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 چکيده
 سرنوشاتي، كها  اساايير گريزناپايير ساير در كاه هساتند دوبااره بااززايي و مرگ ايرانيِ ةاسطور گياهيِجفت، سودابه و سياوش

 تصااوير در، نگارنادگان هاایپژوهش بنياد بر. است خورده رقم برايشان النّهري بي  باززايي و مرگ ةاسطور گياهيجفت همچون

 در. شاوندمي مارگ فارودي  جهان به آنان هبوط و يگياه ايزدان مرگ سبب، آب ايزدبانوان، گياهيجفت دو اي  با پيوندخورده

 ظهاور خاساتگاه بررساي و يادشاده اسايير تطبيقي تفسير و خوانش به گرااسطوره نقد ةشيو با تا اندكوشيده نگارندگان، جستار اي 
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 دريافات. شاد خواهاد اشاره عربي و فارسي ادب و شعر از هايينمونه در رستاخيز و قرباني ةمايب  و فرودي  عالم به هبوط مضامي 

 - بازرگ جايگااه در آب بار، تمادّن دو در اساطوره پديداری خاستگاه سويک از كه دارد آن از حكايت، حاضر جستار فرجامي 

 خاساتگاه دارای، تمادّن دو در هاساطور ةمايب ، سوی ديگر از و است استوار يبيعت زندگاني ةمايب  عنوان به و گياه و زينهسب مادر

 نمودهاای كاه روست همي  از و است خشكسالي ةغلب و اندک جوّی هایريزش با متغيّر جغرافيايي و اقليمي شرايط از رمتأثّ آييني

 و فولكلاور ةعاميانا اشاعار و اسات بازياابي قابال بااران یتمنّاا و آب هاایآيي  در همچنان نيز اضرح روزگار تا اسطوره اي  آييني

 .  است ساخته جاودانه را اسايير اي ، معيار زبان ناب هایسروده

 .  روشنايي، آب، النّهري بي  تمدّن، ايران تمدّن، گياهيجفت :کليدی واژگان

                                                           
 22/6/1331 پييرش: تاريخ   23/3/1331 دريافت: تاريخ .1

 seddighi@ferdowsi.um.ac.ir مسئول: نويسندة رايانامة .2

 farzaneh.zarei1393@gmail.com. رايانامه: 3



 1331تابستان ، 22، سال ششم، شمارة نامة ادبيّات تطبيقي/ كاوش116

 پيشگفتار. 5

 تعریف موضوع. 5-5

اساطورة ساياوش و  در توانمي گياهي راجفت اسطورة های نخستي صورت تري تري  و برجستهكه  از يكي

حقيقات . كارد النّهري  مشااهدهبي  تمدّندر  (عشتار و دوموزی و اينانا )تموز و اسطورة ايران تمدّنسودابه در 

 واقا  در هااآن رستاخيز مرگ و زيرا دارند؛ استوار پيوندی، با يبيعت، ايزدان و ايزدبانوان گياهي آن است كه

هاای تمادّندر  گيااهي باا يبيعات ايا  خادايان و ارتباط پيوند دهد ورخ مي يبيعت و بهار زمستان زمان باهم

دارای نمودهااای ، فينيقااي و فارسااي، سااامي، هااای سااومریتماادّنمتعادّد منطقااة خاورميانااه و از آن جملااه در 

در دو  اساايير اي  دساته از الگوهای تري كه  از يكي، گياهي خدای خون از گياه روييدن گوني است؛گونه

 يبيعات باا سرسابزی را گيااهي خادای استوارتر هرچه پيوند امر اي  كه مورد بحثِ نوشتار حاضر است تمدّن

كاه  -در جهاان فارودي   بااروری و سابزينه از دوران هباوط از آن رو كه پس از گاير خادای دهد؛مي نشان

در . گرددباازمي يبيعات به سرسبزی، ديگربار با رستخيز او در بهار -قارن با زمستان يبيعت است زمان و مهم

هاای عامياناه پيوند آن با آيي ، گياهي و رستخيز دوبارهاي  سرگيشت شگفت اسطورة جفت ،ش روجستار پي

 .  گيردر ميتوصيف و تحليل دقيق قرا، مورد خوانش، تمدّنهای زبان معيار دو و نمودش در سروده

 ت و هدفيّاهمّ، ضرورت. 5-2

كاربسات ايا  ، نگارش جستار حاضر را به عنوان يک ضرورت در ذه  نگارندگان مطرح نموده اسات آنچه

های فارساي و عرباي باوده اسات؛ از اسطوره از ديرباز تاكنون در ادبيّات به عنوان بنياد اصلي بسياری از سروده

فرخاازاد و ساپهری در ادب فارسااي و از امار القيس تااا ، هاای شااملوودهساار -فردوساي تااا عاشاقانه  شااهنامة

كاه دب عرباي؛ از ايا  رو و ن ار باه ايندر ا... ادونايس و، بياتي، سياب، خليل حاوی، سرايندگان مكتب تمّوز

 و اياران هاایتمادّن در آن پدياداری خاساتگاه بررسي تطبيقي يک از جستارهای مرتبط با اي  اسطوره بههيچ

ماية اصلي اساطوره اند تا با خوانش تحليلي ب پديدآوران در جستار حاضر كوشيده، نپرداخته است رودانميان

هايي چناد از شاعر های فولكلور و نيز چگونگي نمود اي  اسطوره را در نمونهپيوند آن را با آيي ، تمدّندر دو 

 .  نو فارسي و عربي مورد توجّه قرار دهند

 های پژوهشپرسش. 5-9

 خاساتگاه عباارت اسات از اينكاه ؛پي پاسخگويي بادان هساتند پرسش بنياديني كه پديدآوران اي  جستار در

هاای ها ل تمادّنان گيااهي در ايزدباانوگيااهي و تقادّا ايازدان و اساطورة جفات حقيقي پديداری و نمود
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 تمادّنو ساودابه در و ساياوش  النّهاري باي  تمادّنگياهي دوموزی و عشاتار در خصيب با تمركز بر دو جفت

 است؟ شعر نو فارسي و عربي بازتاب يافته ماية اي  اسايير چگونه درب  ايران چيست و

 پيشينة پژوهش. 5-3

كاه هرياک باه نوباة خاود  اسات شده نگاشته ارزشمندی آثار، فارسي و عربي ادبيّات در گياهيجفت دربارة

هاای ذيال توان به نمونهائه نمايند؛ از جملة اي  آثار مياسطورة كه  را ار اي  از روش  تصويری تا اندكوشيده

هاای مياان داساتان يوساف و زليخاا و ساياوش و برخي مشاابهت»، (22-26: 1311محمدی )اشاره نمود: خان

 بااروری الهاة ساختژرف بنياد بر سياوش داستان تحليل»، (36-11: 1323؛ خجسته و حسني جليليان )«سودابه

؛ نحاوی و اميناي «ای از يک مادرخادابازمانده، سودابه»، (121-161: 1331ی و موسوی )؛ مرد«گياهي ايزد و

روزباه و  ؛«(مشاابه در اساايير و ادبياات ملالبررساي تطبيقاي ماوارد ) سياوش و سودابه»، (133-166: 1332)

فادر  زليخاا و يوساف و، سودابه و سياوش) بررسي تطبيقي الگوهای عشق ممنوع»، (211-111: 1332ايازی )

باه سرگيشات ، ای هرچناد گايرا و كوتااهحتّي اشااره، شايان ذكر است كه در اي  دسته از آثار« (و هيپوليت

ترديد خاساتگاه پيادايي بي، مشابه دوموزی و اينانا )تموز و عشتار( در تمدّن بي  النهري  نشده است و پيامد آن

ار نگرفته است؛ از ديگر آثاارِ پيونادخورده باا های ذكر شده قراسطوره نيز هرگز محلّ بحث و اهتمام پژوهش

 بررسي تطبيقي قصه حضارت يوساف، يوسف و سياوش»، (1312آيتي )مقاالتي است همچون ، بحث حاضر

بررساي »، (33-11: 1323رضاايي دشات ارژناه ) ؛«)ع( در قرآن كريم و داستان سياوش در شاهنامه فردوساي

پيوناد آناهيتاا و » ،(331-313: 1331معيني ساام و خساروی ) و« تطبيقي سياوش، اوزيريس و آتيس -تحليلي 

هاای ياک ساو از معادلاة هاا و ويژگايها نيز تنها به بررسي تطبيقي شاخصكه اي  دسته از نگاشته« ايشتر بابلي

ياک از ايا  دو دساته هايچ ويژهبهاند و آن هم نه در دو تمدّن فارسي و سامي و اسطورة جفت گياهي پرداخته

 .  اندرويكرد و توجهي به جنبة پديدارشناختي و خاستگاه پيدايي دو اسطوره نداشته، د شدهآثار يا

 روش پژوهش و چارچوب نظری. 5-1

باا كاربسات روش نقاد  های بنيادي  پژوهشدر راستای يرح پاسخ برای پرسش نگارندگان، در نوشتار حاضر

 آغااز تاا در كوشيد خواهند و دوموزی سياوش اسطورة دو پس از يک رويكرد شناختي كوتاه بهگرا اسطوره

 پيادايش خاساتگاه بررساي به سپس. النّهري های ايران و بي تمدّنديرينة دو اسطوره در  بر باشند داشته گيری

جهات . و نيز بازخواني نمود اي  اسايير در شعر نو فارسي و عرباي خواهناد پرداخات تمدّندو  در اسطوره دو

