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 ایزدان گیاهی و خویشکاری سیاوش

 (در اساطیر ها ها و زیرساخت بررسی شباهت)

 ناصر محسنی نیا

 (ره)دانشیار در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

 عاطفه امیری فر

 كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

 از گویی كه تاریخی سیاوش نخست. دارد دوگانه هویتی خود، اسطوره اساس و اصل در كه ای اسطوره است شخصیتی سیاوش

 دارد؛ بسیاری شباهت است برخواسته النهرین بین از شود می گفته كه مقدس ایزدی به دوم، و است بوده ایرانی و كیانی شاهان

 وجود...  و آشور مصر، یونان، مانند دیگر یها تمدن اساطیر در نیز مشابهی های نمونه آن، مشابه النهرینی بین نمونه بر عالوه اما،

 ارتباط در گیاهان با مختلفی های گونه به كه كنند می حکایت قدرتمند ایزدانی باستانی حضور از كهن های اسطوره این. دارد

 را كهن های اسطوره این شباهت توان می او درباره جامانده به یها آیین نیز و سیاوش نام به فردی از شاهنامه روایت در و هستند

 اسطوره كه را هایی مایه بن و ها ریشه تا آنیم بر كه باره، این در مفصل های داده تکرار به نه ، كوتاه مجال این در. كرد پیگیری

 عمدة كه نباتی ایزدان و بركت ایزدان خدایان، گیاه كهن یها شباهت بررسی به و كرده جستجو دارد شباهت ها آن به سیاوش

 .بپردازیم دارند وجود آشور و بابل یونان، و مصر النهرین، بین در ها آن

 نباتی ایزدان خدایان، گیاه كهن سیاوش، اساطیر، در گیاه: هاکلیدواژه

 مقدمه -4

 لهبیان مسئ 4-4

الگوی ارتباط انسان و و بیانگر اند و راز اسطوره سازان ابتدایی برخاسته دانیم از زادگاه طبیعی و پر رمز گونه كه میها همان اسطوره

های گوناگونی در  ها هستند كه جلوه ها در اسطوره گیاهان از جمله بارزترین نمود. ندهای سادة او از دنیای پیرامون نطبیعت و تبیی

نیروهای طبیعی  ها را وابسته به نظر گیاهان گاهی معنای نمادین انسانی دارند و آن». ای ملل به خود گرفته اند های اسطوره روایت

ها به عنوان دارو كاربرد دارند؛ بنابراین  ها سمی هستند و برخی از آن دانند كه دارای معنای خوب و بد هستند؛ زیرا، برخی از آن می

ها  گیاه در اسطوره ؛ اما خویشکاری(663:4933دوسرلو،)«ها و همچنین جادوگری، بسیار نقش دارند های عامیانه و افسانه در داستان

ایم بررسی برجسته ترین نمود گیاهان  آنچه در این مجال بدان پرداخته. طلبد ای می وارد است كه آن خود مجال ویژهبیش از این م

های اسطورة سیاوش كه خود او  هاست و نیز تطبیق و مقایسۀ آنان با زیرساخت ها یعنی ایزدان نباتی و خویشکاری آن در اسطوره

 .رود ار مینیز از ایزدان نباتی به شم

 ضرورت تحقیق 4-2

ها و نیز آثار اسطوره محوری مانند  سازد گستردگی جهان اسطوره پیش از هر چیز آنچه ضرورت انجام پژوهش حاضر را نمایان می

دهد كه این  ای نشان می هایی ناشناخته در شخصیت سیاوش از منظر اسطوره همچنین وجود بخش. شاهنامۀ فردوسی است

ای او با  توان میان زیرساخت اسطوره های كهن ریشه دارد و می ای در اسطوره و حماسی به طور ویژهشخصیت داستانی 

 .های بسیاری یافت ای شباهت های مشابه كامال اسطوره شخصیت

 پیشینۀ پژوهش 4-9

ا روشن كنندة ه ها و آثار علمی بسیاری به واكاوی و بررسی شخصیت سیاوش پرداخته اند كه هر یک از آن تا كنون پژوهش

مواردی كه عمدتا به بررسی ارتباط او با رنگ سیاه در اساطیر، شخصیت . ای بوده اند هایی از این شخصیت حماسی و اسطوره جنبه

ناگفته نگذاریم كه در مورد گیاهان و ایزدان نباتی نیز . پرداخته اند... سیاووشان و  های باستانی داستانی او، ارتباط او با آیین
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موجود به صورت پراكنده و تک شخصیتی انجام گرفته اند و همچنان ضرورت پژوهشی همه جانبه در باب ایزدان نباتی  مقاالت

 :های موجود این موارد در پیشبرد پژوهش حاضر مفید واقع شدند از میان انبوه پژوهش. شود احساس می

تحلیل داستان سیاوش بر بنیاد ژرف ساخت اسطوره الهه باروری و »(. 4933. )فرامرز و محمدرضا. حسنی جلیلیان. خجسته .4

 36تا13ص (. بهار) 64شماره (. دانشگاه شهید بهشتی)یاتادب یختار. «ایزد گیاهی

اسفند  و . )49و  42شماره . یرودك. «نماد گیاه و گیاه درمانی در باور عامه»(. 4936و 4933. )محسن. میهن دوست .2

 (ینفرورد

 (پاییز. )42شماره . مطالعات ایرانی  .«های سیاوشی بازجست اجزای آیین»(. 4936. )مریم .وسیونعمت طا  .9

 گیاه د ر اساطیر 4-4

ها،  های اساطیر برای گیاه و معنای نمادین آن در اسطوره طلبد؛ در فرهنگ بررسی گوناگونی حضور گیاه، خود مجالی گسترده می

 .ها مشترک هستند توان یافت كه البته عمده آن معانی بسیاری می

از سویی نیز با ایزدان . نماد مرگ و رستاخیز، نیروی حیات و چرخه حیات هستند... ها و در اساطیر جهان، گیاهان، درختان، و گل

ای  رویند، مظهر وحدت اسطوره هایی كه از خون یک ایزد و یا قهرمان می گیاهان و یا گل. باروری و مادر زمین در ارتباط هستند

توان این  در این باره، می. ای به مرحله دیگرند و نشان دهنده تولد زندگی از مرگ و سریان از مرحله میان انسان و گیاه هستند

رویش بنفشه از خون آتیس، گندم و سبزه از بدن اوزیریس، انار از خون دیونیزوس، شقایق از خون آدونیس، و : ها را نام برد نمونه

توان مشاهده كرد  های جهان می های كلی برای گیاه را در عموم اسطوره ماداین ن(. 4936:943,943كوپر،)گل سرخ از خون مسیح

ها و  با بررسی دوباره این نقش. ها است ها، وجود شباهت میان ایزدان موجود و كاركرد آن و نکته جالب و قابل بررسی درباره آن

شویم كه به طور عمده با  ای روبرو می رمان اسطورهها، با تعداد انبوهی از ایزدان و قه های برجسته گیاهان در اسطوره خویشکاری

در این . گیاهان در ارتباط هستند و در واقع این ایزدان و قهرمان به نوعی مهمترین بازتاب دهنده خویشکاری گیاهان در اساطیرند

ل خیزی و خشک سالی و خوریم كه به طور مستقیم با گیاه، كشت و كار، حاص ای به ایزدانی بر می های اسطوره دسته از روایت

كنند؛ درواقع  در  ارتباط هستند و البته الهه و ایزدانی نیز وجود دارند كه پیوند آنان را با گیاه و باروری تقویت می... رویش و

ها، با ارتباط با هریک از اجزای طبیعت مانند آب، زمین، خورشید و گیاه؛ كامل  توان گفت كه، ایزدان گیاهی و دودمان آن می

 . ها هستند ننده روند تغییر طبیعت و گردش فصلك

های  ای است و مانند بسیاری از مشابهان خود در روایت ای ایرانی و اوستایی، سیاوش دارنده این نقش اسطوره های اسطوره در روایت

و قهرمانان نباتی بررسی و مقایسه سیاوش و دیگر ایزدان . است "گیاه"اساطیری، بستری مناسب برای نمایان شدن خویشکاری 

ها و  ای میان آنان یافت؟ آیا این روایت های بنیادی و ساختاری ویژه توان شباهت سازد كه آیا می ها را مطرح می برای ما این پرسش

