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ک اوشانی نوروز س ینیی ساختار آ یقی ترب یبررس   یحانه رحمانی و …  /… یبرمبنا تو ی و آ  25-1  صص. ر

ک اوشانینوروز س ینییساختار آ یقیتطب یبررس  ۀ یبرمبنا تویو آ ی   ن ییاسطوره و آ نظر
 1401مرداد  24: رشین پ  1400آذر  17: افتی در خی تار

 2فرزاد قائمی ، 1رحمانی ریحانه 
 3دخت پورخالقی چترودی مه

 چکیده
ها بر یکدیگر و درنتیجه وابسااتگی ها و آییناسااروره و آیین، تیریرگ اری اسااروره   نظرّیۀمّدعای اصاالی 

بر اسااس این نظرّیه، اساروره و آیین سااختاری مشاترر دارند. سایاوش در فرهنگ ؛ اسات  نییآ به  اساروره 
کیتو )نوروز بابلی()، ایرانی و تموز در   فرهنگ ساامی از ایزدان گیاهی و دو آیین ننوروز سایاوشاان) و نآ

و آیین، در این جساتار ابتدا دو آیین  ها هساتند. با توّجه به نظرّیۀ اساروره های مرتبط با این اساروره آیین
کیتو) با ننوروز ساایاوشااان) و دی  ۀمورد نظر را بررساای کرده و سااپ  به مقایساا های گر آیینساااختار نآ

قرباانی پاادشااااه مقاّدس   ۀ مااناده از آن ماانناد نعمونوروز) و نمیر نوروزی) باا عنوان الگووارمرتبط بااقی
و    آیینی سایاوش -اساروره   سااختار  موجود در  اشاترار که وجه  های پژوهش نشاان دادایم. یافتهپرداخته

اسات. قربانی شااه رکنی  شااه دوبارۀ   دتولّ  و  مرگ الگوی و تکرار هاآیین  این  ۀهرساالنمایشای  تموز، تکرار
و  اصالی اسات که برای بازگشات برکت به جامعه در هر دو آیین اجرا می شاود. وجود دوگانگی ساوگواری 

هاای مّااااوا برای اجرای آیین و  باا محوریّات زناان، وجود مکاان  شاااادخواری، برگزاری ساااوگواری
 ن است.های موجود در هر دو آییشباهت  ازجملهساختن پیکرر ایزد 

کیتو، سیاوش، تموز. ها:کلیدواژه  اسروره و آیین، نوروز سیاوشان، آ
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   ( 1401 تابستان)  دوم ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 2

مه  - 1  مقد 

 مسألۀ پژوهش بیان    - 1-1

آیین دو م تیجوامع سنّ در   اسروره و  آیین  بین    ۀرابر چگونگی    .هستند مرکزی عم  دینی    ۀ فلّ ا ،   نظردر  اسروره و 
 )اسروره و آیین ن  نظرّیۀاّولین بار  پرداز اسکاتلندی،  نظرّیه   ، 1اسمیتویلیام رابرتسون    است.ی مّ ه م   ۀ یل مس   پژوهشگران 

که   بنا شده است   3کمبریجگرایان  ای مهم نزد آیین را مررح کرد. این نظرّیه بر مبنای مسیله   2)اسروره گرایی  نآیین یا  
 .( 63:  1398گیرد )سگال،  خودکار شک  نمی   طور به آید و  ند با آیین به وجود می در پیو سروره  معتقدند ا 

اسروره و آیین تحلی  شده است،   ۀ شناختی برای بررسی رابرای که در مرالعات اسروره ترین اسروره شاخص 
قربانی یا خدای گیاهین شهیدشونده است  برای بررسی  ترین اسروره بنابراین معروف ؛  شاه فدایین  این نظرّیه در  ها 

 هستند.  4آکیتو)- سیاوشان) و در اساطیر سامی، نتموزن دموزی -اساطیر ایران نسیاوش 

این گروه از ایزدان در زمستان .  گیاهان است   ۀ شهیدشونده توجیه انسان عار باستان از زندگی دوبار   نایزد گیاهی   
شگردند و به طبیعت جانی دوباره می بازمی و در آغاز بهار دوباره به روی زمین    نند ک می ین سفر  زم   زیر به   ، )آموزگار  د ن ّب

 ، مشّص  زمانی سال در  ر  همردم  د و  و ش سال تکرار می   مرگ ایزد شهیدشونده هر  ۀ دنیای باستان حادر   در   . ( 38:  1392
تان یا  ها در تابس زمان برگزاری این آیین پردازند. و می بازگشت ا رای شادی ب   به سوگواری برای مرگ ایزد شهیدشونده و 

ها تجّسمی از مرگ و سرسبزی مجّدد طبیعت هستند که مردم باستان آن را در مرگ است. این آیین  هنگام اعتدال بهار 
ایزد، غایب   ۀ و رستاخیز دوبار  ایزد، وصلت دو  او  یک  بازگشت  مادینه و سپ   ایزد  نرینه و گاهی غیبت  شدن ایزد 

شی از سال  می  . سپ  ایزد مادینه  رود جهان زیر زمین می به دالیلی چون مرگ یا سفر به  دانند. در این آیین ایزد نرینه ّب
مادینه،    ۀ اله   که آن شود و بعد از  رود تا او را بازگرداند. در این زمان باروری طبیعت متوّق  می که همسر اوست، به دنبال او می 

خود را به دست    ر طبیعی، نیروی باروری و زایاییگردد و زمین و دیگر عناص گرداند، برکت به طبیعت برمی ایزد نرینه را بازمی 
ّتلفی از اسرور روایت   (.43- 44:  1393)مالمیر و همکاران،    آورند می  خدای شهیدشونده را در ایزدان نباتی چون    ۀ های م

 .( 286:  1386؛ بیرلین،  398:  1396،  )بهار توان دید  می  ، رامایانا، دموزی و تموز 7آتی ،  6زیری ا  ،  5آدونی 

 
1. William Robertson Smith 
2. The myth and ritual, or myth-ritualistic theory   

3. Cambridge Ritualists 

4. Tammuz & Dumuzi & Akitu  

5. Adonis   
6. Oziris   

7. Attis  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=OlEUUefqFcKdtAa95YG4CQ&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dhttp://en.wikipedia.org/wiki/Myth_and_Ritual_School%26hl%3Dfa%26sa%3DG%26tbo%3Dd%26site%3Dwebhp&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_society&usg=ALkJrhjoSHbwTJFadV7iqLNVZ2-0ydiojA
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ک و    اوشانی نوروز س  ین یی ساختار آ ی ق ی ترب ی بررس   3 2۵- 1و …. صص    یرحمان  حانهی …ن ر   یبرمبنا   تو ی آ

ترین آیین به آیین سیاوشان در فرهنگ الّنهرین مرتبط با این اسروره، آیین آکیتو است که شبیه ترین آیین بین مهم 
پرداختند، کردند و با آمدن نوروز به شادی می ایرانی است. در ایران چند روز قب  از نوروز برای سیاوش عزاداری می 

آیین  میان سّنت ه این  از  شدند.  معروف  به نسیاوشان)  ن ا  ایران  باستانی  نمیر روز ی ف ی حاج های  و  )، نعمونوروز) 
 نوروزی) یادآور آیین سیاوشان هستند.

های ساختار آیینی نوروز سیاوشان و آکیتو و بررسی ارتباق ساختار آیینی هدف پژوهش حاضر بررسی شباهت 
 ا آیین قربانی پادشاه مقّدس است.های مرتبط ب این دو اسروره با الگوواره 

 های پژوهش پرسش   - 2- 1
 های مرتبط با آیین قربانی پادشاه مقّدس دارد؟ساختار آیینی نوروز سیاوشان و آکیتو چه ارتباطی با الگوواره   - 
 هایی وجود دارد؟اسروره با آیین، چه شباهت  ۀ در ساختار آیینی نوروز سیاوشان و آکیتو، از منظر رابر   - 

 پژوهش  ۀ پیشین   - 3- 1

های مربوق به  ارتباق این اسروره با سّنت   ۀ های بسیاری انجام شده است، اّما دربار سیاوش پژوهش   ۀ اسرور   ۀ دربار 
. بعد از او است   هایی ارائه داده ، دانشمند روسی، تحلی  1خدای شهیدشونده، اّولین بار سرگئی پاولوویچ تولستوف 

بهار، معروف  از جنبمهرداد  اسرور   ۀ ترین تحلی   آرار خود ازجمله کتار    ۀ آیینی  تا تاریخ سیاوش را در  از اسطوره 
های سیاوش را مربوق به فرهنگ عار دهد. بهار آیین ارائه می   ( 1374جستاری چند در ف هنگ ای ان ) و  (  1376) 

 اند.ها نیز به تحقیقات بهار استناد کرده اند و پ  از آن سایر پژوهش د های ستایش خدایان باروری می کشاورزی و آیین 
سیاوشی) به بررسی آیین سیاوش در فرارود،   هایآیین   اجزای  ( در مقالۀ نبازجست1383مریم نعمت طاووسی ) 

 کند.جمعی را مررح می دسته پردازد و برخی اجزای آیین سیاوش؛ مانند برگزاری و عزاداری  سغد، خوارزم و ایران می 
های باروری تربیقی اسروره -نامۀ دکتری خود نبررسی تحلیلی ( در پایان 1386محمود رضایی دشت ارژنه ) 

کند و در بّشی از پژوهش به بررسی مباحثی  ها اشاره می الّنهرین، یونان و روم)، به این نوع اسروره ایران، هند، بین 
 پردازد.کئا و جشن میر نوروزی می گری مقّدس، جشن سا مانند روسپی 