پدياداری اساطورة  مشاترک تأثيرگايار در هایسااختو ژرف ی همساان بنياادي بساترها، نيل بدي  مقصود
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نقاش ، های مرتبط با آب و گيااهآيي ، آييني -فرهنگي ، با تكيه بر متغيّرهای اقليمي و جغرافيايي گياهيجفت

 وردو نياز روايات سارايندگان ناوپرداز از ايا  اساايير ما تمادّنو جايگاه زن در پديداری اي  اسطوره در دو 

 .  گرفت خواهد قرار بررسي

 پردازش تحليلی موضوع. 2
 تمدّن دو در گياهیجفت ةاسطور ةمایبنگذاری بر . 2-5

 ایران تمدّن در سودابه و سياوش ةاسطور ةمایبن ررسیب. 2-5-5

 از كاه باود اياران شااه، كااووا پسار، ساياه اساب ةدارند معني به ؛سياورش  و سياوخش، سياووش، سياوش

 سرنوشات و بختاينگون از اخترشناسان، آغاز همان از اشكنندهخيره زيباييِ وجود با ؛شد زاده ورانيت مادری

 گاير در و گردياد وی تربياتو  تعلايم دارعهاده، شااهنامه نامادار پهلاوانجهاان، رساتم. دادناد خبار او شوم

 ؛درناداد تا  وی ةخواست به و نگرديد او عشق دربند سياوش ولي باخت دل او بر سودابه شانامادری، روزگار

 آسايبي آنكاهبي كرد گير آتش از خويش گناهيبي اثبات برای او و ساخت هممتّ خيانت به را او سودابه پس

 كاارگزاران از ويساه پياران، زمي تاوران در. شاد افراساياب باا جنا  راهاي، بادبيني از رهاايي بارای و ببيند

 دختار فارنگيس، ساياوش، او پيشانهاد باه بعادها و آورددر ساياوش همساری باه را جرياره شدختر افراسياب

 وی خاون و گرفتاه خشم، سياوش بر افراسياب، ايرافيان حسادت پي در سرانجام... گرفت زني به را افراسياب

. گرفات ناام سياوشاان خاون كاه رويياد زماي  از گيااهي، ساياوش خون از، همان زمان در و ريخت زمي  بر

   (161-163 :1332، عمران نياذبيح)

   النّهرینبين تمدّن در عشتار و ادونيس، تمّوز ةاسطور ةمایبن بررسی. 2-5-2

 النّهاري باي  در بااروری و حاصلخيزی، زندگي خداوندگار، (ادونيس يا تموز) دوموزی، پسي  اساييرِ بنياد بر

، فارودي  جهاان باه هباويش و خاوک، رواياات برخاي در ياا و گراز توسّط شدنش كشته با كه بود فينيقيه و

 جهات (عشاتار) ايناناا و گرفات دربار را زنادگي هاایساازه تماام و زماي ، قحطاي و يخبندان، نيستي، مرگ

 عباور آن ةدرواز هفات از و گشته فرودي  جهان راهيِ، حاصلخيزی و سرسبزی ةسرچشم و تموز بازگرداندن

 بنيااد بار كاه حاالي در يافت را تموز، خويش شوكت و شكوه دادن دست از و بسيار هایرنج از پس و كرده

 بار او خاون قطارات جاای از و گشاته چكاانخاون و برداشاته زخم، پاهايش، تموز يافت  برای روايات برخي

 نهار آب و شسات را خاود، لبناان در اباراهيم نهار آب در عشاتار پاس ؛بود روييده نعمان شقايق يا الله، زمي 

 و سرسابزی سارآغاز و يبيعات ةدوباار برداشات  سر با راههم، بهار آغاز در گياهيجفت اي  و گشت گلگون

 .  بازگشتند زندگان جهان به كشتزارها حاصلخيزی
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 - باود هشاد عاشاقش، (افروديت) عستاروت كه - آدون خدای روزی، اسطوره اي  از، ديگر روايتي بنابر 

 خاون پاس شاد؛ كشاته افروديات ديادگان برابار در و زخماي، (خاوک) گراز يک توسّط لبنان هایكوه در

 بار او خاون اتقطار جاای از و ساخت گلگون را آبش و ريخته (رودخانه) چشمه آب درون به آدون یخدا

 اقاوام و شاد نامياده نعماان شاقايق، (نعماان) آدون خادای هایزخم ياد به كه برآورد سر گلي نيز زمي  روی

 خاون تاا گرددبازمي جاهمان به آدون خدای ،بهار فرارسيدن با سالهمه كه باورند اي  بر سوريه و لبنان فينيقي

 عساتارت بازرگ معبد بقايای اكنونهم و بسپارد زمي  خاک به و رودخانه آب به يقربان يک بسان را خويش

 افقاای روساتای هاینزديكي در و خوانندمي ابراهيم نهر را آن، امروزه كه دارد وجود ادونيس ةچشم كنار در

 .  (Frazer, 1971: 400) پابرجاست لبنان

 باه، ايراناي رةاساطو در كه دهدمي نشان ايران و النّهري بي  در گياهيجفت ةاسطور دو زمانهم بازخواني 

 صايفي انقا ب آغااز باا زمانهم فرودي  جهان به گياهي ايزد هبوط و يبيعت مرگ نماد، سياوش رفت  آتش

 و اسات بهار فرارسيدن با زمانهم، يبيعت خيزرست و دوباره زندگي از نشان، آتش از وی آمدن بيرون و است

 جهاان در گيااهي زندگي و يبيعت فراگير مرگ معادل فرودي  جهان به تمّوز هبوط، يالنّهرينبي  ةاسطور در

 عشاتار، گيااهي یايزدبانو همراه به بهار آغاز در او بازگشت و است زمستان و يخبندان دوران آغاز و زندگان

 بهاار آغااز در گياهاان و هاارساتني ةديگرباار رسات  و يبيعت جهان در زندگي رگيریازس با مقارن و معادل

 در تكرارشاونده بهاارِ و خازان از الگاوبرداری ایگوناه و رساتاخيز و مارگ نماياانگر، اسطوره دو اي  است؛

 دمجادّ يااتح و دوماوزی دوبارة بازگشت با بهار، اسطوره بنياد بر النّهري بي  تمدّن در كه است يبيعت جهان

 .  رسدفرامي كيخسرو هيأت در ايران در و او

   تمدّن دو در گياهیجفت ةاسطور گيریشکل خاستگاه واکاوی. 2-2

 اسطوره دو پدیداری جغرافيایی خاستگاه خوانش. 2-2-5

 ایران در اسطوره پدیداری جغرافيایی خاستگاه. 2-2-5-5

 يخبنادان آخاري  از پايش ساال هازارده حادود از گياهي انايزد اهمّيّت، آن پيامد و درختان و گياهان تقدّا

 منطقاة، پايش ساال هازارده حادود از و هايخبنادان آخري  از پس كه رو آن از است مشهود، ايراني اقوام نزد

 سامت باه و شاد عاو  هاباران جهت ؛نهادند يخشك به سر پامير ف ت تا آسيا غرب، عربستان، آفريقا شمال

 و كارد دنيخشاك باه شاروع اياران و غرباي سايایآ، آفريقاا شامال منايق ترتيب بدي  و داد مسير تغيير اروپا

 اساايير و هااآياي  در هااخشكساالي ايا  تاأثير و يافات كااهش ایفزاينده شكل به منايق اي  در هاندگيبار
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 باه، دوماوزی و شساياو ةاساطور همچون النّهري بي  و ايران اسايير هایمايهدرون در ويژهبه و يادشده منايق

 كها  ايرانياان باورهاای، ديرگااه از چنانكه (262-261 :1311، بهار) است بازخواني قابل و يافته نمود يروشن

 روح وجاود باه قائال... و بااران، خااک، آب، گيااه بارای آنان و هبود استوار پرستييبيعت و تثنويّ نوعي بر

 .  (31 :1313،  س كريست ) بودند

 اياران فا ت آبايكم مانناد بساياری مشك ت با بودند آورده روی ايران به كه هاييييآريا، سو ديگر از 

 و خشكساالي گشات  فراگيار و پيوسته هایخشكسالي كه بدانجا تا بردندمي رنج خشكسالي از و شده روروبه

 بااران نمااز موساميِ داشات  برپاای و خاواهيبااران هاایآياي  انجام به را آنان، تاكنون دوران آن از ستروني

 حفا  باا و گرفتاه خاود باه مايهبي و اسا مي رنا  نياز اس م از پس هاآيي  اي  از بسياری و است واداشته

 .  (126 :تابي، آباداني مبلغي) است يافته ادامه باستان ايران باران هایآيي  از هاييبخش

 النّهرینبين در اسطوره پدیداری جغرافيایی خاستگاه. 2-2-5-2

 حاصالخيز هاایدشات پيادايي سابب رودهاا ايا  يغياان و فرات و دجله رمتغيّ رسوبات، النّهري بي  ةمنطق در

 نياز سارزمي  ايا  سااكنان اامّا، باود برخاوردار كنندهبارور و سوزان آفتابي از منطقه اي ، زمانهم و بود گشته

 و آبايكام باا درپايپاي هاایخشكساالي وقوع و اروپا به هاباران جهت تغيير از متأثّر ديرگاه از، ايرانيان بسان

 زماان از و ديربااز از النّهاري باي  سارزمي  كاه روسات ايا  از هام و اندبوده مواجه برزيگری و كشت بحران

. اسات باوده دوردسات كشاتزارهای باه رسانيآب جهت آبراهه حفر و آبياری ةپيشرفت ةسامان دارای سومريان