ایزدان نباتی، برگرفته از ریشه ای مشترک هستند و یا به دلیل متجلی كردن نمود اساطیری گیاه است كه در یک نقطه دارای 

 هایی اساسی اند؟  اشتراک

 ای او سیاوش و چهره اسطوره -2

خوانیم، سیاوش دارای بعدی حقیقی بوده و به قول برخی محققان از شاهان كیانی  آن چنان كه در آثار مورخان و شاهنامه می

توان به  ریخی او میدر تأیید هویت تا. ها در تاریخ مقارن و مشابه دانسته اند است و سلسله پادشاهی آنان را با برخی پادشاهای

ها اشاره خواهد شد، عالوه بر اشاره  ها مانند تاریخ بخارا، چنان كه در ادامه بدآن اشاره اوستا به او اشاره كرد و نیز وجود برخی تاریخ

 .شود به قدمت سه هزار ساله مناسک مربوط به او، به مگان گور او نیز اشاره می

ها  عمده مطالب این پژوهش. های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است ها، از دیدگاه شای سیاوش در برخی از پژوه چهره اسطوره

او را به اساطیر بین النهرین . ای خود، ایزدی قدرتمند و مقدس بوده است بر این داللت دارند كه سیاوش در اصل و اساس اسطوره

های  مچنین برخی معتقدند كه اسطوره او، ریشه در آیینه». دانند كه ایزدی قدرتمند به نام دوموزی یا تموز دارد مرتبط می

های چهارم و پنجم پیش از میالد، الهه ای موكل بر آب و زمین را  یعنی، اقوامی كه در حدود هزاره. سومری مدیترانه دارد -سامی

 (493:4931شش و كفاشی،كو)«گرداند كردند كه در گیرو دار عشق به فرزند، او را كشته و دوباره به حیات باز می ستایش می
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اسطوره سیاوش به درستی، به دوموزی و اسطوره مذكور در مدیترانه شباهت دارد؛ اما، درمورد این امر كه آیا حقیقتا، اسطوره 

های تاریخی و اسطوره شناختی دقیقی دارد كه، از  استه است یا نه، نیاز به بررسیبین النهرین یا اساطیر سامی برخ سیاوش از

وموزی؛ ای سیاوش مورد نظر ما است، نه تنها برای نمونه، اشاره به د آن چه درباره چهره اسطوره. ن تحقیق خارج استمجال ای

های دیگر به عنوان ایزد گیاهی  ترین ایزدان همانند و همتایان سیاوش است كه در اساطیر تمدنبلکه، بررسی شباهت برجسته

 .بركت و كشت و كار وجود دارند

ظر محققان، در روزگاری بسیار كهن، شخصیتی ایزدی داشته است و ایزد بركت بخشنده و خدای باروری و گیاهی در نسیاوش 

این برداشت از (. 14:4914بهار،)دانند طور كه اشاره شد، او را متأثر از اسطوره تموز یا دموزی بین النهرین میبوده است كه، همان

های به جا مانده  توان در داستان او در شاهنامه و نیز آیین ای بسیاری است كه می شخصیت سیاوش، به دلیل وجود عناصر اسطوره

 :در باره او یافت

 ای مرتبط با سرشت ایزدی سیاوش  عناصر اسطوره 2-4

 كند از نظر ای و ایزدی او را تقویت می توانیم نکات اصلی داستان كه، هویت اسطوره با مروری بر داستان سیاوش در شاهنامه می

 .بگذرانیم

 نام سیاوش و ریشه آن  1-4-4

مجموعا به معنی دارنده اسب سیاه گشن به معنی مرد و نر است و  ar  an و یعنی سیاه      syمتشکل از دو جز  44سیاورشن

سیاوش،  این معنای ریشه نام(. 921:4963جهانگیری،)نر است زیرا اَرشَن در فارسی همان آرش است كه به معنای مرد و نر است و

اما، ؛ ای برخوردار است دانیم اسب در داستان او از جایگاه ویژه كند و همان گونه كه می به ارتباط او با اسب در توتمیسم اشاره می

 :دهد نام او را از نگاهی دیگر نیز معنا كرده اند كه ارتباط او را با گیاه نشان می

به   در سنسکریت  vrksa?h .باشد  sya?va-vrksa?hتواند برگرفته از براساس برخی تحوالت زبان شناسی نام سیاوخش می 

و  «سیاه درخت،درخت تیره»  مركب به معنی  ین واژها. استآمده  vare?s?a است كه در اوستا به صورت "درخت" معنی

هنوز در ، واش و وش وجود دارد كه سیاوش/سیاوخش/ی نام سیاورشنها ورتاز سوی دیگر در ص .بوده است "بلوط" تماال هماناح

 (.942:4913مختاریان،)مانده است باقی بوتهو  گیاه  ی واش و وش به معنیها ی دیگر ایرانی صورتها فارسی نو و گویش

 ابیات ویژه در داستان او در شاهنامه 2-4-2

نخست آن جا كه سخن از مادر او به میان . ای سیاوش هستند هویت اسطوره در شاهنامه ابیاتی وجود دارد كه به نوعی بیانگر

 :پرسد برند، شاه از او می یابند و او را نزد كاووس می مادر زیباروی سیاوش را در بیشه می. آید می

     ست پری كه چهرت همانند چهرِ                 ؟ نژاد تو چیست، بدو گفت خسرو

                              (413/36: 4934.شاهنامه)

 :خوانیم جای دیگر در تولد سیاوش درباره او می

 به چهره به سان بت آزری                كودكی چون پریجدا گشت از او 

 (413/66: 4934.شاهنامه)

 :پرسد و نیز سودابه با دیدن روی زیبای سیاوش در داستان از او می

 فت                     كه چندین چه داری سخن در نهفتچو ایشان برفتند سودابه گ

 ست بر چهر تو فرّ چهر پریكه  ؟                        نژاد تو چیست نگویی مرا تا

 (264و441/269: 4934.شاهنامه)

همانطور كه در لغت نامه . عالوه بر آن كه داللت بر معنای صورت و روی دارد بر معنای دیگری نیز داللت دارد ،در این ابیات، چهره

در اوستا چهره به صورت چیثرَ و به معنای نژاد و تخمه است كه امروزه به ». معنای ذات و اصل استخوانیم چهره به  دهخدا می

؛ بنابراین این ابیات به این نکته اشاره دارد كه بینندگان مادر سیاوش و سپس (2/244ج:4911پورداود،)«رود صورت چهر به كار می
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دهد كه از مادری خاتون و از نسل  وقتی مادر او در شرح نژاد خود پاسخ میهمچنین . د او، گمان بر پری نژاد بودن او داشته اندخو

خوانیم كه این زن زیبارو را در ناز و  در ادامه می. فرستد شاه او را به زنی گرفته و به شبستان می ،فریدون و هم خون گرسیوز است

 :كنند ی مینعمت و رفاه نگهدار

 بیاراستندش به دیبای زرد                 به یاقوت و پیروزه و الجورد

 یکی سرخ یاقوت بد ناسود            ایزدی هر چه بایست بوددگر 

 (34و413/39: 4934.شاهنامه)

خورد ایزدان بوده است و این نیز شود با این توصیف آمده است كه امکانات در  این اسباب و لوازم شاهانه كه برای این ماهرو آماده می

ها  كند كه شاید مادر سیاوش و سیاوش نیز مانند ایزدان گیاهی دیگر در اسطوره مانند پری نژاد بودن او این گمان را تقویت می

 .سرشتی ایزدی در منابع باستانی پیش از فردوسی داشته اند

 عبور بی گزند از آتش 2-4-9

یابد، درواقع  آزمون آتش عالوه بر آن كه در روند داستان به اثبات پاكی و بی گناهی خود دست میسیاوش با عبور بی گزند خود از 

او از همین جهت با هویت ایزد ناظر بر كشت و كار . یادآور نکات مشتركی میان اساطیر گوناگون است كه در ادامه بیان خواد شد

. یادآور خشک سالی و سپس رویش است و با آتش، گیاه و تولد دوباره مرتبط است ،با ورود و خروج از آتش ،مرتبط است؛ زیرا