زبانان  تر در اختیار فارسی با رویکردی تازه و با استفاده از منابعی که کم   کتاب سیاوشان ( در  1387علی حاوری ) 
 کند.های ایرانی مرتبط با او را بررسی می ای سیاوش و آیین قرار دارد، سیر تحّول شّاّیت اسروره 

 
1. Sergei Pavlovich Tolstov (1907- 1976) 
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سیاوش و   ۀ ( اسرور 1389تحلیلی سیاوش و دموزی) ) - نبررسی تربیقی  ۀمقال محمود رضایی دشت ارژنه در 
که ما در این مقاله ساختار آیینی  کند، درحالی تموز را از نظر ارتباق با طبیعت و همراهی الهه با ایزد نباتی بررسی می 

 کنیم.این دو اسروره را بررسی می 
، اوستا در اساطیر) سیر تکاملی سیاوش را در اساطیر، نجایگاه سیاوش  ۀ ( در مقال 1389نسرین شکیبی ممتاز ) 

نوروز و کشتن خروس سّن کند و از ارتباق سیاوش با آیین حاجی شناسی بررسی می های باستان متون پهلوی و یافته 
 پردازد.های سایر مل  نمی گوید، اّما به شباهت این آیین با آیین می 

مح  و  خجسته  ) ّم فرامرز  جلیلیان  حسنی  مبنای 1390درضا  بر  سیاوش  داستان  نام نتحلی   با  پژوهشی  در   )
های  سیاوش در فرهنگ   ۀ های متفاوت از اسرور باروری و ایزدگیاهی) با نگاهی به روایت  ۀ اله   ۀ ساخت اسرور ژرف 

 کنند.باروری و ایزد گیاهی اشاره می   ۀ اله  ۀ مجاور، به عناصر مشترر داستان سیاوش و اسرور 
کارشناسی ارشد خود با عنوان نبررسی جایگاه سیاوش در اساطیر ایران   ۀ نام ر پایان ( د 1392شقای، طاهرخانی ) 

های ایرانی، مسیلۀ سوگ سیاوش و  الّنهرین) سیاوش و جایگاه او را در اسروره و تربی، آن با دموزی ایزد گیاهی بین 
 پردازد.تموز نمی کاود، اّما به آیین  های مرتبط با سیاوش را در مراسم کشتن خروس می تداوم آیین 

نام ن ( در مقاله 1392)   فرزاد قائمی  با   داستان  ی ن یی آ   ساختار   ی شناخت اسروره     ی تحل )   اوش ی س   تا   ن ی هو ی رپ   از ای 
  ی نیی آ ساختار () به ران یا فرهنگ  در  دوباره  د تولّ  و  مرگ  ۀ ساالن  ی ها ن یی آ  و  ن ی هو ی رپ ایزد  هبوق  ی الگو  ی مبنا  بر  اوش ی س 

ای  پردازد، اّما به ساختار آیینی اسرورۀ تموز اشاره می   زی رستاخ   و   مرگ   ۀ چرخ   اساس   بر و رپیهوین    اوش ی س اسرورۀ  
 کند.نمی 

- سیاوشان با تراژدی - سیاوش   ۀ سیاوش )مقایس   ۀننقد و تحلی  ساختار آیینی اسرور   ۀ ( در مقال 1393فرزاد قائمی ) 
  ۀسیاوش را با دیونیسیا و تراژدی مقایسه و بر مبنای نظری ۀ اسروره و آیین() ساختار آیینی اسرور  ۀ یونیسیا بر مبنای نظرید 

اسرورۀ  با ساختار آیینی  را  سیاوش  اسرورۀ  ساختار آیینی  کند. نگارندگان پژوهش حاضر،  اسروره و آیین تحلی  می 
 کنند.می مقایسه    تموز 

 ( زارعی  فرزانه  و  صّدیقی  اسرور139۵کلثوم  پدیداری  خاستگاه  تربیقی  نام نواکاوی  با  خود  پژوهش  در   ۀ( 
سیاوش و سودابه و تموز و عشتار() به مرالعۀ   ۀهای فارسی و عربی )مرالعۀ موردی: اسرور گیاهی در تمّدن جفت 

پردازند و خاستگاه  از شعر فارسی و عربی می   هایی مباحث هبوق زیر زمین، مضمون قربانی و رستاخیز در نمونه 
های مربوق به این دو اسروره را  کنند، اّما آیین الّنهرین بررسی می ها را در دو تمّدن ایران و بین پدیداری این اسروره 



ک   اوشانی نوروز س  ین یی ساختار آ ی ق ی ترب ی بررس   ۵ 2۵- 1و …. صص    یرحمان  حانهی …ن ر   یبرمبنا   تو ی و آ

 کنند.بررسی نمی 
، نوشتۀ المیرا ( 139۵سیاوش) )  سوگ  با   آن   ارتباق   و   پنجکنت   سوگواری  دیوارنگارۀ   نرمزگشایی   ۀ نام موضوع پایان 

 پنجکنت و ارتباق آن با آیین سوگ سیاوش است.  ۀ رسولی راد، تحلی  تااویر دیوارنگار 
نامۀ خود، نبررسی ایزدان گیاهی باستان با تکیه بر انسان آرمانی  ( در فا  پنجم پایان 1396آزاده بیاتی آبی ) 

های مرتبط  ها و معّرفی برخی از آیین ی مشترر آن ها باستان، بیان ویژگی   ۀ سیاوش)، به معّرفی ایزدان گیاهی شهیدشوند 
 کند.پردازد، اّما فقط این آیین را در فرهنگ ایرانی بررسی می با این اسروره می 

اند و به همتایان ایزد گیاهی بررسی کرده   عنوان به کنیم، پژوهشگران پیشین سیاوش را  طور که مشاهده می همان 
ها به بررسی تربیقی  از آن   ک یچ ی ه اند، اّما برگزاری آیین سیاوشان اشاره کرده   سیاوش در مل  دیگر و چگونگی  ۀ اسرور 

 اند.آیین نوروز سیاوشان و آکیتو نپرداخته   ۀ سیاوش و تموز و مقایس   ۀساختار آیینی اسرور 

 بحث و بررسی  - 2

ۀ   - 1- 2 ی   اسطوره و آیین   نظر

ست   ی، اسکاتلند   پردازه یّ نظر   ، تی اسم  رابرتسون   ام ی ل ی و   اساطیر است. به نظر اسمیت،   نیی آ و    اسروره   نظرّیۀ واضع    نی ّن
آیین ؛  اند به وجود آمده   ها آیین   خاستگاه   توضیک   برای   تنها  و می   ایفا   را   محوری   نقشی   نظرّیه   این   در   ها بنابراین    کنند 

اسروره و آیین اشاره    نظرّیۀ شناسان با  انسان   ۀدر تکام  این نظرّیه باید به سه رویکرد مواجه دارند.    رانوی  ۀ جنب   ها اسروره 
 کرد:
، اسروره بر است شناس بریتانیایی، ، انسان 1شاخص آن ادوارد برنت تایلر  ۀ در رویکرد اّول این نظرّیه که نمایند  

است   جهان برای کنترل    ، آن تبیین  گرفتن کار کارکرد اسروره تبیین جهان است و آیین به   عتقد است تایلر م آیین تقّدم دارد.  
 (.89- 92:  1398)سگال،  

، دانشمند 3هور   هنری   گرای انگلیسی، ساموئ ، منتقد اسروره 2فریزر جورد   در رویکرد دوم کسانی مانند جیمز
 متعّدد های چاپ  شناس بریتانیایی، به تقّدم و اصالت آیین اعتقاد داشتند. فریزر در، زبان 4هریسون انگلیسی و جین

  کند؛ ارائه می آیینی -از نظام اسروره  ا دو روایت جددهد. او  می   تر بسطبیش   را  اسروره و آیین  ۀ نظریّ   زّرین  ۀشاخ  کتار 

 
1. Edward Burnett Tylor (1832-1917) 

2. James George Frazar (1854-1941) 
3. Samuel Henry Hooke (1874-1968) 

4. Jane Harrison (1850-1928) 
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قسمتی از آن را که به توصی    کمدست پردازد و آیین، خود اسروره یا  در نوع اّول اسروره به شرح زندگی ایزد گیاهی می 
 عم کند نه خود  می   نظارت   نباتی خدای  مستقیم بر    طور به . آیین  کند ایزد تعّل، دارد، اجرا می   ۀ مرگ و زندگی دوبار 

 اسروره و آیین،   نظرّیۀ  از  فریزر   دوم  روایت  شود. در می خود کنترل به رویش نیز خود عم   ، خدا  نظارت با  ، اّما رویش
 است،   ایزد گیاهی   وضعّیت  به  وابسته   گیاهان   سالمت  که   گونههمان   است.   ایزد   خود   شاه   دیگر   نجا ی ا  .است   مرکز   در   شاه 

کند قربانی می   جوانی   در   را   خود   شاه   غ ایی،   ۀ ذخیر   حفظ   منظور به   جامعه   است.  شاه   به سالمتی   نیز بسته   ایزد   سالمتی 
 (. 312  - 313:  1384)فریزر،  

 که دانند می  مدرن  علم  باستانی  ۀ قرین  را آیینی - اسروره  نظام فریزر همچون هور   هنری   ساموئ    و  هریسون  جین 
تکرار    را  سّن فریزر  دو تن  این   است.   شده   آیین  و  اسروره   خود   جانشین  آیینی، بلکه - اسروره   نظام  جانشین  تنها نه 

 دهد.می   رخ   آیین   در   دارد   االن ن ی هم  که   است   اّتفاقی   آن   تبیین   اسروره   نیز   ها به باور آن   کنند. می 
 ذات به  استناد  استاد مرالعات کالسیک، با  ، 1نگی گریگوری  مث   کسانی  اسروره و آیین،  نظرّیۀ در رویکرد سوم 

