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اوشیس تا نیهویرپ از  

هاي الگوي هبوط ایزد رپیهوین و آیین بر مبناي شناختی ساختار آیینی داستان سیاوش(تحلیل اسطوره

 ساالنۀ مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ایران)

 دکتر فرزاد قائمی1

  چکیده

هـاي اي بنیـادین در فرهنـگهاي ساالنۀ مـرگ و تولـد دوبـارة خـداي نبـاتی، هسـتهآیین

بـانوي بـاروري هاي تراژیکی را با محوریت بغاست که عاشقانه خی و بستري بودهتاریپیش

قهرمان شهیدشوندة همتاي او سامان داده است. این روایـات  -اش و ایزدیا جانشین انسانی

ارتباطی تناتنگ با اولین تفکرات ذهنی بشر دربـارة چرخـۀ زمـان، تسلسـل ادوار تقـویم و 

و تولد طبیعت در نقاط عطف ایـن چرخـه دارد. ایـن روایـات  اعتقاد به تکرارپذیري مرگ

الگویی جهانی دارد که در ادبیات حماسی فارسی با داستان سیاوش و سـودابه و در پیشـینۀ 

اساطیري این داستان با اسطورة هبوط ایزد رپیهوین به زیر زمین (همراه با زمستان) و نقـش 

ج او (همراه با بهار و بازگشـت خرمـی بـه ها و خروو گرماي آب زمیناو در حفظ زایایی 

طبیعت) مرتبط است؛ بخش اول این الگـو بـا هجـرت و مـرگ سـیاوش و بخـش دوم بـا 

  .بازگشت کیخسرو سنجیدنی است

هاي ساالنۀ مرگ و تولد دوبـارة خـداي نبـاتی، نـوروز، سیاوش، رپیهوین، آیینها: کلیدواژه

  .الهۀ باروري، کیخسرو

  درآمد

 »سیّا«از دو بخش اوستایی، در اصل  3فارسی میانه و سیاوَرْشَن 2سیاوَخْش شاهنامه،سیاوَش 

دارنـدة اسـب گُشـن «تـوان آن را (جانور نر) تشکیل شده است و بنابراین می »اَرشَن«(سیاه) و

                                                 
 ghaemi@ um.ac.irزبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد  یاراستاد -1
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: 1356مرتبط باشد (پـورداود،  -شبرنگ بهزاد -معنی کرد که امکان دارد با اسب سیاه وي »سیاه

در زمرة نـام  ،1، نام او در شمار یکی از هشت تنی است که با لقب کويستااو). در 234و  226

سـیاوش  اسـطورةدربـارة  ).132یشت، فقـرة فرمانروایان پیش از زردشت آمده است (فروردین

 2شـناختیبا رویکرد تحلیل اسطوره آنچه هاآندر میان  که ثار تحلیلی بسیاري انجام شده استآ

 مایۀ اساطیري روییـدن گیـاه از خـون انسـان وبنیان این اسطوره با قرابت دارد، طرح ارتباط م

اي که در تکمیل برخی هاي باروري است؛ نظریههاي مربوط به خداي شهیدشونده و آیینسنت

جنکونوف و تولستوف (که در مـتن مقالـه هاي ارائه شده توسط دانشمندان روس، چون تحلیل

از اسـطوره ، پژوهشی در اساطیر ایراندر آثاري چون  بهارمهرداد  توسط ها استفاده شده)،از آن

ارائه شده است و دیگـر پژوهشـگران چـون مسـکوب و  جستاري در فرهنگ ایرانو  تا تاریخ

هاي مختلـف تحلیلـی از جنبهو مقاالتی که  سیاوشانو  سوگ سیاوشحصوري در آثاري چون 

ن دیـدگاه یل همـیـد، عمدتاً در مسـیر تحلانهاي اساطیري این داستان پرداختهو تطبیقی به جنبه

و بـا  شـناختیتحلیـل اسطورهایم بر مبنـاي رویکـرد کوشیدهجستار ]. در این 1[ اندگام برداشته

اي بپردازیم؛ به گونه شاهنامهالگویی داستان سیاوش در تحلیل و تأویل کهناي روشمند به شیوه

هاي تحلیلـی و جنبـههـاي بـاروري (بـا ذکـر ینکه نه تنها ارتباط این داستان را با اساطیر و آیـ

تاریخی موجـود در هاي پیششناختی آن را در ارتباط با سنتهاي انسانآن)، بلکه بستر تطبیقی

الگوهـاي بستر متنی این اسطوره در اساطیر ایران و تحلیـل و تأویـل آن را در ارتبـاط بـا کهـن

ارتباط اسطورة ایرانـی بررسی خواهیم کرد.  -مرگ و تولد دوبارهالگوي به ویژه کهن -اساطیري

هاي مرتبط با نوروز و روایات حماسی متـأثر از اسـاطیر کهـن، چـون داسـتان ریپهوین با آیین

در دیدگاه برخی پژوهشگران غربـی چنان که در متن مقاله اشاره خواهیم کرد، سیاوش، اول بار 

ایـم در این مطالعه کوشیده .شده استولسکا ارائه کراسنواساطیر و فرهنگ ایران چون بویس و 

بـه زیـر و  3با تمرکز بر اسطورة هبوط و خروج ایزد تابستانی رپیهوینها، در تکمیل این دیدگاه

                                                 
1 kavi 
2 Mythological Approach 
3 Rapihwin 
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روي زمین و نقش او در حفظ زایـایی طبیعـت، تـأویلی از سـاختار الگـویی هجـرت و مـرگ 

ارائه دهیم که پیش از  سیاوش و بازگشت کیخسرو (به عنوان ادامۀ آیینی حیات روایی سیاوش)

النهـرین)، تطبیق با اساطیري که بافت و بستر مجزایی از اسطورة سیاوش دارند (مثل اساطیر بین

از بستر حقیقی رشد این اسطوره در بافت اساطیري و فرهنگی آن در اساطیر ایران منبعث شـده 

لـی یلحتوانـد تروش میت آراي تحلیلگران پیرامون اسطورة سیاوش، این با توجه به تشتّباشد. 

شـناختی آن را در یـک خـوانش هاي مختلـف اسـطورهاز این اسطورة واحد ارائه دهد که جنبه

توانـد آن را از نهایی دربرگیرد؛ موضوعی که هـدف اصـلی جسـتار حاضـر بـوده اسـت و مـی

  هاي پیشین ممتاز کند.تحلیل

شـمولی آن را در  الگـویی یـک الگـوي اسـاطیري، بایـد جهـانبراي اثبات خاصـیت کهـن

هـاي هاي متمایز بشري بررسی کرد. بنابراین در این جسـتار، در بخـش نخسـت، جنبـهفرهنگ

هاي ساالنۀ مـرگ و تولـد دوبـارة خـداي نبـاتی بررسـی تطبیقی این اسطوره را در تحلیل آیین

ي، بـا ساطیر مربوط به بـارورکنیم؛ سپس تقابل سیاوش با سودابه را با تمرکز بر نقش او در امی

بررسـی کـرده،  »بـانوي بـاروريشونده و نمادینگی زایـایی در بـغتباري ایزد شهیدگیاه« عنوان

درنهایت، پس از تبیین ساختار الگویی این روایت، ارتباط آن را با اعتقاد بـه چـرخش زمـان و 

ل تحویـل سـال و تحلیـ«اسطورة تقویم و پیشینۀ متنی آن در اسطورة ایرانی رپیهوین، با عنـوان 

  تحلیل خواهیم کرد. »رانجنبۀ آیینی اسطورة سیاوش در اساطیر ای

  هاي ساالنۀ مرگ و تولد دوبارة خداي نباتیآیین - 1

است که در تکمیل اشـاراتی  ترین تحلیل از جنبۀ آیینی اسطورة سیاوش، نظریۀ بهارمعروف

یاوش را مربـوط هاي سوگ سـکه اول بار از جانب برخی دانشمندان روس ارائه شده بود، آیین

خـداي «دانـد. آیـین یش خـدایان بـاروري مـیهـاي سـتابه فرهنگ عصـر کشـاورزي و آیـین