 :ها میان آتش و گیاه در اساطیر و مناسک هند و ایرانی از چند جهت ارتباط وجود دارد همچنین قابل توجه است كه در اسطوره

 .دانند به زمین آورده شده است ا عقاب میاز آسمان و توسط پرنده ای كه آن ر( آذر)در اساطیر هند و ایرانی گیاه و آتش -4
از ساییدن دو تکه چوب به هم  درباره ارتباط آفرینش گیاه و آتش در اساطیر هند و ایرانی، عادت بر این بود كه آتش را -2

ل خوانیم كه آتش در د همین جا این عقیده به وجود آمد كه آتش در دل چوب پنهان است و در وداها میبه وجود آورند و از 

 (91,94:4939كارنوی،. )ها پراكنده است ها را در بر دارد و در آن آید و نطفه رستنی چوب پدید می
كند كه سیاوش و همراهی او با عنصر آتش در داستان، متضمن  درستی این نکته را تقویت می ،بینیم مورد دوم همانطور كه می

 .مفاهیم رویش و تولد دوباره در گیاهان است

 برگزاری آیین سیاوشزمان  1-4-4

گردد كه همزمان  ای سیاووشان و سوگواری نمادین برای او، به دوره نوسنگی باز می به قول محققان، شکل گیری آیین اسطوره

كه آغاز انقالب  شد میدر آغاز تابستان انجام در ماوراءالنهر آیین سیاوش (. 923:4933هینلز،)است با گسترش كشاورزی

كه آن را خاستگاه )شد و مردم خوارزم ی سغدی و خوارزمی با آغاز تابستان شروع میها از همین رو تقویم .است (تابستانی)صیفی

دادند و تاریخ خود را با ورود سیاوش آغاز  روز ششم نخستین ماه سال را ابتدای سال قرار می (دانند اسطوره سیاوش می

خوانیم كه مردم بخارا سوگ او را در نخستین روز نوروز نیز  می همچنین در تاریخ بخارا(. 431:4936نعمت طاووسی،)كردند می

داشتند و این همراهی با فصل بهار و رویش دوباره طبیعت نیز قابل تامل است و همچنین در جایی از گور او صحبت  پاس می

نهادند و هر سال هر  ارج می ، گورش را(مغان)سپردند و زرتشتیان  كند كه سیاوش را در بخارا نزدیک دروازه غوریان به خاک می

 (.99:4934نرشخی،)كرد مردی در آن جا و پیش از طلوع خورشید نوروز، خروسی را آن جا قربانی می

 روییده شدن گیاه از زمین آغشته به خون سیاوش 2-4-3

یا نشان از اصل و ذات  اثر از چهره ،ها روید كه بر برگ بر اساس شاهنامه از مکانی كه خون سیاوش بر آن ریخته است درختی می

سوگواران . چنان كه در دی ماه نیز آن را چونان در بهار خواهند یافت ،سیاوش نمایان است و این درخت همواره سبز و خرم است

 :دهند سیاوش به گفته فردوسی این درخت را محل سوگواری برای او قرار می

 ندر آمد درختی ز گردز خاكی كه خون سیاوش بخورد                    به بار ا

 بوی مشک آمد از مهر او ها چهر او                           همی نگاریده بر برگ

 ه نشان بهاران بدی                           پرستشگه سوگواران بدیبه دی مَ

 (2614تا2612/ 444: 4934.شاهنامه)
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  حفظ كرده یعنی رستن گیاه از خون، ای هند و اروپایی، هن اسطورهمایه ك پیوند خود را با بن ،داستان سیاوخشبه این ترتیب، 

  یونانیان مایه گیاهی آفرینش كه نزد ایرانیان، مایه در ارتباط تنگاتنگ با روایت آفرینش نزد این اقوام است، بن شک این بن بی .است

 (.944:4913مختاریان،)ستا و مردم اروپا آشنا

 گیاه در داستان اوهای مرتبط با  شخصیت  2-4-6

ای و ایزدی داشته است، محققان  توان گمان برد كه سرشتی اسطوره عالوه بر مادر سیاوش كه گفته شد بر اساس برخی ابیات می

در بندهش درباره افراسیاب . درمورد افراسیاب نیز مطالبی را بیان كرده اند كه با هویت گیاهی و ایزدی سیاوش در ارتباط است

 :هخوانیم ك می

بازداشت،تا زاب بر ایرانشهر بس آشوب و ویرانی كرد، باران را از ایرانشهر  دیگر بار افراسیاب آمد، چون منوچهر درگذشته بود،»

 (493:4931،دادگی)«نوبارانی خوانندرا   وخت و باران آورد كه آنپتهماسپان آمد افراسیاب را بس

ها در زمین سابقه ای طوالنی داشته  ی آسمانی بی نظیر و ساخت مشابه آن شهرهای باستانی وجود شهرها در دورهنا گفته نماند كه 

كند، سرشتی ایزدی داشته  است و گنگ دژ بر  است؛ از این رو، سیاوش در نظر محققان، هنگامی كه به ساختن گنگ دژ اقدام می

 ،بر اساس آن( پسر او)ها سیاوشگرد را كی خسروشود و بعد ها و توسط سیاوش كه از ایزدان بود بنا می اساس متون پهلوی در آسمان

 (.14تا63:4914بهار،)كند بر زمین بنا می

 :ای دست یافت توان به چنین اجزا و عناصر اسطوره با توجه به این نکات، در نتیجه از داستان او در شاهنامه می

 ریشه نام سیاوش و ارتباط آن با گیاه -

 كند شخصیت او و مادرش را القاء میابیاتی كه به طور عمده ایزدی بودن  -

 مجازات او با عبور از آتش و عبور بی گزند او -

 كشته شدن و روییدن گیاه سیاووشان از خون او -

 به جا ماندن فرزندش كی خسرو و اسبش برای خونخواهی -

 های سیاووشان با فصل تابستان، زمان درو و نوروز همزمانی آیین -

 ها اسطورهخویشکاری ایزدان گیاهی در  -9

 و ودایی  زرتشتی -اساطیر ایرانی 9-4

كهن گیاه خدایان در . شویم های ایرانی و زردتشتی با هوم، ایزد برز، ایزد درمانگر هئوم و رپیثون، ایزد تابستان آشنا می در اسطوره

این گیاه را از . خوردار استنزد ایرانیان و هندیان از تقدس خاصی بر 42گیاه هوم». اساطیر ایرانی زرتشتی گیاه مقدس هوم است

برای نمونه اتکینسون گیاه شناس انگلیسی هوم را گونه ای از اِفِدرا دانسته ». نظر گیاه شناسی،گیاهان گوناگونی متصور شده است

 (434:4916اوشیدری،)«و یا حکیم مومن آن را گونه ای از ارغوان دانسته است

ها از  های اوستایی و پهلوی مطالب بسیاری درباره آن وجود دارد و عمده آن وشتهآن چه مورد نظر ما است گیاه هوم است كه در ن

از جمله . یابیم، اوستا است مهمترین منبعی كه به كرات نام هوم را در آن می. گویند گیاهی مقدس نزد ایرانیان و هندیان سخن می

مهر یشت، فقره  31تا  33های  د و نیز مواردی مانند فقرهتوان به یشت ویژه آن یعنی هوم یشت اشاره كر اشارات اوستا به هوم می

برای معرفی این گیاه به طور خالصه و مفید . نیز به هوم اختصاص دارند 44و  41، 3همچنین یسناهای ...  بهرام یشت و 31

بعی كه به آن اشاره كرده اند های كلی درباره این گیاه، با توجه به منا گذشته از این تعریف. توانیم به این مطالب اشاره كنیم می

گیاه مقدس شفابخش و بخشنده عمر جاوید، ایزد : توان هویت و شخصیت گیاهی هوم را در چند نقش شبیه به  هم دید مانند می

 ...درمانگر، ایزد قربانی، ایزد مبارزه گر با نیروی شر و

تشت پیامبر پس از ظهور خود، نوشیدن آن را منع كرده شود زر هوم در ایران باستان، اساسا شربت مسکری بوده است كه گفته می

ها گیاه هوم را  در این مراسم. رود به گمان محققان شربت مسکری نبوده است بود؛ اما آن هومی كه در مراسم زرتشتیان به كار می