  اسروره در   یابند و معتقدند میان اسروره و آیین پارادایم مشترکی می   مکتور،   ذات ادبّیات   با   مقایسه  در   شفاهی   ادبّیات 
  اجرا را   اسروره  بنابراین، وقتی ؛  است بوده    آیینی  ایصبغه   دارای   خود  که  داشته   اجرا  یا  آیین  با   تنگاتنگی   پیوند  چنان  ابتدا 

  با  تقاب   در  و  جدا  را  آیین  و  اسروره  که ن یا  جای  به  توانیم می  است.  آیین  نوعی  خود  اسروره  که  ببینیم  توانیم می  بدانیم، 
  مفهومی   ۀجنب   آیین  و  آیین   کالمی   ۀ جنب  اسروره  آن   در  که   بگیریم  نظر   در  ای پیوسته   اعضای  را   ها آن   بگیریم،   نظر   در  هم 

 (.103- 104:  1398است )سگال،    اسروره 

 آیین نوروز سیاوشان   - 2-2

  برگزار  تمام  با شکوه  همچنان   امروز   تا  دوران  ترین کهن  از  که  است  شهر ایران   های جشن   ترین بزرگ  از  یکی  نوروز  عید 
با   شود. جشن می    ازآنجاکهدارد.    پیوند   ایران   اساطیر   در   ایزد گیاهی   سیاوش،   رستاخیز   و   مرگ   آیین  نوروز در ایران 

 انقالر  تابستان )آغاز  آغاز  در   سیاوش ابتدا   سوگ  آیین   شوند، می   شروع   تابستان  آغاز   با   خوارزمی   و   سغدی  های تقویم 
(. آیین سیاوشان در نوروز، در فالت ایران، 226: 1397درآمیّت )بهار،  نوروز با  بعدها  و  شدمی  برگزار  تابستانی( 

مین زده شده است و با تغییراتی  در نواحی شرقی برگزار می   ازجمله  شده است. عمر این آیین بیش از سه هزار سال ّت
دور  حمل   ۀ در  زمان  تا  می   ۀاسالمی  برگزار  بهارمغول  است.  نوروز   که   است   معتقد  شده    بومیان   عید   درواقع  عید 

(. در ایران  49۵: 1396شود )بهار، می  رایج هم الّنهرینبین  در  هاسومری   طری،  از که است ایران  نجد  آریایی پیش 

 
1. Gregory Nagy 
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  های عزاداری   کنند. زمان پیش از برگزاری جشن نوروز، مراسم باشکوهی برای ایزد گیاهی برگزار می   هرساله باستان  
به آیین بزرگداشت   شاهنامه در    زمان با اّولین روز سال نو است. ی جشن آن هم است و زمان برگزار   نوروز   از قب     سیاوشی 

 (.98:  1392)مّتاریان،    اشاره شده است روان سیاوش  
 وور سکددداز ایدددشو  دددسر  ددد   ددد  

 ه بیندددش ب ندددشکدددسی کدددز هیدددی  ی

 رلیدددد ا ز ایدددد اش ب  یددددش  ددددشش

 

 وواش  ددددددی و  روور رهددددددش بدددددد  

 مندددشکفدددیوش ا ددد  بددد  ا او  دددش 

 وور آ ددددد ازددددشو زرش سکددددهمدددد  

 (3/15: 1371)ف رو ی،  

کیتو )نوروز بابلی(   - 3- 2  آیین آ

بعد از این که    است که   دموزی و اینانا در فرهنگ سومری   اسرورۀ   ۀ شددر فرهنگ بابلی کام    ایشتر   و   تموز   داستان 
شود و  می   درو  ایزد  تموز،  عاش،   جوانی   در  ایشتر  دهند. تغییر می  تموز   ها آن را بهبابلی   کنند، ها سومر را فتک می سامی 

  در مرگ تموز غرق   ایشتر   گردد. و رفتن او به جهان زیرین می   تموز   مرگ   ایشتر و تموز باعث   عش،   کند. با او وصلت می 
 فرمان جهان زیرین،  بانوی شه  ، 1ارشکیگال  رود تا او را بازگرداند. می  زیرین  جهان  به  تموز  به دنبال  شود و می  اندوه  در 

 فراموش   را   دمث  ی تول   واناتی ح   و   مردمان رود؛  از بین می   عش،   و  شور   تموز   بت ی غ   در   کنند.   زندانی   را  وی   تا   دهدمی 
 حیات آر  ایشتر  بر دهد می  دستور  . در پایان داستان، ارشکیگال د گیر ی قرار می نابود  خرر  در  ات ی ح  ۀ هم   و  ند نک ی م 

 رفتنیۀ مرر شود. اجرا می  مراسمی  روز  آن  و در  گردد برمی  زمین  روز به  یک  هر سال   تموز  گردد. بازمی  ایشتر  بپاشند و 
 همانند  ، دن پژمر ی م   سرعت به   که   ی اهان ی گ   به  را   تموز  ها. در این مرریه دارد   وجود   ی بابل   ی ها سروده   ی بعض   در   تموز 

 ی، نا  ن یحز  ی نوا  با  ، د و ش ی م  ده ی نام  تموز  او  نام  به  که  ی ماه  در و  تابستان  ۀ م ی ن  در  سال  هر ؛ به این صورت که  ند نک ی م 
 (.42- 44:  1381؛ هور،  71:  137۵؛ ژیران،  3۵9:  1394)فریزر،    ند ن ک ی م   یی سرانوحه   تموز  مرگ   بر  زنان   و   مردان 

 دیگری  آکیتو و ها آیین شده است؛ یکی از این برگزار می  سال  طول  در مهم  بسیار  دو آیین  باستان  الّنهرینبین  در 
  ی ااسروره  ۀدشوند ی شه   زد یا   ک ی و س مقّد  یزدبانو یا   ن ی ب  رابره ی نوع ازدواد مقّدس  نیی آ  درمقّدس نام دارد.  ازدواد

  ی بارور  ی زدبانو یا   شتر ای  ، ر یاساط   در   که ی طور به   ؛ است   عت ی طب   نوشدن   و   ی زندگ   تداوم   و   وندی پ   آن   از   منظور  که   وجود دارد 
ّ   ن ی زم   وند ی پ   ن ی ا  از   و   کند ی م   ازدواد   ی شبان   ی خدا   زی(، دمو )   تموز   با    ی زندگ   و   د مجّد   ش ی رو   و   شود ی م   ز ی حاصل

 (.7:  1381)ارفعی،    د شو ی م   آغاز   ی د ی جد 

 
1. Ereshkigal 
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  ماه  شد که تا دهم اّولین فا  جدید آغاز می   شده است. یک بار با شروع جشن آکیتو دو بار در سال اجرا می 
 (1تشری )تشریت  ماه  در  پاییزی  سال به هنگام اعتدال  دوم  ۀ در نیم  و بار دیگر  داشت نیسان(، ادامه  بابلیان )ماه  بهاری 

به بیتنخانه آکیتو (. در این مراسم شاه در نقش مردور غالب 99:  1384شد )حسینی،  می   برپا  بر تیامت  شونده 
ری شدند، مردور وظای  خدایان بابلی و آشو  ۀ دوم به بعد وقتی مردور و آشور جانشین هم   ۀ رفت. از اواخر هزار می 

 خورندآیین آکیتو و ازدواد مقّدس پیوند می   دو   نو  سال   ابتدای زمان، در   گ شت   های تموز را گرفت. با و خویشکاری 
 (.42۵:  1398گویند )بهار،  می   آکیتو   های جشن   دو،   که به هر 

کیتو )نوروز بابلی( - بررسی شباهت ساختار اسطوره   - 4- 2 نوروز سیاوشان و آ  آیینی 
کیتو برمبنای   ساختار   - 1  - 4- 2 س  قربانی پادشاه   آیین   با   مرتبط   های الگوواره   آیینی نوروز سیاوشان و آ  مقد 

  ۀقت  معاومان   ۀاست. صحن   و تحلی   سه یمقا قاب    شدن او با آیین قربانی پادشاه مقّدسقربانی  سیاوش و  داستان مرگ 
 شود.ی مّتل  انجام م   ی ها است که به شک    یینی آ  ی رفتار   ی قربان شباهت با آیین قربانی نیست.  بی   شاهنامه او در  

ر  تاّو و او    گیرد ی صورت م   یینآن آ  ۀ خدا و انسان اجراکنند  یان م   یا رابره   شود، ی م   یه هد یان به خدا   ی موجود   که ی زمان 
 شود.ی انجام م   یرخونی و غ   ی به دو شک  خون   قربانی   شوند. ی ر واقع م او مارّ   ی ها خواسته   ی در راستا کند که خدایان  می 

آر   ، شرار  یوانی، و ح   ی نبات   ی ها روغن   ، عس   یر، شام  ش   یرخونی غ   ی ها و قربان و انسان   یوانات شام  ح   ی خون   ی قربان 
ّتن    ی، از طر   ی گاه غیرخونی    شود. قربانی انجام می جو    آر   و  به شک    ی و گاه   ی سبز   یوه و نثار م   ، آر  ، شرار   ، خون ری

از    یاری در بس   یرا ز   ، است  زیرین جهان    یان خدا   یت جلب رضا   منظور به   ی دفن قربان   گیرد. ی انجام م   یا دفن   سوزاندن 
  قربانی   آیین   (. 21  - 23:  1369رواد دارد )مارفوی،    فرودین قرار داشتن دوزخ در جهان    ۀ یش جوامع جهان باستان اند

  اجرای   با   آدمی   و   است  جهان   کنترل   کردن، قربانی   از   هدف   است.   ناشناخته   جهان   بر   خود   تیریر   برای   آدمی   گستردۀ   تالش 
دارد    باور   آن   اجرای  به   ولی   نیست،   مرمئن   خود   قربانی   نتیجۀ  از  او   بگ ارد.  جهان   بر  ویژه   تیریری   کوشدقربانی می   آیین 