بود که پیش از هر بهـار برگـزار  2یا آکیتی 1النهرین، آیین آکیتوهاي بیندر اسطوره» شهیدشونده

                                                 
1 Ākitu 
2 Ākiti 
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د، آن، الهۀ باروري، همسر یا پسر خود را که حاضر نبود به عشق وي تن درده شد و در طیّمی

شد، تا این که پس از بهار، تولـد مجـدد او هاي سوگواري بر مرگ او انجام میکشت و آیینمی

و بدین ترتیب  شدهمراه می هاي آغاز سالشادي و پایکوبی و جشنبا رویش دوبارة طبیعت و 

آن سـال  و هـا خواهـد کـردپنداشتند کـه خـداي بـاروري، لطـف خـود را شـامل حـال آنمی

  ).428: 1376ري خواهند داشت (بهار، محصوالت پربارت

را در فرهنگ سـومري و روایـت جدیـدتر آن را در اسـاطیر بـابلی آیین اکیتو تر بافت کهن

(تمـوز) قـرار  3، ملکۀ بابلی آسمان، در مقابل دمـوزي2، معادل ایشتر1بینیم. الهۀ سومري اینانامی

هـا و همراه با تولد دوبارة رستنی میرنداست که می 4دارد که نمونۀ نخستین همۀ خدایان گیاهی

بن مایۀ اصلی، زندانی شدن تمـوز در  دموزي و ایناننا ،خیزند. در اسطورة سومريمیدر بهار بر

جهان زیرین (سرزمین بی بازگشت) است، چرا که حاضر نیسـت در برابـر خواسـت بـغ بـانو 

بـه جهـان  6لیـلخـداي نینبه تاوان همبسـتري بـا  5فروتنی نشان دهد. تبعید خداي مذکّر انلیل

هـاي تواند ساخت دیگـري از همـین اسـطوره باشـد. در متـون بـابلی، از نیـایشزیرین نیز می

پس از غیبت او از سرزمین زندگان بـه  شود که از ویرانی جهانوز یاد میهمگانی مربوط به تم

 حزقیال نبـیهاي اساطیري نفوذ کرده، از جمله در وجود آمده است؛ سنتی که در اغلب فرهنگ

 7کنند. اسطورة ونوس و آدونـیساسرائیل یاد شده که بر مرگ تموز گریه می) از زنان بنی8/11(

هـاي مصـر و ). در اسطوره53-23تا: دهد (هوك، بیمایه را نشان میدر یونان نیز تکرار این بن

ریس بـه زیـو، خواهر و همسر او، پـس از قتـل ا9، و ایزیس8زیریسودر داستان خداي گیاهی ا

، مراسم جادویی و عزاداري و زاري عاشقانۀ ایزیس بـر جنـازة (نماد تاریکی) دست برادر خود

                                                 
1 Inanna 
2  Ishtar 
3 Dummuzi 
4 Vegetation 
5 Enlil  
6 Ninlil  
7 Venus & Adonis 
8 Osiris 
9 Isis 
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انجامـد بـه زنـده شـدن مجـدد او می هاي او و فرزندش که خداي خورشید اسـت،تالش او و

، دختر زئوس و ایزدبانوي 1از دیگر مظاهر این الگوي اساطیري، بازگشت پرسفونه ).90 :(همان

خداي جهـان مردگـان و  ،2گشت او که توسط هادسزاست. با ریکی و ملکۀ زیر زمینجهان تا

، ایـزد بـانوي 3متـریبا شـادي مـادرش د ،به روي زمینزمین، ربوده شده بود  عالم ارواح و زیر

این  طبق ).6-195: 2005، 4شد (گريکشت و بذر همراه بود و باعث باروري جهان در بهاران 

 دارند) و بـاقی ها حیاترستنی که را روي زمین (ایامی از سال ماههشت پرسفونه باید، اسطوره

هاي خدایانی چون آتیس و آدونیس در اسطوره .)410: 1947، 5(فریزر باشد زیرین را در جهان

توان توصیف کـرد کـه الگویی را میو پرسفونه، ملهم از زندگی ساالنۀ زراعی، یک چرخۀ کهن

اش بـا بهـار و تابسـتان قابـل تطبیـق اسـت اییز و زمسـتان و تولـد دوبـارهسویۀ مرگ آن با پـ

  ).99: 1990، 6(هندرسون

تقابل این ایزد مادینه و فرزند جوانش، در ادبیات جهان نمودهاي کالسـیک شاخصـی دارد 

کنـد. الگویی اسطورة سیاوش و داستان او با سودابه حکایت میشمولی و جنبۀ کهنکه از جهان

اره شهورترین روایاتی که از دیرباز به مشابهت آن بـا داسـتان سـیاوش و سـودابه اشـیکی از م

). سـیاوش 3/128 :1374(که مقدسی به آن اشاره کرده است ست اند، قصۀ یوسف و زلیخاکرده

فرزند معنوي رستم است که کاووس از خردسالی، تربیت او را به رسـتم سـپرده تـا بسـتر الزم 

ن فراهم شود. سیاوش در عین حـال چنـان فـرّ و شـکوهی دارد کـه براي پرورش کودك قهرما

  کند:زده میگردد، همه را شگفتوقتی به نزد پدر بر می

  ز فـرّ سیاوش فـرو ماندند                  به دادار بر آفرین خواندند

  )  2/210/117: 1386فردوسی، ( 

                                                 
1 Persephone 
2 Hades 
3 Demeter 
4 Garry 
5 Frazer 
6 Henderson 
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کنـد. سـودابه، دختـر شـاه مـی جانب نیمـۀ زنانـه جنبیـدن آغـاز در این داستان نیز، مهر از

خوانـدة زیبـا و جـوان ۀ یوسف) شیفته و بیمار عشـق فرزند، (همچون زلیخا در قصّ»هاماوران«

کشـاند، و را با ترفند به خوابگاه خـود مـیهمچنان که در داستان یوسف، زلیخا ا .شودخود می

ین دو داسـتان، همچنـان خواند. در اپروایی، سیاوش را به شبستان خود میسودابه نیز از سر بی

زنـد، سـیاوش نیـز حاضـر بـه پـذیرش دعـوت باز میکه یوسف از پذیرش خواهش زلیخا سر

  شود:سودابه نمی

  مامجویم که با بند و دستان نی   م             ایرد شبستان نبـدو گفت مـ

  )2/212/137همان: ( 

ت، بـه خـاطر مقاومـت در در این داستان، سیاوش که مظهر زیبایی، معصومیت و کمال اسـ

بـا گـذر اش (گناهیگیرد و با وجود اثبات بیاش، مورد تهمت قرار میهاي نامادريبرابر هوس

گزیند؛ تا این کـه سـرانجام در تـوران، گرفتـار خـوي اهریمنـی را بر می »هجرت«از ور آتش) 

ندة معصـوم و شود. عشق مادرخواندة اغواگر بـه پسـرخواگرسیوز و افراسیاب شده، قربانی می

پردازد، نمودهاي جهـانی متعـدد دارد. جوانش و مقاومت او و تاوانی که براي این پاکدامنی می

گسار، مشابه کاووس است کـه باره و بادهمنش، زن، شاهی سست1وانگ -در اساطیر چینی، جو

س از شـود و پـمی 3گیـائو -، شیفتۀ شاهزادة پاکدامن او، یین2ترین سوگلی او، سوداگیمحبوب

-18: 1362 کند که به دشمنان پـدرش بپیونـدد (کویـاجی،شکنجه و آزار بسیار، او را وادار می

به داستان سیاوش و سـودابه  5تاسی و 4چندررام استان مشهورد -رامایاناافسانۀ نیز در هند ). 19

ه و یوسف و زلیخا همانند است. بر خالف دو نمونۀ مذکور، در اینجا زن از طرف مـرد وسوسـ

ش مـورد تردیـد شـوهر قـرار اتا که مظهر پاکی است، چـون پاکـدامنیسی شود و به شهبانومی

کـه خـود بـه  -رام نامـادري گناهی از آتش بگـذرد.شود تا براي اثبات بیگیرد، پیشنهاد میمی