 اهمّيّات ةدهنادنشاان، خاواهيباران هایي آي و مراسم نيز و آشور و لبِبا در نو سال هایجش  كنار در امر اي 

 .  (1 :1312، گری ر.ک:) است ديرباز از منطقه اي  در آب

 حكايات، فارات دجله هایهدرّ در واق  باستانيِ شهرهای جايگاه از شناسيباستان هایاریحفّ، سو ديگر از 

، ساومريان ويژهباه و آن سااكنان و باوده مسكون، مي د از پيش سال 3111 حدود از منطقه اي  كه دارد آن از

-21 :تااباي، هوک هنری) نهادند بنيان آن در را برزيگری نوع از محورآب و پيشرفته يتمدّن، سرزمي  اي  در

22)   

 پيراماون رسوبي هایدشت در و خويش معابد پيرامون، جنوبي النّهري بي  در ديرگاه از سومريان همچني  

 نهادناد بناا را خودكفاائي شهرهایدولت مدتي از پس و آوردند روی خرما غرا و غ ت كشت به هات قبا

 .  بود شده احييرّ بزرگ معابد ديني فرمانروايي برای آن بازرگاني تكنيک و كشاورزی ساختار كه
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 تمدّن دو در اسطوره آیينی - فرهنگی خاستگاه خوانش. 2-2-2

 ایران تمدّن در گياهیجفت ةاسطور آیينی - رهنگیف خاستگاه خوانش. 2-2-2-5

 گياهاان ةيّاكلّ، نخساتي  گااو خون بدن اعضای از و هكرد غلبه نخستي  برگاو مهر، باستان ايران اسايير بنياد بر

 رويياد گنادم او حارام مغاز از. (311 :1322 فسايي رستگار ر.ک:) آمدند وجود به چهارپايان انواع و سودمند

 كريسات  ر.ک:) آماد پديد آن از رازها امقدّ نوشيدني كه روييد رز خونش از و رسدمي ياغ مصرف به كه

 ؛اسات باوده امقادّ بسايار باساتان ايرانياان نازد در گيااه كه دهدمي نشان باورها اي  (121-126 :1363، س 

 و دوبااره آفارينش داساتان ناوعي باه ياک هار كاه اسات هاييي آي و مراسم از سرشار، باستان ايران فرهن 

 اسااا بار جهاان آفارينش، ايراني آريايي ةاسطور در ؛ندنكمي تكرار و بازسازی تمثيلي صورت به را رستخيز

 باردن ميان از برای را هاآب سپس و را آسمان، نخست اهورامزدا». گيردمي قرار چهارم مرتبة در گياه بندهش

 ساودمند گوساپند يااری بارای را گيااه آن يپا از و را زماي  آن از پس و آفريد خويش اشک از خشكي ديو

 شاايان و (31: 1363، و بهار دادگي) «اهريم  بردن بي  از برای را كيومرث، پرهيزگار مرد، فرجام در و آفريد

 ةهما بار افازون كاه اسات باوده بدانجا تا گياه و آب اهمّيّت، ايراني تمدّن اسايير بنياد بر كه آنجاست درن 

 را آتاش و آب، گيااه يااری باه ساپس و را گياه نخست، اهورامزدا، ايراني آفرينش ةراسطو در شده ياد موارد

 :اسات آماده گيااه يعناي اهورامزدا خلقت چهارمي  درباره اسپرم زاد هایگزيده در كه بدانسان. است هآفريد

 او ةمقابلا باه .آماد گيااه بر چهارم اهريم  چون برخاست او با ستيز به. برد هجوم هرمزد آفريدگان بر اهريم »

 او و برگرفات را وی اسات گيتي نشان گياه را او كه امرداد بخشكيد نخستي  گياه آن چون كوشيد گياه همان

 گوناههمه و شاد آشاكار هارساتني را زماي  هام بااران از پاس. بياميخت باران تيشتری آب و بكوفت خود را

 مردگاان ةكننادزنده و پيری دشم  كه بيافريد رسپيدا هوم درخت آن نزديكي به... روييدندهمي او از گياهان

   (16 :1313، بهار) «.است

 و رياواا باا را او و انادكرده فايمعرّ گيااهي تاوتم ياک را كياومرث، ايراناي اساايير در، ديگر سوی از 

 رويياده شااخهساه ساروی درخات از ياا كاا  درخات از مهر يا ميترا يحتّ كه بدانسان ؛اندداده پيوند مهرگياه

 .  (313 :1322، فسايي رستگار ر.ک:) است

 گنااهي درختاان شكست  و هبود ايرانيان احترام مورد هارستني و درختان، گياهان، باستان ايران فرهن  در 

 و بااززايي و دوبااره زندگي نماد، درخت، ايراني سن  و هاآيي  همي  در چنانكه رفتمي شمار به نينابخشود

 در هام (هوماه) هاوم گيااه، كها  ايرانياان اسااييری باورهای در  نيهمچ. يدرومي زمي  بر كه است رستخيز
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 آغااز در را آن اهاورامزدا كاه مقادّا بسيار گياهي» ؛است گشتهمي پديدار انسان صورت در هم و گياه قالب

 آن از ياک هار كاه اسات انساني گياه هومه آن و است آسمان در آن آرماني ةنمون و كاشت كوهي تهيأ بر

   (12 :1312، الياده ر.ک:) «است جاويد مرگبي، بخورد

 باه شاايد و ناپييرندپايان زندگاني م هر نباتات يا درختان النّهري بي  چه ايران اسايير در چه ،يكلّ يور به 

 مُهار در كاه بدانساان اناديافته نماود گياه غالب در و بوده گياه، ايزدان، یرستاخيز اسايير بيشتر در دليل همي 

 بار شااه، مُهار ايا  در، است شده نگاره، خرما درخت تنديس، شودمي نگهداری بريتانيا ةموز در كه شداريو

 نمااد، خرماا درخت كه رو آن از خرماست درخت پشتش و است شيری كشت  حال در و سوار، گردونه يک

 پيوساته تزندگيسا جااودانگي م هار و اتقدّ از ایجنبه دارای كه - سرو درخت همچني  خداست؛ گياهيِ

 .  (123-123 :1322، )بهار است شده تكرار جمشيد تخت در ويژهبه و هخامنشي هایكاخ هاینقش در

   النّهرینبين تمدّن در اسطوره آیينی - فرهنگی خاستگاه خوانش. 2-2-2-2

 اهمّيّات باه تاوانماي النّهاري باي  اساايير هایساختژرف و هامايهب  در درختان و گياهان اتقدّ بهتوجّه  با

 و اسات زنادگي نمااد، شكوفايي و زدن جوانه چون اشزيستي تحواّلت دليل به درخت زيرا ؛برد پي درخت

 اساتواری م هار را خااک در دوانادنش ريشاه و اعت  م هر را درخت گستراندن آسمان در شاخه بتوان شايد

 .  باشد تالوهي و انسان ميان ةاسطو همان درخت شايد، ديگر تعبيری به يا دانست

 انساان و اسات هآمادمي شامار باه النّهاري باي  و ايران در حاصلخيزی مادن، ديرباز از درخت الگویكه  

 ماردم و جاانوران مانناد نيز درختان كه كندمي و است كردهمي گمان حاضر عصر انسان و كه  اعصار بدویِ

 مشااهده باساتان اعصاار در النّهاري باي  و يارانا ماردم اعتقادات و باورها در توانمي را امر اي  ؛ندروان دارای

 نماود خادا يكاي بساان و گشاته دمتولّا درخت از عشتار كه بودند باور اي  بر النّهري بي  ساكنان يحتّ و نمود

 .  است كرده پيدا

 از، باوده هماراه، درخات با يبيعت حاصلخيزی و باروری مادر و هستي بانوی - بزرگ تصوير، ديرگاه از 

 باه هاایتنديس»، تاريخ گواهي به است؛ گرديده نقش، درخت بر انساني اینگاره قالب در و خاستهبر درخت

 مرباوط كاه - ساوريه در ويژهبه و سنگيپارينه دوران و حجر عصر تمدّن هایكانون در عشتار از آمده دست

 و مرغزارهاا، هااشاتد، نخساتي  هایآب و بكر يبيعت خدابانوی جايگاه در - است كشاورزی عهد آغاز به

 (Neumann, 1974: 95) «.است گشته ترسيم آغاز درختانِ ويژهبه



 123/موردپژوهانه: ...(  مطالعة) عربي و فارسي هایتمدن در گياهي جفت اسطورة پديداری خاستگاه تطبيقي واكاوی

 و اسات عشاتاروت ياا عساتارت خاودِ، تاورات بياان باه شاد زاده آن از (تمّاوز) آدون خدای كه درختي 

 ازآغا و خاساتگاه بساا ای و گياشتندمي محراب در عستارت نماد عنوان به را درخت ةتن داشتند رسم كنعانيان

 در را آدون زادروز مراسام هااكنعااني كاه وياژهبه باشد بوده جاهمي  از درخت از آدون خدای دِتولّ و زايش

 شاامگاه در كاه اسات درخت همي  گويا و نمودندمي برگزار عشتاروت به موسوم درختِ ةتن برابر در و معبد

 .  گرددمي مزيّ  و آراسته، ایخانه هر در (ع) مسيح مي د

م درخت قالب در يبيعت ازلي مادر - بزرگ، العرب ةجزير در كه است درن  شايان   اسات شاده مجساّ