ای از انار و آب مقدش به روشی خاص شستشو داده و در برابر مجمر آتش به ترتیب خاصی پنج تا هفت شاخه از آن را با شاخه 
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نامند كه در واقع چند قطره آب است كه بر ان اوراد اوستا خوانده شده  فشرند و شیره حاصل از آن را پراهوم می زَور می

شد و  ای به كار برده می این گیاه به طور عمده به عنوان فدیه در مناسک زرتشتی ویژه(. 419:4911پورداوود، ج اول،)باشد

 .نیز داشته است كاركردهای خاصی

خدا، گیاهی است كه در مراسمی آیینی، فشردن آن با باریدن باران و درخشیدن -شود كه هوم و یا گیاه برای نمونه گفته می

خورشید ارتباط دارد و از سوی دیگر موبدی است ایزدی كه با كشته و قربانی شدنش سبب شکست شر است و او با حضور 

گیرد و در  او همچنین جنگاوری است كه در برابر شر قرار می. نظر، درواقع خواستگاه زندگی استفداكارانه اش در آیین مورد 

 (.94:1389هینلز،)میرد مرگ و كشته شدن خود نیز برای زندگی یافتن مردمان است كه می

او ایزد كشاورزی است و . استهمچنین بُرز، نام ایزدی است كه در اوستا نام او در كنار گیاه درمان بخش هوم آمده و ستوده شده 

خوانیم كه هنگام تولید باران  در بندهش نیز می(. 461:4933هینلز،)ها و تأمین خوراک است موكل است بر افزایش غالت و دانه

 (.64:4931.دادگی)كند پردازد و برز ایزد با او همکاری می توسط تیشتر، هوم ایزد به راهنمایی او می

سخن رفته است و عالوه بر هویت گیاهی آن، هئوم، نام ایزد ( دور كننده مرگ)ا هوم با صفت دورَئوشَه در اوستا نیز از هَئوم ی

های هوم در بندهش  درباره این ویژگی(. 433:4916اوشیدری،)درمان و درمانگری است كه در یسنای نهم از او یاد شده است

 :خوانیم كه می

 (31:4931.همان)«شود ا خورَد، بی مرگ میهر كه آن ر... هوم سپید درمان بخش پاكیزه،»

هوم در میان هندیان سومه نام دارد و آن را همان هوم زرد یا هوم . های هندی است بعد دیگر هوم ایرانی، تقدس آن در آیین

 .دانند كه تجلی درخت مقدس گوكَرن یا هوم سپید است و در مناسک به عنوان شربتی نیرو بخش وجود داشته است زمینی می

یاری  ها را در آزادسازی آب و ایندره هدد میشکست اژدهای بازدارنده باران را  ،49  اهی ورتره ه نیز،سوم های ودایی، در روایت

 (.943:4913مختاریان،)كند می

كشت همراهی با ایزد / ایزد درمانگر/ گیاه مقدس شفا دهنده و بخشنده بی مرگی: توان چنین بیان كرد پس، كاركردهای هوم را می

 ایزد مبارز و نابود كننده شر و بدی/ ارتباط با باریدن باران با قربانی شدن نمادین/ و كار
رپیتون به معنای نیم روز است و ایزدی به همین . شویم عالوه بر هوم و مشتقات آن در اساطیر ایرانی با نام رپیتون نیز روبرو می

ایزد اردیبهشت كه بر آتش موكل است و . شود موجب گرم كردن زمین می رپیتون، مركز تابستان است كه. نام بر آن موكل است

 یورش دیو زمستان به جهان، بود كه هنگامیکی از وظایف او این (. 239:4916اوشیدری،)نیز ایزد آذر با آن ارتباط تنگاتنگی دارند

های درختان  خصوص ریشه و درختان نمیرند و به  دارد تا گیاهان ی زیرزمینی را گرم نگاه میها گیرد و آب او در زیر زمین جای می

به و  ها بر بدی ها نمادی است از پیروزی نهایی نیکی ،بهار بازگشت ساالنه او در .دارد می  را در برابر یورش سرمای زمستانی پاس

 (.22:4911آموزگار،)ددا بخشی از مراسم نوروزی را تشکیل می شد، ای كه تقدیم رپیتوین می جشن و نیایشی ویژه  همین مناسبت

 اساطیر یونان و روم باستان 9-2

های ایزدین و گیاهی را در خود جا داده اند كه شاید نتوان به درستی محوریت را به یکی از  یونان و روم باستان بیشترین شخصیت

ی دارد و به یکی از اشکال رایج های دیگر، یک ایزد برجسته وجود دارد كه هویتی گیاه در یونان مانند عموم تمدن. این ایزدان داد

 در این باره، با گیاهان، باروری و كشت و كار ارتباط دارد؛ اما عالوه بر این ایزد برجسته الهه و ایزدان دیگری نیز وجود دارند كه به

در این . ن هستندطور متفاوتی با گیاهان و كشت و زرع مرتبطند و جالب آن كه از خاندان ایزد اصلی و به نوعی دخیل در روایت آ

 .شویم آشنا می 41ها با آدونیس، دمتر، پرسفونه، دیونیزوس، آتیس، آپولون دسته از اسطوره

ها، آدونیس بر  بر اساس اسطوره. ها به یونان راه یافته است های موجود از ایزدان آسیایی بوده است كه بعد ساس روایتبر ا آدونیس

چنان كه آفرودیت برای تنبیه پادشاه منطقه ای كه در پرستش او . اثر كینخواهی آفرودیت و از رابطه ای نا درست متولد شد

ولد آدونیس از پادشاه و دخترش شد و اگرچه پادشاه با فاش شدن این امر قصد كشتن كوتاهی كرده بود، از طریق جادو موجب ت
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ها آدونیس از میان تنها درخت و یا چوب متولد شده  دخترش را داشت؛ اما ایزدان از او حمایت كردند و در نهایت با این حمایت

داری به پرسفونه سپرد؛ اما او از باز پس دادن آدونیس آفرودیت با تولد این نوزاد شیفته زیبایی اش شد و او را برای نگه. است

برای داوری میان این دو، زئوس را انتخاب كردند و او بنا را بر این گذاشت كه آدونیس . امتناع كرد و میانه اش با آفرودیت بد شد

یس هم تصمیم گرفت كه تمام مدت آدون. یک سوم هر سال را با یکی از این دو الهه بگذراند و باقی سال را آزادانه انتخاب كند

شود كه آفرودیت توانست پرسفونه را قانع كند تا چهار ماه از بهار به بعد، آدونیس را  همچنین گفته می. سال را با آفردویت بماند

منع شده بود  ایزدان دیگر پس از دوره ای طوالنی پر گیر و دارد در نهایت در حالی كه از شکاراو نیز مانند . به زمین باز گرداند

بر اساس (. 43,46:4931گرانت و هیزل،)رویاند شود و افرودیت از خون او گل شقایق را می روزی در میانه شکار كردن كشته می

ها و طبیعت دانسته اند كه این امر به دلیل حضور و غیبت مدت دار او  روایت كه از آدونیس موجود است، او را ایزد رستنی همین

ها در ارتباط است و در انتهای این مجال به این امر خواهیم  در جهان زیرین است كه با رفت و آمد فصل در زمین و زندگی

 .پرداخت

توان  او را در اساطیر یونان در دو نقش می. های شناخته شده در اساطیر یونان است پرسفونه یکی از فرزندان زئوس و دمتر و از الهه

 :دید

هادس، ایزد جهان مردگان درآمد و تا  به دلیل ان كه در ماجرایی بی آن كه بخواهد به همسری: الهه جهان زیرین و مردگان -

 .ها ناچار شد با او در جهان زیرن زندگی كند مدت
زیرا این رفت . شود ماه از سال را برای زندگی به زمین بازگردد به عنوان الهه زراعت دیده می 6تا  4از آن جا كه او توانست  -

 (211:4931گرانت و هیزل،. )ها در پاییز دانسته اند را مانند پنهان شدن بذرها در تاریکی تابستان و رشد آن و برگشت او

هایی از یونان به طور عمده ای ایزد بانوی  او در بخش. دمتر ایزد بانوی باروری است،  نمود باروری خاک و حاصل خیزی آن است