                                                 
1 Chou-Wang 
2 Su-To-Ki 
3 Yin-Kiao 
4 Rama Tchandra 
5 Sita 
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بـه سـلطنت  ی بـرايمـانع -از نـام سـیاوش) »مرد سـیاه«(مشابه ارادة معناي  معناي سیاه است

رسـد، زیـر پـایش گیاهـانی شود. رام به هر جـا مـیو قهرمان ناچار به تبعید می رسیدن اوست

مایـۀ بازگشـت وجـود روید) و در هر دو داستان نیـز بنروید (از خون سیاوش نیز گیاه میمی

 توانـد معـادل بازگشـت رام پـس ازدارد: بازگشت کیخسرو به توران و نشستن او بر تخت می

در ایـن دو باشـد.  پـس از پیـروزي در نبردهـایی سـخت یدن اوچهارده سال و به سلطنت رس

ها وجود نـدارد اي جز پذیرفتن منشأ واحدي براي آنها چندان زیادند که چارهشباهت ،روایت

و  1). در اساطیر یونانی، داستان عاشـقانۀ هیپولیـت126و  29: 1376 و 126-125: 1384(بهار، 

داستان سیاوش و سـودابه باشـد (رك: اسـالمی ندوشـن، اي همگون با تواند نمونهنیز می 2فدر

1349 :66-92.(  

بدین ترتیب، داستان سیاوش و سودابه، بر مبناي الگـویی جهـانی شـکل گرفتـه اسـت کـه 

هـاي مختلـف کـم آیینی فرهنـگ -نمودهاي مشابه آن در ادبیات، نصوص دینی و متون روایی

نمونۀ قهرمان یا شاهزادة زیبا و کامل، در  نیستند. آنچه در همۀ این روایات مشترك است، مرگ

ناپـذیر او تواند تکراري از عشق سرکش خداي مادینه و نیـاز سـیريکه می -برابر عشقی ممنوع

و مرگ مظلومانه و رستاخیز و بازگشت او یا جانشینش است که طبیعت را از  -به آمیزش باشد

  گرداند.بدان بازمی معرض غلتیدن به خشکسالی و نابودي نجات داده، برکت را

  بانوي باروريشونده و نمادینگی زایایی در بغتباري ایزد شهیدگیاه - 2

تباري اوسـت شونده که خداي باروري است، گیاهانسان شهید-هاي اصیل این ایزداز ویژگی

دهد. این مسخ و دگرگونی انسان یا ایزدي بر زمین ریختۀ او رخ می که در روییدن گیاه از خونِ

ناجوانمردانه کشته شده، به صورت گیاه، بدان معناست که روح وي در گیـاه حلـول کـرده،  که

زندگی روحانی او در این نبات ادامه یافته است. از جمله در اساطیر مصر، پس از کشـته شـدن 

). در 289: 1376رویـد (الیـاده، می دیگر و همۀ گیاهان Maatزیریس، از پیکر او گندم، گیاه وا

                                                 
1 Hippolyte 
2 Phedre 
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خـداي ). از مقبـرة 11: 1384(اسـمیت،  ونانی، از خون آدونیس، شقایق نعمانی روییـداساطیر ی

مـادر خـدایان و از ایزدبـانوان  -2بـلکه به خاطر رشک و عشق سی نیز، 1آتیسجوان و زیباي 

هـایی چـون بنفشـه سـر از خـاك بیـرون به جنون مبتال شد و خود را مثله کرد، گـل -باروري

: 1996، 3رگ نیز به زندگی پوشیده و آرام خود ادامـه دهـد (گریمـالآوردند تا آتیس در حال م

بل که از اقدام خود پشـیمان بـود، پـس از مـرگ سی از این اسطوره، 4). بر طبق روایت اوید26

، سرمستی، شرابایزد  -5دیونیزوس ).9: 1384آتیس، او را به درخت کاج تبدیل کرد (اسمیت، 

اش [سـودابه نیـز نامـادري بـر اثـر دسیسـۀ نامـادري -کشـاورزيو از ایزدان شیدایی و رهایی 

)؛ 126: 2005، 6رویـد (مـونتلین او درخـت انـار میشـود و از خـوسیاوش است] کشـته مـی

ایزد روشنایی، فرزانگـی  -8معنی سنبل)، شاهزادة جوان اسپارتی، معشوق آپولو(به 7هیاسینتوس

نیز چون به هنگام پرتـاب دیسـک کشـته شـد، آپولـو از  -و پیشگویی (نقطۀ مقابل دیونیزوس)

، دیگـران و 9و را جاودانـه کنـد (ترنـرخونش گل سنبل سپید یا زنبق سرخ رویاند تـا خـاطرة ا

شود ، پسر جوان زیباي یونانی، شیفتۀ تصویر خویش در آب چشمه می10). نارسیس522: 2001

میـرد و در محـل مـرگش، شـده، مـیبر اثر این عشق که وصالی در آن ممکن نیست، نحیـفو 

نیـز  14و دریفـوس 13، دافنـه12پاریسـوناک ).277: 2004، 11(هانسـن رویـدمـی هاي نرگس گل

شـوند اند که در اساطیر یونان بـه درختـان سـرو، خرزهـره و سـپیدار بـدل مـیجوانانی یونانی

                                                 
1 Attis 
2 Cybele 
3 Grimal 
4 Ovid 
5 Dionysus 
6 Montley 
7Hyacinthos 
8 Apollo 
9 Turner 
10 Narcissus 
11 Hansen 
12 Caparison   
13 Daphne 
14 Dreyfus 
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اي چینی، نیز به رویش گیاه افیون از گور زنی اشاره شـده کـه ). در افسانه370: 1375(فاطمی، 

اي ژاپنـی داسـتان دختـري سانه). همچنین در اف154: 1373مظلومانه جان داده است (کریستی، 

شود که معشوقش وي را رهـا کـرده بـود و او خـود را در رودخانـه غـرق کـرد، از روایت می

  ).30: 1373گورش گیاهی سر برآورد (پیگوت، 

تباري و دلیلـی بـراي مظلومانـه بـودن قتـل و روییدن گیاه از خون مقتول، از نمودهاي گیاه

خـواهی خویشـان مقتـول آمـده کـه قـاتالن را از کـینار مـیاي به شمو نشانه مقتولگناهی بی

تبـاري را در داسـتان بهترین نمود براي این شـکل از گیـاه شاهنامهدر  کرده است.هراسناك می

  گسترد:به جفا ریختۀ سیاوش درختی شگفت سایه بر خاك می بینیم که از خونِسیاوش می

  بز نردــکی سـیبه ابر اندر آمد      که خون سیاوش بخورد ز خاکی

  يهمی بوي مشک آمد از مهر او    يهـا چهـر اونگاریـده  بـر بـرگ

  گـه ســوگـواران بـديـپـرستش    ديــمـه  نشـان بهـاران بـبه  دي

  )15-2/375/2513: 1386فردوسی، (             

پـر «یـا  »بـرگ [پـر] سـیاوش«کـه گیـاهی بـه نـام است ادبیات عامه اعتقاد بر این بوده در 

) که معـادل فارسـی واژة اوسـتایی 3-2/132 ،1369شیرازي  انجويرك:  دربارة آن( »شانسیاو

Parenô (yô) Syâvarshânahe ] ؛ این نکته را کسانی در ]، از خون سیاوش روییده2است

ك: فردوسـی، رهاي متأخر الحاق شـده اسـت (اند که در نسخهافزوده شاهنامهابیاتی سروده، به 

کـه بـه شناسـایی انـواع سـنگ و گـوهر  الجمـاهردر کتـاب  بیرونـی /حواشی).2/358: 1386

: .ق1355کند (بیرونـی، نام دارد یاد می »خون سیاوش«عقیق گرانبها کهاز نوعی اختصاص دارد،

تواند با همین نماد در ارتبـاط باشـد. کاشتن گیاه و نهادن درخت بر آرامگاه رفتگان نیز می ).36

روید تا روح او بـه زنـدگی خـود در قـالبی می زیزي در آن خفتهبر خاکی که جسم عاین گیاه 

هـا از نباتی ادامه دهد. تداوم آیینی این باور اساطیري در اعتقادات عامیانه، دربارة روییـدن گـل

