 4ﭘﯿﮏﻧﻮر ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره دو

آﯾﯿﻦ ﺳﻮگ ﺳﯿﺎوش در ﻧﻮروز
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮی ادرﯾﺴﯽ*
ﭼﮑﯿﺪه :اﺳﻄﻮرۀ ﺳﯿﺎوش ﻧﻤﺎدی از ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﺎص
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺸﺎورزی ﺟﻮاﻣﻊ آﺳﯿﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﺧﺰان و ﺑﻬﺎر،
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺑﺎران و زﻧﺪﮔﯽ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﻄﻮره در
دورۀ ﻗﺒﻞ از ورود آرﯾﺎﯾﯿﻬﺎ ،ﻣﻠﻬﻢ از اﺳﺎﻃﯿﺮ اﯾﺰدان ﻧﺒﺎﺗﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،در ﻧﺠﺪ اﯾﺮان و درّۀ ﺳﻨﺪ ،ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﻣﺪت
زﻣﺎن ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ
آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.
ﻗﺪﻣﺖ آﯾﯿﻦ ﺳﻮگ ﺳﯿﺎوش در ﻧﻮروز ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺎور
ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﻧﺰد ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺸﺎورز آﺳﯿﺎی
ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎرۀ ﻧﺤﻮۀ اﺟﺮای آﯾﯿﻦ
ﺳﯿﺎوﺷﺎن ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ﭼﻮن زﻧﺎن و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺣﻀﻮر ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻪای دور ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﻘﺪّس
و آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ آﯾﯿﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺲ از اﯾﺎم ﻣﺮاﺳﻢ
آﯾﯿﻨﯽ ﺳﻮگ ﺳﯿﺎوش ،ﺟﺸﻦ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ روز ﺳﺎل ﻧﻮ و
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ
ﻋﻤﻮﻣﺎً اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻤﺘﺮی درﺑﺎرۀ ﺟﺸﻦ ﺳﯿﺎوش ﯾﺎ
ﺟﺸﻦ روﯾﺶ ﮔﯿﺎه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺻﺪد
ﺗﺒﯿﯿﻦآراء ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص رﯾﺸﻪﻫﺎی آﯾﯿﻦ ﺳﻮگ
ﺳﯿﺎوش در اﯾﺮان اﺳﺖ.

وﺿﻌﯿﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻓﻼت اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را
ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ،ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺸﺎورزان ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎرۀ ﻧﺤﻮۀ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد آب،
ﺧﺸﮑﯽ زﻣﯿﻦ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﮐﺸﺎورزی در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﻓﻼت اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق در ﻧﻈﺮ
ﮐﺸﺎورزان و دﻫﻘﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﻓﻼت ،در ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺟﺒﺮی ﺳﺎزشﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﺒﻮد .از اﯾﻦ رو ،اﻧﺴﺎن
ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺟﺰ در ذﻫﻦ و ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ ،راﻫﯽ ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺖ؛ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در آرزوی اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ،ﺑﺎ اﻫﺪاف دوﮔﺎﻧﻪ ،در
ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺎﯾﺸﻬﺎ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ آﯾﯿﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در
ﻃﻮل زﻣﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ.
آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ آﯾﯿﻨﯽ در دورهﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨـﯽ و ﺗﺸﮑﯿـﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬـﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧـﯽ ،و ﺣﺘﯽ در

ﮐﻠﯿﺪواژه :آﯾﯿﻨﻬﺎی ﻧﻮروزی ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ،ﺳﯿﺎوش
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دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺎﮐﯽ از اﺳﺘﻤﺮار اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد و
ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﯾﯿﻨﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ،ﺑﺎ
ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﺮان و ورود اﻋﺘﻘﺎدات ﺗﻮﺣﯿﺪی
در ﭘﯽ آن ،آﯾﯿﻨﻬﺎی ﮐﻬﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ،
ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮروز ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﺎﻟﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﻧﻔﻮذ
ﮔﺴﺘﺮده ،رﻧﮓ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
آﯾﯿﻦ ﺳﻮگ ﺳﯿﺎوش در ﻧﻮروز ،از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﯿﻨﻬﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺳﻮم در ﻓﻼت اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮق آن
ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺧﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺧﺎص ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﮐﻬﻨﺴﺎل،
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ آن ﺑﯿﺶ از ﺳﻪﻫﺰارﺳﺎل ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد،
در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ دورۀ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﺣﻤﻠﮥ ﻣﻐﻮل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ
آﯾﯿﻦ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدﯾﺪن اﺟﺮای آن از ﺣﺪود
ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،در ﺑﺮﺧﯽ آﯾﯿﻨﻬﺎی
ﺳﻮﮔﻮاری ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﺳﻄﻮره و داﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎوش در آﯾﯿﻦ ﺳﻮگ
ﺳﯿﺎوش ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی درﺑﺎرۀ اﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮد .
ﺳﯿﺎوش ﭘﺴﺮ ﮐﺎووس ،ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ،ﺑﻮد .ﮐﺎووس
ﺳﯿﺎوش را درﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ رﺳﺘﻢ دﺳﺘﺎن ،ﮐﻪ ﺟﻬﺎنﭘﻬﻠﻮان
ﺑﻮد ،ﺳﭙﺮد ﺗﺎ وی را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑَﺮَد و ﺑﭙﺮورد و آﯾﯿﻦ
آزادﮔﯽ و ﺟﻨﮓ و ﺷﮑﺎر را ﺑﻪ وی ﺑﯿﺎﻣﻮزد .رﺳﺘﻢ،
ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ،ﺳﯿﺎوش را ،ﮐﻪ در رزم و ﺑﺰم
ﺳﺮآﻣﺪ ﻫﻤﻪ و ﺷﺎﻫﺰادهای ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه ﺑﻮد  ،ﺑﻪ درﮔﺎه ﮐﺎووس ﺑﺎز آورد .
ﺳﻮداﺑﻪ ،ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺎووس ،ﺷﯿﻔﺘﮥ ﺳﯿﺎوش ﺷﺪ؛ آﺧﺮ
درﺟﻬﺎن ﺧﻮﺑﺮوﺗﺮ از ﺳﯿﺎوش ﻧﺒﻮد  .اﻣﺎ ﺳﯿﺎوش ﻋﺸﻖ
ﺷﺎهﺑﺎﻧﻮ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺳﻮداﺑﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﭼﻨﮓ
آوردن وی ﺑﯽﺛﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﯿﺎوش ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻈﻬﺮ
ﮐﻤﺎل ﺟﺴﻢ ،ﻣﻈﻬﺮ ﭘﺎﮐﯽ روح ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﺳﻮداﺑﻪ ،از
ﺗﺮس رﺳﻮاﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺗﻬﻤﺖ زد و ﮐﺎووس ،ﺑﺎ

آﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺳﯿﺎوش ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪارد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ
اﺻﺮار زن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎوش ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ
ﺧﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ،از آﺗﺶ ﺑﮕﺬرد .زﯾﺮا آﺗﺶ از ﯾﮏ
ﺳﻮ ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﭘﺎﮐﺎن ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﺳﯿﺎوش ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در اﻧﺒﻮه آﺗﺶ رﻓﺖ و ﺑﯽزﯾﺎن
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ درآﻣﺪ و ،ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮔﻨﺎه ﺳﻮداﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ .ﮐﺎووس ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ،ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﮑﺸﺪ؛
وﻟﯽ ﺳﯿﺎوش ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر روزی ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺧﻮد ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺷﺪ و از ﮐﺎووس ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺧﻮن ﺳﻮداﺑﻪ ﺑﮕﺬرد .
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،اﻓﺮاﺳﯿﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮران ،ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺗﺎﺧﺖ .ﺳﯿﺎوش از ﭘﺪر ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
دﺷﻤﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ؛ ﭼﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻢ از ﭼﻨﮓ
ﺳﻮداﺑﻪ و ﻫﻢ از دﺳﺖ ﭘﺪر رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺎووس
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺳﯿﺎوش ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﮐﺮدۀ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
رﺳﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺪان رﻓﺖ؛ ﺟﻨﮕﯿﺪ و ﺑﻠﺦ را ﮔﺮﻓﺖ،
ﺗﻮراﻧﯿﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﺳﯿﺎوش از ﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﻪ
آن ﺳﻮی ﺟﯿﺤﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﮐﺎووس او را اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن
ﮐﺮد ﺗﺎ اﻓﺮاﺳﯿﺎب ﺑﯿﺎﯾﺪ.
اﻓﺮاﺳﯿﺎب در ﺣﺎل ﮔﺮدآوری ﺳﭙﺎه ،ﺧﻮاﺑﯽ
ﻫﻮﻟﻨﺎک دﯾﺪ؛ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﺻﻠﺢ ﮐﺮد و ﺑﺮای وﻓﺎی ﺑﻪ
ﭘﯿﻤﺎن ،ﺑﻪ ارادۀ ﺳﯿﺎوش ،ﺻﺪ ﺗﻦ از ﮐﺴﺎن ﺧﻮد را
ﮔﺮوﮔﺎن داد و ﺑﺎ ﺳﯿﺎوش ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺖ .اﻣﺎ ﮐﺎووس
ﻫﻮﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﯿﺎوش ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ
ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮑﺸﻢ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺗﻮران ﺑﺘﺎز و ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﺸﮑﻦ .ﺳﯿﺎوش ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و،
ﭼﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺤﺎل ﺑﻮد ،از اﻓﺮاﺳﯿﺎب راﻫﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از ﺗﻮران ﺑﮕﺬرد.
ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮان ،ﺳﭙﺎهﺳﺎﻻر و وزﯾﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪ و
ﺧﻮﺑﺪل اﻓﺮاﺳﯿﺎب ،ﺳﯿﺎوش در ﺗﻮران ﻣﺎﻧﺪ .اﻓﺮاﺳﯿﺎب
ﭘﺪروار ﺳﯿﺎوش را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ .دﺧﺘﺮ ﺧﻮد،
ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ،و ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﺑﻪ وی داد و او ،در ﺗﻮران،
»ﮔﻨﮓدژ« و »ﺳﯿﺎوشﮔﺮد« را ﺳﺎﺧﺖ .او ﺷﻬﺮﯾﺎری
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ﮐﺎﻣﺮوا ﺑﻮد.
ﮔﺮﺳﯿﻮز ،ﺑﺮادرﺣﺴﻮد اﻓﺮاﺳﯿﺎب ،ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﯿﺎوش دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ او را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد،
ﺑﺎ دروغ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ،اﻓﺮاﺳﯿﺎب و ﺳﯿﺎوش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﻢ ﺑﺪﮔﻤﺎن ﮐﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،اﻓﺮاﺳﯿﺎب ﺳﯿﺎوش را
ﮐﺸﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﭘﯿﺮان از ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮ او،
ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ،درﮔﺬﺷﺖ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ،ﮐﯿﺨﺴﺮو از
ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ زاده ﺷﺪ .ﭘﯿﺮان ﮐﯿﺨﺴﺮو را ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺳﭙﺮد ﺗﺎ
از درﺑﺎر و ﭘﺎدﺷﺎه دور و در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﻓﺮاﺳﯿﺎب
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺎوش ،ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﯽ ﭘﺪر ،او
را ﺑﮑﺸﺪ.
ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﺳﯿﺎوش ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان رﺳﯿﺪ ،رﺳﺘﻢ ،ﺑﻪ
ﺗﻼﻓﯽ ،ﺳﻮداﺑﻪ را ﮐﺸﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮران ﺗﺎﺧﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
در آن دﯾﺎر ﺑﻪ ﻏﺎرت و ﮐﺸﺘﻦ و ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زاﺑﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﭘﺲ از آن ،اﻓﺮاﺳﯿﺎب ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺗﺎﺧﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺸﮑﯽ و
وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد؛ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﮔﻮدرز ،ﭘﻬﻠﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ،اﯾﺰد
ﺳﺮوش را ﺑﻪ ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪت
ﮔﯿﻮ را ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﯿﺨﺴﺮو ﺑﻪ ﺗﻮران ﺑﻔﺮﺳﺖ.
رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر از ﻗﺤﻂ و ﺳﺘﻢ اﻓﺮاﺳﯿﺎب ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﻣﺪن
او ﺑﺎزﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﯿﻮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در ﭘﯽ ﮐﯿﺨﺴﺮو ﺑﻮد ﺗﺎ او را
ﯾﺎﻓﺖ .آنﮔﺎه ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ و ﺑﻪ ﯾﺎری اﺳﺐ و
زرﻫﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎوش ﺑﺮای ﮐﯿﺨﺴﺮو و ﮔﯿﻮ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻬﺎده
ﺑﻮد  ،ﺟﻨﮓﮐﻨﺎن از ﺗﻮران ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﺮان رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ ﮐﯿﺨﺴﺮو ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﺎووس رﻓﺖ وـ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ
در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﻣﺪه ـ از دﺳﺖ ﮐﺎووس ﺣﮑﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
اﯾﺮان را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .در دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ او ،ﺑﻪ ﮐﯿﻦ
ﺳﯿﺎوش ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎی اﯾﺮان و ﺗﻮران درﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ را او ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم،
ﺗﻮراﻧﯿﺎن ﻣﻐﻠﻮب و اﻓﺮاﺳﯿﺎب و ﮔﺮﺳﯿﻮز اﺳﯿﺮ و ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﯿﺨﺴﺮو ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﺪل و داد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد

)ﻣﺴﮑﻮب  :1354 ،ص .(14-11
داﺳﺘﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﯿﺎوش ،در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮥ
اﯾﺮان ،ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﻓﺮدوﺳﯽ آن را ﺑﻪ
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ و
ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎوش و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻗﻄﺮات ﺧﻮن وی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﯾﺪن ﺳﺮش ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ از
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﻄﻮرۀ وی اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﻓﺮاﺳﯿﺎب و
ﺑﺮادر ﻧﯿﺮﻧﮓﺑﺎز وی ،ﮔﺮﺳﯿﻮز ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ آن
آﮔﺎهاﻧﺪ و از اﯾﻦروﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﺑﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺳﯿﺎوش زﻣﯿﻦ

ﻧﺒﻮﯾﺪ ﻧﺮوﯾﺪ ﮔﯿـﺎ روز ﮐﯿـﻦ
)ﻓﺮدوﺳﯽ( 280 : 1379،

در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ،از ﻗﻮل ﮔﺮﺳﯿﻮز آﻣﺪه اﺳﺖ :
ﮐﻨﯿﺪشﺑﻪ ﺧﻨﺠﺮﺳﺮ از ﺗﻦﺟﺪا

ﺑـﻪ ﺷﺨﯽﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰﻧﺮوﯾﺪ ﮔﯿﺎ
)ﻫﻤﺎن( 278 :

زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﻮن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺰد ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘَﺮ
ﺳﯿﺎوﺷﺎن«  1از آن ﻣﯽروﯾﺪ:
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮآﻣﺪ ﻫﻤﺎنﮔﻪ زﺧﻮن

ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﺸﺖ ﺷﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن

ﮔﯿﺎ را دﻫﻢ ﻣﻦ ﮐﻨﻮﻧﺖ ﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻤﯽ ﺧﻮن
اﺳﯿﺎوﺷﺎن )ﻓﺮدوﺳﯽ  ،ﭼﺎپ ﺑﺮوﺧﯿﻢ( 664:
و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺎوﺷﺎن ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ آن را
ﺑﺒُﺮﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﯽروﯾﺪ و ﺟﺎن ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻧﺸﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ و ﻣﺪاوﻣﺖ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎوش اﺳﺖ
و روﯾﯿﺪن آن از ﺧﻮن ﺳﯿﺎوش از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎی
اﻋﺘﻘﺎدات ﻋﻮام درﺑﺎرۀ ﻣﺮگ اوﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣـﻪ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ﭘﺮ ﺳﯿﺎوﺷﺎن ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ از ردۀ ﺳﺮﺧﺴﻬﺎ ،ﺟﺰو ﺗﯿﺮۀ ﭘﺘﺮﯾﺪهﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻘﺎط ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﻣﯽروﯾﺪ
و ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻗﮥ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯿﺶ ﺑﻪ درازی  10ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
رﯾﺸﻪای ﺑﺎرﯾﮏ و ﻇﺮﯾﻒ اﺳﺖ .از ﺳﺎﻗﮥ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آن ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮل 15
ﺗﺎ  20ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﮐﻪ دﻣﺒﺮﮔﯽ ﻗﻬﻮهای ﺗﯿﺮه دارﻧﺪ ،ﻣﯽروﯾﺪ .از اﯾﻦ دﻣﺒﺮﮔﻬﺎ
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪدار ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺑﺮﮔﭽﻪای ﺑﻮبدار ) (bobeesﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﮔﯿﺎه ﻣﺰﺑﻮر
ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺒﺎﺳﺖ و در ﻧﻘﺎط ﻣﺮﻃﻮب )ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮارۀ ﭼﺎﻫﻬﺎ( و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺳﺎﯾﻪدار
ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻮاﺣﯽ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ و ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﯾﺮان )در اﻃﺮاف
ﺗﻬﺮان و ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﮔﺮﮔﺎن و ﺑﻨﺪرﮔﺰ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ و
ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن( ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽروﯾﺪ .ﭘﺮ ﺳﯿﺎوﺷﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داروی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺧﻠﻂآور و ﻣﻌﺮّق و ﺿﺪ ﺗﺐ و ﺿﺪ
ﮔﺮﯾﭗ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ.
اﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﭘﺮﺳﯿﺎوش ،ﭘﺮﺳﯿﺎوﺷﺎن ،ﺷﻌﺮاﻟﺠﺒﺎل،
ﺷﻌﺮاﻟﺠﺒﺎر )ﻣﻌﯿﻦ.( 744 -743 /1 : 1371 ،
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در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ داﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎوش ﺑﻪ آن اﺷﺎرات ﻣﮑﺮّر دارد:
زﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺳﯿﺎوش ﺑﺨﻮرد
ﺑـﻪ اﺑـﺮ اﻧـﺪر آﻣﺪ درﺧﺘﯽ زﮔُﺮد
ﻧﮕــﺎرﯾﺪه ﺑـﺮ ﺑﺮﮔــﻬﺎ ﭼﻬﺮ او
ﻫﻤـﯽ ﺑﻮی ﻣﺸﮏ آﻣﺪ از ﻣﻬﺮ او
ﺑُﺪی ﻣـﻪ ﻧﺸﺎن ﺑــﻬﺎران ﺑُـــﺪی
ﭘﺮﺳﺘﺸﮕــﻪ ﺳــﻮﮔـﻮاران ﺑُـﺪی
)ﻫﻤﺎن( 168:

و ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﯿﺎوش ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺟﻮﺷﺎن اﺳﺖ و ﺧﺎک آن را در ﺧﻮد ﻧﮑﺸﯿﺪ .زﯾﺮا
ﻓﺮﺷﺘﮥ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮥ دﻟﺴﻮزی و ﺻﺒﻮری ،دﺷﻤﻦ
ﺑﯿﺪادﮔﺮان اﺳﺖ و ﺧﻮن ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن را ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺪ،
ﻣﮕﺮ آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﻪ ﺳﺰای ﺧﻮﯾﺶ رﺳﻨﺪ .از
اﯾﻦ رو ،ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﻓﺮاﺳﯿﺎب ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﯿﺎوشْﮔُﺮد
رﺳﯿﺪ» ،ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﮔﻮر ﺳﯿﺎوش ﺑﻮد .ﭼﻮن آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ
اﺳﺖ  .ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎک او رﻓﺖ .ﺧﺎک او ﺳﺮخ ﺑﻮد .ﺧﻮن
ﺗﺎزه دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺟﻮﺷﯿﺪ ودر ﻣﯿﺎن آن ﺧﻮن ﮔﺮم ،ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد ﺳﺒﺰ…«) .اﺳﮑﻨﺪرﻧﺎﻣﻪ ،243 :ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﻣﺴﮑﻮب( 73 :1354 ،
اﺳﻄﻮرۀ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎوش ﺑﺮ دو اﺻﻞ ﺧﯿﺮ و
ﺷﺮّ ،ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺪی ،روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ در زﻧﺪﮔﯽ و اﻓﮑﺎر اﻧﺴﺎن ﮐﺸﺎورز ﻋﺼﺮ
ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺳﺒﺰی و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ،
آﺑﺎداﻧﯽ و وﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ،در ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻨﺪواﯾﺮاﻧﯽ،
آﯾﯿﻨﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬﻫﺒﯽِ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و
ﺑﯽآﺑﯽ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎروری ،ﮔﯿﺎه و آب ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .در ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﺪی و ﺷﺮ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮگ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و دﻧﯿﺎی ﺗﺎرﯾﮏ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ در
ﺧﺪﻣﺖ اﻫﺮﯾﻤﻦ و دﺳﺘﯿﺎران وی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺧﯿﺮ ،ﻧﯿﮑﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ

زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻬﺎر و زﻧﺪه ﺷﺪن ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺮﺳﺒﺰی در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﯿﮏ ،ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎ ،ﺧﺪاﯾﺎن و اﯾﺰدان
ﻗﺮار دارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺎت را ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ارزاﻧﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺠﺪ
اﯾﺮان ،ﺧﻮاه ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ﺧﻮاه آرﯾﺎﯾﯿﻬﺎی اﺳﮑﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﮐﺸﺎورز ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آداب ﺧﺎص ﺳﻮﮔﻮاری ﺳﯿﺎوش
ﺑﺮای دﻋﻮت و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی زاﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ زاد
و وﻟﺪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺸﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺳﻄﻮرۀ ﺳﯿﺎوش
ﻫﻤﺎن اﺳﻄﻮرۀ ﮐِﺸﺖ ،ﻧﻤﺎد ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و ﺗﺎﺑﻊ
اﻟﮕﻮی ﺧﺰان و ﺑﻬﺎر اﺳﺖ و آﯾﯿﻦ ﺳﯿﺎوﺷﺎن ﻧﯿﺰ
ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﮋﻣﺮدن و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت
دارد .ﻣﺮگ ﺳﯿﺎوش ﺧﺰان ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻮﻟﺪ ﮐﯿﺨﺴﺮو ،ﭘﺲ
از ﻣﺮگ ﺳﯿﺎوش ،ﺑﻬﺎر اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،رﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎوش
ﺑﻪ درون آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺧﺰان و ﺑﯿﺮون آﻣﺪن وی ﻧﻤﺎد
روﯾﺶ دوﺑﺎره در ﺑﻬﺎر اﺳﺖ )ﺣﺼﻮری.(44 :1378 ،
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ ﺣﻤﺎﺳﯽ اﺳﻄﻮرۀ ﺳﯿﺎوش را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرزۀ دﯾﻮ ﺧﺸﮑﯽ و ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺑﺎران ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺑﺎران ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﻬﻨﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎرۀ ﻧﺤﻮۀ ﺑﺮﮔﺰاری آﯾﯿﻦ
ﺳﻮگ ﺳﯿﺎوش در اﯾﺮان  ،ﺳﻨﮓﻧﮕﺎرهای اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ دورۀ ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ )ﻫﺰارۀ ﺳﻮم ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد( ﮐﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و در آن آﯾﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ
روﺷﻨﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻔﺎﻟﻬﺎی ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ از ﺧﻮارزم
ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎرۀ ﻧﺤﻮۀ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻮﮔﻮاری
ﺳﯿﺎوش در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ.
زﻧﺎن ،در آﯾﯿﻦ ﺳﻮگ ﺳﯿﺎوش ،ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻔﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮارزم )ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺷﻤﺎرۀ ،(1زﻧﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻮیاﻓﺸﺎﻧﯽ را در ﺣﺎﻟﺖ
ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﺎن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ
و ﺳﯿﻨﮥ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را
ﮐﻨﺪه ﯾﺎ اﻓﺸﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﺸﻤﻬﺎی وﺣﺸﺘﺰدۀ آﻧﺎن
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ﻫﻤﮕﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﯿﺎوﺷﺎن اﺳﺖ)ﻫﻤﺎن.(61:

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری ﮐﺎخ ﭘﻨﺠﮑﻨﺪ،
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻐﺪ ،واﻗﻊ در ﮐﻨﺎر رود زراﻓﺸﺎن
و ﻫﻔﺘﺎد ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آﺷﮑﺎری
از آﯾﯿﻦ ﻋﺰاداری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ
)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ،( 2ﺳﯿﺎوش در درون اﻃﺎﻗﮑﯽ ﻧﺨﻞﻣﺎﻧﻨﺪ
آراﻣﯿﺪه و ﺑﺮ روی دوش ﻋﺪهای ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷـﻮد .ﭼﻨـﺪ

زن در ﺣﺎل ﺳﻮﮔﻮاری و ﻣﻮی ﮐﻨﺪن و ﻣﻮیاﻓﺸﺎﻧﺪن در
ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎوش دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﺟﻮد ﮔﺮوه ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن آﻻت
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﻧﺨﻞ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در
ﻣﺮاﺳﻢ و آﯾﯿﻨﻬﺎﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎ ﭼﻬﺮهای
ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﻫﺎﻟﻪای ﺑﺮ دور ﺳﺮ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در اﺑﻌﺎدی
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮﺗﻘﺪس
اﻟﻬﯽ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.( 65-64 :

 10ﭘﯿﮏﻧﻮر ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره دو

ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﺛﺎر ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری
و اﺻﻠﯽ زﻧﺎن در اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ آﯾﯿﻦ ﺳﯿﺎوﺷﺎن
ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮﺣﺎﮐﯽ از
ﻧﮕﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻌﻤﯿﻢ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﻟﻬﮥ ﻋﺸﻖ و
زاﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﮐﺸﻒ ﭘﯿﮑﺮﮐﻬﺎی زن در
ﺗﻮرﻧﮓ ﺗﭙﮥ ﮔﺮﮔﺎن ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اواﺧﺮ ﻫﺰارۀ ﺳﻮم و
آﻏﺎز ﻫﺰارۀ دوم ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ،و ﻧﯿﺰ در ﺗﭙﮥ ﺳﺮاب
در ﻏﺮب اﯾﺮان ،از ﻫﺰارۀ ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﻧﺸﺎﻧﮥ
ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻘﺪس اﻟﻬﮥ زاﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺮﮐﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨﮓ در ﻧﺠﺪ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭘﯿﮑﺮﮐﻬﺎ ،ﮐﻪ ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻬﻦ اﺳﺖ،
ﻧﻘﺸﻬﺎﯾﯽ ﺟﺎدوﯾﯽ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮﮐﺖ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﻗﺪرت
اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،داﺷﺘﻨﺪ.
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻟﻬﮥ ﻋﺸﻖ و زاﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﺘﯽ در دورۀ
اﺳﮑﺎن آرﯾﺎ ﯾﯿﻬﺎ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺪارﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺪاوم اﻋﺘﻘﺎد ﺗﻮدۀ ﮐﺸﺎورز ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد آن
اﺳﺖ)ﺑﻬﺎر.(446 :1376 ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زﻧﺎن ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺷﺘﺮاک در وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﺎروری و زاﯾﻨﺪﮔﯽ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ اﻟﻬﮥ ﻋﺸﻖ و ،از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ،ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای را در ﻣﺮاﺳﻢ
آﯾﯿﻨﯽ اﺳﻄﻮرۀ ﮐﺸﺎورزی اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺎﯾﺖ و آﻣﺎل اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان
ﺧﻠﻮص ﻧﯿّﺖ ﻋﺰاداران در اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ،ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ﺟﺎ( .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻮﯾﻪ ﮐﺮدن و ﻣﻮی ﮐﻨﺪن
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻠﻮص ﺧﻮد را در ﺳﻮﮔﻮاری اﺑﺮاز
ﻣﯽ دارﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﺷﺮوع ﺟﺸﻦ ،ﮐﻪ ﺑﺎ
روز اﻧﺘﻘﺎم ﮐﯿﻦ ﺳﯿﺎوش و اول ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﻣﻘﺎرن
اﺳﺖ ،ﻧﯿـﺰ زﻧﺎن ﻧﻘﺶ وﯾﮋه دارﻧﺪ .وﺋﯽ ﺟﻪ)،(Veije
ﺳﯿﺎح ﭼﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای آﯾﯿﻨﯽ ﺧﺎص،
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﯾﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮی اُرﺟﯽ) 2ﺑﻬﺎر (224 :1374،در
ﺑﯿﻦ اﻟﻨّﻬﺮﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺼﺪ
ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪن ﻓﺮزﻧﺪﺧﺪا

)ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪای ﻧﺒﺎﺗﯽ(را ﭘﯿـﺪا ﮐﻨﻨﺪ)ﺣﺼﻮری.( 92-91 :1378 ،
ﺳﯿﺮ و ﺗﺪاوم اﯾﻦ آﯾﯿﻦ را در دورهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ،
از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺮاﻧﯽ،
ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺮﺷﺨﯽ ،ﻣﺆﻟﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺨﺎرا ،ﻣﺮاﺳﻢ
ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﺮ ﺳﯿﺎوش را ،در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی،
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ:
»اﻧﺪرون در ﮐﺎهﻓﺮوﺷﺎن و آن را دروازۀ
ﻏﻮرﯾﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،او ]ﺳﯿﺎوش[ را آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﻣﻐﺎن ﺑﺨﺎرا ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ آن ﺟﺎی را ﻋﺰﯾﺰ دارﻧﺪ
و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﻣﺮدی آﻧﺠﺎ ﯾﮑﯽ ﺧﺮوس ﺑﺮد و
ﺑﮑﺸﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﺑﺮ آﻣﺪن آﻓﺘﺎب روز ﻧﻮروز و
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺨﺎرا را در ﮐﺸﺘﻦ ﺳﯿﺎوش ﻧﻮﺣﻪﻫﺎﺳﺖ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ وﻻﯾﺘﻬﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻣﻄﺮﺑﺎن
آن را ﺳﺮود ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻗﻮاﻻن آن را
ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪ  .و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ زﯾﺎدت از ﺳﻪ
ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ) «.ﻧﺮﺷﺨﯽ( 33-32 : 1351 ،

