ــک آن دورنمــ ــتند از نزدیــ  گشــ

ــره    ــم خی ــد چش ــر ش ــور آن گه  ز ن

 

 ...تـو گـویی آفتـاب اسـت آن جزیــره      

 چو شـد روی هـوا از صـبح روشـن     

 

 برآمـــد روی دریـــا همچـــو جوشـــن 

ــاوان   ــه گ ــو هم ــدر یس ــد ای  برفتن

 

ــد    ــحرا برفتنـ ــد و از صـ ــر بردنـ  گهـ

 (294، ص. 2000 )عطار، 

 یدر منابع مختلف آمده است. برخ یادیمطالب ز زین چراغشب گوهر جنس ةدربار

 ،یاحقی) بوده است روانیانوش آنِاز  که اندخوانده نامیکوکب یاقوتیرا  گوهرمنابع 

و اشاره به  انهیچراغ در فرهنگ عامبه گوهر شب باور ،یرو هر به .(000 ، ص.0019

 کهاست  یاگاو افسانه نیاز داستان ا برخاسته شکیب ،شاعران شعر ریآن در  تصاو

 از یبرخ نظر برخالف رونیازا ؛است ریتعلق گوهر به گاو انکارناپذ آن، براساس

 ندارد.  یارتباط گونهچیه یگوهر با ماه نی: نگاه شارحان(، ارک) شارحان
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 ةاست که فر نینچ یسنیمزد اتیمطابق روا» چراغشب گوهر راز نکه،یا گرید ۀنکت

ها است، سپرده شده و شب دیناه زدیبه آبان فره که ا انسهیک یایزردشت در در

 نیدر ا یبخشنجات ةندیزا ةزیکردن دوش یو پس از آبتن درخشدیصورت سه چراغ مبه

 درماهیاوش در،یو سه پسر زردشت اوش گرددیو آبستن م شودیفره به تنش وارد م ا،یدر

 .(002، ص. 0019 ،یدادگفرنبغ« )شوندیخود زاده م ۀبه زمان هر کدام انسیو سوش

 :یشعر شاهد چند نکیا

 کیل آبستنند صدف چون و کنند یگاو
 

 نـد ین عنبـرفکن  و گـوهرآور  طبع از 
 

 (10 ، ص.0010)خاقانی، 

 برداشـت  را گـاو  و بـرد  فـرو  سر 
 

 داشـت؟  گـوهر  چگونـه  تـا  نیب گاو 
 

 (001 ب، ص.0011 ،)نظامی

 ایدر گاو چو یکفل گاو  
 

 ایثر از در گلو به گوهر 
 

 (010 ب، ص.0011 ،نظامی)

 عنبر :پنجم جزء

ـ به ا ؛بودن آن است نیعنبر عنبر،مربوط به داستان گاو  یاجزا نیترمهم از معنـا کـه    نی

جزء در متـون   نیا کاربرد. هرچند دیآیم دست هاو ب ۀگاو است و از فضل نیا ةعنبر زاد

عنبـر و   منبـع  ةدرباردارد.  نهیرید بس یاسابقهاست؛  یو تکرار یاشهیکل یکاربرد یادب

گفتـه  سـخن  یاگونهبه کیکه هر افتیتوان  یم یدمتعد اریبس منابع آن،حصول  ۀقیطر

بعضی گویند سـرگین سـتوری اسـت بحـری و     : »است آمده ایلخانی امۀنتنسو  در. اند

اند چیزی است که در قعر دریا تهای بیرون آید، و بعضی دیگر گفبعضی گویند از چشمه

روید. بعضی دیگر گویند عنبر رطـوبتی اسـت   خورد و میخیزد و یا حیوانات بحری می
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 در چـین  و مغرب بحر و عمان ایهای دریشود، و از جزیرهکه مانند مومیائی منجمد می

   .(00، ص. 0001 ،یطوس نیرالدی)نص «گردددریا داخل بحر می مدّ و جزر وقت

 را عنبـر  منبـع  ازجملـه  ؛اسـت  هعنبر اشاره شد منبع به زین شاعراناز  یبرخ رشع در