چنـان کـه در فرهنـگ آن ؛شـوددیـده مـی محل ریخته شدن خون قهرمانان در میدان جنگ نیز

دین، دربارة روییدن الله از خـون شـهیدان، شـهریاران و حتـی ایرانی، اعتقادي دیرپا و البته نما

اي در مقابل این ایزد گیاهی میرنده، خـداي مادینـه خون دل و دیدة عاشقان وجود داشته است.
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تـوان [که در فارسی می 1اصطالح خداي مادر در این اسطوره دارد.وجود دارد که نقش اساسی 

اي از خدایان مؤنثی به کار به کار برد]، براي نامیدن مجموعه را نیز براي آن بانوا بغیمعادل الهه 

هـا در فرهنـگ شـدند و پرسـتش آنرود که با وظیفۀ عمومی باروري در طبیعت شناخته میمی

و حوزة باستانی  3، آناتولی2گیري یافته بود. در سواحل دریاي اژهیونان و روم باستان نفوذ چشم

در یونـان و  7و رئـا 6مرسوم بود که از ستایش دیرپاي گایـا 5بل، پرستش الهۀ سی4خاور نزدیک

نیـز تکـرار شـده  9و آفرودیـت 8هاي آیینی آن دربارة دیونهآسیاي صغیر منتج شده، دیگر نمونه

باقی مانـده  11»اي براي گایا، مادر همگانسروده«، نیز سرودي به نام 10بود. در میان اشعار هومر

و افزایش شـمار مردمـان سـتوده اسـت. در میـان خـدایان که نقش او را در حاصلخیزي خاك 

نیز در ادامۀ همین سـنت کهـن شـکل  14و دمتر 13، در اساطیر یونان باستان، پرستش هرا12المپ

اي عظـیم را بـه خـود اختصـاص داده، ها در عصر نوسنگی، گسترهگرفته بود. ستایش این الهه

زرگ موجود در جنوب و جنوب غربی آسـیا هاي بعالوه بر اروپاي باستان، از ارکان مهم تمدن

 19یا ایناننـا 18ایشتر در 17در مصر باستان، تیامت 16و ایزیس 15هایی چون هاثورو آفریقا بود. الهه

                                                 
1 mother goddess 
2 Aegean Sea 
3 Anatolian 
4 ancient Near Eastern 
5 Cybele 
6 Gaia 
7 Rhea 
8- Dione 
9- Aphrodite 
10 Homer 
11 "Hymn toGaia, Mother of All" 
12 the Olympiangoddesses 
13 Hera 
14 Demeter 
15 Hathor 
16 Isis 
17 Tiāmat 
18 Ishtar 
19 Inānnā 
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-. در میان اقوام بـین24در سوریه 23، و آستارته22در کنعان 21در بابل و سومر، آشراه 20سونو نین

جسـارت و تغزلـی فراتـر از یونانیـان و  ها بودنـد کـه بـاالنهرین باستان، بیش از همه، سومري

هاي و کامجویی 25هورساگبانوي نیناي در ستایش و توصیف بغپردهرومیان، اشعار شهوانی بی

بعـد و  بـه 79: 1983، 26گسیختۀ او و نقش آن در زایایی طبیعـت داشـتند (رك: بـورکرتلجام

  ).115-2: 2006، 27ناور

بخشی را در نام خود نمادینه کـرده ظهر زایایی و برکتهایی از ایزدبانوي مسودابه نیز نشانه

 sudābagپهلوي به صـورت  ده، دربو hutāpakāسودابه در فارسی باستان به صورت  است.

چـه ا آب، او را هربخش و یا سودبخش است و این ارتباط او بدرآمده که به معناي آب روشنی

اثـري از مـادر  وداریگو  اوستا). در 38-30: 1375(دوستخواه،  دهدبیشتر با باروري پیوند می

 ، مادر سیاوشتاریخ ثعالبینیز چندان بدو پرداخته نشده است. در  شاهنامهسیاوش نیست و در 

رود (ثعـالبی، کنیزکی زیباست که به کیکاووس بخشیده شده، بعد از زادن سـیاوش از دنیـا مـی

، سـودابه نـه دختـر اخبار ایران و مهنافارس، تجارب االمم، تاریخ بلعمی). در کتب 114: 1372

شاه هاماوران (یمن)، بلکه دخت افراسیاب و تورانی است. خالقی مطلق بر همین اسـاس و بـر 

بهـار  .)326: 1381داند (خالقی مطلق، مبناي شواهد موجود، سودابه را مادر حقیقی سیاوش می

اناهیتا که دقیقاً از هر جهـت بـا  شونده در کنار الهۀخدایی شهید نبودنیز معتقد است با توجه به 

تـوان بـه وجـود آن در کنـار الهـۀ مـادر در ایـران ایشتر قابل مقایسه است، به احتمال قوي می

: 1376(بهار،  آریایی باور داشت که آیین متعلق بدان به سودابه و سیاوش انتقال یافته استپیش

ن و بهار به روایـت مـرگ فرزنـد یـا اي، تکرار منظم زمستابه باور وي، در تفکر اسطوره). 447

                                                 
20 Ninsun 
21 Asherah 
22 Cānaan 
23 AshtarteorAshtart 
24 Syria 
25 Ninhursag 
26 Burkert 
27 Knauer 
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هاي الهۀ مـادر کـه تبلـور شوهري آسمانی توسط مادرش تبدیل شده؛ مرگی که در پی گریستن

  ).  94: 1374 بهار،شود (هاي بهاري است، به زندگی دوباره منجر میباران

 ی را سـامانري و مرگ و زایـایی الگـوي بنیـادینبدین ترتیب، این چرخۀ تکرارشوندة بارو

دهد که مضمون اصلی باور به تقویم و تقسیم زمان کلّی به واحدهاي جزئـی سـال و نقـش می

  ابدي است. -ها به یکدیگر در این چرخۀ بنیادین و ازلیهاي تحویل سالآیین

  تحویل سال و تحلیل جنبۀ آیینی اسطورة سیاوش در اساطیر ایران - 3

نـو، جشـن آیینـی باشـکوهی در  در گسترة اساطیر جهان، هـر سـال بـا فـرا رسـیدن سـال

 شـد.هاي نـوروزي جـایگزین سـوگواري میجشنو  شدبزرگداشتِ خداي باروري برگزار می

بهار باور دارد که سیاوشان عامل منحصر به فرد پدید آمدن جشن آغـاز سـال و مراسـم نـوروز 

رسـیدن نشسـتند و بـا فرابه این ترتیب چند روز پیش از عید، به سوگ سیاوش می بوده است؛

که گویا سیاوش، زنده شده باشد. البته از آنجا کـه  پرداختند؛ چناننوروز، به جشن و شادي می

شد، آیـین سـوگ سـیاوش در ابتـدا در هاي سغدي و خوارزمی با آغاز تابستان شروع میتقویم

: 1374 شد و بعدها با نـوروز درآمیخـت (بهـار،آغاز تابستان و آغاز انقالب تابستانی برگزار می

عنـوان یکـی از  و ورود او به خوارزم بـه سیاوششماري اهل خوارزم، از ). بیرونی در گاه226

نرشخی نیـز بـه ارتبـاط . )56: 1352 برد (بیرونی،هاي احتساب تاریخ این سرزمین نام مینشانه

و این دیه را هر پانزده روزي بازار اسـت و چـون «کند: میهاي سال نو اشاره سیاوشان و جشن

ند و آن را نوروز بازار آخرین سال باشد، بیست روز بازار کنند و بیست و یکم [روز] نوروز کن

 و کشاورزان بخارا از آن حساب را نگه دارند و بر آن اعتبـار کننـد و نـوروز ،کشاورزان گویند

بدین ترتیب، نوروز سیاوشان حتـی بـا . )25: 1351، نرشخی( »مغان بعد از آن به پنج روز باشد

وروز نجومی مغان پنج روز فاصله داشته، اهمیت و ارتبـاط آن بـا فرهنـگ کشـاورزي باسـتان ن

  شود.نمایان می

داند و معتقد اسـت بهار گذر سیاوش از آتش را نیز در ارتباط با خداي باروري بودن او می