در اﺻﻞ ،زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آﯾﯿﻦ ﺳﻮگ ﺳﯿﺎوش
در ﭘﻨﺞ روز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ،ﮐﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻤﻬﺎی
ﺳﻐﺪی و ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮد،
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ،در روز ﺷﺸﻢ ،ﺳﺎل ﺷﺮوع
ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ روز ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﯿﻦ ﺳﯿﺎوش ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
روزی ﮐﻪ ﮐﯿﺨﺴﺮو اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﭘﺪرش را از
اﻓﺮاﺳﯿﺎب ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﯿﺎوش در آﻏﺎز
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﮐﻪ ﻧﻮروز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و
در ﺷﺸﻤﯿﻦ روز ﺳﺎل ﻧﻮ ﯾﺎ ﻧﻮروز ﺑﺰرگ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ
ﮐﺮد  .در ﺗﻘﻮﯾﻢ زردﺷﺘﯽ  ،اﯾﻦ ﭘﻨﺞ روز  ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻨﺠ ﮥ
دزدﯾﺪه ،ﺑﻪ آﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و ﺟﺸﻦ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﻤﻼً
ﺑﻪ اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ
آﯾﯿـ ﻦ ﺳـ ﻮگ ﺳﯿـ ﺎوش ﺑـ ﺎ آﯾﯿﻦ ﯾﺎدﺑﻮد ﻓَﺮوَﺷﯽْﻫﺎ ﯾﺎ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Orgy .2؛ آﯾﯿﻦ اُرﺟﯽ از آﯾﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﯿﺶ از ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ اُرﺟﯽ ،در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،ﺧﻮد
از ﻧﻤﺎدﻫﺎی آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﺮآﺷﻔﺘﻦ ﻧﻈﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد) .ﺑﻬﺎر:1374،
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ﻓﺮوﻫﺮ ﻣﺮدﮔﺎن 3در ﮐﯿﺶ زردﺷﺘﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد
)ﺑﻬﺎر.( 48 -47 : 1374 ،
رﯾﺸﻪﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی و آﯾﯿﻦ ﺳﻮگ ﺳﯿﺎوش در دو
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻄﺮح ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮﺳﺖ .ﻧﻈﺮﯾﮥ اول ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
اﯾﻦ آﯾﯿﻦ را آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽداﻧﺪ و ،ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ آن،
ﺑﺮاﻫﯿﻦ و ﺷﻮاﻫﺪی ﭼﻮن ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻤﺪن آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی،
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺜﺮت آﺛﺎر
ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ درﺑﺎرۀ آﯾﯿﻦ ﺳﯿﺎوش در ﺣﻔﺎرﯾﻬﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺧﻮارزم را اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ،اﻧﻄﺒﺎق
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ روﯾﺪاد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﯿﺎوش در آﺳﯿﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﺪد اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻟﻐﺖ ﺳﯿﺎوش ﻣﺮﮐﺐ از دو واژۀ
اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎ )  (siyaو ورﺷﻨﻪ )» (varšnaاﺳﭗ ﻧﺮ« و
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »اﺳﺐ ﻧﺮ ﺳﯿﺎه« اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی
ﻟﻬﺮاﺳﭗ ،ﮔﺮﺷﺎﺳﭗ و … ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ اﺳﭗ ﻣﺮﺑﻮط و
ﻫﻤﮕﯽ از ﺧﺎﻧﺪان ﺳﯿﺎوشاﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ.
)ﺣﺼﻮری .(44 :1378 ،ﺗﺤﻮل ﺑﻌﺪیِ ﻣﻌﻨﺎی واژۀ ﺳﯿﺎوش
ﺑﻪ دارﻧﺪۀ اﺳﺐ ﻧﺮ ﺳﯿﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮارـ ﺷﺎه ،ﺑﻮده و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻧﺒﺎﺗﯽ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪای آﺳﯿﺎی
ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﻨﺪو اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﻗﺒﺎﯾﻞ آرﯾﺎﯾﯽ ﭘﺲ از اﺳﮑﺎن در
ﻓﻼت اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺸﺖ و زرع در
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ،ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی روی آوردﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ،در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﺷﻮارﯾﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﻋﻮارﺿﯽ ﭼﻮن ﻗﺤﻄﯽ و ﺳﯿﻞ ـ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ،ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ،
ﺷﺒﮑﮥ آﺑﯿﺎری ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﻧﺴﺎن و دام را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ـ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ذﻫﻨﯽ ﭼﻮن ﺑﺨﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖِ ﺑﺪ ﮔﺮاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺗﺴﺎﻫﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺒﺮ زﻧﺪﮔﯽ
و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮارزم و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و
ﺗﺤﻮل اﺳﻄﻮرۀ ﺳﯿﺎوش ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺣﻮزۀ دو رود
ﺳﯿﺮدرﯾﺎ و آﻣﻮدرﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺒﺎت ﻓﺮاوان و ﻋﺒﻮر از
ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮع ،ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و رﺷﺪ

ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺸﺎورزی ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮد .آﺑﺎداﻧﯽ و
ﮐﺸﺎورزی ﻏﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﺷﺒﮑﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ
آﺑﯿﺎری ﺑﻮد .اﯾﻦ آﺑﺎداﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺰاره ـ ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺎ ﻗﺮن
ﭼﻬﺎرم ﻣﯿﻼدی ـ دوام داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و آﺛﺎر ﺗﻤﺪن
در آن از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻋﻈﯿﻢ و آﺑﺎد و
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﻗﺮهﻗﻮم ﺷﺪ) 4ﻫﻤﺎن. (30 :
ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺳﻄﻮرۀ
ﮐﺸﺖ ـ ﺳﯿﺎوش ،ﺑﺎورﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺳﻢ آﯾﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آن ـ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪـ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﮥ دوم ،ﮐﻪ اﺻﻞ آﺑﺸﺨﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـ اﻋﺘﻘﺎدی
آﯾﯿﻦ ﺳﯿﺎوﺷﺎن را از ﺑﯿﻦاﻟﻨّﻬﺮﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺗﺒﺎدﻻت و
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دو ﺣﻮزۀ ﺗﻤﺪﻧﯽ اﯾﺮان و
ﺑﯿﻦاﻟﻨّﻬﺮﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ
آﯾﯿﻦ ﺳﯿﺎوﺷﺎن را ﺑﺎ آﯾﯿﻨﻬﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ در آن ﺧﻄﻪ ﺷﺎﻫﺪ
و ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺎﻃﯿﺮ زردﺷﺘﯽ ،ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎن ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل و در ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﺎﻫﻨﺒﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺸﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﺸﻤﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎﻫﻨﺒﺎر ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻤﻪﺳﭙﻪﻣﯿﺪﯾﻢ
 hamaspahmaedemﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی»ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﮥﺳﭙﺎه« و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
ﻓﺮود ﮔﺮوﻫﯽِ ﻓﺮوﻫﺮ ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ
اﻣﺮوزی ،از  15دی ﺗﺎ  24اﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﻨﺞ روز درﻧﮓ ﺗﺎ  29اﺳﻔﻨﺪ اداﻣﻪ
داﺷﺖ و ﺟﺸﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺎﻫﻨﺒﺎر ،در ﭘﻨﺞ روز آﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
»ﭘﻨﺠﮥ دزدﯾﺪه« ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ،در واﻗﻊ ،ﺟﺸﻦ ﻣﺮدهﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﯽ
ﻣﺮدهﻫﺎ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎدات زردﺷﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ،
در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯿﻨﻮی ،ﻓﺮوﺷﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎران ﻧﯿﮑﻮی اﻫﻮراﻣﺰداﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و ﮔﯿﺎﻫﺎن روﺋﯿﺪه و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺟﺎری ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ
ﻇﻬﻮر اﻧﺴﺎن در ﮔﯿﺘﯽ در ﮐﻨﺎر وی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد را ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺒﺎرزۀ ﺑﺰرگ اﻫﻮراﻣﺰدا ﻋﻠﯿﻪ اﻫﺮﯾﻤﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ،ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ  ،ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺻﻌﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در
روزﻫﺎی آﺧﺮ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .از
اﯾﻦ رو ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در روزﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﻓﺮوردﯾﮕﺎن
ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻨﺪ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﯾﺎم
را در اﻋﺘﻘﺎد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﯽ )ﯾﺎ ﻓﺮﺷﮑﺮد( در واﭘﺴﯿﻦ ده روز
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ )ﺑﻬﺎر26-25 :1374،؛ ﻫﻤﻮ:1376 ،
21؛ ﯾﺎﺣﻘﯽ.( 327 :1375 ،
ﻣﺮی ﺑﻮﯾﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺸﻦ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ اﺑﺘﺪا در ﺷﺐ آﺧﺮ
ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ در دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﺷﻔﺘﮕﯿﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﺑﺪﻋﺖ در ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری ،ﺑﺮ ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺑﻪ ده روز رﺳﯿﺪ
)ﺑﻮﯾﺲ.(169 :1376 ،
 .٤ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﻫﻮاﯾﯽ در ﺳﺎل  ،1950ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ،
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و آﺛﺎر ﺗﻤﺪن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺸﺎن داد.
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ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺤﻘﻘﺎن ،دو ﺟﺸﻦ
ﺑﯿﻦاﻟﻨّﻬﺮﯾﻦ ـ ﯾﮑﯽ ﺟﺸﻦ ﺑﻬﺎرۀ ازدواج ﻣﻘﺪّس ﯾﺎ ﺟﺸﻦ
ﺑﺎروری ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻄﻮرۀ »اﯾﺸﺘﺮ« و »دﻣﻮزی« ﯾﺎ »ﺗﻤﻮز«
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﺟﺸﻦ آﯾﯿﻦ آﮐﯿﺘﯽ ﯾﺎ آﮐﯿﺘﻮ ﮐﻪ در
اواﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی »ﻣﺮدوخ« ﺑﺮ »ﺗﯿﺎﻣﺖ« ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﺪ ـ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺰارۀ دوم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﺎﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﺷﺪه
و در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ )ﺑﻬﺎر.(496 :1376 ،
در ﻫﺮ دو آﯾﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺰد ﺑﺎﻧﻮ ﯾﺎ
ﺑﺎﻧﻮی ﻣﻘﺪس و ﯾﮏ اﯾﺰد ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪۀ اﺳﻄﻮرهای ﺑﺮﻗﺮار
ﺑﻮده ،ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﭘﯿﻮﻧﺪ ،ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻮ ﺷﺪن
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ،در اﺳﺎﻃﯿﺮ ازدواج ﻣﻘﺪس،
اﯾﺸﺘﺮ ،5اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺎروری و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ دﻣﻮزی ﯾﺎ ﺗﻤﻮز،
ﺧﺪای ﺷﺒﺎﻧﯽ ،ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻣﯿﻦ
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﭽّﻪ ﻣﯽزاﯾﻨﺪ و روﻧﺪی
ﻧﻮﯾﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ )ارﻓﻌﯽ.( 7 :1381 ،
ﻣﺮاﺳﻢ آﯾﯿﻨﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ دو اﺳﻄﻮرۀ ﻣﺬﮐﻮر در
ﻫﺰارۀ اول ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﺎ دﻗّﺘﯽ ﺧﺎص ،ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﮐﺎرﮐﺮد آﯾﯿﻨﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﻣﺮدم ﺑﻮد،
در اول ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻨّﻬﺮﯾﻦ،
ﺳﻮﻣﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ روز ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ از ﻣﺎه اول ﻓﺼﻞ
ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﺖ آﮐﯿﺘﻮ ،ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﻣﻘﺪس اﯾﺸﺘﺮ ،ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺎ
ﭘﺮﯾﺴﺘﺎر )راﻫﺒﮥ( ﺑﺰرگ ،ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺎروری
ﺑﻮد ،ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورد .آنﮔﺎه ﺷﺎه،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮۀ ﻣﺮدوک ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ و در آﻧﺠﺎ
ﭘﯿﮑﺮۀ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر رﻗﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد )ﻫﻤﺎنﺟﺎ(.
از ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﮕﺮ ﺳﺎل ﻧﻮ در ﺑﯿﻦاﻟﻨّﻬﺮﯾﻦ  ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ
دﻣﻮزی ،ﺧﺪای ﺷﺒﺎﻧﯽ ،ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ رواﯾﺘﻬﺎی اﺳﻄﻮرهای
ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺮخ ﺑﺮ ﺗﻦ در ﭘﯽ او
رواناﻧﺪ)ﻫﻤﺎنﺟﺎ(.
اﺳﺘﺎد ﺑﻬﺎر ،از ﻣﻌﺘﻘﺪان اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی

داﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎوش ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﻧﺨﺴﺖ داﺳﺘﺎن ـ ﻣﺎدری ﻧﺎﺗﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪۀ
ﺧﻮﯾﺶ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ،ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺴﺮ ،ﺑﺮ او ﺧﺸﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪﻧﯿﺮﻧﮓ او را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪ وﻟﯽ
ﺟﻮان ﺳﺎﻟﻢ از آﺗﺶ ﮔﺎم ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻧﻬﺪـ از آﯾﯿﻦ اﯾﺸﺘﺮ
ﺑﯿﻦاﻟﻨّﻬﺮﯾﻦ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ دوم داﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺎوش ـ ﻓﺮاروی ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ـ
ﺗﻮأم ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪه
اﺳﺖ .اﺳﺘﺪﻻل اﻧﺘﺴﺎب ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ داﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎوش ﺑﻪ
اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻨّﻬﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﺒﻮدن اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از داﺳﺘﺎن
در اﺳﺎﻃﯿﺮ وداﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺳﺎﻃﯿﺮ اﯾﺮان و اﺳﺎﻃﯿﺮ ﻣﻠﻞ آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ و
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮥ ﺷﺮﻗﯽ ،ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﯾﯿﻦ ﺳﯿﺎوش را ﺑﺎ
اﺳﺎﻃﯿﺮ و آﯾﯿﻨﻬﺎی ﺳﻮﻣﺮی ـ ﺳﺎﻣﯽ ـ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪای ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ)ﺑﻬﺎر.(45-44 :1374 ،
ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻓﺴﺎﻧﮥ »اوزﯾﺮﯾﺲ« ،ﺧﺪای رود ﻧﯿﻞ ﭘﺮ
ﺑﺮﮐﺖ ،و ﺧﻮاﻫﺮ وی »اﯾﺴﯿﺲ« ،6ﺧﺎک ﺳﯿﺎه دﻟﺘﺎی ﻣﺼﺮ و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺎﻃﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ» ،اﯾﺸﺘﺮ« ،اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺑﺎروری ،ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﯽرود و از ﻫﻔﺖ در ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻫﺮ دری ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ﭼﯿﺰی
از وی ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و اﺟﺎزۀ ﻋﺒﻮر از در ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ وی ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ،وی
ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺎروری اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی ﺟﻬﺎن زﯾﺮﯾﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ »ارﺷﮑﯿﮕﻞ« ،ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن وی
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن »اﯾﺸﺘﺮ« را در
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﺎن ،ﺑﻪ
ﺟﺰ »دﻣﻮزی« )ﺧﺪای ﺷﺒﺎﻧﯽ( ،از ﺑﺎزﮔﺸﺖ »اﯾﺸﺘﺮ« ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
»اﯾﺸﺘﺮ« »دﻣﻮزی« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ ،ﭼﻮن
»دﻣﻮزی« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻬﺎن زﯾﺮﯾﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺮ وی راﺿﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﻪ ﺟﻬﺎن زﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮود .در واﻗﻊ،
ﺑﺎزﮔﺸﺖ »دﻣﻮزی« ،ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺟﻬﺎن زﯾﺮﯾﻦ
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮۀ ﺳﯿﺎه و ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺮخ در ﭘﯽ وی رواناﻧﺪ و از اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﺟﯽﻓﯿﺮوز اﯾﺮان و ﯾﺎ ﯾﺎدآور ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﺮوﻫﺮ
درﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ،در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮏ :ارﻓﻌﯽ :1381 ،ص .( 7
» .6اوزﯾﺮﯾﺲ« ،ﺧﺪای ﻧﯿﻞ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻃﻐﯿﺎن و ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻦ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮدن و زﻧﺪه ﺷﺪن زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺸﻢ »ﺳﺖ« ،ﺧﺪای ﺧﺸﮑﯽ
ﭘﻠﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ دم ﺳﻮزان ﺧﻮد ﮐﺸﺖ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺧﺸﮑﯽ
وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر »اوزﯾﺮﯾﺲ« ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ» .ﻫﻮروسِ« ﭘﻬﻠﻮان ،ﭘﺴﺮ
»اﯾﺴﯿﺲ« ،ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﺑﺮ »ﺳﺖ« ﭼﯿﺮه ﺷﺪ و او را از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ.
»اﯾﺴﯿﺲ« ،ﺧﻮاﻫﺮ و ﻫﻤﺴﺮ وﻓﺎدار »اوزﯾﺮﯾﺲ« ،ﻫﻤﺎن ﺧﺎک ﺳﯿﺎه دﻟﺘﺎی ﻣﺼﺮ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن »اوزﯾﺮﯾﺲ« )ﻧﯿﻞ( ﺑﺎرور ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداد
ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺮ را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﺮد .او رﻣﺰ ﻧﯿﺮوی ﻧﻬﻔﺘﮥ ﺧﻼق زﻣﯿﻦ و ﻣﻮﺟﻮدات
زﻧﺪۀ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ» .اﯾﺴﯿﺲ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮ و ﮔﻨﺪم را ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ .وی
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀﻣﻬﺮ ﻣﺎدری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ )وﯾﻞدوراﻧﺖ.(239 /1 :1367،
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رباﻟﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻏﻼت ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺳﻮﮔﻮاری »آدوﻧﯿﺲ« 7در ﯾﻮﻧﺎن ﻓﻨﯿﻘﯿﮥ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﯾﯿﻨﻬﺎی ﺳﻮﮔﻮاری اﯾﺰدان ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود)ﻫﻤﻮ.( 448: 1376 ،
اﺳﺘﺎد ﺑﻬﺎر ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻬﮥ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ،
ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺳﻮداﺑﻪ و ﺳﯿﺎوش اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل
و ﺗﺒﺪﯾﻞ در ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻄﻮره ﺑﻪ آﯾﯿﻦ زﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ واژۀ ﺳﯿﺎوش اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫﻤﺎن
واژۀ اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎورﺷﺎن ) ( syavaršanﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﺮد ﺳﯿﺎه
ﯾﺎ ﺳﯿﻪﭼﺮده« اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎﻫﯽ دارد ﮐﻪ در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ و ﯾﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﮑﯽ ﺳﯿﺎه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﭼﻬﺮۀ ﺳﯿﺎه ،در واﻗﻊ ،ﺳﯿﻤﺎی
ﮐﺴﺎﻧﯽ از دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﺮاﺟﻌﮥ ﺗﻤﻮز از دﻧﯿﺎی زﯾﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎه و
ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺮخ ﺑﺮ ﺗﻦ در ﭘﯽ او رواناﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در
اﯾﺮان اﺣﺘﻤﺎﻻً ﯾﺎدآور ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎی درﮔﺬﺷﺘﮕﺎن در
روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل و آﻏﺎز ﺳﺎل ﻧﻮﺳﺖ و ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ
»ﺣﺎﺟﯽﻓﯿﺮوز« را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﭼﻬﺮه ،ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎه و ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺮدﮔﺎن ،و
ﺟﺎﻣﻪای ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﻮن ﺳﯿﺎوشـ رﻧﮓ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪّد اﯾﺰد
ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪه و ﺷﺎدی زاﯾﺶ دوﺑﺎرۀ اﯾﺰدی ﮐﻪ روﯾﺶ و
ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻬﺎر را ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآوردـ
ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،آﯾﯿﻦ ﺣﺎﺟﯽﻓﯿﺮوز ﺑﺎ
ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺷﮕﻔﺖآور ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﯾﮑﯽ از آﯾﯿﻨﻬﺎی ﮐﻬﻦ
ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﺳﯿﺎوش ﻣﺮﺑﻮط و ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻤﻮ.(157 : 1362 ،
اﺳﻄﻮرۀ ﺳﯿﺎوش ،اﯾﺰد ﻧﺒﺎﺗﯽ ،ﺑﺎ ﺑﻦﻣﺎﯾﻪای ﻣﻠﻬﻢ از ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﯿﻦاﻟﻨّﻬﺮﯾﻦ ،ﺷﮑﻞ ﻧﻮﯾﻨﯽ را در ﻧﺠﺪ اﯾﺮان و درۀ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ،ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺎﻃﯿﺮ اﯾﺰدان
ﻧﺒﺎﺗﯽ ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮓ
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺑﺎور ﻣﺮدم ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ و در ﻗﺎﻟﺐآﯾﯿﻨﯽ