دمتر همسر زئوس و مادر (. 461,464:4913ژیران،)و نظارت بر كشاورزی نیز بوده استها، ثروت كشتزارها و ایزد بانوی ذرت  میوه

گرانت و )دانند كه الهه بزرگ زمین و موجب باروری است الهه پرسفونه بود كه در اساطیر یونانی او را مادر خاک می

دگان، دچار غم بسیاری شد و این امر شود كه او هنگام از دست دادن دخترش پرسفونه در جهان مر گفته می(. 233:4931هیزل،

 (.34:4933حسنی جلیلیان،. خجسته)مانع رشد گیاهان گردید و در باروری طبیعت تاثیر گذاشت

شود كه گونه یونانی سومه در  دانند و گفته می او را به سومه هندی بسیار شبیه می. ایزد شراب و باروری طبیعت است  دیونیزوس

دانند در منابع موجود چیز بیشتری نیافتیم؛  در این مورد كه چگونه او را به سومه هندی مشابه می (.464:4913ژیران،)هند است

او در اساطیر یونان باستان سرگذشتی . رود كه به دلیل ویژگی حیات بخشی اش با سومه مشابه انگاریده شده است اما گمان می

دیگر ایزدان سرشار است از تجلی نیروهای آسمانی، تبدیل شدن ایزدان های آن مانند زندگی  مبهم و طوالنی دارد كه عمده رویداد

 ... های گوناگون، نبرد با نیروهای شر و به هیات

او در حالی در شکم مادر بود مادرش را از دست داد و با كمک پدر متولد . دیونیزوس از نسل دوم خدایان المپی و فرزند زئوس بود

گیاه انگور و راه توانست  او در دوره ای از حیات خود. معنای نام او دوباره متولد شده است. داردشد و نام او به همین امر داللت 

تقدس تاک برای او (. 233,233:4941گریمال،)رفت استفاده از آن را بیابد و به همین ترتیب انگور گیاه مقدس او به شمار می

همچنین یکی از گیاهان مورد عالقه گیاه مورد بود كه او   .ده بودچنان است كه چوب دستی ویژه اش با برگ و شاخه مو تزئین ش

عالوه بر (. 261,264:4941گریمال،)هادس، روح و حیات را به مادر خویش بازگرداند توانست با اهدای آن به ایزد جهان مردگان،

 .زوس انار روییدخوانیم كه از خون دیونی این گیاهان، همان گونه كه ابتدا بیان شد، در فرهنگ نمادها می

مادر او از میوه درخت انار یا بادام، او را باردار شد و اگرچه پدرش برای نابود كردن او و نوزادش دست . از ایزدان یونانی است آتیس

خجسته و )ایزدان و نیز مادربزرگش، توانست فرزند زیبایی به نام آتیس به دنیا آورد های به كارهای بسیاری زد؛ اما، با حمایت

او درگیر و دار رابطه ای . كرده است ها سیر می آتیس را جوان زیبایی تصویر كرده اند كه در دشت(. 39:4933حسنی جلیلیان،

دهد در برابر خدمت به سی بل هرگز با دیگری  گیرد و قول می مورد عالقه سی بل، مادر خدایان قرار می( و یک طرفه)عاشقانه

گردد و سی بل در برابر او خشمگنانه، با بركندن درخت حیات الهه زیبا، او را نابود  هه ای زیبا مینیامیزد؛ اما ناگاه گرفتار عشق ال

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

62 
 

سازد و این عمل او سبب مرگش  های مردی محروم می سوخت، خود را از ویژگی آتیس نیز كه از عشق آن الهه زیبا می. سازد می

های بنفشه  رود و از خاک آغشته به خون او گل رخت كاج از دنیا میشود كه آتیس در زیر د گفته می(. 423:4941گریمال،)شود می

 (.39:4933خجسته و حسنی جلیلیان،)روید می

های او در یونان، حضور او به عنوان ایزد خورشید است كه وظیفه  یکی از جلوه. آپولون از دیگر ایزدان شناخته شده یونان است

در . سیب رسانان به محصوالت بودآاز سویی نیز مانع و نگاهبان . ختصاص داده اندها و نخستین محصوالت را به او ا رسیدن میوه

هایی  بنابر روایت(. 32,33:4932ژیران،)دانند ها گیاهان مورد احترام و عالقه او را درخت گز، زیتون، نخل و درخت غار می اسطوره

وجود معنای تولد دوباره در نام و وجود ویژگی حیات  :قرار دادتوان در این نکات  كه بیان شد، محوریت ایزدان رومی و یونانی را می

ارتباط با / ایزدان كه مورد احترام و تقدس بود وجود گیاهان و نباتات ویژه/ نظارت بر كشت و كار و رویش گیاهان/ بخشی در اعمال

 ان كشته شدهرویش گیاهان از مزار ایزد/ جهان مردگان با حضور  موقت در آن و یا نجات دیگری از آن

 (بابل،آشور،سومر)اساطیر منطقه بین النهرین 9-9

دوموزی، نینورتا، : شویم مانند در این دسته از اساطیر با گروهی از ایزدان گیاهی در بابل، آشور و گروهی از ایزدان سومری روبرو می

 اشنان و الهار

در فهرست نام شاهان سومری دو نام . وز آمده استدموزی از ایزدان سومری است كه نام او در عبری و آرامی به صورت تم

نخست چوپانی كه پادشاه  شهر باب تی بیرا بود و دوم ماهیگیری به نام دوموزی كه بر شهر اوروک مسلط . دوموزی وجود دارد

و این از شد یکی پنداشته شدند  رود كه دوموزی به عنوان ایزدی الهی، با  آن كه شاه شهر اوروک معرفی می گمان می. شد

ای، دوموزی را در دو چهره ایزدی و  ؛ اما از نگاه اسطوره(444:4933لیک،)شود های دینی و آیینی اهل این شهر نمایان می سنت

شود و چهره دوم او نیز حضور به عنوان ایزد جهان مردگان و همسر الهه اینانا  بینیم كه ابتدا با نقش چوپان دیده می الهی می

 (.429:4913، دالپورت،ژیران، الكوئه)است

( سومری عشق،حاصلخیزی و جنگ  الهه)روایت او به این گونه است كه الهه اینانا. او به عنوان یک چوپان با دشت در ارتباط است 

 اینانا ابتدا انکیدوی. باید میان دو ایزد كشاورزی یعنی انکیدو و دوموزی به عنوان ایزدی چوپان، یکی را به عنوان همسر برگزیند

در متون سومری از عشق این دو بسیار سخن رفته است؛ اما . سپارد كند؛ اما در نهایت دل به دوموزی می كشاورز انتخاب می

حال آن . میرد زید و می ها تنها یک چوپان باقی مانده و در  دشت می انجامد و دوموزی بر اساس این روایت ها به فنا می سعادت آن

ها  بیند كه حاكی از تباهی گیاهان، نی او در این متون جدید تر، چهار خواب ناخوش می. ین نیستكه در متون جدیدتر سومری چن

( الهه گله داری)خواهرش گشتی نانا. است( یعنی چیزهایی كه با ریشه گله دار بودن او در ارتباط هستند)های آغل و خرابی ابزار

كند و از آن جا كه دارای نیروی پیش  بنابراین دوموزی را رهسپار بیابان میها را دیوان به وجود آورده اند؛  داند كه این خرابی می

پس از مرگ او اینانا در یک سو و گشتی نانا در سوی دیگر برای نجات . رساند گویی است، به مادرش خبر وقوع مرگ خود را می

ند  كه باید نیمی از سال را دوموزی و نیم ك كنند و در نهایت، الهه جهان مردگان تعیین می دوموزی از جهان مردگان تالش می

ها شبیه مرگ ساالنه و  دو موزی را با توجه به این روایت(. 443,446:4933لیک،)دیگر را خواهرش در جهان مردگان به سر برند

 .های سومری نیز اثبات كرده اند احیای دوباره گیاهان دانسته اند و این ارتباط فصلی را بر اساس تقویم

ها را دوموزی نام نهادند، در تقویم  گواری مربوط به او فراگیر بود چنان كه در تقویم شمال بین النهرین، یکی از ماهآیین سو

ها به شکل تموز، در عراق عرب به جای جوالی استفاده  استاندارد بابلی نام چهارمین ماه را دوعوز گذاشته بودند و همین نام

