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 چکيده

های یونان، مصر، ها بخشی از اساطیر ملتایزدان گیاهی و اساطیر مربوط به آن

دهند. دُموزی/تموز، آتیس، آدونیس، دیونیزوس، النهرین، هند و ایران را تشکیل میبین

یر ملل هستند. در ترین ایزدان گیاهی در اساطاوزیریس، بَعَل، پرسفون و بالدر، معروف

رود که ماجراهای مربوط به او بخشی از شمار میاساطیر ایرانی نیز سیاوش ایزدی گیاهی به

های میدانی خود بزرگ فردوسی را به خود اختصاص داده است. نگارنده در بررسی شاهنامۀ

در به روایتی عامیانه برخورده است که خمیرمایۀ اصلی آن، داستان ایزدی گیاهی است که 

آید. این روایت عامیانه که از یابد. هر چند نامی از او به میان نمیقالب پسر پادشاه نمود می

مره سرخی فارس ترین راویان منطقۀ کوهسالیکی از کهن« نژادحسین عالیعلی»سوی 

های نگارنده نشان شود، پیش از این در هیچ منبع مکتوبی نیامده است. بررسیروایت می

هایی از ای است؛ بخشهای دینی، حماسی و اسطورهای از روایتن روایت، آمیزهدهد ایمی

 شاهنامۀاین روایت، به ویژه آغاز داستان، تکرار روایت حماسی سیاوش و سودابه در 

فردوسی است. محورهایی از داستان نیز یادآور داستان یوسف پیامبر و زلیخا است. برخی از 

کند. ایزدان گیاهی در اساطیر جهان را به ذهن متبادر میخطوط داستان هم زندگی دیگر 

رسد این روایت از دیرباز در میان مردم این منطقه رواج داشته و به مرور زمان و به نظر می
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خوش تغییر و دگرگونی شده با تغییر و دگرگونی در ادیان و باورهای مردم منطقه، دست

دهد های ایزدان گیاهی نشان مییگر روایتچنین بررسی تطبیقی این روایت با داست؛ هم

های مربوط به ایزدان گیاهی دارد. وجه اشتراک با دیگر داستان 14کم که این روایت دست

داشت این دهد که مراسم بزرگواری ایزد گیاهی در این منطقه نشان میبررسی آیین سوگ

 است.  شدهایزد هرساله و با قربانی کردن پیش از کشت برنج انجام می

 انگیزی خویشان.واری، ایزد گیاهی، ارتباط با درخت/گیاه، فتنه: آیین سوگواژگان کليد
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 مقدمه

های رایج در برخی از اساطیر ملل مانند یونان، مصر، مایهمایۀ ایزدان گیاهی، از بنبن

در  آتیس النهرین، هند و ایران است. تموز در اساطیر بابلی، اوزیریس در اساطیر مصر،بین

اما ناوی، رکاندیآناتولی،آدونیس، دیونیزوس و پرسفون در اساطیر یونان، بالدر در اساطیر اس

ر جهان ترین ایزدان گیاهی در اساطیدر اساطیر هند و سیاوش در اساطیر ایرانی از معروف

، به 1مره سرخیهای منطقل کوههای میدانی خویش بر روی قصههستند. نگارنده در بررسی

گر یافته است که قهرمان آن اشتراکات بسیار زیاد و غیرقابل انکاری با دیدستای قصه

 او یاد اه ازایزدان گیاهی دارد. قهرمان این قصه نامی ندارد و تنها با عنوان پسر پادش

شود. ای شگرف از تنۀ درختی متولد میشود؛ مادر او نیز مشخص نیست و به گونهمی

لل ر دیگر متایان خود در اساطیتا مرگ، بسیار شبیه به دیگر همماجراهای او از ابتدای تولد 

 است.