یـن شـده و ااز آنجا که آیین سیاوش، در ابتدا در تابستان و هنگام انقـالب صـیفی برگـزار مـی
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فصل، فصل درو و برداشت محصوالت بـوده، گـذر سـیاوش از آتـش، نمـاد رسـیدن و زرد و 

نیز پس از قتل سـیاوش  شاهنامهدر  ).389: 1380و  47: 1374خشک شدن غالت است (بهار، 

کـه ادامـۀ  -گیرد و بـا بازگشـت کیخسـروخشکسالی عظیمی براي هفت سال کشور را فرا می

بـه ایـران  -تولد دوبارة سیاوش در اسطورة کهن سیاوشان استسیاوش و بازگشتش، نمادي از 

آید و باران (که نماد حیـات و و نشستن او بر تخت شاهی، رستاخیزي در طبیعت به وجود می

کین پدر را  در هیأت رستاخیز سیاوش،گردد. کیخسرو نیز زندگی دوباره است) به زمین باز می

بهار بر مبناي همین تحلیـل آورد. ان گناهش از پا درمیگیرد و افراسیاب را به تاواز دشمنش می

شاید چهرة ایـزد بـابلی  که زندحدس میدانسته،  »چردهسیه«یا  »مرد سیاه«را به معناي  سیاوش

تموز نیز سیاه بوده، مراسم حاجی فیروز را نیز با آن مرتبط فرض کـرده اسـت. او ایـن مراسـم 

داند که چهرة سیاهش، نماد بازگشت از جهـان ه مینوروزي را بازماندة سنت خداي شهیدشوند

  .  )226و  202(رك: همان:  مردگان و جامۀ سرخش، نماد خون و زندگی دوباره است

هاي زرتشتی و غیر زرتشتی و بومی تشـکیل هاي نوروز بسیار التقاطی است و از بخشآیین

(در  رَپیهـویناوسـتایی) یـا  (در 28رَپیثْـویندر اساطیر ایران عالوه بر سیاوش، ایـزد  شده است.

ایزد موکل بـر نیمـروز و نگاهبـان گرماهـاي  ،وجود دارد که در آیین زرتشت فارسی میانه) نیز

 نـثؤنـام ایـزد رپیهـوین از اسـم میابد. روي زمین است و با روشنایی نیز ارتباطی مستقیم می

rapiwa آید که معنی نیمروز دارد ومیاوستا  در  repiwinaاز آن است. ایـن واژه مشتق  صفتی

تلفظ شود و مفهوم آن گاهِ نیمـروز، گرمـاي  تواندمیrapihwin وrawin  در پهلوي به صورت

آمده است که نام رپیهـوین  سپرمهاي زادگزیدهمینو یا ایزد موکل بر نیمروز است. در  نیمروز و

دهـد نیمروز) را میپهلوي، معنی ناحیۀ جنوب ( درtar اوستا،  درtara  از رامش است؛ با پسوند

بخش، هستی او سرور تابستان نیز هست که با گرماي زندگی .)105-93: 1379(رك: آموزگار، 

دهد. هفت ماه تابستان به رپیثوین تعلق دارد؛ او در آغاز زمستان پنج ماهه را به زایایی سوق می

گیاهان را در  ۀریش هاي آب زیرزمینی بشتابد وشود تا به یاري چشمهراهی دنیاي زیرزمینی می

                                                 
28 Rapithwin 
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کنندة زمان ازلی اسـت کـه ها و متجلیبرابر خشکی و سرما گرم نگاه دارد. رپیثوین سرور نیکی

اش در بهـار هنوز اهریمن و مرگ و تباهی به جهان اورمزدي راه نیافته بود و بازگشـت سـاالنه

  ت:نشانی از پیروزي نهایی گرما بر سرما، روشنی بر تاریکی و نیکی بر بدي اس

اري] یـکه اهریمن آمد، همیشه نیمروز بود که رپیهـوین اسـت. هرمـز بـا [آن]  تا پیش [از«

همـۀ  ،امشاسپندان، به رپیهوین[گاه]، مینوي یـزش را فـراز سـاخت. بـه [هنگـام] یـزش کـردن

» آگاه را به مردمان فراز برد...آفریدگان را بیافرید و با بوي و فروهر مردمان بسگالید و خرد همه

پرسد که صورت مادي و نبرد با دیـو دروج را ها میاورمزد از مینوي ).50: 1369دادگی، فرنبغ(

پسـینِ جاودانـه را از  را، و ایشـان کـه رهـایی واپسـین تـن پذیرند یا جاودانگی و بیمرگـیمی

  ).همانشوند (بینند، براي رفتن به گیتی و ستیزیدن با دروج همداستان میاهریمن می

زمانی که نیروي بـدي  -به پایان رسد -چون گردش سال -گردش زمان اور، وقتیدر این ب 

روزگار دوباره  -اهورامزدا بر جهان آشکار شود ۀز میان برود و فرمانروایی جاودانبراي همیشه ا

به رپیثوین اختصاص خواهد یافت؛ پس او خداي آرمانی زمان (مرتبط با زروان) نیـز هسـت و 

هـاي نـوروز، بـراي بـاال و برخاستن مردگان. از این رو، در کنار آیین بازگشتش مظهر رستاخیز

هاي خاصی به جاي آورد که آفرینگان رپیثوین بخشی از آن اسـت آمدن او بر زمین باید نیایش

  ).298و  221: 1955، 30نرو ز 215-210: 1968، 29(رك: بویس

اه فـروردین، روز هرمـزد چون م«: بندهشرپیهوین با نوروز آشکارا مرتبط است. به روایت 

شود، زمستان را نیرو و پادشایی کاهد، تابستان از بنکدة خویش درآید، نیرو و پادشـایی پـذیرد، 

رپیهوین از زیر زمین به فراز زمین آیـد و بَـرِ درختـان را رسـاند. بـدین روي در تابسـتان آب 

رپیهوین را بسـتایند،  ه]جا نیست. [در] آن هفت ماه که [گاها سرد است، زیرا رپیهوین آنشمهچ

با آغاز  بیرون آمدن رپیهوین از زیر زمین ).106: 1369 دادگی،فرنبغتابستان به همۀ زمین رسد (

از بهشت  ،31پس از زمستان سخت مهرکوشان قابل تطبیق با بیرون آمدن جمشید اعتدال بهاري،

                                                 
29 Boyce 
30 Zaehner 
31 mahrkushan 
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به جشـن سـال نـو  است که آن خروج نیز(وندیداد، فرگرد دوم)  -32ور جمکرد -اشزیرزمینی

  نوروز به جمشید منسوب است:شاهنامه شود؛ در ختم می

  مر آن روز را روز نو خواندند        به جمشید بر گوهر افشاندند

  )1/44/52: 1386فردوسی، (                             

هایی چون سیاوشان که مشتمل بـر دو بعـد عـزاداري یـا هاي منسوب به او نیز با آیینآیین

هاي همـراه بـا بازگشـت اوسـت، قابـل هاي نمایشی و شاديو جشن هبا ایزد شهیدشوند وداع

سنجش است. در آخرین روز مهر ماه، در پایان تابستان بزرگ، مراسم وداع با رپیهوین در آغـاز 

شـده آمدگویی و جشن رستاخیز او برگزار میهاي خوشزمستان و در آغاز فروردین، جشنواره

). بازگشت قهرمان از زیر زمین و آغاز چرخش دوبـارة تقـویم 176-175 :1977است (بویس، 

اساطیري که بازگشت کیخسرو از توران، تکرار روایی آن در داسـتان سـیاوش اسـت، مضـمون 

اصلی و غایی این الگوي اساطیري است. بنا بـر باورهـاي باسـتانی، تـاریخ جهـان نیـز هماننـد 

ز آن پس، روزگار دگربـار بـه رپیهـوین اختصـاص گردش سال در پایان متوقف خواهد شد و ا

شود تـا در اش ناپدید مین کیخسرو که در انتهاي پادشاهیو)؛ همچ204: 1968ابد (بویس، یمی

تـرین دژ سـربرآورد. در متـون پهلـوي، مهـمپایان غایی جهان، با رستاخیز سوشـیانس از گنـگ