های دینی، ناپدید شدن دو موزی از دی تا اسفند ماه است و این ایام  بر اساس تقویم(. 424:4913ژیران، الكوئه، دالپورت،)شود می

 (.441:4933لیک،)شد داشته می در میان پرستندگان او جشن گرامی

ن ها حضور او به عنوان ایزد آبیاری و ایزد كشتزارا های عمده او در اسطوره یکی از نقش. نینورتا ایزد كشت، شکار و جنگ است

های مرتبط با  جشن. همسر او بائو نام داشت و خود، ایزد بخشنده نفس حیات به آدمیان بود. آورد است كه باروری به ارمغان می

ژیران، الكوئه، دالپورت )شد ها با تشریفاتی خاص و در نوروز برپا می این دو ایزد هر سال به عنوان جشن یادبود عروسی آن

،13,13:4913.) 
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نیز ایزدی است كه  نیدابا. دبودن افزونی گله و غالت و خوشی و  وفور نعمت بر روی زمین ایزدانی هستند كه مایه اشنان و الهار

  نوشتن و اعداد است و به انسان آگاهی او الهه دانش، .او صاحب اصطبل و گوسفند نیز هست .ها است رویش غالت و دانه بر موكل

: با توجه به این مطالب، نکات محوری موجود در ایزدان نباتی بین النهرینی از این قرار است(. 92,99:4934ابراهیمیان،)بخشد می

همزمانی / حضور موقت و مدت دار در جهان مردگان/ وجود نیروی پیش گویی/ ارتباط با گیاهان، دشت، كشت و كار و باروری

 ان و آغاز سال نوهای مربوط به ایزدان با پایان زمست آیین

 اساطیر مصری 9-4

مردم مصر و »: خوانیم كه از قول فریز می. توان در شخصیت اُزیریس جستجو كرد هویت ایزدان گیاهی بارز و اصیل را در مصر می

خیزد  می میرد و باز از مرگ بر غرب آسیا، نابودی و نوزایی ساالنه زندگی به ویژه زندگی گیاهی را به صورت خدایی كه هر سال می

 (64:4933,4936میهن دوست،)«كردند مجسم می

توان به  او سرگذشتی طوالنی و داستان وار دارد كه می. سرگذشت اُزیریس، بر اساس همین مرگ و بازایی ساالنه شکل گرفته است

 :طور خالصه به نکات اصلی آن این گونه اشاره كرد

گِب )همچنین او دلباخته دو برادر خود، ایزد زمین و ایزد سخن ایزدی. یزدان، رعمادر او، نوت، ایزد بانوی اسمان بود و همسر ایزد ا

همسر او، ایزد خورشید و خدای خدایان، . گیرد او آنچنان كه در میان ایزدان رایج بود از همسر و دو برادر خود بار می. بود( و توث

سال متولد نشود؛ اما نوت با همکاری برادرش ایزد سخن  های كند كه فرزندش در هیچ یک از روز به همین سبب او را نفرین می

نوت در هر یک از این پنج روز، فرزندی متولد كرد كه . شود با افزودن پنج روز به سال، نفرین همسر را باطل كند ایزدی، موفق می

لد شدند، در روز چهارم ایزیس از اُزیریس و هوروس در روز اول و دوم از رَع متو. هر یک در داستان اُزیریس نقشی بر عهده دارند

ایزد بانوی )اُزیریس با ایزیس. متولد شد و سِت و نفتیس در روز سوم و پنجم از گِب متولد شدند( ایزد سخنان ایزدی)ایزد توث

های نوین  او به پادشاهی مصر رسید و با قوانین و روش. كه از زهدان مادر دلباخته هم بودند و پیمان زناشویی بستند (غالت سبز

او به مردمش تمدن و كشاورزی آموخت و تالش كرد تا این امور را در سراسر دنیا . خود مردم را به آسایش و پیشرفت رساند

سِت در . درش سِت، همواره در تالش بود تا با نابود كردن او پادشاهی مصر را تصاحب كنددر تمام دوران زندگی او، برا. منتشر كند

نهایت موفق شد با ساختن صندوقی زیبا و همراه كردن چندی از یاران اُزیریس، بنا را بر این گذاشت كه هركس بتواند در آن 

ال اندازه اندام اُزیریس درست شده بود، با ترفندی صندوق جا بگیرد، آن را به او خواهد بخشید و از آن جا كه صندوق كام

ازبریس به این ترتیب كشته شد و صندوق حامل جسد او در میان رودها و . فریبکارانه موفق شدند او را در صندوق محبوس كند

پرداخت و هنگامی همسر عاشق او ایزیس تمام مصر را نعره زنان و شیون كنان به جستجوی او . البه الی گیاه گز پنهان رها شد

ایزیس با كمک ایزدان توانست درخت را بشکافد و جسد همسر را به . صندوق را یافت كه در میان درخت عظیم گز پنهان بود

به . بیابانی دوردست ببرد و پس از دمیدن جانی موقتی به او، فرزندشان هوروس را برای گرفتن انتقام پدر در زهدان جای دهد

خیزد و  های پاپیروس پنهان كرد، به خونخواهی پدر از سِت بر می حالی كه مادرش او را میان شاخ و برگهمین گونه هوروس در 

شود؛ اما اُزیریس كه ساكن و سلطان سرزمین مردگان بود و ایزیس، همسر او نیز در كنار او به زندگی  به جانشینی پدر انتخاب می

ارتباط : هستندبینم این روایت از ایزدان مصری نشان دهنده چند ویژگی  طور كه میهمان(. 21-26.:4933رزنبرگ،)ادامه داد

رفتن .../ ارتباط افراد خانواده با گیاه، باروری، زمین، آسمان و/ ایزدان گیاهی با كشت و كار، غالت و گیاهانی مانند گز و پاپیروس

 به جا ماندن فرزندی دلیر برای خونخواهی پدر/ با اوایزد گیاهی برجسته به جهان مردگان و سپس همراهی یکی از افراد خانواده 

 های  دیگر از اسطوره 9-3

ها، با آب و هوا در ارتباطند؛ اما، بعل، كه خدای  های سامی، نام چندین ایزد سامی است كه همه آن در اسطوره ،43ایزد برجسته بعل

ی حیات بخشی، حاصل خیزی در غالت و باروری در میان اصلی مردمان سرزمینی به نام اوگاریت بود، ایزد آب و هوا و نماد اصل

 (33,36:4933لیک، )رفت بشر و حیوانات به شمار می
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به قول محققان، آن چه از الواح . در سرزمین آناتولی اشاره كنیم 46هاتّی های توانیم به اسطوره تله پینو در اسطوره همچنین می

شود؛ اما همین مقدار به جا مانده تا آخر  های روایت، شروع می موجود در مودر این ایزد به جا مانده است، داستانی است كه از نیمه

 .سازد داستان، شباهت ساختاری و كاركردی او را با دیگر ایزدان نباتی، روشن می

توان در خشم و  علت این امر را می. های همانند خود، با گردش فصول در طبیعت، مرتبط است ، مانند اسطوره 4اسطوره تله پینو

شد و از همین  چنان كه هر سال، پیش از زمستان، چیزی او را به خشم آورده و او از همه پنهان می. گریز بی دلیل او جستجو كرد

؛ زیرا، پس از بازگشت او، حاصل خیزی و باروری نیز باز (49:4933روزنبرگ،)طبیعت دانسته اندرو او را ایزد باورور كننده 

 . گشت می

از . آورد نبود او در زمین رویدادهای ناخوشایندی را به وجود می. شود شود كه تله پینو از همه پنهان می داستان او از آن جا آغاز می

این ....ها، نارسیدن غالت و ها، عدم آمیزش انسان دان گرفته تا بی توجهی رمه به برهها و افسردگی ایز خاموش شدن آتش در اجاق

شود تا ایزد خورشید با همکاری ایزد هوا و ماد ایزدان به جستجوی او بپردازند و در نهایت هنگامی كه به وسیله  امور موجب می

كند و همین امر موجب خشم او و رویدادهای بدتری  یدار مییابند، نیش زنبور تله پینو را از خوابی سنگین ب زنبوری او را می

گردانند  در نهایت، ایزدان با كمک جادوگری توانا، تله پینو را از خشم و ناراحتی رها كرده و به میان موجودات دیگر باز می. شود می