راوی، این قصه را تنها برای کودکان مناسب  -1چند نکته دربارۀ این قصه گفتنی است: 

گوید؛ هرچند او بر این باور است که کودکان در روزگار گذشته به این داند و بازمیمی

از میان راویان متعدد، تنها یکی از ایشان قصه را به  -2دادند. تری میها اهمیت بیشقصه

اند و یا کند. راویان دیگر یا روایت را کامل از یاد بردهطور کامل در خاطر دارد و روایت می

هرچند بافت قصه منسجم است، اما  -3آورند. هایی از قصه را به یاد نمیکم بخشدست

هایی از قصه یادآور ت چندپاره است: بخشدهد که این روایتر قصه نشان میبررسی دقیق

داستان سیاوش است و جز در برخی جزئیات، تکرار روایت فردوسی از داستان سیاوش است. 

و چگونگی اسیر شدن یوسف در  قرآنبخش دیگر قصه، یادآور داستان یوسف و زلیخا در 

م ایزدانی مانند ویژه بخش پایانی نیز تقلیدی از فرجاهایی از قصه، بهزندان است. بخش

ها تصادفی است؟ آیا شود این است که آیا این شباهتآدونیس است. پرسشی که مطرح می

خوش تغییر شده است؟ قصه از آغاز به همین شکل بوده است یا به مرور زمان دست

مشابه آن تاکنون های توان جوابی قاطع به این پرسش داد؛ زیرا به این روایت و یا روایتنمی

طور قاطع حکم داد که این روایت در توان بهاشاره هم نشده است و نمی چ منبعی حتادر هی

این قصه تاکنون در هیچ  -4هایی را طی کرده است. آغاز چگونه بوده است و چه دگرگونی

ها در مطالعات منبع مکتوبی ثبت نشده است. نگارنده با توجه به اهمیت این گونه از روایت

پژوهی و مطالعات ادبی، کوشیده است نخست این روایت شناسی، دینهشناسی، اسطورمردم

ویژه ساالن و بهرا به دقت ثبت و ضبط کند. برای ثبت این روایت، ابتدا از همۀ پیران و کهن

گویی و نّقالی شهره بودند، خواسته شد تا روایت را به دقت نقل کنند. کسانی که به قصه
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ترین فرد هم سالوسیلۀ کهنکه در عین حال به -رین روایت تها، کاملسپس از میان روایت

انتخاب و ثبت شد. در گام بعد، به بررسی وجوه اشتراک این قصه با ماجرای  -شدروایت می

 -سال 80حدود -با توجه به سن راوی -5دیگر ایزدان گیاهی در اساطیر ملل پرداخته شد. 

نظر اند، بهکه این قصه را از پدران خود شنیدهنو با توجه به ادعای راوی/راویان مبنی بر ای

دست رسد این روایت از دیرباز در میان مردم این دیار رایج بوده و در گذر زمان بهمی

 فراموشی سپرده شده است.

ر بارۀ ما دتاکنون دربارۀ افسانۀ مورد بحث در این مقاله، پژوهشی انجام نشده است؛ ا

ای با الهدر مق (1393)و جام شده است. برای نمونه: سجاد آیدنلهایی انایزدان گیاهی، پژوهش

ین ، ضمن معرفی الگوی سرگذشت خدایان نباتی، ا«اسفندیار ایزدی گیاهی؟»عنوان 

از  کند که شاید اسفندیار در سرشت اساطیری و باستانی خود، یکیاحتمال را بررسی می

و  او دچار تغییر ایران، شخصیت های حماسیایزدان گیاهی بوده که در ساختار داستان

ای با در مقاله (1389) فراموشی شده است. فرامرز خجسته و محمدرضا حسنی جلیلیان

« گیاهی تحلیل داستان سیاوش بر بنیاد ژرف ساخت اسطورۀ الهۀ باروری و ایزد»عنوان 

ند. اردهعناصر مشترک داستان سیاوش و اسطورۀ الهۀ باروری و ایزد گیاهی را بررسی ک

، اوزیریس و تطبیقی سیاوش-بررسی تحلیلی»در مقالۀ  (1390)محمود رضایی دشت ارژنه 

های مشترکی دارند و در کاریرسد که خدایان یاد شده، خویشبه این نتیجه می« آتیس

ای دیگر با عنوان در مقاله (1389)چنین ایشان گون هستند؛ همبسیاری از جهات هم

های این دو ایزد ها و شباهتکاریبه خویش« وش و دموزیاتطبیقی سی-بررسی تحلیلی»