 اند:برکه( و موم دانسته ی)گل و ال ژنیغر

ــر ــه بنگ ــا ک ــغر نی ــ ژنی  دهیپوس
 

ــد     ــارا ش ــر س ــر  و عنب ــاقوت س  ی
 

 (019، ص. 0010)ناصرخسرو، 

 مـانع  شـود یم ایدر سود از یجرأتیب ترا
 

 برد اینجـا وگرنه هر که موم آورد عنبر می 
 

 (010، ص. 0010)صائب، 

 یطوس نیرالدینص خواجه که است یموارد نیا از کیکدام یراستبه عنبر منبع نکهیا

 هرچـه  ازو پژوهش دارد. عنبر  قیبه تحق ازیخود ن یاست که در جا یبحث شمارد،یبرم

 اسـت؛  یبحرگاو  ةزاد ،مسلم است یاداستان افسانه یبر مبنا آنچه باشد،دست آمده  به

ـ فیکعنبـر و   ةدربـار  یگونـاگون  منابع اگرچه گر،ید عبارت به ـ تول تی  حاتیتوضـ  ،آن دی

 شـته ندا یبازتـاب  یدر متون ادب فارسـ  یروچیهبه منابع نیا از کیچیه اند،داده یفراوان

که شاعران در مـورد   یتنها منبع وکالمعدوم است(  النادر  ریاخ تیب دو نیا حکماست )

ـ  اسـت.  یگـاو عنبـر   اند،کرده اشارهبه آن  خود عرش نیمضام درعنبر   جالـب  ۀنکتـ  کی

اسـت   نیا اند،عنبر سخن گفته مورد در که یمنابع و شاعران دگاهید اختالف نیا ةدربار

 سـرگین  را عنبر که است یکسان مخالف( االدویهمخزناز آنها )همانند صاحب  یکه برخ

که عنبر را رطوبتی از معـادن میـان دریـا      کسانیدانند و از )گاو عنبر( می دریایی حیوان

   .(120، ص. 0010 ،یخراسان یلی)عق کندیم یطرفدار ند،دانیا جزایر می

 :یشعر شاهد چند نکیا

ــر ــر او قعـ ــر و در ز پـ ــوهر پـ  گـ
 

ــر    ــر عنب ــود و پ ــر ز ع ــاحلش پ  س
 

 (011، ص. 0011 ،)سنایی
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ــاوت ز او ــر گ ــد عنب ــد یهن  ده
 

 فرسـت  ییغمـا ی مشـک  آهـو  ز تو 
 

 (149 ، ص.0010اقانی، )خ

 شـگفت  نـه  و عنبـر  تو خلق و یجود بحر تو
 

 از آنکــه زایــش بحرســت عنبــر اشــهب     
 

 (01 ، ص.0010)فرخی، 

 جهینت. 2

 ریز جینتا شد، ارائه پژوهش نیا در که یمستندات نییتب و شدهانجام یهایبررس براساس

 :شد حاصل

 یاصل تیماه از یناآگاه و یفارس ادب متون در یعنبر گاو به گسترده اشاراتـ 

 نیا شرح در شارحان و هافرهنگ اشتباه جهیدرنت و آن به مربوط داستان و گاو نیا

 .سازدیم آشکار را موضوع نیا در قیتحق ضرورت ،یاافسانه موجود

 گرید ةدور به یادوره از که است عامه فرهنگ یعنبر گاو داستان یاصل خاستگاهـ 

 .است داده ر  آن یاجزا و چندوچون در یراتییتغ ریمس نیا در و افتهی راه

 یاسد ۀنامگرشاسپ در بار نیاول داستان نیا ،یفارس ادب مختلف متون انیم درـ 

 واناتیح به مربوط یهاداستان گونه نیا از مشحون که است شده دهیکش نظم به یطوس

 متن یطوس یاسد ۀنامگرشاسپ یاصل منبع البته. است یاافسانه و بیعج موجودات و

 چهارم ةسد مشهور و مهم سانینونامهبیعجا از خود او که است یبلخ دیابومؤ منثور

 .است

مشترک دارند و  یژگیعنبر و دیهر دو در تول یو ماه یگاو عنبر نکهیتوجه به ا باـ 

 شکلها و شروح گوناگون فرهنگ دراشتباه  نیا کند،یم یزندگ ایهم در در یگاو عنبر

 ند؛یگویم کاشالوت ای کاشالو آن به که است عنبر یماه همان عنبر گاو هک است گرفته
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 همان با قاًیدقاست  یکه منظور از گاو موجود شدثابت  هایطبق بررس کهیدرصورت