ّتاریان،   مواقعی مث  درگ شته در  کردند. می  ها را قربانی انسان  باستانی،  های فرهنگ   از  در برخی  (. 110: 1379)م
 خدایان،  خشم  کردن فروکش  سالی، برای خشک  مانند توفان و  طبیعی  پیش آمدن بالیای  و  پرستشگاه و معبد  ساختن 

ها پایان و باران  دادند تا دشمنان دفع شوند و بیماری هایی انجام می نیز قربانی  گاهی  شده است. می  اجرا آیین قربانی 
و    برای   نیز   موارد   دادند. در برخی ها انجام می زمان با تغییر فا  ها را هم قربانی افزایش یابد. معمواًل این   جلوگیری 

  کردند. در می   قربانی   موّقتی(   کاذر )شاه   شاه  عنوانبه   کسانی را   زندگی مردم به او وابسته است،   برکت   پیرشدن شاه که

 
1. Tishri 
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  و جانوران   انسان   قربانی   های آیین   از   بسیاری   های بعد، دوره   در   کردند. را نیز قربانی می   جوانان و کودکان   گاهی   آیین  این 
بهترین نمونه برای  (.  Heinsohn, 1992: 302- 334; Nigel, 1981: 109- 134) یابد  تحّول می   نمادین  و   توتمیک

تحّول، داستان ابراهیم است. زمانی  نازل  این  از سوی خداوند وحی  که ابراهیم قاد قربانی کردن پسرش را دارد، 
 (.111:  1379جای او قربانی کند )مّتاریان،  شود تا قوچی را به می 

 و  گردش  باستان،  انسان  باور به  اگر  است، زیرا  کرده می  جلوه  حیاتی  بسیار  خدایان - انسان  مورد  قربانی در   مقولۀ 
  و   الها ب   مرگش،   سرانجام   و   او   نیروی   در   ضع    و   گرفتن سستی   با   است، وابسته    خدا - انسان   زندگی   به   طبیعت   روند 

  محض به  که بود  آن راه این و  داشت  وجود  راه  یک  تنها  این مشک ،   ۀ چار  برای  شد.  خواهد نازل  های زیادی مایبت 
  با   جانشین  یک   به  بیماری،   به  دچارشدن   ازپیش    را  روحش  و  بکشند   را  او  خدا - پادشاه   در  ضع    هاینشانه   دیدن 

 (.2۵9- 312:  1394دهند )فریزر،    انتقال   نیرومند   کالبدی 

کشتند. چندی سستی و ناتوانی در وجود پادشاه او را می   ۀ ترین نشان محض دیدن کوچک  در ابتدا اقوام بدوی به   
های پیری و سستی در وجود پادشاه نشدند، بلکه در پایان یک مّدت محدود و معّین، پادشاه  بعد دیگر منتظر بروز نشانه 

پنداشتند در این حالت، روح او در اود قدرت به جانشین او  کشتند، زیرا می را حّتی اگر در اود سالمت هم بود، می 
شود. پ  از  خوش نقاان نمی شود و باروری طبیعت که پادشاه در روند آن تیریری مستقیم داشت، دست منتق  می 

کردند که  تفویض مدّتی پادشاهان به جای این که خود در پایان موعد مقّرر کشته شوند، این امر را به جانشین خود 
تری شد که شباهت بیش همان پادشاه دروغین یا ساختگی است، اّما در ابتدا شّای به جای شاه واقعی قربانی می 

پادشاه را قربانی   به همین دلی  در ابتدا پسر  باروری بگ ارد،  تا قربانی او تیریر مشابه در جریان  باشد  با شاه داشته 
شود، زیرا کشتن پسر پادشاه باعث ع ار (، اّما با رشد اخالق این رسم نیز از میان برداشته می 322کردند )همان:  می 

بعد از آن به جای پسر پادشاه یکی از افراد طبقات پایین جامعه را به جای   شده است. به همین دلی  وجدان مردم می 
ت می  رود و بعد از آن یک زندانی  کم این آیین نیز از میان می کردند، اّما کم نشاندند و او را قربانی می پادشاه بر ّت

ار می   (. 332کنند )همان:  قربانی می شود تا چند روزی حکومت کند و بعد او را  محکوم به مرگ به جای پادشاه انّت

مردور را در معبد   ۀ است. در این جشن شاه ناگزیر بود دستان مجسم   1بابلی اجرای این آیین جشن زگمور   ۀ نمون 
شده در باب  مرسوم بوده که هر ساله برگزار می   2باب  بگیرد و قدرت خویش را احیا کند. عالوه بر این جشنی به نام ساکئا

 
1. Zagmuk  

2. Sacaea 
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برگزاری این جشن پنج روز بوده است. طی این پنج روز سروران و مّدومان جای خود را عوض  است. مّدت زمان 
کرد، آمد صادر می کرد و هر فرمانی که او را خوش می کردند و زندانی محکوم به مرگی به جای پادشاه حکومت می می 

ّتاریان،  کردند و می اّما در نهایت او را از حکومت خلع می  (. آیینی مشابه این در ایتالیا مرسوم 112:  1379کشتند )م
کردند و به فردی لباس شاهی نام داشته است. در این آیین سروران و بندگان جای خود را عوض می   1بوده که ساتورنالیا 

 (.112کشتند )همان:  هایش را بر آورده سازد، اّما در نهایت او را می پوشاندند. این فرد مجاز بود تمام خواسته می 

هایی داشته است. در ایران زندانی محکوم به مرگی مدّتی به جای شاه نیز نمونه  ایران   در  مقّدس  قربانی شاه  ن آیی 
سکایی   اقوام  بین   هّامنشیان باقی است که  ۀ گویند و شواهد آن از دور کند که به آن شاه موقّتی می اصلی حکومت می 

د و به جای کشتن واقعی پادشاه موقّتی، به شک  نمادین او را  یاب تدریج این مراسم تغییر شک  می به  است. رایج بوده 
نمونه از    عنوان به شود؛  می   انجام   چند روز قب  از پایان زمستان و آغاز بهار  کشند. این مراسم به هنگام پنجۀ دزدیده، می 

ّلبی را به جای شاه اصلی  ها میرتق توان به آیین نمیر نوروزی) و نکوسه برنشین) اشاره کرد. در این آیین این مراسم می 
  مراسم   از   یکی   آیین میر نوروزی   ایران   در   شود. ها نیروی مقّدس هر ساله تجدید می کنند و با اجرای این آیین قربانی می 

به جای    را  و او شود  انتّار می   موقّتییک شاه  آیین  این  شود. در  می   برگزار   بهار   نزدیک  که  است   نوروز   جشن   با  پیوند   در 
به شکلی نمایشی حکمرانی   موقّتی شاه نشانند.  می  ت زمانی محدود سه، پنج یا سیزده روز شاه یا امیر واقعی در مّد 

گ رانی  ه خوش در این زمان مردم ب   (. 4:  1391زاده،  )عبدالرحیم   کنند و دیگران نیز در این نمایش مشارکت می   کندمی 
ت پایین می نهایت با تمسّر پادشا شوند و در مشغول می  کشند و فقط به او  را نمی کشند، اّما دیگر او ه موّقتی را از ّت

شی از  آیین که  ه به این با توّج ند. ن ز سیلی می  توان میر نوروزی را  سال نو و جشن بهاره است، می   آیین میر نوروزی ّب
چه به شک  و اندازد تا چه به شک  واقعی ت به راه می سلرنتی موقّ   ، آشور ۀ بالگردان شاه واقعی دانست که در دور 

 (.6)همان:    نمادین از سلرنت خلع شده و شاه دوباره نظم را برقرار سازد 
شده است )بهار، برگزار می   شاه  حضور   با  و   خاا   آیینی   و   آدار   جشن نوروز با   جمشید، تّت    باستان در   ۀ دور   از 
 غربی،   آسیای   های سّنت  بنا بر   بزرگی شرکت کند.   مراسم   باید در  نوروز  (. در ایران شاه هّامنشی صبک183:  1398

گ ارد. این عم  شاه گویای آن است که خداوند بار دیگر او را تییید کرده  می   سر   بر  شاهی   تاد  شاه در این مراسم از نو
 گیرندمی   قرار   خاّصی   جایگاه   در   بزرگان  نیز رجال و  نوروز  ابتدای مراسم  بعد باشد. در   سلرنت در سال  ۀ است تا شایست 

ّتل  را مردم  و فرستادگان و نمایندگان    خود  همراه   کشی پیش  قومی  هر   ۀ پ یرند. فرستاد می  پیشگاه خود  به  از اقوام م

 
1. Saturnalia   



ک   اوشانی نوروز س  ین یی ساختار آ ی ق ی ترب ی بررس   11 2۵- 1و …. صص    یرحمان  حانهی …ن ر   یبرمبنا   تو ی و آ

از  و بعد    شود می   حم    افروخته   آتشدانی   سپ    دهد.می   نشان   ها را کش پیش   این   آپادانا   پلکان   ۀ نگار سنگ   آورد. می 
کنند )حّقانی، می   شادمانی  و   کوبیپای   بزرگ   با برگزاری جشنی   پایان  در   آیند ومی   گاه جای   به   داران نیزه   پادشاه، رجال و 

1383  :16 .) 