 باا  معايّ روزی در ساالههمه را بلنادی نخال درخت، نجران هایعرب» :ويدگمي خويش ةسير در هشام اب  و

 سابز درخات نياز قريش و پرداختندمي آن پرستش و عبادت به و آراستندمي زنانه نگاري  هایآرايه و هالباا

 آويختنادماي بادان خويش س ح، رفتندمي نزدش روز يک سالهمه كه نواطا ذات به نامبردار داشتند بزرگي

   (23 :اتبي) «.كردندمي نيايش آن با و

 از يكاي و رفتاهماي شامار باه مهام غايايي منبا  ياک، باستان النّهري بي  در نخل درخت، ديگر سوی از 

 مردماان و سارزمي  ايا  سااكنان از برخاي يحتّا و اسات بوده بلباِ سرزمي  در اميس مردمان تنوسك عوامل

 ناگسساتني پيونادی، ززاييابا و رساتخيز و زاياش و دتولّا، مارگ، نخل ميان» كه باورند اي  بر العرب ةجزير

 «داننادمي عشاتاروت امقادّ درخات هماان را نخال، النّهاري باي  ماردم از بساياری كاه ويژهباه دارد وجاود

 نازد نيز تاک كه بدانسان ؛بودند سامي امقدّ درختان ةمنزل به سرو و انار همچني  ؛(661 :1322، )عبدالحكيم

 .  (111 :1332، كوپر ر.ک:) بود برخوردار ایويژه اتقدّ از ساميان

 از هااييپيكره صاورت، نخال» كاه باورناد اي  بر امر القيس هایسروده به استناد با پژوهاناسطوره برخي 

 و انادبردهمي سار باه نعمت و ناز در و دانبوده نگهبانان حراست و حف  تحت كه است مغروری و جوان زنان

 نياز زناان ايا ، كردنادماي حراسات شمشير با را خويش هاینخلستان، يام  آل يايفة از ربداء بنو كه بدانسان

 (223 :1311، الطيّب) «.نمايندمي دفاع هاآن از شمشير با كه دارند نگهباناني

 هاایسارزمي  فولكاور ادبيّاات و اساايير از بساياری در آب كاه نماييم اشاره نيز مهم بدي  بايد فرجام در 

 از هادف، ماوارد از بساياری در، هماواره نگوييم اگر كه بدانجا تا دارد و داشته بنيادي  نقشي و جايگاه، عربي

، ساامي و ساومری فولكلاور هایداستان و دبيّاتا در ؛است بوده آب، موسمي هایكوچ و هاجن ، هاغارت

 اسات آب روی بار ساامي خادايان از بساياری حكاومتي قلمارو دليل همي  به و كندمي هبوط عرش از آب»

 از بساياری در و كنادمي زنده را مرده كه است جادويي آب همان زندگي آب، آنان باورهای در كه بدانسان
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 در ويژهباه يابنادمي دوبااره حياات، شاودماي آورده بركه يا باغ يا چاه از كه آبي با نقهرمانا، آنان یهاداستان

 «.بيااورد تماوز بارای را زندگي آب تا رودمي (الموتي عالم) مردگان جهان به كه عشتروت رةاسطو از روايتي

 .  (611 :1322، )عبدالحكيم

 تمدّن دو در گياه و آب با مرتبط هایآیين بازخوانی. 2-9

 ایران تمدّن در گياه و آب با مرتبط هایينآی. 2-9-5
 ایران در باران یتمنّا آیين. 2-9-5-5

 انادک بااران باا هااييبومزيست و هاسرزمي ، كندمي يلب را باران همواره كه آييني خاستگاه، يكلّ يور به»

 هاایبااران باه يژهوباه و فصالي و موسمي هایبارندگي ميزان به، كار و كشت هایشيوه، منايق اي  در است؛

 از برخاي. هاساتسرزمي  ايا  فرهن  از بخشي خواهيباران و آب هایآيي ، رو اي  از و دارد بستگي بهاره

 باانوی - ايازد و بااران ةفرشات بارای نيايش ةدور به را خواهيباران و آب هایآيي  پيشينة، الگوكه  هایآيي 

 ريخات  آب، اياران روساتاهای برخاي در خاواهيبااران هایآيي  در ؛رسانندمي اس م از پيش دوران در آب

 روزگاار در كاه باشاد بااران ةفرشات از رن پريده نمودی كه است ممك ، خواهانباران روی بر خانهصاحب

   (11-13 :1321، ليماكي خلعتبری ر.ک:) «.است داده سيّده زني به را خود جای، اس م از پس

 از ،دارناد قارار آبايكم و خشكسالي  معر در پيوسته كه منايقي و كوير رد ويژهبه ،ايران روستاهای در 

 كاه ترتياببادي  ؛اداماه دارد هاابرپاايي ايا  آياي  و اماروز نياز شادهماي برپا خواهيباران هایآيي ، ديرگاه

 درختاان بچاو هایهتكّ با و شده جم  دستهدسته، آبادی هایكوچه و هاهمحلّ همة از هاهپسربچّ و هاهدختربچّ

 كاه - ساازندماي زناناه نگااري  ةجاما و پوشش با زن يکبه شكل  آدمكي، روش  رنگيِ هایپارچه - هتكّ و

 و تاري نااب جايگااه در كودكاان و ساازدمي تاداعي ذها  در را زاياايي و بارنادگي باانوی - ايزد از نمادی

 باه رو، خاويش سار فراز بر را آن و - ددارن باران یتمنّا و خواهش، درگاهش به، پاكي نمادهای تري برجسته

 ناواييهام را خاواهيبااران نيايش، آبادی انتهای تا ابتدا از هم با همه، جمعيدسته شكل به و داشته نگه آسمان

 گيااهيِ ةمايا از آنچاه هار خانهصااحب، رساندماي كاه ایخاناه هار در به، نوا اي  ترنّم با زمانهم و نمايندمي

 اناواع و بااقِ ، مااش، عادا، لوبياا، نخود مانند حبوبات و غ ت ديگر انواع، گندم آرد، گندم شامل آشپزان

 هدياه كودكاان باه را - ندهسات يبيعات سابزينة و بانو - بزرگ از نمودی همگي كه - شدهخشک سبزيجات

 .  كنندمي تقسيم اهالي ميان نيری مانند و پخته غيايي، اهالي تمام مشاركت با و كندمي

 چاوبي از اسات عباارت يالنّهرينابي  و ايراني تمدّن دو هر در كه عروسک يا مترسک اي  رسدمي ن ر به 

 نماادی، شاودماي آراسته رنگي  هایپارچههتكّ با كه درخت ةشاخ يک يا چوبي قاشقي يا م قه، شكلصليب
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 در كاه سارودی ياا راناهت وشود ساخته مي اساييری گياهيجفت یايزدبانو برای كه باستاني ایپيكره از است

 خشكساالي زدودن و بااران فرساتادن بارای باانو - ايازد ايا  از تمنّاا و خواهش، شودمي ييهمنوا هاآيي  اي 

 .  است
 ایران در نوروز رویاندن سبزه آیين. 2-9-5-2

 در ريشاه كاه اسات ايراناي ناوروز هاایرسام تاري قديمي از زمستان روزهای آخري  در روياندن سبزه آيي 

 زنادگي از ايرانياان كاه اسات ماناده يادگاار باه روزگااری از ترديدبي و دارد كشاورزی و برزيگری زندگي

 يِكلّا ن اام در ناوروز اياام در ايرانياان رويانادن سابزه رسام. آوردناد یرو كشااورزی به بيابانگردی و شباني

 .  (12 :1312، الياده ر.ک:) دارد جای رستاخيز و آفرينش به مربوط ايرانيِ باورهای

 ساتون دوازده، شاهر ميادان در نوروز از پيش روز پنج و بيست كه  ايران در» كه برد ياد از نبايد همچني  

 تخام هنادی ناام :كااجي) كاجياه، بااق ، بارنج، جاو، گنادم، هاستون اي  بر كه گرديدمي برپا خام خشت از

، شاادی و سارور باا فاروردي  روز شامي ش در و كاشاتندمي ماش و كنجد، عدا، لوبيا، تذرّ، ارزن، (هويج

 چناي  رسدمي ن ر به (11 :1316، االمينيروح) «.پراكندندمي سو هر به فرخندگي برای و چيده را هاسبزه اي 

 ايا  بار افازون كاه هرچناد. باشاد آفارينش كاار نمادي  تكرار از ایگونه، ايران ديري  فرهن  در ييهاآيي 

 بارای باود كارده رشد و يدهروي بهتر كه را ایدانه و است بوده كاشت برای لتفأ، كاشت  سبزه رسم، كاركرد

 .  كردندمي انتخاب انبوه كشت

 ناوع هفات داشاتند رسام ايرانيان، بزرگ نوروز در، باستان ايران از ماندهبرجای هایآيي ، اسطوره بنياد بر 

 و زنناد تفاأل باود رو پيش كه سالي در محصول چگونگي ةدربار هاآن رويش به توجّه با و بكارند را هادانه از

 ماناده بااقي ماا روزگاار تا كه است ليبابِ نوروز مراسم در راتمقدّ تعيي  آيي  ةپيشين رسم اي  رسدمي ن ر به

 و باود جااودانگي و زنادگي نشاان، ايرانياان ميان در ميخرّ و سبزی سويي از. (12: 1312، الياده ر.ک:) است

 هاایدرخات اصاوالً و گياردمي سرچشامه بااور هماي  از (ع) بياتاهل نمااد عناوان هبا سبز رن  دادن قرار