در متون پهلـوي، بـانی ایـن دژ . دژ به وي استمضمون دربارة سیاوش، نسبت دادن بناي گنگ

 مینـوي خـرد،، سـیاوش اسـت (ساکنان آن در جهانی آرمانی به سر می برنـدسپند آسمانی که 

گَـردان و بـر سـر همیشـه ) که کیخسـرو38، فقرة 1، فصل7کتاب  دینکرت،؛ 55، فقرة 27فصل

کیخسـرو یکـی از  بینی زرتشتی،). در جهان137 :1369 دادگی،فرنبغآورد (را بر زمین می دیوان

در مکـانی  دژ بـر تخـت خـود مطابق متون پهلوي، در گنگبخشانی است که جاودانان و نجات

و پـس از دیـدار بـا  پنهان از دیدگان نشسته تـا در طلیعـۀ رسـتاخیز از نهانگـاهش سـربرآورد

ود الزّمان، براي نـابسوشیانت در شمار پهلوانانی باشد که آخرین موعود زرتشت را در نبرد آخر

و  6-23/1، 9و کتـاب  9-38، فقـرة 1، فصـل7، کتـاب دینکرت یاري کند (رك: کردن اهریمن

                                                 
32 vara jamkard 
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بدین ترتیب، از منظر جزئی، تقویم یـک سـال، چـرخش بـین زمسـتان و  ).27/63، خردمینوي

رفـتن و گرایانه، تقویم کالن عمر جهان و چرخش بین ازل و ابد، با فرو تابستان، و از منظر کل

کیخسرو قابل -سیاوشو  رپیهوین غایی و فرو رفتن موقت و رستاخیزه (در سال) برآمدن ساالن

بودن و ارتباط با مفهوم تناهی و چرخش تسلسلی زمان در یـک چرخـۀ  »غایی«سنجش است. 

  کیخسرو و رپیهوین مشترك است.-هاي سیاوشابدي، مضمونی است که در اسطوره

معنادار دارد: هویت او گاه با مفهوم آتـش  یرپیهوین چون سیاوش، با آب و آتش نیز ارتباط

شود و فرشتۀ نگهبان آتـش، اشاوهیشـتا یـا اردیبهشـت بـوده، گیاهی اوروازیشت نشان داده می

 دادگـی،فرنبـغو  9-9/8و  6/79، نکـرتید( اورمزد اردیبهشت را به وي اختصاص داده اسـت

ت (سـیاوش نیـز از آتـش هاي مقدس زیر زمـین اسـو گاه سمبول نگاهبانی از آب )50 :1369

 کـه بـویس معتقـد اسـت شـود).تشنه و با بازگشتش، سیراب می گذرد و طبیعت با مرگشمی

روز پـیش از بازگشـتش، بـه ایـن  50برافروختن آتش سده، صد روز پس از رفتن رپیهـوین و 

: 1968بندان سخت به او یـاري داده شـود (جهت است تا به گرم کردن گیاهان و چیرگی بر یخ

خشکسـالی و بـا بازگشـت  ). همچنین مشابه ارتبـاط سـیاوش بـا آب کـه بـا مـرگ او13-15

)، بـین ایـن 3/150/2312پوشـد (گردد و در کین او آب سیه میجانشینش باران و برکت بازمی

 ست. رپیهوین موجب روییدن گیاهـان و رسـیدن و پخـتنیزد و آب نیز ارتباطی قابل جستجوا

 ،هـاي گیاهـانرفت و زمانی که زیر زمین بود، عالوه بر ریشـهمی ها در فصل گرم به شمارمیوه

مـاه روز از آبـان، در اورمـزدبنـدهشداشـت. بـه روایـت هاي زیرزمینی را نیز گرم نگه میآب

هـا)، همسـان بـا نیرویـافتن زمسـتان در روي زمـین، فرخنده (ماه منسوب به اناهیـد: الهـۀ آب

رود؛ و بـه آب، گرمـا و بـه شمۀ آب یا خانی است، میرپیهوین به زیر زمین، به جایی که سرچ

). بـدین ترتیـب رپیهـوین و 106 :همـانافشاند تا یخ نزننـد و نخشـکند (درختان، رطوبت می

هـا مـرتبط اسـت بخـش آبها، با نیاز اناهید براي حفظ نیروي زندگینزولش به جهان تاریکی

  (مشابه نیاز انلیل به تموز). 

اي از تقابل با یک زن یا ایزدبانو وجود ندارد، با ایـن همـه چه نشانهگردر داستان رپیهوین، ا

بار بین سرما و گرما و تابسـتان و شماري عامیانه خاطرة یک ماجراي خشونتهاي گاهدر افسانه
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). 121: 1382 ولسـکا،کراسنوهاي گوناگون به خود گفتـه اسـت (زمستان باقی مانده که صورت

که در قصیدة فارسـی را مستان و تابستان و لشکرکشی نوروز بر سرما ولسکا تقابل بین زکراسنو

اند مرتبط با یـک سـنت فرهنگـی توشواهد بسیاري دارد و فراتر از یک شگرد سادة بدیعی، می

-127دهد (همـان: رسوب این باور دربارة رپیهوین در فرهنگ عامیانۀ مردم نسبت می، به باشد

128  .(  

بـا سـبزي و نیمـروز و نـوروز و برآمـدن بهـار از دل سـرماي  اي مـرتبطرپیهوین، اسطوره

و زادن  درخـت برآمـده از خـون سـیاوشزمستانی است. در سخن فردوسـی نیـز از روییـدن 

و در حقیقت با مضمون روییـدن  )2/375/2515(» مه نشان بهاران بُديدي«به کیخسرو با تعبیر 

دن او از زمین) در اساطیر ایران، آغاز نـوروز بهار در زمستان یاد شده است. تولد رپیهوین (برآم

نیـز،  شاهنامه. در تصویري شگفت در ندکردهاي بهاري را آغاز میو مناسبتی است که جشنواره

دهـد و از شـب والدت او روان سیاوش در خوابی آیینی، بر پیران بشارت تولد کیخسرو را مـی

  کند:یاد می »سور«با عنوان 

  ستا ست                شب سور آزاده کیخسروا نو نوآیین و جشنی يکه روز

  )3/158/2428: 1386فردوسی، (

واژة سور در دورة اسالمی براي نامیدن جشن چهارشنبۀ آخر سال به کار رفته است؛ جشنی 

که جانشین فروردگان شده که آخرین شب اسفند، قبل از آغاز پنجۀ دزدیده، همچـون سـده بـا 

شد و مرتبط بـا بازگشـت فروهـر نیاکـان و نـوروز بـود کـه طلیعـۀ برافروختن آتش انجام می

آمد. همچنین مطابق قول نرشخی، قربانی کردن خـروس و خـون بازگشت رپیهوین به شمار می

. ایـن )32: 1351، نرشخی( شده استافشاندن بر مدفن سیاوش پیش از بامداد نوروز انجام می

یاکـان (فروهـران)، پـیش از طلـوع آفتـاب مراسم شبیه سنت پیشکشی و خیـرات بـراي روان ن

هـاي ایرانیـان مسـلمان نیـز در قالـب دیـدار از مـزار نوروز، بین زرتشتیان بـوده کـه در سـنت

  درگذشتگان در نوروز باقی مانده است.

هـا نیـز از هـا و شکسـتن کـوزهسبزه رویاندن و افکنـدن آن در طبیعـت، افکنـدن پیکـرك

و فرهنـگ  -ان و نـوروز منسـوب بـه صـعود رپیهـوینهاي مشترك میان فرهنگ فروردگسنت
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اسـت کـه هـر دو عـروج ضـامن  -منسوب بـه رسـتاخیز سـیاوش یـا جانشـین او -سیاوشان

هـاي گیـاه را بـا بازگرداندن سبزي و باروري به طبیعت بوده است. در آداب زردشـتی، جوانـه

نهادنـد ن روي بـام مـیآمدگویی بـه روان نیاکـاآمیختند و براي خوشهاي گلی نیاکان میپیکره

هایی را که به افتخار خداي باروري رویانـده النهرین نیز دانه). در بین218-217: 1977(بویس، 

افکندند؛ سنت ساختن و ویـران بودند تا جوانه بزنند، همراه با پیکرة خدایان باروري به آب می

: 1913-1907ك: فریـزر، ست (رمرتبط با همین الگو هاي منسوب به ایزد آدونیس نیزکردن باغ

). سنت رویاندن سبزه و افکنـدن آن در سـیزدهم فـروردین، در فرهنـگ امـروز 216-4/194ج

ایرانی نیز در پیوند با همین فرهنگ تقدیس خداي نباتی است؛ خـدایی کـه سـمبول رویـش و 

در این سنت، رویاندن سـبزه (سـبزي= زنـدگی) در کـوزه (خـاك=  زایش تابستانی بوده است.