 .یو اهل شدهشناخته گاو تیماه

 ا،یدر گاو،متشکل از پنج جزء  توانیرا م یمربوط به گاو عنبر یاافسانه داستانـ  

 و یبررس جداگانه اجزا ۀهم پژوهش نیا در که دانستچراغ و عنبر هر شبسنبل، گو

 .شد مشخص هاآن نیب ارتباط

 اجزا یتمام عطار، و یمولو ،یطوس یاسد جزبه شاعران از کیچیه شعر در البتهـ 

ها در از آن یاست؛ بلکه به فراخور موضوع شعر، برخ امدهیدر کنار هم ن

گاو  نیداستان ا یمولو یمثنواده قرار گرفته است. البته در مورد استف هایپردازمضمون

و که  رتیگاوس انیآدم یاست برا یبه کار رفته و گاو در آن نماد یلیدر بافت تمث

شاعرانه آن  یرپردازیتصو چیو بدون ه یروشنبه یعرفان یهاشهیاند نییتب یبرا یمولو

 یاز موجودات یکیگاو  نی، اخسرونامهو  نامهگرشاسپکرده است. اما در  تیرا روا

 .شودیرو موگذار با آن روبهدر گشت ینیصورت عاست که پادشاه به

های مختلف، این با توجه به بسامد کاربرد گاو عنبری در متون ادبی در دورهـ 

حقیقت روشن شد که بسامد کاربرد داستان این گاو در سبک خراسانی بسیار کمتر از 

 نیکاربرد ا زانیم نیباالتر زین یو عراق یجانیدر سبک آذربا ،درمقابل هاست؛سبکدیگر 

 .دید توانیمختلف آن را م یافسانه و اجزا

در  گرانیاز د شیب یشروان یخاقان زین یشاعران مختلف ادب فارس انیم ازـ 

 ینظام او از بعدسود جسته است و  یاداستان افسانه نیخود از ا یشعر ریتصاو

 .دارد خود اشعار در را داستان نیا از یریگبهره نیشتریب یگنجو

را در  یریکارگبسامد به نیبسامد کاربرد و جزء عنبر باالتر نیترکم سنبل جزءـ 

 .دارد یادب فارس مختلفاشعار شاعران 
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 یموجودکه:  گفت توانیم گونهنیا یعنبر گاو ةدربارپژوهش،  یهاافتهی براساسـ 

 و کرده دایپ راه هانامهبیعجاکه به  عوامذهن  ۀپرداخت و ساخته و یاافسانه کامالً است

 نیاز ا ی. البته موجوداتاست شده گرفته کاربه یشعر ریتصاو ساخت در آن از پس

ها را در از آن یشتریب یهانمونه توانیکه م است فراوانفرهنگ عامه  دردست 

 یهاکتاب یحت و اریع سمک ،نامهبهمن ،نامهسام ،شاهنامهمانند  یحماس یهامنظومه

 .افتی ییایجغراف

 منابع

 .ی. تهران: طهورییغمای. ح کوششبه. نامهگرشاسب(. 0000. )عطوسی، اسدی

 .ادیتهران: نشر بن گزیدة اشعار منوچهری دامغانی.. (0011) .ا افشار،یامام

شیرین و االنوار، مجنون و لیلی، خمسۀ امیرخسرو دهلوی: شامل مطلع. (0012) .  رخسرو،یام

 .قیشقا: تهرانی. اشرف .ا حیتصح و مقدمه با خسرو، آیینۀ اسکندری، هشت بهشت.