 و معناي، ناوروز در سبزه كاشت  زمان يول در ليا. اندبوده برخوردار قداست از ايران در سرو مانند سبزهميشه

 از يكاي مايخرّ يلاب مفهاوم باا رويانادن سابزه، اماروز. كرد پيدا خود آغازي  كاركردهای از جدا مفهومي

 كاشاته ةسابز، فاروردي  سيزده روز در ايرانيان كه است رسم و است نوروزی هایآيي  در رسوم تري اساسي

 آب باه و ريزنادماي سابزه در را ب ها ترتيببدي  و اندازندمي آب به را آن معموالً و برندمي بيرون خانه از را

 .  سپارندمي
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 آبانگان جشن. 2-9-5-9

 را انآبا دهام روز ؛گيرنادماي جشا  شاود يكي ماه و روز نام كه هنگامي، كه  آييني و رسم بنياد بر ايرانيان

 ايا  بار زيارا نندكمي ستايش را آب پاستار ايزد دريا يا رود كنار در زنان ويژهبه پارسيان كه گويندمي آبانگان

 هاایآب ايازد، آناهيتاا ايازد يعناي ايرانياان ساتايش ماورد ايزدان تري بزرگ از يكي ةويژ روز اي  كه باورند

 بااران ايران در سال هشت كه هبود اي  جش  اي  برگزاری علل از يكي كه است روايت و است پست و روان

 در اينكاه تاا شادند تلاف مردمان از بسياری، خشكسالي اي  در است؛ هفراگرفت را جاهمه خشكسالي و هنباريد

، كاوپر ر.ک:) داشاتند مباارک و خجساته را روز اي ، سرزمي  اي  مردمان و گرفته نباريد باران روزی چني 

1332: 11-12)  . 

 عربی تمدّن در گياه و آب با مرتبط هایآیين برگزاری. 2-9-2

   النّهرینبين در باران یتمنّا آیين. 2-9-2-5

ي دیعباا هاایآياي ، اياران مانند نيز النّهري بي  در ويژهبه و، خصيب ه ل منايق هایتمدّن در  وجاود خاصاّ

 یتمنّاا آياي ، هااآن مشهورتري  از. شودمي برگزار جوّی هایريزش كاهش و خشكسالي موسم در كه دارد

 «بااران ماادر» از تنديساي، جوان دختران، آيي  اي  آغاز در. شودمي برگزار زنان توسّط ويژهبه كه است باران

 باه چاوب هتكّا ياک بااال قسامت از كاه چاوبي ةم ق يک از است عبارت كه سازندمي «الغيث أمّ» به موسوم

 و شاودمي پوشاانده جاوان دختران لباا با مجسّمه اي  سپس است؛ شده ثابت آن بر، كتف و دست دو عنوان

 پوشاانده (بابخش سايرابي) «هَبرياه» ناام به پارچه ایهتكّ با صورتش و گرددمي مزيّ  نقره و ي  زيورآالت با

 ساپس ؛گارددمي آمااده كامال زينت و لباا با جوان دختر يک شكل به، هنگام اي  در «باران مادر». شودمي

، كااروان، كارده نواييهم را باران مادر سرود، دختران ديگر با و گرفته باال را باران مادر مجسّمة، جواني دختر

 ياا نادمگ مقاداری ساپس و پاشادمي آب كنندگانشاركت بار خانهصااحب و كندمي فتوقّ خانه هر جلوی

 .  (32-31 :1311، احمد ر.ک:) دهدمي هاآن به عدا

 همچناان بااران ماادر كاه حاالي در و شوندمي جم  ميداني در، ميكور كاروان، هادانه آوریجم  از پس 

 ؛گارددماي تقسايم ماردم باي  قربااني ياا نايری، صدقه مانند و شده پخته دي  در هادانه، شده داشته نگه باال

 خشكساالي و قحطاي وصاف در هاييقطعاه، آن دنباال باه كه شودمي آغاز دعايي ةممقدّ با باران مادر ةسرود

 باه هاخانهصااحب فراخوانادن باا را ترانه و شودمي خوانده آن پي در باران باريدن به اميد و دعا سپس آيدمي

 .)همان( رسانندمي پايان به بخشش و بيل
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 در برسااخته اساايير گيااهيجفت یايزدبانو همان، (باران مادرالغيث ) امّ اي  كه باورند اي  بر نگارندگان 

 هاایآيي  و اسااييری مياراث در كاه رو آن از اسات سرسبزی و باروری م هر و النّهري بي  كه  هایتمدّن

 ايا  در بااران ماادر، بياان ديگر به است؛ بوده زنانه يبيعتي دارای باران یتمنّا آيي ، النّهري بي  سرزمي  ديري 

 .  است سامي «عشتار» يا و سومری «اينانای» يعني يبيعت باروری نماد و گياهيجفت ةاسطور یايزدبانو، منطقه

 فيروزحاجی و نوروز. 2-9-2-2

 خادای، دماوزی ةاساطور، شاهريار نخساتي  و انساان نخساتي  به موسوم، خويش ارجمند اثر در س  كريست 

 ساومر اساايير به داستان اي  هایريشه ؛است آورده را است نوروز نماد ي گوياتر كه يالنّهرينبي  شوندةشهيد

 خانادان ي نخسات باه بازماناده ناو ساال جشا  از غرباي آسيای در كه اینشانه تري كه  و گرددبازمي باستان

 و گرفتاهماي انجاام بااروری خادای و آب ةالها مياان امقادّ ازدوا  آن يي كه شودمي مربوط اور سلطنتي

 باا نيناوا در اساطوره ايا  از آماده دسات به سومری الواح بنياد بر. است داشته عهده بر را الهه نقش معبد ةكاهن

 گوسافندان و بازماندناد رست  از گياهان، گشته پژمرده زمي  روی بر زندگي، فرودي  جهان به دوموزی رفت 

 و پژمردگاي جاای فزوناي و مايخرّ ديگار بار و رسيده بهار او بازگشت هنگام به اامّ نهادندوا زايش، گاوان و

 .  اوست آمدن دليل به نيز نوروز جش  و بهاری هایآيي  تمامي ترتيب بدي  گرفت را برگيبي

 در دوماوزی هماان حقيقات در اسات يافتاه مانادگار حضوری، ايراني نوروز جش  در كه فيروزیحاجي 

 و پاردازدماي شاادی باه شاهر در زنانلبکني و چهرهسيه، قرمزپوش، بهار آمدن با كه است النّهري بي  تمدّن

 قرمازش لبااا و مردگاان سارزمي  از او بازگشت از نشان، دموزی سياه ةچهر ؛شوندمي همراه او با نيز خ يق

، بهاار) اسات زنادگي شادن ناو خااير هبا اشكوبيپااي و رقاص و شادی و دارد وی شهادت و خون از نشان

1311: 333)  . 

 از نخساتي  هایانساان هادف معتقدناد پژوهشگران برخي اينكه با وجود، نگارندگان هایپژوهش بنياد بر 

 معااش تاأمي  و انساان بقاای حف  سوی به عملي گرايش حقيقت در درخت و گياه و باروری ايزدان پرستش

 چشام در دوماوزی خاداگونگي آن و باشاد داشاته هام ديگاری ةجنبا توانادمي پرستش اي  اامّ ستا بوده او

 و دهاد شكسات را مارگ توانسات دوماوزی كه رو آن از است النّهري بي  ساكنان و كشاورزان و رزيگرانب

 امياد انساان باه توانساته كاه اسات ايازدی او، رو ايا  از و ساازد آزاد فرودي  عالم و مرگ بند از را خويشت 

 از شاايد و گاردد هنماونر روشاني و زندگاني جهان سوی به مرگ و برزخ عالم از را او و ببخشد جاودانگي

 جشا  خااک دل ژرفاای از را مارده ايازد ايا  بازگشات، كننادگانعباادت و پرستشاگران كه روست همي 
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 هاایتمادّن در ريشاه، بشار ناوع زنادگي پساي  ادوار در رساتخيز و بااروری ايازدان پرساتش يعني گيرندمي

 و ساخت پوسات وجاود با كه هادانه هب ن ر با نخستي  انسان چراكه ؛است داشته بدوی كشاورزی و برزيگری

 در را معجازه ايا  دنشاوماي تبديل بخشزندگي گياه به و آورندبرمي سر تاريک و سرد خاکِ دل از محكم

 .  است نمودهمي يتلقّ پييرامكان نيز انسان عالم

 نيسان خواب یا وياکت جشن. 2-9-2-9

 چهاار كاه ترتيب بدي ، گرديدمي برپا روز دوازده رد كه بود دمجدّ رستخيز از گزارشي، ليبابِ نو سال جش  

 قربااني مراسام ساپس و كردنادماي پاشايآب را معباد، بهاار جمپن روز و شدمي حيف تقويم از نو سال روز

 و آويختنادمي خدايان و انسان ميان یاواسطه همچون، ميبح ديوار از را گوسفند ت  ؛دادندمي انجام را كردن

 حركتاي در شااه روز هماي  در باشاد ماردم گناهان ب گردان تا افكندندمي رود به را ربانيق ت  و سر سرانجام

 رسايدن او  باه ةلح ا در و نهاادميوا را جايگااهش و كارده رکتا صاباحي چناد ار خاويش كاخ، نمادي 

 ربرابا در شااه پاس ؛گرفاتماي قارار كااه  شتم و ضرب مورد و دركرده به ت  از را شهرياری لباا، مراسم