ــا بزرگداشــت نیاکــان و آرزوي بازگشــت آن مــرگ) هــا در جشــن فروهــران و افکنــدن آن ب

نیـز از  نرشـخی(فروردین) و با آرزوي مانایی و رستاخیز (فلسفۀ جشن سال نو) مرتبط اسـت. 

هـاي کـوچکی ، در آن پیکركشدکند که سالی دو بار برگزار میاد مییبخارا  در بازار ماخ روز

هـا هـاي کهنـه بـا آنشد و پس از شکسـتن بـتخواند، فروخته مییها را بت مکه نرشخی آن

) و تولسـتوف، 41: 1951ها را بـا نـوروز و مهرگـان (این پیکره ،33اکونوفیدشد. جایگزین می

وجود نمادهـایی مثـل  ).318و  205: 1958داند (مرتبط می عالوه بر آن، با بزرگداشت سیاوش

مرغهاي رنگی که به ترتیب سمبول رویش و و) و تخمشیرینی ساخته شده از جوانۀ گندم (سمن

یل این سویۀ در تحل گیرد.اند نیز از فرهنگ ستایش رویش و باروري و تابستان نشأت میزایش

چه اطالعاتی دربارة اشکال آیینی مـرتبط بـا سـتایش ایـزد رپیهـوین بـاقی آیینی باید گفت: اگر

دربارة انجام روزانـۀ مراسـم سـتایش ایـن  بندهشنمانده است، اما صراحت متون پهلوي چون 

و منع ستایش او در پـنج مـاه زمسـتان، از  -از آغاز جشن فروردگان -ایزد در هفت ماه تابستان

کنـد و از دیگـر سـوي، سویی از اهمیت این ایزد و ارتباط آن با فرهنگ فروردگان حکایت می

م آیینی دوگانه باشد کـه بـین تواند حاکی از وجود نوعی نظاچنان دو سویۀ سوگ و شادي، می
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سیاوش و رپیهوین مشترك است. وجه اصلی پیوند سیاوش و رپیهوین در بعـد آیینـی، ارتبـاط 

تـرین وجـه در بعد روایی نیز، مهم هر دو اسطوره با الگوي کهن مرگ و رستاخیز مجدد است.

سنت زرتشتی اسـت. گرایانه در بینی غایتپیوند سیاوش و رپیهوین، ارتباط دو اسطوره با جهان

کیخسرو و رپیهـوین، -تواند نموداري از شباهتهاي اساطیري بنیادین میان سیاوشالگوي زیر می

  در فرهنگ ایرانی، باشد:

  

  کیخسرو و رپیهوین- الگوي شباهتهاي اساطیري بنیادین میان اسطورة تجدیدشونده و چرخشی سیاوش

رسـد اسـطورة انـد. بـه نظـر مـیتانیرپیهوین و تموز هر دو نمایندة گرمـاي نیمـروز تابسـ

النهرینی اسـطورة بـاروري، بـا ایـن نسـخۀ کهـن تواند بیش از نسخۀ بینکیخسرو می -سیاوش

ایرانی نسبت داشته باشد. پنهان ماندن کیخسرو تا پایان عمـر جهـان و همچنـین نهانگـاه ابـدي 

رپیهـوین، سـیاوش را بـه  -سیاوش -ها، در مثلث تموزپایان و رستاخیز آنرپیهوین تا پایان بی

تـر از چه در اپیزود عاشـقانۀ داسـتان کـه در متـون کهـنکند تا تموز، اگرتر میین نزدیکرپیهو

  هاي مرتبط با آکیتو متأثر شده باشد.تواند از عاشقانهکمتر نمود دارد، به طور مجزا، می شاهنامه

چهـره نیـز خود اسـب سـیاه) بـه سـیاهنظر بهار دربارة تغییر معناي سیاوش از دارندة اسب سیاه (یا 

درخور تأمل است. وجود تصاویر مکرر سوارة او بـر اسـب سـیاه (شـبدیز) و اهمیـت اسـب سـیاه در 



 سوم شمارة                                    جستارهاي ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)                                                     80 

هاي یافت شدة سیاوشان از خوارزم و تصویر گذر او از آتش بـا همـین مرکـب، حـذف معنـاي انگاره

رشـناس روس در حـوزة خـوارزم ، محقق س34کند. تولستوفاسب سیاه را از ریشۀ این واژة دشوار می

توانـد بـه باستان، بر اساس یک مدرك پیکرنگاشتۀ دودمان سیاوشی خوارزم معتقد است که سیاوش می

وجـود  ).5- 202: 1958شکل یک اسب نر و احتماالً گوزن تجسم یافتـه و سـتوده شـود (تولسـتوف، 

و  - نامـدوف آن را سیاوشـان مـیاي که تولستدوره - هاي خوارزم باستاناسب در یافته - تصاویر انسان

وجود تصاویر مکرر سیاوش سوار بر اسب سیاه و پیوستگی توتمیک ایـن اسـب بـا اسـطورة مـرگ و 

  رستاخیز او و جانشینش، از مظاهر این پیشینۀ اساطیري است (تصاویر ذیل):

  
به سلسلۀ سیاوشان خوارزم ( از تاج و تخت شاهان یاسب، بخش-انسان يمجسمه برنز -1تصویر

 )1(تاژ)یهرم یشده در توپرك قلعه (موجود در موزة دولت باور تولستوف) یافت

  
کوزة سفالی رنگارنگ پیدا شده از مرو که به سیاوش منسوب است و تصویر او را سوار بر اسب سیاه  - 2تصویر

جود در موزة که در دیگر سوي کوزه تصویر زاري بر پیکر او نیز ترسیم شده است (مودر حالی دهد،نشان می

  )2(تاژ)یهرم یدولت
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سخن گفتن او با ایـن  ،ادین سیاوش با اسبش شبرنگ بهزاد، پیوند نمشاهنامهدر داستان سیاوش در 

نه مرتبط باشد. به ویژه صحنۀ تواند با این نقش نمادیاسب و نقش واسطۀ او میان سیاوش و فرزندش می

و که جز کیخسـرو، رام کسـی نشـود، اهمیـت کردن اسبش در طبیعت پیش از مرگ و خواستن از ارها

شود، تأیید و پذیرش این را براي سیاوش که بعد تبدیل به نماد شاهان کیانی می »اسب سیاه«الگویی این 

  کند.معنی را محتمل می

ـانی مـی ـاهزادگان کی شـود و حتـی در برخـی این رنگ سیاه تبدیل به رنگ رسمی اسب شاهان و ش

 ها چون درفش پشوتن (درفشی سیاه با پیکر پلنگ)حاکمان تحت قلمروي آن کیانیان و رسمی هايدرفش

 سیاهحمایل  حتی ذواالکتاف و یا هاي شاهان و پهلوانان ساسانی چون شاپورها در درفشو زال و پس از آن

شود. نکتۀ جالب در این باره خویشکاري خاص رنگ سیاه در این مورد است کـه از چوبین دیده می بهرام

کند. این رنگ در اساطیر ایران، به طور عام، رنگی اهریمنی اسـت. درفـش، ینۀ فرهنگی آن حکایت میپیش

ـایی شاهان و پهلوانان ایـران درفـش .است آورانهویت فردي و قومی رزم ندیابزاري با خویشکاري نما ه

هاي ژرف پردازيی از رمزهایاند که واجد نشانههایی آراسته شدهعموماً به نقشکه رنگارنگ و متنوع دارند 

ـان رسـمی پـرچمهستند؛ اما در مقابـل، هاي توتمی جانوران و عناصر فلکی حاوي نقشاساطیري و   ترک

هاي رنگارنـگ هاي سیمگون و درفشاست. سیاهی خیمه و درفش تورانیان در مقابل خیمه» درفش سیاه«

ـیاه در مـورد می ایرانی، تقابل اردوگاه شر و خیر و تاریکی و روشنی را متداعی کند. بنابراین ایـن رنـگ س

ـا هاي تشریفاتی شاهان ایرانی کارکردي ویژه دارد و میاسبان و برخی نشان تواند با اسب سیاه سیاوش و ب

کند (سیاهی مرکـب بـه خویشکاري اساطیري او مرتبط باشد که نوعی مرگ و زندگی دوباره را تداعی می

ـیاه). ایـن عنوان نماد برگشت از دنیاي تاریک  زیر زمین) و در نام او نیز مستتر شده است (دارندة اسـب س

  کارکرد سیاوش نیز با کارکرد اصلی رپیهوین که برآمدن از دنیاي تاریک زیر زمین است، قابل مقایسه است.