 تهران: نشر مرکز. ای.های اسطورهدربارة قصه. (0090) .م ،یرقاسمیام

 تهران: سخن. ج. 1 فرهنگ بزرگ سخن.. (0012) .ح ،یانور

 .یفرهنگ و یعلم: هرانت ج. 2رضوی. به تصحیح م. مدرس دیوان انوری.. (0011) .م ،یانور

همراه با مقدمه،  االسرار نظامی گنجوی.گزیدة مخزن. (0019) و موسوی، م. .،ت ان،یپورنامدار

 .یفرهنگ و یعلم: تهران. قاتیو تعل حیتصح

 حیتصح ،یشجاع م.چاپ مسکو از  قاتیمقدمه و تعل ۀترجم .الدنیاعجایب. (0091) .ا ،یزیتبر

 .افشار محمود دکتر انتشارات: انتهری. مالطیدینو .ع قیتحق و

 .روزنه: تهران های حیوانات در ادب فارسی.حکایت. (0011) م. ،یتقو

 تهران: برگ. ای.االسرار نظامی گنجهشرح مخزن. (0014) .ب ان،یثروت

 شیاولربه همراه دو مقاله از  یجواهر میسل از تیروا دو .(0011) .م ،ی(قنواتی )جعفر

 .اریماز: تهران. لزیو مارگارت مارزلف،
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تهران:  ،یرضومدرس .م مصحح. شرح مشکالت دیوان انوری. (0004) .م ،یفراهانی نیحس

 دانشگاه تهران.

 تهران: قطره. .ج 0 .اشعار حافظ( لی)شرح و تحل شوق شرح .(0019) .س ان،یدیحم

 .یبیج یهاابکت یتهران: شرکت سهام ب،یقر ی. اهتمامبه .نیالعراقتحفه .(0001) ا. ،یخاقان

 تهران: نگاه. .منصور .با اهتمام ج ی.شروان یخاقان وانید .(0010)خاقانی، ا. 

 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. ۀتهران: مؤسس ج. 00. نامهلغت .(0011). ع دهخدا،

 .01ـ29، 1 ،یفارس اتیزبان و ادب .یسعد آثار در واناتیح( 0094) .جماران، فو  .،ا ،یذاکر

 تهران: سخن. .ج 0. باستان رانیا ۀدانشنام .(0010) .ه ،یرض

 تهران: اطالعات. .ج 1 ی.معنو یمثنو جامع شرح .(0014) .ک ،یزمان

و  ینظام ۀخمس ،یفردوس ۀ)در شاهنام ریاساط و انیاد یقیتطب نقد .(0011) .ح ،یزمرد

 تهران: زوار.. (ریالطمنطق

 یخاقان وانید مشکالت و اعالم شرح با راتیتعب و لغات فرهنگ .(0010) .ض ،یسجاد

 تهران: زوار. ج. 2. یشروان

انتخاب و  .(ییاشعار سنا ةدی)گز عرفان ۀقیحد گرنغمه .(0010) .ش ،جعفرو  .،ض ،یسجاد

 .سخن: تهران. اشعار حیتوض

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ی.رضومدرس .م حیبه تصح .قهیالحققهیحد .(0011) آ. ،ییسنا

 .یتهران: فردوس .ج 2 .اشارات فرهنگ .(0011) .س سا،یشم

 .یفرهنگ و یعلم: تهران. یانور وانید مشکالت و لغات شرح .(0010) .ج ،یدیشه

 .: الف، ب(اتیج اول )غزل .قهرمان .م کوششبه ی.زیتبر صائب وانید .(0010) م. صائب،

 .یو فرهنگ یتهران: علم

 .یو فرهنگ یتهران: علم .صفا .ذ کوششبه .نامهداراب .(0019) .ا ،یطرطوس

 ج.م.ویرایش  .)عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات( نامهعجایب .(0010) م. ،یطوس

 .مرکزنشر : تهران. صادقی
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باورها،  ر،یاساط ،یشناسواژه یۀ)برپا یفارس ادب در جانوران ۀنامفرهنگ .(0010) .م ،یعبداله

 تهران: پژوهنده. .و...( یشناسییبایز

 تهران: زوار.. نیگوهر .ص یو حواش قاتیو تعل حیبا تصح .اسرارنامه .(0010) .م ر،عطا

 .به اهتمام و تصحیح ت. تفضلی. تهران: علمی و فرهنگی دیوان.(. 0010عطار، م. )

 .زوار: تهران ی.خوانساریلیسه .ا اهتمام و حیتصح به .خسرونامه .(2000) عطار، م.