له پینو با كمک معشوق خود كه دختر در شکل دیگری از این روایت، ت. گردد و با بازگشت او دوباره حاصل خیزی و بركت باز می

 (.33,31:4933لیک،)زاد كنند و مایه بازگشت باروری شوندآشوند ایزد خورشید را با غرامتی سنگین  دریا است، موفق می

 های ساختاری بررسی شباهت -4

برخی از این . نباتی مشاهده كرد ای مشابه را در داستان ایزدان توان عناصر داستانی و اسطوره از مطالبی كه تاكنون ارائه شد، می

، به جاماندن ردپای سیاوش در ...ارتباط سیاوش با دوموزی، آتیس و: هایی مورد مطالعه قرار گرفته است، مانند موارد، در پژوهش

ان در ها، بررسی نقش ایزد بانو های نوروزی ایران مانند وجود حاجی فیروز، بررسی رستن گیاه از خون قهرمان در اسطوره آیین

؛ اما آن چه پس از بررسی روایت چندین ایزد گیاهی، بر ما روشن شد، وجود امکان بررسی این موارد ....رستاخیز گیاهی و باروری و

از چندین منظر گوناگون است و ما تمركز خود را در  این مجال، بر بررسی اسطوره شناختی ساختار روایت این ایزدان و شباهت 

 :توانیم به دو دسته  شباهت اشاره كنیم ایم كه بر همین اساس می داده ها قرار خویشکاری آن

 ها در میدان اسطوره خویشکاری آن: دسته اول

 ها ها و روایت آن هایی در عناصر اسطوره ساز این شخصیت شباهت: دسته دوم

 شباهت در زیرساخت اسطوره ای 4-4

ها، با نقش ایزد كشاورزی و یا حاصل  اگرچه تمام آن. ایزدان روبرو هستیمهای مشابه این  ها، با كاركرد در دسته اول از شباهت

 .های مشترک دیگر نیز میان برخی از این ایزدان وجود دارد خیزی شناخته شده اند، اما برخی خویشکاری

 نقش ایزد ناظر بر چوپانی و گله داری در كنار نظارت بر باروری 4-4-4

. هایی مرتبط با گله داری داشته اند هایش چوپان بوده است و اعضای خاندان او نیز نقش ز روایتمانند دوموزی كه اساسا در یکی ا

همچنین نیدابا، دیگر ایزد برخواسته از بین النهرین، عالوه بر نظارت بر رویش غالت، صاحب اسطبل و گله نیز بوده است و یا نبود 

 .د گوسفندان و رمه را نیز دچار نیز نقصان كردتله پینو كه عالوه بر ایجاد زیان در غالت، زاد و ول

 ایزد درمانگر و حیات بخش 4-4-2

هوم با صفت دور كننده مرگ در اوستا و بندهش، بازگرداندن روح مادر، . چنان كه در مورد هوم، دیونیزوس و نینورتا چنین است

در : ها توسط دیونیزوس و یا نینورتا كه همسر ایزدی بخشنده روح حیات به آدمیان به عنوان ایزدی مبارز در برابر نیروی شر و بدی

های سودابه، دیونیزوس  ؛ همچنین مبارزه و پیروزی دوموزی با دیوان ویران گر آغل، نبرد سیاوش با فتنهمورد هوم، رپیتون و سومه

مانند هوم و فشردن آن برای طلب : ها اشاره دارد ها و یا بارش باران كه به كاركرد باروری آن ارتباط با آب... و نبرد با نیروهای شر و
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های زیر زمینی، همکاری تله پینو برای  بازدارنده باران است، رپیتون و گرم كردن آبباران، سومه كه قهرمان كشنده اژدهای 

 ...ها و بازگرداندن باروری با معشوق خود، دختر دریا، ارتباط مستقیم بعل با آب و هوا و بارش

 شباهت عناصر اسطوره ساز 4-2

ها را  به طور كلی این شباهت. در روایت این ایزدان اشاره كردای موجود  ها، باید به برخی از عناصر اسطوره در دسته دوم از شباهت

 :ها قرار داد توان در این دسته می

 هایی در معنای نام ایزدان گیاهی وجود شباهت 4-2-4

به برای نمونه، نام سیاوش و  دیونیزوس . اشاره دارد... ها به باروری و حیات و آن چنان كه تحلیل زبان شناسانه یا لغوی نام آن 

 معنای دوباره متولد شده

 ...تاثیر نقش اعضای خانواده و 4-2-2

ها از ایزدان اصلی مانند ایزد آب، خورشید، آسمان  های ایزدی به نام بوده اند، پدر و مادر آن ایزدان نباتی برجسته، عموما از خاندان 

مانند این موارد كه . ی با عناصر طبیعت مرتبط بوده اندبوده اند و همچنین دیگر اعضای خاندان و یا افراد داستان نیز به نوع... و

و زئوس ایزد ایزدان، دیونیزوس فرزند ( مادر خاک و الهه كشت و كار)سیاوش و مادر پری چهر او، پرسفونه فرزند دمتر: بیان شد

، (الهه گله داری)اهرشو خو( الهه حاصلخیزی)دیگر زئوس، آپولون كه خود ایزد خورشید است، دوموزی در كنار اینانا همسرش

 ...، تله پینو و همسرش دختر دریا،  و(الهه غالت سبز)اُزیریس فرزند ایزد خورشید در مصر در كنار همسرش

های  های میان ایزدان نباتی است چرا كه به علت همین غیبت این مسأله یکی از مهمترین شباهت: غیبت موقتی از زمین و طبیعت

ها همانگونه كه دیدیم، با خشکسالی و نقصان  ها مرتبط داستنه اند؛ زیرا، با نبود آن گردش و تغییر فصلها را با  موقتی است كه آن

این . شویم كه به تغیر طبیعت در بهار و زمستان شباهت دارد ها با باروری و حاصل خیزی روبرو می در محصوالت و با بازگشت آن

نمادی )توان گفت كه عبور سیاوش از آتش ها می شود و بر اساس این شباهت یویژگی چنان كه دیدیم در عمده این ایزدان دیده م

نیز به نوعی عدم حضور او است در دنیایی كه باز گشت او مایه بازگشت پاكی، صلح و حیات دوباره به آن ( از خشکسالی و گرما

 .  خواهد بود

 های موقتی شباهت در علت این غیبت 4-2-9

: مانند. ها به دلیل وجود اشتیاق و عالقه  ایزدبانویی است برجسته نسبت به ایزد آنها وم اسطورهغیبت ایزدان گیاهی در عم 

هادس  دلباختگی آفرودیت نسبت به آدونیس، انتخاب عاشقانه دوموزی توسط اینانا، به خدمت گرفتن آتیس توسط سی بل، عشق

بینیم عمده ایزد بانوان  همانگونه كه می. نسبت به سیاوشنسبت به پرسفونه و ازدواج با او و همچنین عشق نادرست سودابه 

ای  ها با ایزدان گیاهی یادآور ازدواج مقدس میان ایزدان اسطوره ها عمدتا ایزدان مادر بوده اند و ارتباط آن دلباخته در این روایت

 . است

 ها شباهت در زمان برگزاری آیین 4-2-4

ها، مقارن است با بهار، فصل  اری آیین ستایش و یادبود ایزدان گیاهی در عموم اسطورهای، زمان برگز های اسطوره بر اساس داده 

 .این نکته ای است كه در روایت ایزدان نباتی مذكور، به تفضیا از آن سخن گفتیم... درو و

 به جا ماندن خونخواه 4-2-3

ماند و یا فرزندی كه در هر دو حالت به طور مشترک  جا میها، عموما یا از او گیاهی بر  پس از مرگ ایزد و قهرمان نباتی در روایت 

یا ساكن در جهان )؛ اما در مورد فرزند بر جا مانده، تداوم حیات ایزد كشته شده.به تداوم و حیات دوباره آن ایزد اشاره دارند

ماندن فرزندش هوروس، همچنین در بینیم و به جا  این مورد را در مورد ازیریس می. گیرد ، با انتقام جویی فرزند شکل می(زیرین

همسر و خواهر دوموزی، همسر ازیریس : همچنین مواردی مانند. مورد سیاوش باید به وجود كیخسرو و اسب سیاه او اشاره كنیم