  گیرينتیجه

 بر مبناي الگویی جهـانی مـرتبط بـا اسـاطیر سیاوش بر مبناي شواهد موجود، ابعاد اساطیري داستان

باروري و فرهنگ کشاورزي شکل گرفته است. داستان مرگ و رستاخیز ایزد ضامن باروري و زایـایی، 
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- اسـت. انسـان 35»مـرگ و تولـد دوبـاره«مودهاي کهن الگوي از ن مضمون اصلی این الگوي جهانی و

 هاي مربوط بـهالگوي جمعی در فرهنگ بشري را در آیینشناسان، یکی از اشکال مهم تمدنی این کهن

اي که اول بـار فریـزر، در اند؛ رابطهیان گیاهی جستجو کردهمرگ و حیات دوبارة ایزدان باروري و خدا

). او این نمادینگی را عالوه 348- 332: 1947ذیل تحلیل اسطورة آدونیس، بدان اشاره کرده بود (فریزر، 

ه نیـز نشـان داد (رك: بر الهگانی چون آتیس و آدونیس و آفرودیت، در تحلیل اسطورة المپـی پرسـفون

الگـوي ها را در مورد کهنشناسی چون الیاده نیز که در آثارش بهترین تحلیلاسطوره  .)410- 404همان: 

واسـطۀ ترین مظـاهر بیمرگ و تولد دوباره انجام داده است، خدایان گیاهی و الهگان زمینی را از صریح

  ). 361- 331: 1958داند (الیاده، الگو میاین کهن

نیز روندي اسـت کـه در  ش در جانشین او (کیخسرو)ایان داستان سیاوش و امتداد روایت زندگیپا

پـس از قتـل  شـاهنامهالگوي جهانی مرگ و رستاخیز طبیعت و جهان قابل تفسـیر اسـت. در ارتباط با 

گیرد و پس از بازگشت کیخسرو به ایـران و نشسـتن او بـر خشکسالی بزرگی ایران را فرا می ،سیاوش

تکـرار  هگـردد. بـدین ترتیـب، چرخـین باز میتخت سیاوش، باران، خجستگی و زندگی دوباره به زم

کند تا طلوع میرد تا در کالبد کیخسرو سربرآورد و کیخسرو نیز غروب میشود؛ سیاوش مظلومانه میمی

گ که با تصویر اي سیاه و زمستانی از مراش به رستاخیزي براي جهان آفرینش پیوند بخورد؛ چهرهدوباره

شود. این روایت آشـکارا نمـادي ایـدئولوژیک بهارینۀ رویش دوباره از خاطرة ذهن اساطیري زدوده می

ها و باورهاي مرتبط با آن، حقیقتِ جـاودانگی را عمـالً رنگـی از واقعیـت اي از آییناست که با پیکره

گشت عصر او در رستاخیز، پس از بخشیده است و مشابه آن در هبوط و عروج ساالنۀ رپیهوین و بازمی

  قابل ردیابی است.  - چرخۀ کیهانی - چیرگی غایی بر اهریمن

الگو که از دو سویۀ مرگ و تولد دوباره پیونـد یافتـه اسـت، دو نمـود این کهنبدین ترتیب، درونمایۀ 

اي بخش نیمـروز تمـوز اسـت، بـه دنیـشاخص در اساطیر ایران دارد: یکی ایزدي که مظهر گرماي حیات

ـاه دارد و ها و رویش و زایاي ریشهتاریک زیر زمین می رود تا روشنی و گرماي آب ها و بذرها را زنده نگ

در ایام سرما و تاریک سال، آتش سپندي که او فرشتۀ نگاهبان آن اسـت، از ایـن گـوهر گرامـی حمایـت 

                                                 
35 Death and Rebirth 



  83                                       ...        اوشیس تا نیهویرپ از                                        ششمچهل و سال 

ـان خـرم تکیـه  تگی وکند تا او پس از مرگی موقت، همراه با بهار بازگردد و بر تخت خجسمی زایایی جه

دیگري شاهزادة جوان فرهمندي که در نامش (مرد سیاه یا مرد دارندة مرکب سیاه) سرنوشت خزیدن  ،بزند

ـادري کـه  - اشبه سیاهی اعماق زمین را پنهان کرده است و به تاوان نپذیرفتن عشق سـرکش و ممنـوع نام

از گذر از آتش پاالینده، بـه سـرزمین تاریـک و پس  - ها را در نامش پنهان کردهتکرار نقش ایزدبانوي آب

کند (در ازدواج با فریگیس) تا رود و در آن دنیاي تاریک نیز گوهر باروري را نگاهبانی میسیاه دشمنان می

ـینش - اشدر بازگشت دوباره ـاي  - در حقیقت بازگشت ادامۀ او یا جانش ـاران و زنـدگی را بـه دنی آب و ب

ـال در ابر توران) برگرداند. اسطورهروشن روي زمین (ایران در بر ـال و س اي که با تکرار چرخـۀ روز در س

ـانپایان بـی - اندیشی ایرانی، به بازگشت ابدي رپیهوین و کیخسرو، در رستاخیزابدیت زمان، در غایت  - پای

  اي که فلسفۀ تکرارپذیري زمان را در ذهنیت اساطیري ایرانی سامان داده است.تبدیل شده است؛ چرخه

الگو نیز در طبیعت با حفظ جاودانگی جهـان و نقشـی کـه انسـان بـا انجـام ارکرد آیینی این کهنک

ها در شده، همراه بوده است. نسخۀ ایرانی این آییناش در آن براي خود قائل میوظایف عبادي و آیینی

سـتانی و تـابوي نیـایش زم نظام دوگانۀ خود مشتمل بر سوگ زمستانی و جشن تابستانی بر سیاوش یا

  وجوب مراسم روزانۀ نیایش تابستانی بر رپیهوین متبلور شده است.

  هایادداشت

، 1384(» و ادب پارسـی شـاهنامهمایۀ اساطیري روییدن گیاه از انسان و بازتاب آن در نب«از جمله مقاالت:  - 1

و کیخسـرو:  سیاوش، مسـیح(ع)«) و 132- 105، صص 150، شماره مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی مشهد

توتم پرستی و تـوتم «از سجاد آیدنلو،  )9- 44صص ، بهار.23ش  ،پژوهشهاي ادبی، 1388( »اي تطبیقی)(مقایسه

)، 127- 126، شـماره مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی مشهد ،1378( دخت پورخالقی چترودياز مه» گیاهی

هاي باروري پژوهشی تطبیقی در اسطوره«دوستخواه،  از جلیل »یابی یک اسطورهمادر سیاوش(؟) جستار در ریشه«
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 .ها ذکر شده است)آن
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؛ گیاهی که ساقۀ باریک و سیاه و برگ سبز رنگ دارد و بیشتر Adiantum  capillus  Venerisبا نام علمی  - 2

 ).»پر سیاوش«: ذیل برهان قاطعروید (نقل از حواشی معین بر ها میدر گوشه و کنار حوض

 www-plam-ru/hist/po_sledam_drevnihمنبع تصویر:   - 3

  www-thepersia-com/2012/08/colorful-sassanian-vase-with-fresco-htmمنبع تصویر:  - 4
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