 باه ديگرباار و باشاد خادا جانشايني از ميتجساّ  تاا فاتگرمي را کمردو دست، زدمي زانو مردوک يسدتن

 فاال باه شادمي سرازير اشک او چشمان از اگر و زدمي سيلي شاه صورت بر كاه  پس ؛گشتبازمي سلطنت

 ياازده، جشا  ايا . گارددمي باران نزول باعث تقليدی جادوی اي  كه بود اي  بر رتصوّ زيرا ؛گرفتندمي نيک

 يافاتماي پاياان جشا  و گرداندنادبازمي معاباد باه را خادايان تناديس، دوازدهام روز و كشيدمي يول روز

 .  (32-31 :1312، گری ر.ک:)

 گياهیجفت ةاسطور گيریشکل در زن جایگاه و نقش بازخوانی. 2-3

 سودابه و سياوش ةاسطور گيریشکل در زن نقش بازخوانی. 2-3-5

 ؛ندهسات آب یايزدباانو نماد، گونيگونه موارد در و نمايندمي يفاا چشمگيری نقش، زنان، سياوش ةورطاس در

 ساامي و ساومری اساايير باا همانناد و همساان سايری در - گيااهي رساتخيزِ ةاساطور ايا  یايزدبانو، سودابه

 باه گااه و بارادر عناوان باه گاه، (اروتعشت) اينانا پسر و فرزند عنوان به (تمّوز) دوموزی از گاه كه النّهري بي 

 ساياوش حقيقاي مادر، پژوهاناسطوره برخي باور به و یمادرنا، روايات بر بنا - انديادكرده وی معشوق عنوان

 فتصارّ و دخال ماورد، پسار و ماادر ةعاشاقان پيوناد و رابطاه گشات ِ مايموم خااير باه بعادها كه است بوده

، يالنّهريناباي  اساايير باا همسو و ايراني ةاسطور در آنچه اامّ است؛ رفتهگ قرار پژوهاناسطوره و ن رانصاحب

 ايا  در ساودابه كه است اي ، دارد كه  تمدّن دو اي  در زن جايگاه شكوه و ارجمندی و واال جايگاه از نشان
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 كاه اسات هساتي ةزناد هميشه مادرِ – جاودانه و يبيعت بانوی - بزرگ، (عشتار) اينانا همانند درست، اسطوره

 اساتدالل باا، بهار مهرداد كه بدانجا تا است شهيدشونده و زاينده یايزدبانو و دارد پريوار حضوری، داستان در

 ساومری خاساتگاهي دارای و زردشاتي غيار ایاساطوره را آن، اساطوره اي  بر حاكم ساالریِ مادر تماهيّ به

 زنادگي و مارگ ةمعادلا اصالي يكساوی، دابهسو، اسطوره اي  در (61-61 :1322، بهار) است دانسته (سامي)

 .  گياردمي نمايش به را جاودانگي و باروری انِايزدبانو زايايي از روش  نمودی، یويرانگر وجود با كه است

 ةالها نمااد، ساياوش ماادر مهرباان ةچهار همچاون كه هستند فرنگيس و جريره، اسطوره اي  ديگر زنان از 

 موجاب كاه اسات ساياوش ةنطفا ةنگهدارناد و ساياوش و سودابه ةطوراس زن ديگر فرنگيس ؛هستند باروری

 ايا  جايگااهِ در درنگي ؛است سياوش ةديگربار رستاخيز برابر كيخسرو دتولّ گويي و شودمي كيخسرو زايش

 حيواناات و جانوران و گياهان زندگي ةنگهدارند ةاله تري بزرگ عنوان به سودابه ويژهبه و انايزدبانو و بانوان

 آن از ساودابه ساودمندیِ، مادرسااالر ایجامعاه عناوان باه كها  ايارانِ در كاه دارد آن از حكايت روشني به

 و آب م هار و اسات باوده (نبااتي ةشهيدشوند ايزد) سياوش زندگي ةنگهدارند و بازگرداننده كه بوده جهت

 .  زايندگي و روشنايي

 عشتار و تموز ةاسطور در زن نقش بازخوانی. 2-3-2

 یايزدباانو نياز خاود كاه (عشتار) اينانا نام به گيردمي قرار زني، نباتي خدای عنوان به (تمّوز) موزیود كنار در

 و روشا  نماودی كاه تشابهي ةنقط و همانندی، يالنّهرينبي  و ايراني ةاسطور دو ةمقايس مقام در ؛است باروری

 مارگ ةزمينا، ساودابه همچاون يلنّهرينااباي  ةاساطور در (عشاتار) ايناناا اينكاه از اسات عباارت دارد آشكار

 هماراه يبيعات مارگ با نباتي خدای مرگ چراكه شودمي او رستاخيز ةماي سپس و كندمي فراهم را دوموزی

 فارودي ِ جهاانِ راهاي او جساتجوی در خاود ساپس ؛فرساتدمي فرودي  جهان به را یدوموز اينانا يعني است

، بهاار آغااز در زنادگان جهاان باه گيااهيجفات ايا  بازگشات باا و كنادماي ازدوا  او با، شودمي مردگان

 .  يابدمي پايان خشكسالي

 عناوان باه را ايزدباانو ممتازِ جايگاهِ و نقش، گياهيجفت بابِلي ةاسطور در ويژهبه كه آييني، ديگر سوی از 

 آياي ، نمايادماي ترسايم حياات داشات نگه و يبيعت باروری و كشتزارها آباداني در زايايي و بارندگي م هر

، آن خساتي ِن آغاازگرِ، فريازر جيماز، زرّيا  شاخساار ةنگارند روايت به كه است تمّوز بر گريه و اریوسوگ

 برزيگراناي پناداری اسات بااران نماد، اشک النّهري بي  تمدّن در كه دانيممي نيک ما و است بوده عشتاروت

 او از عشاتار ايزدباانو نازد شايون و مويه با نمودندمي برپا خويش كشتزارهای در درو موسم در را آيي  اي  كه
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 و (Frazer, 1971: 425-427) بودناد خويش كشت گشت  بارور جهت زندگي به تموز بازگرداندن خواستار

 باا تمّاوز جايگااه در كه گياهي شهيدشوندة ايزدِ آن، سنگيپارينه دورانِ بنيادي  ةاسطور در كه نيست ترديدی

 .  است نبوده چيزی، گندم هایخوشه جز شد شهيد و زخمي، دروگران داا

 خادای ناابودی و حايف باه قادر زن يک يا گياهي یايزدبانو، اسطوره هردو در كه موضوع اي  همچني  

 تمادّن در هام روزگار آن در زن نقش كه است امر اي   مبيّ شودمي خود هایخواسته به سيدنر راه در نباتي

 مادرشااهي ةجامعا ياک، تمادّن دو هر ةجامع كه جايي تا است هشدمي يتلقّ مهم اربسي النّهري بي  هم و ايران

 هاردو در ايزدباانو شخصايّت. بودند برخوردار يخاصّ احترامات از دهندگيپرورش توانايي دليل به زنان ؛بود

 بااروری م هر عنوان به آب با ايزدبانوان ارتباط و است دوران آن در ساالریزن قدرت تداوم بيانگر، اسطوره

 گرجلاوه خاوبي باه اساطوره دو ايا  در اسات شادن زناده و خااک از برآمدن نماد كه گياه كنار در توالد و

 صافت ايا  ؛است اييفريب و نيرن ، شده تصوير زنان برای اسطوره هردو در كه ديگری ويژگي ؛است گشته

 از بمركّا، دوگاناه وجاودی حقيقات ياک كه است تمدّن هردو در زن تهويّ از ديگری بخش، واق  در كه

 .  است گشته قائل وی برای اهريم  و اهورا عنصر هردو

 عربی و فارسی نو شعر از هاییونهنم در گياهیجفت ةاسطور نمود بازخوانی. 2-1
 را خاود بالنادگي و رشاد، ادبيّاات و تاريخ چون مختلفي بسترهای در همواره كنون تا پيدايش زمان از اسايير

 گزناد از نوشاتار و روايات قالاب در را اساايير ايا ، ادبيّاات حقيقات در و شاده آن غنای وجبم، داده ادامه

 یپيوناد، اساطوره و شاعر مياان :گويدمي كاسيرر كه روست همي  از شايد و است داشته نگه مصون حوادث

 ديگار باه. (223 :1323، ميرقاادری) آمدند پديد انپهلوان و هاوعالنّرب روزگار در هردو زيرا ناگسستني است

 ةگساتر، فراگيار و يكلّ مفهوم در اسطوره كه ويژهبه هستند مشترک يخاستگاه دارای ادبيّات و اسطوره، بيان

 و ملّاي تهويّا بخاشانساجام و شاودماي دياده جامعه هر فرهن  در كه هاستتواقعيّ و ر ياها از مشخّصي

 اسات كها  ايازدان و انايزدباانو بازنماايي باا انساني مسائل ترسيم جهت در هاملّت شورانگيز آشوب حاصل

 .  (23-22 :1332، و همكاران وندزيني)

 را پيوناد ايا  تعلّ و نمود جدا هم از تواننمي را ادبيّات و اسطوره كه باورند اي  بر نويسندگان از بسياری 

 و گرفتاهوام ادبيّاات از هكا است هايينشانه دارای اسطوره زيرا ؛داد قرارتوجّه  مورد يگونهگون عوامل در بايد

 و اصال دنباال باه باياد خود پردازیخيال توان ساخت  نيرومند و انگاریانسان، جاندارانگاری برای هم ادبيّات