 .اسالمی انقالب آموزش و انتشارات: تهران .االدویهنمخز .(0010) .م ،یخراسانیلیعق

 .ریرکبیام: تهران. دیعم فرهنگ .(0009) .ح د،یعم

 تهران: کانون معرفت. ی.اقیرسیدب م. کوششبه .اللغاتاثیغ .(تای)ب .م ،یرامپور نیالداثیغ

 تهران: زوار. ی.اقیرسیدب .م کوششبه ی.ستانیس یفرخ وانید .(0010) .ا ،یفرخ

 تهران: قطره. .ج 9 .انیدیحم .س کوششبه .شاهنامه .(0019) .ا ،یردوسف

 تهران: توس. .بهار .م ۀترجم .بندهش .(0019) یدادگفرنبغ

تهران:  .سبوحی .تصحیح نبه .الموجوداتبیالمخلوقات و غراعجایب .(0004) .ز ،ینیقزو

 خسرو.انتشارات کتابفروشی مرکزی ناصر

 تهران: نشر مرکز. ی.خاقان وانید یهایدشوار رشگزا .(0014) .م ،یکزاز

 تهران: سمت. .پنجم . ج(یفردوس ۀو گزارش شاهنام شیرای)و باستان ۀنام .(0010)کزازی، م. 

 تهران: زوار. ی.مثنو راتیتعب و لغات فرهنگ( 0010) ص. ن،یگوهر

 .ترایتهران: م .معاصر شعر حاتیتلم فرهنگ .(0010) .م ،یمحمد

ادب  ۀنامپژوهش ،یخاقان شعر در کهن یباورها و هانییآ گاو، یپا رد .(0011) .م ،یمحمود

 .001ـ029(، 02) 1 (،یفارس اتی)زبان و ادب ییغنا

 .پ اهتمام بای. اسمی .ر ۀمقدم با. سلمان سعد مسعود وانید .(0010) سلمان سعد مسعود

 .نگاه: تهرانیی. بابا

 .ریرکبیام: تهران. مجلد 0 درد جل 2. یفارس المعارفرهیدا .(0010) .غ مصاحب،
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. (یفارس شعر در یهانیک یها)همراه با واژه ینجوم اصطالحات فرهنگ .(0011) .ا ،یمصفّ

 .00ش  .رانیو فرهنگ ا خیتار ۀسسؤم انتشارات: زیتبر

 .ریرکبیتهران: ام. یفارس فرهنگ .(0010) .م ن،یمع

 تهران: زوار.ی. اقیرسیدب .م حیتصحبه  ی.دامغان یمنوچهر وانید. (0010) .ا ،یمنوچهر

 .هرمس: تهران. شمس اتیکل .(0011) .ج ،یمولو

 .چکامه: تهران. تفنگدار .ک حیمقابله و تصح .وانید .(0010) ناصرخسرو

 .رضوی. مدرس. با مقدمه و تعلیقات مایلخانی نامۀتنسو  .(0001) .م ،یطوس نیرالدینص

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

 .س کوششبه ی.ددستگردیوحح.  حیشرح و تصح با. االسرارمخزن .(الف0011) .ا ،ینظام

 : قطره.  تهران .انیدیحم

 .س کوششبه ،یددستگردیوح ح. حیبا شرح و تصح .کریپهفت .(ب0011) .ا ب، ینظام

 تهران: قطره. .چ سوم .انیدیحم

 .س کوششبه ی.ددستگردیوحح.  حیبا شرح و تصح .شرفنامه .(الف0011) .ا ،ینظام

 تهران: قطره.. انیدیحم

کوشش س. ی. بهددستگردیوحح.  حیبا شرح و تصح .مجنون و یلیل .(ب0011) .ا ،ینظام

 حمیدیان. تهران: قطره.

 .س کوششبه ی.ددستگردیوحح.  حیبا شرح و تصح .نیریش و خسروج(. 0011نظامی، ا. )

 : قطره. تهران. انیدیحم

 مؤسسۀ: تهران .فارسی ادبیات در داستانی اشارات و راساطی فرهنگ .(0019). م ،یاحقی

 .سروش و عالی آموزش و فرهنگ وزارت به وابسته فرهنگی تحقیقات و مطالعات

 ی.خوارزم: تهران ی.سعد گلستان حیتصح و حیتوض. (0011) .غ ،یوسفی
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