برگزار می    یازده یا دوازده روز  پنجم شاه آیین آکیتو در  نیز عار روز  آکیتو  آیین   به  رسمی   آیینی  طی   شود. در 
کاهن بزرگ  به  را  گرز و حلقه  مانند عاا،  سلرنتی  های نشان  مردور  ۀ مجّسم  مقاب   در  و  رود می  1اساگیال  پرستشگاه 

  با   شاه  هنگام   در همان   اندازد. می   زمین   به   خداوند   مقاب    در   او را خشم   با  و   زند می   سیلی  شاه  به   سپ  کاهن   و   دهدمی 
 تو بزرگواری  از  ام؛ نشده مرتکب  گناه  من  ها، سرزمین  ۀ هم   خداوند  آورد: نای زبان می  به  را  سّنان   این  تضّرع و زاری 
سپ    ام). نکرده  ویران  را  آن  حاارهای  ام؛ نکرده  فراموش  را  آن  شعائر  و  آیین  ام؛ نساخته  ویران  را  باب   ام؛ غفلت نکرده 

زند. اگر شاه  می   سیلی   اش گونه   به   دوباره   و   گرداند بازمی   به او   را   کند و لوازم سلرنت می   جویی دل   از پادشاه   کاهن، 
  فرجام   بدون   پادشاه سرنوشتی   و   است   خشمگین   اگر اشک نریزد؛ یعنی خداوند  رضایت خداست،   ۀ بریزد، نشان اشک  

 (.100:  1384)حسینی،   داشت   خواهد 

جهان از جسم اوست. این  ۀ کیتو در واقع تکرار آیینی کشتن تیامت و ساختن دوبار آ نخوار کردن شاه در مراسم 
ّّ یابد  مراسم گویا به ایران هم راه می  ص میر نوروزی شناخته  و به صورت مراسم پادشاه نوروزی و بعدتر با عنوان مش

قربانی شاه و دوباره به حکومت رسیدن او در این دو آیین عم  تکوین آفرینش را  (. 408: 1387)رمینی، شود.) می 
دوباره حیات یابد. معنی این قربانی  شود که باید قربانی شود و ها شاه، خدایی تجّسم می کند. در این آیین تکرار می 

  نوشدن   درحال   مدام  باستانی   انسان   برای   شود تا برکت جامعه ادامه یابد. زمان نیروی مقّدسی است که هر ساله احیا می 
آغاز   (. دوباره 96:  1384است )الیاده،   نوشدگی  این  تفسیر  برای  ایشیوه  ها آن   ۀ هرسال و تکرار   ها آیین  و برگزاری   است 
  سال گ شته و آغاز  سال   پایان  ها در و برگزاری آیین   است  عالم   تکوین  و   بندهشن  از  تکراری   مثابهبه   ابتدا  از  ان زم   کردن 

  و   زمان   را بازآفرینی   ها آیین   برگزاری   الیاده   کند. می   را تکرار   به نظم   آشور   از   گ ر   و   آفرینش   آغاز   اساطیری   لحظۀ   نو، 
 عم   گ اری پادشاه و تیسی  حکومت جدید در اص  گرفتن برای تاد جشن داند. به اعتقاد او  عملی آغازین می   تکرار 

 تجدید  چگونگی   و   جهانند   آفرینش   های مربوق به اسروره   ها، اسروره   این   به باور او  کند. می   تکرار  را   کیهان   تکوین 
 (.66- 68آورند )همان:  می   یاد   به   را   کیهان 

 
1. Esagila 
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کیتو   قربانی خونی و غیرخونی در آیین نوروز سیاوشان   - 2-4-2  و آ

  ّسرو ی ک زمان با توّلد  شود. هم خسرو متوّلد می شود و فرزندش کی ، سیاوش کشته می شاهنامه در داستان سیاوش  
کند، براساس به مراسم قربانی خونی برای سیاوش اشاره می   تاریخ بخارا گردد. نرشّی در  سرسبزی به طبیعت بازمی 

ارا   مغان روایت نرشّی     مغان قرار دارد: ن   ( فروشان کاه   در )   بّارا شهر    ی شرق   ۀ درواز   در   اوش ی س پنداشتند مزار  می   ّب
ارا  )  نوروز روز  آفتار  برآمدن  از  ش ی پ  ، بکشد و  برد  خروس  ی ک ی آنجا  ی مرد  هر الی س   هر  و  دارند  ز ی عز  را  ی جا  آن  ّب

  و   اوش ی س   شدن ه کشت داستان    .( م   1074.ن  ق   466)تیلی      ک تّ ال  لغات   وان ی د   در   (. همچنین 32:  1363)نرشّی،  
بی شباهت   شاهنامه   قربانی سیاوش در   ۀ (. عالوه بر این صحن 111- 113:  1384ی،  کاشغر)   است قربانی برای او آمده  

کشد و سر سیاوش را در  گیرد و او را بر زمین می ش را می به قربانی حیوانات نیست. در این صحنه گروی، موی سیاو 
 کند.گ ارد و از تنش جدا می تشت زّرینی می 

 ز گرساااااایوز آن خنجاااااار آبگااااااون
oرد ماااویش کشاااان  پیااااده همااای بااا 

 بیفگناااد پیااا  ژیااااان را باااه خااااار
 یکااای تشااات زّریااان نهااااد از بااارش

o 

د از بهاااار خااااون  گااااروی زره بسااااتر
oچااان آماااد بااادان جایگااااه نشاااان 

 شاارم آماادش زو بنیااز و نااه باااارنااه 
 جاادا کاارد از آن ساارو ساایمین ساارش

 (357ن2: 1369)فردوسی،  

کش برای شاه پیش  عنوان به هایی مانند گاو و اسب را نوروز، قربانی  هّامنشی بزرگان در ابتدای مراسم ۀ در دور 
ش   افروزند. در اّولین نو، آتش می   سال   با   زمان در آیین آکیتو نیز هم   (. 16:  1383آورند )حّقانی،  می   پنجم،   روز   ّب

 پاشد، سپ می   آر   دیوارهای پرستشگاه   به   بزرگ   سوزانند. کاهن بو می خوش   گیاهان   کنند و سازی می پار   پرستشگاه را 
  به شده راقربانی گوسفند   سر  کاهنان  از یکی  کمک  به  و  برند می  داخ  پرستشگاه  را  آن  و  کنند گوسفندی را قربانی می 

بازگشت ندارد    ۀ رود و اجاز تا پایان مراسم به بیابان می   دهد می   انجام   را   مراسم قربانی   که   اندازند. کسی می   رودخانه 
: 1387کردند )ارفعی،  (. در آیین آکیتو عالوه بر گوسفند در روز پنجم گاو سفید نیز قربانی می 100:  1384)حسینی،  

  نی  از   افروخته  آتش   را در  گاومیشی  که در طی آن مراسم  کندمی  شرکت  مراسمی  در  (. شب روز پنجم هم شاه 199
 سوزانند که شک  دیگری از قربانی است.می 

تقویمی ایرانی است. این  های قّاه   از  عمونوروز و پیرزن  ۀ هایی که یادآور آیین سیاوشان است، قّا یکی از آیین   
ایزد    ۀ اسرور  با  دارد،  متفاوت  ساختاری   اگرچه  عمونوروز  ۀ بهار پیوند دارد. قّا  آمدن  و  سال  انتقالی  های لحظه  با  قّاه 



ک   اوشانی نوروز س  ین یی ساختار آ ی ق ی ترب ی بررس   13 2۵- 1و …. صص    یرحمان  حانهی …ن ر   یبرمبنا   تو ی و آ

  ۀخان   سمت   به   بهار،   روز   اّولین   در   عمونوروز   نام   به   مردی   قّاه،   این   در   آن ارتباق دارد.   ۀ گشتاریافت   صورت   و   میرنده 
مادر   (. 34۵- 349:  1387قدیمی اوست )درویشیان و همکاران،    معشوق   که   رود می   پیرزنی    به  برادر  دو   پیرزن، 

م  )   و   نام  )   نمحّمد)،   و   ناحمد)   نبهمن)،   و   ناهمن)   یا   کوچک   ۀ چل   و   بزرگ   ۀ چل   های نام    ۀمای درون   است.   نم 
  به  گاه   سرما   به   نسبت   احترامی بی   است.   پیرزن   یعنی   قّاه؛   قهرمان   به   احترامی بی   تمسّر و   اغلب   ها، قّاه   گونه این 

  پیرزن   در این قّاه خود   بتوان   شاید   (. 266- 270یابد )همان:  می   نمود   پیرزن  شوهر   یا   پسرها   مرگ   حّد   تا  زدن یخ   شک  
 غیرایرانی،   و   ایرانی  مّتل    روایات   در   خویش  شوهر   مرگ   یا  فرزندان   کردن قربانی  با   که   پنداشت  زمستان  قربانی  نیز   را 

 مرگ   سوگوار   دوره، به  دوره    که  است   زدیک ن   باروری   الهگان   دیگر   و   دمتر   به   پیرزن   دهد. سیمای می   پایان   را   زمستان 
  بام  روی فرزندان و همسر   نجات  برای  گاه  پیرزن روایات،  این هستند. در  او  ۀهرسال   بازدمیدن  شاهد   و  جوان خدایی 

 (.270- 279زند )همان:  می   آتش  ریسی رانخ   چرخ   و   دور   مانند   لوازمی   و   افروزد می   آتش   خانه 
ّلو، - اوری  پریستار   خورشید،   غرور   هنگام  در آیین آکیتو روز پنجم به    هم   به   خرما   برگ   با   سالم را   عدد نی   چه    گر

که    را   سپیدی دهد. شاه باید گاو ها را به همراه سرشیر، روغن مرغور و عس  در گودالی در معبد قرار می بندد و آن می 
(. دفن و  199:  1387ده، بسوزاند )ارفعی،  لوازمی را که در گودال قرار داده ش  و   کند   بسته شده، قربانی   مقاب  گودال   در 

عمونوروز    ۀریسی توّسط پیرزن در قّا سوزاندن نی، سرشیر، روغن و عس  در آیین آکیتو و سوزاندن دور و چرخ نخ 
ّتل  قربانی غیرخونی هستند.شک    های م