 متاون از بساياری نهاان ةريشا و ماياهب ، اسطوره كه روست اي  از هم و دروغ و خرافه از یجدا بوده ایريشه

 .  (23 :نهما) آيدمي شمار به داستاني و ادبي
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 فارسی ادب در گياهیجفت ةاسطور نمود. 2-1-5

 آرماان ترسايم و يتجلّا برای شاعران كه ایاسطوره هایشخصيّت تري برجسته از يكي، ايران اسايير ميان در

 ؛اسات كيخساروباه صاورت  او رساتخيز و شادنقربااني، سياوش اسطورة، جستند بهره آن از شعر در خويش

 ننشاا كاه رويادماي سياوشان خون گياه، وی خون از بودند باور اي  بر ايرانيان كه ستا ايراني پهلوان سياوش

 نامادار ةسارايند، شااملو. اوسات ةدوباار بازگشت نماد، قدرت مسند بر كيخسرو ظهور و است دوباره زندگي

 و رساتخيز ةمايا باياد كه داندمي قرباني ايزد اي  خون بسان را خويش ةسرود، هايشچكامه از يكي در معاصر

   گردد: دوباره زندگي

 منطاقبي خاون همچاون /كاردم جااری زباان بر /را آخري  ك م م  /گويدمي كهچنانآن تركش تير واپسي 

 يلاوعش باه دياری هناوز كاه /اسات برنياماده هنوز كه آفتابي روزِ هر خونِ /سياوش خون همچون يا /قرباني

 (31 :1313)... برنيايد هرگز خود كه يا مانده

 از پاس انساان بااززايي كها  هاایانديشاه رساوب حكاايتگر كه فرخزاد ةشاعران هایتصويرسازی برخي رد

 ةچكاما از بخشاي در وی ؛شويممي روروبه شگرفي يگندنبازآفري و آفرينشگری با است گياه قالب در مرگ

 كالباد هاایانادام از ييكا تنهاا، خاويش ديري  عشق از غريبانه نيايشي در نو نگاهي با، «ديگر دیتولّ» مشهور

 در مارگ از پاس را اشبااروری و خاويش ةدوباار سبزشدن، قلبي يقيني با و سپاردمي خاک به را اشخاكي

   دهد:مي نويد، گشت خواهد پرستوها زايش آشيان كه شاعر و عاشق گياهي ةپيكر

 گوياد:/ماي ما  باه كاه دادن جاان صادايي انادوه در و هاسات/خايره باغ در آلودیحزن گردش، م  سهم

 /داناممي، دانممي، دانممي شد خواهم سبز /كارممي باغچه در را هايمدست «/دارممي دوست را هايتدست»

 (211 :1311، فرخزاد)... گياشت خواهند تخم جوهريم انگشتان گودی در پرستوها و

، حاضار مات  نگارنادگان پنادار در كاه «سارد فصال آغااز باه بيااوريم ايماان» بلناد شعر در فرخزاد، همچني 

 ضامني شاكل باه را خود، گرااسطوره و غريبانه گويشي در رودمي شمار به وی مرگ از ایمكاشفه اینگاره

 جسامش گشات  مدفون و زمي  در يخبندان و سرما گشت  فراگير از پس كه سازدمي همانند عشتار ايزدبانو به

 بازخواهاد زنادگي باه بارسابک سابز هاایسااقه هياأت رد بهاار فرارسيدن با دوباره، ديگر سال، برف زير در

   گشت:

 ساال و /شاد مدفون برف يكريز بارش زير كه /جوان دست دو آن، بود جوان سبز دودست آن، حقيقت شايد

 هاایسااقه سابز هایفواره كنند/مي فوران تنش در و /شودمي خوابههم پنجره پشت آسمان با بهار وقتي ديگر

 (213 :همان)... يار تري يگانه ای يار ای داد هدخوا شكوفه /بارسبك
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 هاایآزمون از گاير و پااكيزگي و يهاارت از آميختاه دنياايي تصاوير ؛اسات ساياوش ةاسطور همه از زيباتر

 داغ كاه شارافت تم لوميّا و شاود مواجاه آن با است ممك  خود زندگي مسير در انسان كه دشوار و سخت

. هساتند سارگرم روان پارورش باه كرداریراست و صداقت سرایلوتخ در كه است صفتانيسياوش پيشاني

 باا همساو تصاويری در نياز ثالاث اخاوان كاه اسات درن  شايان و (121 :1321، منصوريان واال و حاكمي)

 كناار بار را تمّاوز خادای شادن كشاته كه  روايت، گياهيجفت ةاسطور از بازمانده آراميِ - كنعاني تصاوير

 در باارايا  وی ةريختا خااک بار خاونِ از را نعماان شقائق رويش سپس و لبنان افقای تایروس در ابراهيم نهر

   گويد:بازمي سياوش يعني ايراني ةاسطور گياهيجفت خدای با پيوند

 ةاللا نهااده داغاي /مضمر او در است سياوش كي  /را مأوی و ملجأ داده دست كز /است انسان پناهيبي فرياد

 . (331 :1316، اخوان ثالث) را حمرا

 ساهراب، فرخازاد و شااملو باا همساان ساطحي در فارساي ادب ناوپرداز سارايندگان مياان در ،ديگر سوی از

 اسااييری گيااهيجفات ايزدباانوی تصاوير باه نماادگرا و اساييری زباني با خويش هایسروده در نيز سپهری

 در بااززايي و رساتخيز باه خاويش ومموها اميد وی «هاخواب زندگي» دفتر از «نيلوفر» شعر در ؛است پرداخته

 ترسايم آورده خاوابش سرزمي  به را «نيلوفر ةدان» باد اينكه و «نيلوفر» ديدن خواب قالب در را گياهي ایپيكره

 :نمايدمي

 پاروا/باي بااد كدامي  بود/ فروافتاده هاويرانه اي  ةهم روی نيلوفر/ يک تاريک ةساي گيشتم/مي خوابم مرز از

 (111 :1311، )سپهری بود؟! آورده م  خواب سرزمي  به را لوفرني اي  ةدان

 آباي نيلاوفر از تااجي باا ايزيس يعني رستخيز ةاسطور مادر یايزدبانو، مصری اسايير در كه دانيممي نيک 

 در كاه بدانساان و اسات زاينادگي و زنادگي نمااد، نيلوفر نيز كه  ايران اسايير در چنانكه شودمي داده نشان

 .  است زنانه روح يک تصوير، نيلوفر، باستان چي  اسايير

 ةشابان زن، بادوی متكلّ حوری مانند همانندبي و ناب  هاييسازه قالب در «سبز حجم» دفتر در سپهری همچني 

 ايزدباانوی از ديگرگوناه هاايينگااره، خاوفرشاته و آرام زبااني كارگيریباه با و بدوی تكلّم خواهر و موعود

 :گياردمي نمايش به را آفروديت و زهره، عشتار، اينانا يعني آرامي - سامي هيگياجفت ةاسطور

 وساط در /.بساپار م  دست به را امكودكي باد/ عايفي هایشاخه همي  زير /!موعود ةشبان زن ای، بزن حرف

 مارا ناب  /.هاوش م يمات از ك  پر مرا خون /!رن خوش تكامل خواهر، بزن حرف سياه/ هایهميشه اي 
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 لاوتأل فرصات ةلب در /.اسايير باغ صفای تا برو راه مح / هایزمي  روی /.ك  فاش عشق/ نفس زبری روی

 (313 :1363، )سپهری !بدوی تكلم حوری، بزن حرف انگور/

 عربی ادب در گياهیجفت ةاسطور نمود. 2-1-2

 و آراماي - ساامي روايات زا ويژهباه و گياهيجفت ةاسطور از وسي  بسيار ایگستره در عرب معاصر شاعران

 ؛گرفتناد بهاره شاانهايآرماان قتحقّا و خاويش سرزمي  اوضاع كشيدن تصوير به برای عشتار و تموز كنعاني

 اساطوره ايا  كاربسات بار روشا  اسات گاواهي عرباي معاصار ادبيّات در تمّوز مكتب و جريان گيریشكل

 اگار نباشاد گزافاه ساخني شاايد و لبناان و ريهسو، عراق شعرای يعني عربي مشرق سرايندگان ميان در ويژهبه

ياب شااكر بدر شعر دفترهای در معاصر تمّوزی نواهای تري دلكش و ارجمندتري  بگوييم  الوهّابعباد و الساّ

 .  است يافته نمود سوريه و لبنان از الخال يوسف و ادونيس، حاوی خليل و عراق از البياتي

 باه را خاويش ناام، باساتاني خادای ايا  متاأثّر از، اسابر ساعيد احماد علاي، گرای سوریشاعر نامدار اسطوره

 در او اسات؛ گرفتاه بهاره سارزمينش اضامح ل تصاوير راستای در اسطوره اي  از و است داده تغيير ادونيس

-خادا، تماوز بازگشات باا كه كشدمي تصوير به را ميهنش يبيعتِ از يهايويرانه، خويش هایچكامه از يكي

 بااززايي، پيكارش اعضاای از هرياک و گياردميسار از را نويني زندگي، گياهي رستخيز ةاسطور ايزد و پسر