اﺳﻄﻮرهایـ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻃﯽ زﻣﺎﻧﯽ ،ﺣﺪود ﺳﻪﻫﺰار ﺳﺎل ،ﺑﻪ
اﺟﺮا درآﻣﺪ.
اﻋﺘﻘﺎد ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﻤﺪردی و ﺷﺮﮐﺖ در
ﻋﺰاداری و ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ اﻟﻬﮥ آﺳﻤﺎﻧﯽ )اﻟﻬﮥ آب و ﺑﺎروری( در
ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺷﻮی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ )اﯾﺰد ﻧﺒﺎﺗﯽ( ﻣﻮﺟﺪ
وﺣﺪت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺴﺎن زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و آﺳﻤﺎن
ﻣﯽﺷﺪ .از اﯾﻦرو ،اﻧﺴﺎن ،در ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺣﺘّﯽ در
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﻮﻟّﺪ و زاﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﺮاﺳﻢ آﯾﯿﻨﯽ ﺳﻮگ ﺳﯿﺎوﺷﺎن را ،ﺑﻪ
ﮐﻤﺎل ،در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل و آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻣﯽآورد .ﺗﻌﻤﯿﻢ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ
وﯾﮋه ،ﺣﻀﻮر زﻧﺎن را در ﻧﻘﺶ اﻟﻬﮥ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ آﯾﯿﻨﯽ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ارﻓﻌﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ )» ،(1381ﺟﺸﻦﻫﺎی ﺑﻬﺎری در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن
و اﯾﺮان« ،روزﻧﺎﻣﮥ ﻧﻮروز ،وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ ﻧﻮروز  ،1381ﺗﻬﺮان؛
ﺑﻬﺎر ،ﻣﻬﺮداد ) ،(1376اﺳﺎﻃﯿﺮ اﯾﺮان )ﭘﺎرۀ ﻧﺨﺴﺖ و دوم( ،ﭼﺎپ دوم،
ﻧﺸﺮآﮔﻪ ،ﺗﻬﺮان؛
ــــــ ) ،(1362ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﺳﺎﻃﯿﺮ اﯾﺮان) ،ﭘﺎرۀ ﻧﺨﺴﺖ( ،ﭼﺎپ
اول ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺎﻃﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان؛
ــــــ ) ،(1374ﺟﺴﺘﺎری ﭼﻨﺪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ،ﭼﺎپ دوم،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﮑﺮ روز ،ﺗﻬﺮان؛

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰﻫﺎ ،در ﯾﻮﻧﺎن و ﻓﻨﯿﻘﯿﮥ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﻣﺮگ
»آدوﻧﯿﺲ« ﺑﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »آدوﻧﯿﺲ« زاده ﺷﺪ» ،آﻓﺮودﯾﺖ« ،اﻟﻬﮥ ﻋﺸﻖ ،وی
را دﯾﺪ و ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ؛ ﭘﺲ او را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ »ﭘﺮﺳﻔﻮﻧﻪ« ﺳﭙﺮد ﺗﺎ از
وی ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ »ﭘﺮﺳﻔﻮﻧﻪ« ﺧﻮد ﻋﺎﺷﻖ آن ﭘﺴﺮ ﺷﺪ و او را ﭘﺲ ﻧﺪاد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم» ،زﺋﻮس« ﺑﯿﻦ آن دو ﺑﻪ داوری ﻧﺸﺴﺖ و ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ »آدوﻧﯿﺲ«
ﻫﺮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از آن دو اﻟﻬﻪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن را ﻧﺰد
ﻣﻠﮑﮥ ﻣﺮدﮔﺎن» ،ﭘﺮﺳﻔﻮﻧﻪ« و ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﻧﺰد اﻟﻬﮥ ﻋﺸﻖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ،
»آﻓﺮودﯾﺖ« ،ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ» .آدوﻧﯿﺲ« دوﻧﺪهای ﺑﺎدﭘﺎ و اﻫﻞ ﺷﮑﺎر ﺑﻮد .در ﯾﮏ
روز ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﮔﺮازی وﺣﺸﯽ ﺑﻪ وی ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و دﻧﺪان ﺑﺰرگ ﺧﻮد را در
ﺑﺪن ﺟﻮان ﻓﺮو ﺑﺮد .از ﺧﻮن ﺗﯿﺮهرﻧﮓ »آدوﻧﯿﺲ« ،ﮔﻞ ﺳﺮخرﻧﮕﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
روﯾﯿﺪ .از آن ﭘﺲ ،ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در وﻗﺖ ﺗﺤﻮل ﺻﯿﻔﯽ ﮐﻪ »آدوﻧﯿﺲ« ،ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮥ
ﮔﺮاز ،ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،دﺧﺘﺮان ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮای وی ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و زﻧﺎن ﮔﯿﺴﻮ
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺷﻬﺮ و ده ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ
ﻣﯽﺧﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻫﻢ ﻋﺰا از ﻧﻮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ و ،ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ روز ﮐﻪ
ﮔﻞ ﺳﺮخ ﯾﺎ ﮔﻞ ﺑﺎد دوﺑﺎره ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﺒﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ »آدوﻧﯿﺲ« زﻧﺪه
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ،ﺟﺸﻦ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ )ﻫﻤﯿﻠﺘﻮن119 :1376 ،ـ
120؛ ﻣﺎﻟﻪ و اﯾﺰاک126 :1366 ،؛ ﺑﻬﺎر(47-46 :1374 ،

 14ﭘﯿﮏﻧﻮر ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره دو
ﺑﻮﯾﺲ ،ﻣﺮی) ،(1376ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯿﺶ زردﺷﺖ ،ج  ،1ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﻤﺎﯾﻮن
ﺻﻨﻌﺘﯽزاده ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان؛
ﺣﺼﻮری ،ﻋﻠﯽ ) ،(1378ﺳﯿﺎوﺷﺎن ،ﭼﺎپ اول ،ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ ،ﺗﻬﺮان؛
دوراﻧﺖ ،وﯾﻞ ) ،(1367ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﮔﺎﻫﻮارۀ ﺗﻤﺪن ،ج  ،1ﺗﺮﺟﻤﮥ
اﺣﻤﺪ آرام،ع .ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ ،اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ آرﯾﺎﻧﭙﻮر ،ﭼﺎپ دوم ،ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﺘﺸﺎرات و آﻣﻮزش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان؛
ﻓﺮدوﺳﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ) ،(1379ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺴﮑﻮ ،ﭼﺎپ
اول ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﯿﻤﺎن ،ﺗﻬﺮان؛
ـــــ  ،ﻫﻤﺎن ،ﭼﺎپ ﺑﺮوﺧﯿﻢ؛
ﻣﺎﻟﻪ ،اﻟﺒﺮ و اﯾﺰاک ،ژول ) ،(1366ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﻞ ﺷﺮق ﯾﻮﻧﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻫﮋﯾﺮ ،ﭼﺎپ دوم ،دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب و ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ ،ﺗﻬﺮان؛
ﻣﺴﮑﻮب ،ﺷﺎﻫﺮخ ) ،(1354ﺳﻮگ ﺳﯿﺎوش ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،ﺧﻮارزﻣﯽ،
ﺗﻬﺮان؛
ﻣﻮﻟﻪ .م ) ،(1372اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ژاﻟﮥ آﻣﻮزﮔﺎر ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم،
ﺗﻮس ،ﺗﻬﺮان؛

ﻧﺮﺷﺨﯽ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ) ،(1351ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺨﺎرا ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮﻧﺼﺮ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻘﺒﺎوی ،ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﻓﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ،
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﺸﯿﮥ ﻣﺪرس رﺿﻮی ،ﭼﺎپ اول ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان؛
ﻫﻤﯿﻠﺘﻮن ،ادﯾﺖ ) ،(1376ﺳﯿﺮی در اﺳﺎﻃﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎن و روم ،ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﺎن  ،ﭼﺎپ اول  ،اﺳﺎﻃﯿﺮ  ،ﺗﻬﺮان؛
ﯾﺎﺣﻘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ) ،(1375ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺎﻃﯿﺮ ،ﭼﺎپ دوم  ،اﻧﺘﺸﺎرات
ﺳﺮوش ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛
ﺗﻬﺮان؛

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ
داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ) ،(1379ج  ، 5ﺑﻨﯿﺎد داﯾﺮﺓاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ،
ﺗﻬﺮان؛
ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ) ،(1371ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ  ،ج ،1اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان■.