الهه   - 3- 4- 2  خودآرایی 

 بهترین  به   را  خود  و  کند می   تمیز  را  خانه  بهار   اّول  وزر   اوست،   انتظار  در  و   که عاش، عمونوروز  عمونوروز، پیرزن   ۀدر قّا 
  هم   را   عقدش  ۀ سفر  سین، هفت  ۀ سفر   کنار  در  و  بندد پوشد؛ دست و پایش را حنا می نو می  های لباس  آراید؛ می  وجه 
هنگام    این  در  برد. می   خوابش   و  شود می   خسته  پیرزن  کشد، می   طول   کمی  عمونوروز   آمدن   چون   کند، اّما می   پهن 

  شود می   پیرزن بیدار   اندکی   از پ     رود. می   و   زندمی   او   هایگونه   بر   ایبوسه   بیند و می   را   پیرزن   او  رسد. می   سر   عمونوروز 
 سر عمونوروز   ندیدن   غم   سرودهایی در  و   کندمی   زاری  و   گریه   به  شروع   یابد، می   آگاهی   پیرمرد   رفتن   و   آمدن   از   چون   و 

 (.34۵- 349:  1387دهد )درویشیان و همکاران،  می 
پ.م.( باقی مانده است.   2047تا    2094)از سال    1زمان شولگی  از  مقّدس  ازدواد  آیین  از  اّطالعات  ترینقدیمی 

که  حالی او در   رود. ایشتر )اینانا( می   پرستشگاه   شود و به سمت زورقی سوار می   بر   شولگی   بر اساس این اّطالعات 

 
1  . Sulgi 
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رسد. ایشتر )اینانا( وقتی او  کند، به پرستشگاه می گوسفندی جلوتر از او حرکت می ای به آغوش گرفته است و بزغاله 
شاه    برای  پرستشگاه  بانوی بزرگ  عنوان به  و  شود جشن را به تن کرده است، شاد می  باشکوه رسمی  ۀ جام  بیند که را می 

ای پر از زر  آیینی خود، جامه  وشوی خواند. ایشتر بعد از شست تموز )دموزی( قرار گرفته است، سرود می   که در نقش 
میان   خوابگی هم   گردد. سپ   آماده   خود، )ایزدشاه(  دلدار از پ یرایی برای  آراید تاکند و خود را می و زیور به تن می 

ر  که   مقّدس  اتاقی   در  ایشتر   ۀ نمایند  و   دموزی  ۀ نمایند گیپر دارد،   1ا  می   نام  این  گیرد. صورت  از   نمادین،  پیوند   بعد 
می ضیافت  برگزار  جمعی  که های  )ارفعی،    با   شود  است  همراه  قّا 194:  1387آهنگ  در  پیرزن  خودآرایی    ۀ(. 

آراید. در سرود بلندی که به اینانا  عمونوروز شبیه آیین آکیتو است که در آن بانو ایشتر خودش را برای دیدار شاه می 
 ستحمام است:شود که سرگرم ا)ایشتر( تقدیم شده است، از اینانا یاد می 

 باناویای کاه تیامااردار زنادگای است
 افارازدجا روزی سارمای  در هاماه

 دوزد و نگااهای بساناده برمای
 بر هامسارش 

 روناد آن روز کاه دوشاادوش یکادیاگار به بساتار مای
 آن روز شعایاره صورتای باه کماال یافاتاه است 

 پ  مردم در آن ناوروز
 ای شاعیاره در آن روز 

 گساتاراناناد بساتار بااناوی مان را مای
 اناد حاایارهاای هالافاا را کاه باا عرار سادر مراّهار ساخاتاه

 اناد و بارای باناوی مان بار بساتار نهااده
 دهاد باناوی من کمارگااه مقاّدس خویاش را باه آر مای

 شاویاد اینااناای مقاّدس پیاکار خویاشاتان را مای
 بااردو بار کا  حاّماام عرار سادر فرو مای

 (.690-691: 13۵7)جاکوبسن، 

 خوانی سرودخوانی و مرثیه   - 4- 4- 2

ارا مردم( ن 31: 1363ّی ) نرش  روایت به    مغان  ستن ی گر  را آن االن قوّ کردند و خوانی می نوحه  اوش ی س  برای مرگ  ّب
 

1  . Egipar 



ک   اوشانی نوروز س  ین یی ساختار آ ی ق ی ترب ی بررس   1۵ 2۵- 1و …. صص    یرحمان  حانهی …ن ر   یبرمبنا   تو ی و آ

با خواندن سرودهای نرشّی، مراسم سوگ سیاوش    تی روا   راساسبخواندند).  می  نام نکین   ز ی انگ حزن   همراه  به 
خسرو پرویز، لحنی به نام کین سیاوش در سوگ    ۀ (. باربد، رامشگر معروف دور 20- 2۵سیاوش) بوده است )همان:  

 کنند:های خسروانی عهد ساسانی است. خاقانی و نظامی به آن اشاره می سیاوش ساخته است که از سوگ 

 سااایاوشچاااو زخماااه رانااادی از کاااین 
 

o 

 پااار از خاااون سیاوشاااان شااادی گاااوش
 (194: 1313)نظامی،  

 در کاااااااین سااااااایاوش ارغناااااااون زن
 

 آن زخمااااااۀ درفشااااااان فروریّاااااات
 (495: 1357)خاقانی،  

 کهاو    ۀ شود. گویا هر سال در مرگ تموز باالی سر مجّسم انگیز دیده می در مراسم تموز هم خواندن سرودهای غم 
 مراسم تموز رهبری کردند. در سوگواری می  ، داشت  تن  به سرخ   یی ردا  و  بود شده   ی مال روغن  و شسته  خالص   آر  با 

  کیشی   هایتندی   آنان   از  نیابت   به   این باور نیز وجود دارد که  دارند.  برعهده   تموز   خواهر   و   مادر   جوان،   ۀ بیو   را  عزاداران 
  انگیزی غم   های آهنگ   و   کنند می   خوانی مرریه   ها، آن   جای   به   شود و خوانندگانی می   حم    ها دسته   پیشاپیش    هایی م لر عر   و 

  روز   در   خوانند. می   بندهشنی نانوماالیش) را چند مرتبه   در آیین آکیتو سرود   (. 692:  13۵7شود )جاکوبسن،  می   اجرا 
ّلو- اوری  نام   به   نیسان، پریستاری   ماه   در روز دوم   گشاید. می   را   اساگیال   معبد   اصلی   ۀ درواز   بزرگ   کاهن   اّول آیین،  به )   1گ 

  و   رود می   مردور   خدای  حضور   به   کند و مقّدس غس  می   رود   قب  از طلوع خورشید، در  ساعت   دو   بزرگ(   معنی ناظر 
لو   آن   کند. بعد از ستایش می   را   او  کنند و او را نیایش می   روند می   مردور   نزد   سرودخوانان(،   یا   و   خوانان )مرریه  2هاکر

 (.19۵:  1387)ارفعی،  

 سوگواری و شادخواری   - 5- 4- 2
کش  شده در پنجکنت )حوالی سمرقند( است که به قرن سوم پیش از میالد    ۀ سیاوشان دیوارنگار ترین یادگار آیین کهن 

(  1پنجکت )تاویر  ۀمتعّل، است و نقش سوگواری سیاوش بر آن ترسیم شده است. در آیین سیاوشان در دیوارنگار 
  در   را   طبیعت   مرگ   و   زمستان   کنند. مردم، عماری حم  و برای شهید سوگواری می شهید را در   ۀ مجّسم ای پیکره یا  عّده 

  ۀشکران است، به   گیاهی   حیات   تجدید   که   بهار   آغاز   روز   در   کنند و می   برگزار   سوگ سیاوش   مراسم   با   سال   روزهای   آخرین 
شود تا دوباره او به جهان  کردن و سوگواری در عزای سیاوش سبب می پردازند. گریه می   کوبی بازگشت او به شادی و پای 

(. مرگ سیاوش 169:  1398شود )بهار،  می میّسر    ّسرو ی ک قالب  زندگان بازگردد. بازگشت سیاوش در نوروز و در  

 
1  . Urigallo 

2  . Kalu 
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بهار را به همراه دارد. در فا  بهار مردم برای تشوی، نیروهای زایای طبیعت و تجدید  ّسرو ی ک خزان طبیعت و توّلد 
 کردند.جشن برپا می حیات مراسم شادی و  

 

 سوگواری پنجکنت  دیوارنگارۀ  -1تاویر 
(1954: pl. 23 ,Dyakonov ) 

های خدایان تدریج وظای  و خویشکاری موازات رشد یکتاپرستی به اّول پیش از میالد در آسیای غربی به    ۀاز هزار 
ادغام می  به با یکدیگر  (. وقتی  348- 349کند )همان:  ج ر می   را   تموز   بّشی برکت   وظای    مردور   ویژه شود. 