 :(232 :1323، ميرقادری) گردندمي دارعهده را سرزمينش ةمرد و خفته هایسازه از يكي

ه  ُخصووه/  ُحنوو ُ ُیسوویری ُ ُمتوو  ُ  ا/ ،ُ ُ ووج هووُشووئُائُ  ُانبعوو ُاحشوُو وو ُحووراا ُغهوُو ووُ ُدموو ُهوُو،ُودم وو ُ ُاملطوو / ُم/ ُجتهعوو ُصووة  ُسوو اا ُُ ُی ج 
ُ(16ُ:6991)ُاُ هنُ ُو اصب ح ُُب تکوُ 
روياند/ و رخسار او بسان ابرهاا بساان شقايق مي، ضميرشحال آنكه كند/ تمّوز رو به سوی دشم  خويش ميترجمه: )

بازرگ ، هايي كوچک كاه باا هام يكاي گشاتههايي باراني است/ و خون او آری خون او روان گشته چونان جویباغ

   (.ه و به رودباری بدل گشته استشد

ياب شاااكر باادر  گياااهيِ اياازد جايگاااه در را خويشاات  ،«غوو   ُم حوو » بنياااداسااطوره ةچكاماا در ويژهبااه ،السااّ

 زنادگي را نخال هاایريشاه، بوياب هاایآب درون خاونش تاراوش كاه كشادمي تصوير به ایشهيدشونده

 زنادگي درخت از هستند نمودی اندكرده ريشه، آب رد ماندن زنده برای كه هانخل اي  ترديدبي و بخشدمي

 :است گشته ترسيم نخل سيمای در كه عشتار، گياهي یايزدبانو و

روالثُ ُاأل اهوو ُ ُعشوویُرُ ُوهبیوو ُواد/ ُکوو ُ ُسووهُدی:ُعلوو ُرؤاکُ ُموو ُن افوو ُفیحوو ُ .…العوو ا ُ/ُأودیوو ُفکوو  ُ  ُت بوو ُيفُ يروحووُکوو  ُ ،ُُهوُو
ُ:(61:اتيب)ُمُهُوصراکُ ُحنط ُحب  ُالظلهُه
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هاا را تماام دشات، اناد/ عشاتارم گشاودهاهايي از ر يای تاو باه روی بياداریپنجره، های عراقپنداری دشتترجمه: )

آوای تو بساان گندمي است و پژواک  دانة، شكوفه و ميوه بخشيده است و پنداری روح م / در دل خاک ظلماني سياه

   (.آب

 ويژهباه و هاساازه تاراكم و سااخت  انباوه با تا است كوشيده «اشو عُُإلو ُ م ث » ةسرود در نيز البياتي الوهّابعبد

 نفارت و هاراا آن از همااره كه مرگي از و خويش هميشة اندوه از را مخايب، آغاز همان از منفي نمادهای

 ساخ  گياهاان با همراه خاک از برداشت  سر و بودن دوباره و زيست  و بودن یتمنّا از او با و سازد آگاه داشته

، فارات رود كنار در او ةچكام مطل  در عشتروت /رودانميان گياهي ايزدبانوی كه روست اي  از هم و ويدبگ

 گيااهيِ ايازد ةجنااز بار و اسات ديرگااه ةگمشاد ةعاشاقان هاایتراناه و عشاق انگشتریِ جستجوی در گريان

 :است داده سر شيون، خويش تموز پيكر بر درگيشته
دتُعُاشو ُالورخُ  ُ وار ُف ُوُمت و  ُ ُتنور ُمتو ت ُأغن و ُوع ُضُعُخُتُمُع ُم ُه ُيفُتبحثُعشرتوت ُالف اتُعليُتبكي ُمو ُعُو
ف ُ ُللبسیُ  ُالشیُه ُُ ُاألمو اتُحُرسو ُدم عهُوُمو ُتصون ُالفو ات ُعلويُتبكويُاألورا  ُعُریو ُصفصُو تُحلو  ُمُاتجو ُ:6991)ُ...مُو
621)ُ

جوياد/ از يااد رفتاه را ماي ةنگشاتری گمشاده و تراناا، های آندر آب گريد/ در حالي كهعشتار بر فرات ميترجمه: )

همراه با زمستان به بوستان بازآمده است/ ، های دود/ عايشهقايق ایپس  كندميشيون و سوگواری ، عشتار بر تمّوز

از ، ريزد/ در حالي كه )ايريشكيگال( نگهباان جهاان مردگااناشک مي فراتبر برگ و بار/ كه چونان بيدی بي

  (!سازدتاجي ميبرای عشق از ميان رفته های او اشک

 از و داده قارار «ايشاتر» نماد را زمي »، ضمني شكل به، يخبندان از پس :«اجلل ورُب عورُ » ةچكام در نيز حاوی خليل

 باانوی - خادا – ايشاتر ةزند رمز كه زمي  :«أرض» و گويدمي سخ  دادن ثمر و شكفت  و باروری به او تمايل

 خادای وسايلة هبا بااروری باه ميال كاه اسات شاده تشابيه زناي باه شااعر ساخنان در اسات - زاياايي و عشق

 كناار در اماور ايا  كاه زناده هایداناه و بااران و فرداسات ةچشم كه دارد خورشيد به ميل دارد؛ حاصلخيزی

 بلكاه ؛نيسات انحطاط و ركود از شدن خار  و پيشرفت و شكوفايي برای هاعرب عزم از استعاره تنها يكديگر

 را نيال رود و اردن رود تاا هندوساتان در گَنا  رود از شارق هایسرزمي  تمام، شاعر ديدگاه از شكفت  ي ا

 (:212 :1331، صديقير.ک: ) گيردمي ميان در
ُُللة ووثُ/،ُللش ووه ُ/ُش ووه  ُ ُ اجلل وورُأ طبوُو ُ/ُحتوو ُ ُت وورو / ُ األرضُ/ُشووه  ُ ُظلَّوو ُك وو  ُلإللوو ُ د  ُ/ُوُابوو ُمُيفُللة لَّوو ُ/،ُاحلووي ُ/ُللبوو ارُ/ُ املةوو  /
ُ:(91ُ:6992)...ُتب رُأ ُأتيبُخض اهُ ُش ه  ُ ُ احلص رُمتُّ  ُ/،ُالبع ُ/
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ُحمك ه (ُ-حب ثُيفُاألد ُاملئُر ُ)فصل   ُعله   ُ

ُُنشُ جُمع ُرا  ُک م،ُکل    ُاآلدا ُوالعل  ُاإلنسُن   
691ُ-661صصُ،ُ 2161ُ  ُ.ُهو6199ُش ُ.ُهو6991ُص  ُ،22ُالعردُ،ُالس ن ُالس ُدس 

ُاحلضُرتنیُالفُرس   ُالع ب   ُيفُبُيتوجُالنُ نش ُظه رُاسط ر ُالزُ دراس ُمئُرن ُمل
1ُ(عشرتوتُأمن ذجُُ ُ-ُمت   ُوس داب ُُ-ُس ُوشُا اه ُاسط ريت)

 2کلث  ُصریئي

 ینا إ، م هد ي،جامعة فندوس، ة وآداهبالعنبیغة استاذ مساعد يف قسم ال   أ
 3ف  ان ُ ارعي

 ینا إ، م هد جامعة فندوسي،، ة وآداهباغة العنبیطالبة ماجستري يف فنع ال   

ُامللخ ص
اکنن ت اجهنن  جو  أسننی ر  و  يتاالنبعنناا االینانی ننة ولقنند ُق ننی  ملننا ن ننس اکسننري  ال ننبننا   ألسننی ر  اکنن ت و یُعتننس سننیاوو وسنن دابة النن و  الن  

   ايت إبننن  و  الصن ة هبنناا النن   يف صنن ر مت  بنننا اع ع نن  دراسنات البنناحثتنی . مسننار األسنناطري القدحملنة ا تنن م افندیه يفبنن د الن   بننا    يفالن   ااالنبعناو 
ري قننا   مقارننة ودراسنة من ن  قننا    ناا األسناط،  اا اکقنال يففقد حاول  الباحثتا    الس    با ی ة إل  العاملاکا   سب ِّب  ب َط اآلملة الن   آله

هن ر إلن  ال    سنیتم  اششنار ، لتحقین   ناا املند ي ؛ و قند األسنی ر بن د النافندیه تسنتمدام مننهن الن  ایننا  و  ح ناريت يف بنايتو  الن  ظه ر الن   
. العنننيبو  ال ارسنني ن واألدبنننیعمننناذ  مننه ال  نن يف  ننحیة والبعنن تاملبنن ط إلنن  العننامل الس نن    وجنن  ن ال اينوحت یننم معنن، ال اسننهل ملنناا األسنناطري

ع ن  اکنا  بصن ته األم  الکنسی ل مصن بة  احل ار نی مبن ي  ل ه ر  اا األسی ر  يف يئیستائن احلاص ة عه  اا البح  أ   اکن   الن  فتبنی ِّ الن  
نو  اشق یمی نة دینن   متن ِّ ِّن تل  ن احل نار نی لنه من ن  يفسنی ر  األجن  ن ، منه یحینة أخننیو   ناا منه یحینة، بیعةیا  الی  حلبات ومصدر والن  

طقنن س  ة ملناا األسنی ر  يفقسنی   ن ال دراسنة اک ننا ن الی   بب منه اکمکنه وال ناا الس ننة نن ول األمیننار وسنیین  اجل نا  و اجلغنافی نة اکتغنري   وق  ن
 .  قد أخ دت  اا األساطري يتال    ي ح غة ال صال    القصائد العابة يفعبی ة و واألشعار ال   .   عصنی احلاضنمیار حت  اکا  ومیالبة األ

 .  ال یا ، ااکا ، افدیهح ار  ب د الن  ، ح ار  اینا ، بايتو  الن  ال    ل ل   :الکلهُتُالرُ 
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