 .كه با سوگواری و دلدادگی در جستجوی ایزد گمشده و در پی سامان بخشیدن جهان بوده اند... و

 ارتباط با گیاهان 4-2-6

 :رود ها به شمار می های آن ایزدان كشاورزی با گیاهان از بارزترین ویژگی ارتباط
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مانند تولد از میان گیاه یا درخت چنان كه آدونیس متولد شد، :  وجود گیاهانی ویژه و مورد احترام در زندگی این ایزدان( الف

 ت گز، زیتون، نخل و درخت غار برای آپولونداشتن گیاهانی ویژه و مورد احترام مانند مورد و انگور برای دیونیزوس، درخ

ها  روییده شدن و یا به جا ماندن نوعی گیاه از ایزد گیاهی، در عموم اسطوره: روییده شدن گیاهی ویژه از خون ایزد كشته شده( ب

دهد و  نشان میاین بازگشت و جریان داشتن در روح گیاهی، به خوبی بازگشت و حركت ایزد را در چرخه طبیعت . شود دیده می

این نکته در اساطیر ایرانی، بین النهرینی و یونانی، بیش از اساطیر دیگر . شود همراهی او با رویش و حیات دوباره را متذكر می

روید، انار از خون دیونیزوس و شقایق از خون  چنان كه دیدیم در اساطیر یونان، بنفشه از خون آتیس می. پردازش شده است

روید  گونه كه بیان شد بر اساس شاهنامه از مکانی كه خون سیاوش بر آن ریخته است درختی مید سیاوش نیز هماندر مور. آدونیس

 .كه نشان از سیاوش دارد و همواره سبز است خرم

  گیرینتیجه -3

كشت و كار در اساطیر ایزدان ناظر بر  ها اشاره كردیم، بیان این نکته الزامی است كه اسطوره گذشته از تمام مواردی كه به آن

ها  ها پرداخته و شکل گرفته است؛ بنابراین، در عموم اسطوره گوناگون، از آن جا كه بر اساس توجیه و تبیین دگرگونی طبیعت و فصل

در برخی مناطق، ایزدان كشت و كار، ایزد بانوان . شود ها دیده می های گوناگون منطبق با فرهنگ و تمدن سرزمین و در شکل

 .دند و در برخی موارد نیز ایزدان مرد بر باروری و كشاورزی ناظر هستندقدرتمن

با مرد ساالر، اعراب   در بین ،ولی؛ اند مادینه بوده  دامداران اغلب دارای خدایان نر و كشتکاران دارای خدایان  شاید بتوان گفت كه

خدایان نرینه اعتقاد   نیز اگرچه به (ها و مادها پارس)انایرانی. ایزدبانوی جنگ دیده شده استسکاها نیز در میان  خدای مونث و 

در (. 91:4934ابراهیمیان،)متاثر از تمدن بین النهرین بودو اعتقاد آنها به ایزد بانوان ، نبودند  داشتند ولی با ایزدان مونث نیز بیگانه

ها در  در برخی پژوهش. و یا خدایان نرینه دانست توان به طور حتم این نقش را متعلق به ایزد بانوان مورد ایزد كشاورزی نیز نمی

ها، همان ایزد بانوانی هستند كه به  مورد ایزد كشاورزی، تمركز بر ایزد بانوانی است كه ایزدان كشت و كار خوانده شده اند و عمده آن

شت و عدم حضور ایزد گیاهی بندند و موجب تغییر سرنو ها دل می طور مستقیم در زندگی ایزدان نباتی نقش داشته اند، به آن

و البته تعداد ایزد بانوانی كه مانند پرسفونه به دلیل حضور موقت در زمین، خود به عنوان ... مانند آفرودیت، دمتر و ایزیس و. شوند می

ها  ی در اسطورهبر همین اساس و با توجه به آن چه در مورد ایزدان گیاه. شوند نادر است ها شناخته می الهه ای موثر در تغییر فصل

های برجسته و شناخته شده، عمده ایزدان كشاورزی و حاصل خیزی،  توانیم نتیجه بگیریم كه در اساطیر تمدن ایم، می مطالعه كرده

های میان این ایزدان مورد نظر ما بود و ساد شد،  ها و شباهت آن چه به عنوان بررسی زیرساخت. ایزدان نرینه و گیاهی هستند

توان داستان او را یک  ها داستان پردازی شده است و البته به درستی نمی د كه سیاوش، به شکلی استادانه بر اساس آنمواردی هستن

 . ای مستقل و یا مرتبط به یک اسطوره گیاهی ویژه دانست روایت اسطوره
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 فکر روز: تهران. ابوالقاسم اسماعیل پور . فرهنگ اساطیر یونان(. 4913. )ف. ژیران .1

 كاروان: تهران. ابوالقاسم اسماعیل پور . اساطیر یونان(. 4932. )ف. ژیران .3

 فکرروز: تهران.ابوالقاسم اسماعیل پور . هنگ اساطیر آشور و بابلفر(. 4913. )ف، گ، ل. ژیران، الكوئه، دالپورت .3

 پیمان : تهران(. بر اساس چاپ مسکو)شاهنامه(. 4934. )ابوالقاسم.  فردوسی .41

 توس:تهران. مهرداد بهار. بندهش(. 4931) .فرنبغ دادگی .44
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 فرهنگیعلمی : تهران. احمد طباطبایی. اساطیر ایرانی(. 4939. )آلبرت جوزف. كارنوی .42

 نشر نو: تهران. ملیحه كرباسیان. مصور نمادهای سنتی فرهنگ (.4936.)جی سی كوپر، .49

 ماهی: تهران. رضا رضایی. فرهنگ اساطیر كالسیک(. 4931. )مایکل و جان. گرانت، هیزل .44

 دانشگاه تهران: تهران. احمد بهمنش. فرهنگ اساطیر یونان و روم(. 4941. )پیر. گریمال .43

 طهوری: تهران. رقیه بهزادی. فرهنگ اساطیر شرق باستان(. 4933. )گندولین. لیک .46

تصحیح مدرس . ترجمه ابو نصر احمد بن محمد بن نصر القبادی. تاریخ بخارا(. 4934. )ابوبکر محمد بن جعفر. نرشخی .41

 بنیاد فرهنگ ایران: تهران. رضوی

 اساطیر: تهران. چاپ سوم. ن فرخیباجال. شناخت اساطیر ایران(. 4933.)جان راسل. هینلز .43

 مقاالت 

 (بهمن و اسفند. )24و  29شماره . كلک(. 4911. )«نوروز: نقد و نظر» .ژاله  .آموزگار .4

. كتاب ماه هنر . «های ایزد بانوان ایران و بین النهرین ها و تفاوت كاركردها، شباهت»(. 4934) .حسن .ابراهیمیان .2

 (مهر و آبان) .31و  43شماره 

تحلیل داستان سیاوش بر بنیاد ژرف ساخت اسطوره الهه »(. 4933. )فرامرز و محمدرضا. حسنی جلیلیان. خجسته .9

 36تا13ص (. بهار) 64شماره (. دانشگاه شهید بهشتی)یاتادب یخرتا. «باروری و ایزد گیاهی

ادبیات غرفانی و اسطوره . «بررسی تطبیقی عناصر طبیعت در شاهنامه»(. 4931. )رحیم و امیررضا. كفاشی. كوشش .4
 436تا423ص (. پاییز. )24شماره. شناختی

ص (. تابستان. )42شماره  .ایران شناسی  .«اسطورهیک  های پراكنده پاره: اوخش و بالدرسی»(. 4913) .بهاره .مختاریان .3

 943تا914

اسفند  و . )49و  42شماره . یرودك. «نماد گیاه و گیاه درمانی در باور عامه»(. 4936و 4933. )محسن. میهن دوست .6

 (ینفرورد

 (پاییز. )42شماره . مطالعات ایرانی  .«های سیاوشی بازجست اجزای آیین»(. 4936. )مریم .وسیوطا نعمت .1

 

 فشردهلوح 

نشر دانشگاه : تهران. «گنجیه جامع و منحصر به فرد لغت و ادب فارس: لغت نامه دهخدا »(. 4934. )دهخدا. علی اكبر -4
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