های مربوق به آن ایجاد  رو، تحّولی در آیین ازاین یابد، دیگر قاب  کشتن و شهیدشدن نیست. مردور چنین مقامی می 
شود که فقط تندی  مردور را از معبد اساگیال در  شود و به جای این که مردور کشته شود، به این امر بسنده می می 

ن  ها ببرند. روز بعد سوگواراتری داخ  سبزه کنان آن را به بیرون شهر در معبد کوچک باب  بیرون بیاورند و سوگواری 
 (.349شود )همان:  گردند و مراسم شادی برگزار می بازمی 

 گریه و زاری زنان   - 6- 4- 2

شی برکت   امر  در  گریستن  : 1397دارند )بهار،    بزرگی   نقش  هاعزاداری   در  ها زن   است.   زنان   ۀ مرگی وظیف   هر   امر  در   و   ّب
 شود.می   دیده   چادر   شبیه   چیزی   یا   ر چاد   میان   در   سیاوش   بر   زاری   ۀ صحن   ( دو 1  یر تاو )   پنجکنت   ۀ دیوار   نّقاشی   در   (. 46

در  موی کندن و موی افشانی هستند.    در حال دارد. زنان در این تاویر    تن   به   آراسته   ای جامه   و   سر   بر   تاد   سیاوش 
رد. این رفتار  شود و در سوگ او فرنگی  موی خود را می بعد از مرگ سیاوش خروش و ناله از خانۀ او بلند می   شاهنامه  ب 

آیینی از روزگار کهن شواهد بسیاری در سراسر جهان دارد. بریدن مو در سوگواری، در ایران میان اقوام لر رایج است و  
توان تشّیص داد. د. از جنبۀ آیینی دو نوع رفتار آیینی را با مو می برن زنان در مرگ خویشان نزدیک خود موی خود را می 



ک   اوشانی نوروز س  ین یی ساختار آ ی ق ی ترب ی بررس   17 2۵- 1و …. صص    یرحمان  حانهی …ن ر   یبرمبنا   تو ی و آ

لی نماد عقیم و نازا کردن  یکی تراشیدن موی سر و کوتاه کردن آن و دیگری بلند کردن ریش و پریشان کردن موی سر. اّو 
کردن و گشوده شدن  و دومی نماد نفی زاهدانۀ رابرۀ جنسی است. در این ابیات بریده شدن موی فرنگی  نشانۀ عقیم  

بندد که این مو به میان بستن خود  موی بندگان نشانۀ رفتار زاهدانه است. فرنگی  عالوه بر بریدن مو، آن را به میان می 
ّتاریان،  پیمان و وفاداری است    داشتن نگه بسیار رایج است و منظور از آن    رفتار آیینی   (.۵0- ۵4:  1387)م

 ز خاااااان سااااایاوش برآماااااد خاااااروش
o ان مااااوی کردنااااد بااااازهمااااه بناااادگ 

 بریااااد و میااااان را بااااه گیسااااو ببساااات
 رویاااااان گسساااااته کمناااااد سااااار ماه

o 

 جهاااانی ز گرسااایوز آماااد باااه جااااوش
oفااااااریگی  مشااااااکین کمنااااااد دراز 

 باااه فنااادق گااا  و ارغاااوان را بّسااات
 خراشاااااایده روی و بمانااااااده نژنااااااد

 (359ن2: 1369)فردوسی،  

بندد. زّنار بستن رسمی است که در نشیند و زّنار خونین بر میان می فرنگی  بعد از مرگ سیاوش به سوگ او می   
شود. این مراسم هنوز میان مردم کرد زبان وجود دارد. برخی معتقدند با مرگ عزیزانشان، مراسم عزا و سوگ اجرا می 

زنان   ، خاّا بندند. برخی نیز معتقدند شال بر کمر بستنشود، به همین دلی  شالی بر کمر می کمرشان شکسته می 
می  کمر  بر  همسر شال  مرگ  از  بعد  زن  می است.  پشت  و  نکند  ازدواد  دیگر  تا  باشد بندد  عزادار  همیشه  تا  بندد 

 (.3096  -   3097:  1396)حیدریان،  

 فااااااریگی  بشاااااانید رخ را بّساااااات
o 

ار خااااونین ببساااات  میااااان را بااااه زنااااّ
 (353: 1369)فردوسی، 

o 
ّتیاری   های سوگ آیین   در   را   سیاوش   سوگ   نمودهای   از  دیگر   یکی  ّتیاری   میان   بینیم. در می   ب  ای، خانواده   وقتی   ها ب

رند می   را   خود   گیسوان   سر  زنان   دهد، می   دست   از   را   عزیزی    در   یا  کنند می   پایمال   گورستان   در   یا  را   شده چیده   موهای   و   ب 
بر مرگ سیاوش در  های  (. نشانه 11۵:  1387پیچند )حاوری،  می   است،   مرده   آن    از   که   ای پارچه  سوگواری زنان 

قهرمان شهید گریه و  ( در این تاویر گروهی از زنان بر پیکر  2  یرتاو آمفورای کش  شده از مرو نیز مشهود است ) 
شونده  ها مضمونی تکرار های مربوق به سوگواری، زاری دسته جمعی زنان و موی افشانی آن کنند. در نگاره زاری می 

 است.
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 مرو رایآمفو -2تاویر 

بردند و به گریه و زاری ها چراغ می رفتند. برای آن درگ شته روزهای قب  از نوروز مردم به زیارت درگ شتگان می 
حیات می  در  مردگان  ارواح  تا  آن پرداختند  به  دوباره  شیدن  مناط،  ّب در  مراسم  این  نیز  امروزه  رسانند.  یاری  ها 

مراسم عزاداری برای   از اینشانه  آیین  ان اجرای آن را برعهده دارند. این تر زن شود و بیش می نشین ایران برگزار زاگرس 
شده است )بهار، خوانی برگزار می درگ شته همراه با گریه و زاری، سرود و نوحه   که   است  ایزد گیاهی  شهیدشوندهن   ایزد 

هایی است که در آیین بزرگداشت (. گریه و زاری برای باززایی ایزد گیاهی از جهان مردگان یکی از بن مایه 169:  1398
آیینی    طور به سانی آن گریه است و  شود. گریستن، نماد باران در کالبد طبیعی است که صورت کالبد انتموز نیز دیده می 

 (، ایشتر42۵- 427:  1394)   به روایت جیمز فریزر  (.99:  1392دهد )مّتاریان،  تکرار آفرینش گیاهی را نشان می 
ستین   آغازگر   کند. ی م  یاو زار   ی بعد از رفتن تموز به جهان مردگان برا  ایشتر   . آیین سوگواری و گریه بر تموز است  ّن

(. در  46:  1397کنند )بهار،  ی م   یاد او    بار از و آیین سوگواری مفّالی اجرا و با سرودهای اندوه مردم بعد از مرگ ا 
  به زاری  و  گریه  با  و  پوشد می  عزا  ۀ دموزی )تموز( جام  مرگ  سومری خدای شهیدشونده الهه اینانا )ایشتر( در   ۀ اسرور 

  همراه   و   کنند ها را تکرار می رفتار آن   بینند، ناالن می   گریان و  را   اطرافیانش   و   الهه   که   هم  مردم  پردازد. می   او  برای   سوگواری 
اینانا و همراهانش  ۀ گری کنند. می  الّنهرین باشکوه برپا عزاداری برای دموزی را در بین  پردازند. می  زاری  و  به گریه  ها آن 

: 1398شود )بهار،  می   منجر  واجش با اینانا ازد   به   بازگشت او  و   گردد بازمی   زندگان  جهان  و دموزی به   شود اررگ ار می 
349-348 .) 

 پیکرک ساختن   - 7- 4- 2

هایی که نمادی از خدایان  های مربوق به خدایان باروری، تندی  و پیکرر های م هبی، ازجمله آیین در بسیاری از آیین 



ک   اوشانی نوروز س  ین یی ساختار آ ی ق ی ترب ی بررس   19 2۵- 1و …. صص    یرحمان  حانهی …ن ر   یبرمبنا   تو ی و آ

: 1393شوند )یورکفسکی،  های م هبی متوّلد می ها با آیین پیکرر ها و  سازند. گویی این تندی  ، می مربوق است 
این  38 بی (.  فرهنگ اشیای  در  که  می جان  ظاهر  ّتلفی  م اشکال  با  ّتل   م آیین های  در  داده  شوند،  حرکت  ها 
ها قدرت گیرند و به انسان بین انسان و نیروهای ماورایی قرار می   ۀ ها به صورت شیئی نمادین واسر شوند. این پیکرر می 

بازار   ۀ دربار  ( 20- 2۵: 1363(. به روایت نرشّی ) 14: 1394نیا، دهند )بهروزی پیروزی بر نیروهای ناشناخته می 
ارا، پیکرر روز ماخ  ها را مرتبط  شده است. دانشمندان روسی این پیکرر های کوچکی سالی دو بار فروخته می در ّب

. در روز سوم برگزاری  شده است دانند. ساختن پیکرر و مجّسمه در آیین آکیتو هم انجام می با نوروز و سیاوشان می 
ّلو به شّص - اوری   کنند، سپ  پریستارآیین آکیتو ابتدا نیایش می  تا   دهد جواهر می   مردور   معبد  ۀاز خزان   فلزگری  گر

بسازد.   چوبین   های پیکرر   دهد تا می   گز را به درودگری   و   آزاد   سرو   چور   از   قرعه   بسازد. پ  از آن، دو   آیینی   پیکرر   دو 
سازند که یک پیکرر باید آن را در  می   آزاد   سرو   جن  چور   از   هم   شوند. ماری ششم استفاده می ها در روز این پیکرر 

گیرد. به این دو پیکرر لباس سرخی  آن را در دست چپش می   دیگر   سازند که پیکرر کژدمی هم می   دست چپ بگیرد. 
گ شگاه پرست  به  نبو   ایزد   که  زمانی   پوشانند.که از وسط با برگ درخت خرما بسته شده، می  خورسر آتشی   آید، می   1تی   ا 

 نیسان،   ماه   ششمین روز   اندازد. در کند و در آن آتش می جدا می   را   پیکرر   دو   این   سر   کنند و قّاابی در مقاب  او برپا می 
 دهند.می  قرار او   که در سومین روز ساخته بودند، در مسیر را پیکرر  دو آید. می  باب  به مردور )ایزد نبو(  ۀزاد اّولین 

 (.196  - 199:  1387کنند )ارفعی،  شود، سر این دو پیکرر را جدا می می   وقتی ایزد نبو نزدیک 

 مکان مخصوص برگزاری آیین   - 8- 4- 2

  شده کش    سوگوارانه سیاوش   باورهای   و   ها آیین   مورد   در   فراوانی   شناختی باستان   شواهد   باستان،   خوارزم   منرقۀ   در   
  خوارزم   فرهنگی   مراکز  ترین مهم   از   قلعه،  قیریلقان  قوی  در   خوارزم   وار انسان   سفالین  هایها استودان آن   ۀ ازجمل   است؛ 
قلعه را   قوی   سفالین   های استودان   این   تولستوف   هستند.   باستان   مرگ   از   پ    های آیین   و   سیاوش   با   مرتبط   قیریلقان 

خوارزم، آرار برگزاری آیین سیاوشان  عالوه بر    . ( Tolstov and Vainberg, 1967: 231-234) داند  می   سیاوشانی 
هایی مّاوا برای برگزاری این آیین وجود داشته که هنوز برخی از  شود و مکان در دورترین نقاق ایران نیز دیده می 

در جنور غربی آشتیان، روستای سیاوشان و در شهر شیراز، مسجد سیاوش باقی   ازجملهها به همین نام است؛ آن 
ت جمشید برگزار می 27 - 28، 1۵: 1387مانده است )حاوری،  کردند و  (. عالوه بر این هر ساله نوروز را در ّت

ت جمشید مکان مّاوا برگزاری این آیین بوده است.  ّت

 
1  . Ehursagtila 
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شدند و به پرستشگاه دیگری که آکیتو نام در آیین آکیتو، خدایان برای برگزاری آیین از پرستشگاه خود خارد می 
گشتند. آیین آکیتو را در خانهن پرستشگاه آکیتو ان آیین دوباره به جایگاه اصلی خود بازمی رفتند و بعد از پای داشت، می 

آوردند و بعد کردند. برای برگزاری این آیین، تندی  خدای شهر را سوار بر زورقی از راه رود به پرستشگاه می برگزار می 
آیین  هشتمین روز  (. در 194: 1387رداندند )ارفعی، گ از پایان آیین، دوباره از همان مسیر به پرستشگاه آکیتو بازمی 

 شد.می   اجرا   شیاطین   گناهان و دور راندن   دفع   مراسم   اّیام  این   در   بردند.از معبد به بیرون شهر می   را   مردور   ۀآکیتو، پیکر 
 گفتند.آیینی( می راه حرکت ایزد مردور در شهر باب  از خیابانی بود که به آن خیابان رژه )خیابان حرکت دسته جمعی  

 دوباره   را   مردور   ۀ پیکر   دوازدهم  و   یازدهم   روز  در   و   یابد پایان می   الهه با ایزد   مقّدس  ازدواد   با   باب   در   نوروزی   مراسم
یابد. می   پایان   نو  سال  جشن   به این صورت   و  گردند و همه به شهرها و معابد خودشان برمی   گردانندبازمی   باب    به شهر

کند )همان: می  همراهی   آکیتو   ۀ خان  ی سو به  از جایگاهش  را  او  گیرد و می  را  مردور  ایزد  دست در زمان حرکت، شاه 
199 .) 

 گیری نتیجه 
  ۀاز منظر تحلی  رابر . های موجود بررسی شدآیین سیاوشان و آکیتو، داده - در این جستار، با بررسی تربیقی اسروره    

آیین نوعی ارتباق  - ترین شباهت بنیادین بین دو پدیده، نساختار آیینی) است. در هر دو اسروره اسروره با آیین، مهم 
های سال نو در آکیتو و  های محتوایی و شکلی جشنواره ار است. شباهت پاردایمی )الگومند؛ با ساختار الگوواره( برقر 

قهرمان  -بهاری، شیون و زاری و تظاهرات جمعی زنان در مرگ شهید   ۀنوروز سیاوشان، تقارن سوگ زمستانی و جشنوار 
شی از این الگووارگی است. مرابقت برگزاری مراسم برای رفع بالیای کیهانی با تعیین شاه  موبد بدلی و    -گیاهی، ّب

موّقتی )خلع موّقت شاه در آیین آکیتو، ساکئا و میر نوروزی( ازجمله نمودهای ساختار آیینی مشابه در دو آیین است. 
قهرمان و دوباره به حکومت رسیدن او برای  -در ساختار اسرورۀ آیینی سیاوش و تموز، مراسم قربانی و خلع موّقت شاه 

 با تکرار این کنش نمادین، کیفّیت زیست جامعه در زمین زایا بهبود یابد.شده تا  تجدید حیات گیاهی اجرا می 
آیینی سیاوش   ۀدر تربی، و مقایس  آیینی تموز  - ساختار  با ساختار  به نظر   - سیاوشان  آکیتو موارد زیر برجسته 

 رسد:می 
 شاهی  یعنی   افتد؛می   وروزیمیر ن   برای   که   است   اّتفاقی   همان   شبیه   کامالً   که   خوریمآدابی برمی   آکیتو با   آیین   در   - 1

با تییید   دیگر   بار   تا   میرد می   اش شاهی   ۀ پوست   در   بار   یک   تمثیلی   طور به   و   خورد می   سیلی   شود؛ می   تحقیر 
های شود. در فرهنگ ایرانی هم شاه هّامنشی در اّول نوروز باید از نو تاد بر سر بگ ارد. آیین  خداوند زنده 
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یک عم  ضروری  عنوان به نوروز سیاوشان و آکیتو، عم  قربانی شاه برای بازگشت حیات و برکت به جامعه  
حیات   ۀ او سبب ادام  ۀ رسال هشود که قربانی کردن آیینی  ها شاه، خدایی تجّسم می شود. در این آیین انجام می 

 در جامعه است.
آیین قربانی پادشاه مقّدس است )در آیین سیاوشان   ۀ شود که در ادام مراسم قربانی خونی در هر دو آیین اجرا می   - 2

 شود(.خروس و در آیین آکیتو گوسفند و گاو سپید قربانی می 
ّتل  قربانی غیرخونی هستنآتش و عم  سوزاندن که جلوه   - 3 شود. در آیین د در هر دو آیین دیده می های م

سوزاند. همچنین در مراسم آکیتو گلو لوازمی مانند نی، روغن، سرشیر و عس  را می  - آکیتو پریستار اوری 
رند و در آتش می سر دو پیکرر را می  های مرتبط با نوروز آیین   ۀ عمونورزو که باقی ماند  ۀاندازند. در قّا ب 

زند. این عم  سوزاندن شک  دیگری ریسی را آتش می ی مانند دور و چرخ نخ سیاوشان است، پیرزن لوازم 
 از آیین قربانی است.

برای دیدار شاه می   پرستشگاه   یا   خانه   در   مقّدس   ازدواد   آیین   در   - 4 بانو ایشتر خودش را   ۀدر قّا   آراید. آکیتو 
کند. او آراسته می  دیدار برای  را خودش  چیند، می  را   نوروزی  ۀ سفر   عمونوروز  عمونوروز نیز پیرزن در انتظار 

 از  ای سایه   باشد و شاید  عتی،  ۀ اسرور  یک  از   ای یافته تحّول  عمونوروز و پیرزن صورت  ۀ قّا   که  دارد  احتمال 
 باشد.  آکیتو   در   مقّدس  ازدواد

کنند و  خوانی می شباهت دیگر، خواندن نوحه و سرود در هر دو آیین است. در مراسم سوگ سیاوش نوحه   - ۵
این نوحه مررب  به  دیوار ها نکین سیاوش) می ان  نّقاشی  نیز هییت   ۀ گویند. در   کنار  در   نوازندگان   پنجکنت 

هستند.  سرود سوگ سوگوار در اطراف عماری در حال خواندن    مردان  و  زنان  و  شوند دیده می  شهید عماری 
کیتو نیز سرود و آواز خوانند. در جشن آ خدای مرده مرریه می   ۀ در مراسم سوگواری تموز باالی سر مجّسم 

 خواند.انگیز می عمونوروز هم پیرزن در غم نبود عمونوروز سرودهای غم   ۀ شود. در قّا خوانده می 
شود و در هر دو آیین دوگانگی سوگواری و در هر دو آیین مراسم سوگ در زمستان و سور در بهار برگزار می  - 6

 شود.شادخواری دیده می 
ایشتر و سایر زنان برای تموز و زاری   ۀ شود )گری واری با محورّیت نقش زنان اجرا می در هر دو آیین مراسم سوگ   - 7

 پنجکنت مشهود است(.  ۀ زنان در مراسم سوگ سیاوش بر دیوارنگار   ۀ فرنگی  بعد از مرگ سیاوش و نال 
 عماری  یک   در  را   سیاوش   شبیه  پیکره یا  شود کهکه از آیین سیاوشان به دست آمده، دیده می   باستانی   تااویر  در   - 8
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سازند که هایی از جن  چور و فلز می دهند. در مراسم آکیتو نیز در روز سوم پیکرر می   حرکت   و   گ ارند می 
 کنند.ها استفاده می جایگزین ایزد است و در جریان مراسم از آن 

آیین آکیتو  - 9 دارد.  برای برگزاری وجود   یا  خانه  شهر در   دیوار  فراسوی  در   در هر دو آیین مکان مّاوصی 
 راه از  زورق  بر سوار  شهر را   خدای  آکیتو، تندی  های جشن  برگزاری شود. برایمی  برگزار  آکیتو پرستشگاه  

دهد محّ  قیریلقان قلعه خوارزم نیز به دست آمده که نشان می  آراری از قوی   آورند. می   پرستشگاه   این   به   رود 
برگزاری آیین سیاوشان در شهر شیراز و آشتیان باقی مانده است. همچنین اجرای آیین سیاوشان بوده است. آرار  

ت جمشید برگزار می   ۀ در دور   اند.کرده باستان آیین نوروز را در ّت
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