 اند. پرداخته

پادشاه ایران پسری بسیار زیبارو داشت که چون از کودکی  2خالصة روایت شفاهي:

راه چوپانان پادشاه راهی دشت و صحرا شده بود و ای به ماندن در کاخ نداشت به همعالقه

رباریان اعتقاد داشتند این پسر از درون درختی متولد گذراند. مردم و دجا روزگار میدر آن

که پسر پادشاه در یک روز بهاری، تصمیم گرفت برای دیدار ها گذشت تا اینشده است. سال

ها پسر را ندیده بود، با دیدن جمال پسر که اکنون پدرش راهی قصر شود. نامادری که مدت

کرد شد. نامادری از هر فرصتی استفاده میجوانی بسیار زیبارو شده بود، عاشق و شیفتۀ او 

های نامادری را به تا از پسر کام بگیرد. پسر که ابتدا متوجه نیت نامادری نبود، مهرورزی

که یک روز که هر شد؛ تا اینتر میروز به او نزدیکگذاشت و روزبهحساب حس مادرانه می

و به او ابراز عشق کرد؛ پسرک که دو در کاخ تنها بودند، نامادری پسرک را در آغوش کشید 
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زده شده بود، خود را از آغوش نامادری بیرون کشید و با خشم و غضب از حسابی وحشت

 کاخ بیرون رفت.

ادشاه ترسید رازش فاش شود، سراسیمه خود را به پادشاه رساند و نزد پنامادری که می

أثیر ته تحت است. پادشاه کچنین وانمود کرد که پسر پادشاه قصد کام گرفتن از او داشته 

سرش قرار گرفته بود، دستور داد پسر را در صندوقی چوبی بگذارند و روی های همگفته

ن سالم نه جارودخانه رها کنند. بر طبق سنت ایرانیان، اگر پسر از امواج پرتالطم رودخا

تور پادشاه، رسید. طبق دسشد، به کیفر گناهش میگناه بود و اگر کشته میبرد، بیدرمیبه

نۀ به ت پسر را در صندوقی بر روی رودخانه رها کردند؛ اما به خواست خداوند، صندوق

ز ادرخت سروی برخورد کرد، صندوق شکست و پسرک به بیرون از آب پرتاب شد. پسر 

ه بچکید. زمین برخاست و راهی شد؛ اما یکی از دستانش زخمی شده بود و از آن خون می

گشت تا ر بازپاک او در کنارۀ رودخانه گیاه مورد رویید. پسرک به قص حکم خداوند از خون

ه کوبی کردند و بگناه بوده است. درباریان با دیدن پسر رقص و پایهمگان بدانند که او بی

ود و از بگناهی فرزندش تبریک گفتند؛ اما نامادری که رسوا شده پادشاه به خاطر اثبات بی

ا به کرد به هر قیمتی پسر پادشاه ررا تحمل کند، تالش می توانست دوری پسرکطرفی نمی

 چنگ بیاورد.

ه واسطۀ بواره در کمین پسر بود تا بتواند نقطه ضعفی از پسر پیدا کند که نامادری هم 

رود و ها بیرون از قصر میآن، مالک پسرک شود. نامادری متوجه شده بود که پسرک شب

ها، نامادری پسرک را تعقیب کرد تا به نزدیکی شبگردد. شبی از دم بازمیگاهی صبح

به  درخت درخت بلوط شهیدو رسیدند. نامادری از دور گروهی از اجنه را دید که در زیر

اش را که هیچ سالحی بر آن کارگر کوبی مشغول بودند. پسرک ابتدا زره ویژهجشن و پای

جنه ا. ساعتی گذشت و جمعیت ادی پرداختراه با اجنه به شنبود از تن به در آورد و هم

ت. پراکنده شدند. پسر پادشاه به سمت درخت بلوط رفت و درون شکاف تنۀ درخت رف

ه زد چنبر شکاف تنۀ درخت به فرمان خداوند بسته شد؛ بالفاصله اژدهایی بزرگ زیر درخت

صر هایش پا به فرار گذاشت و به قراه ندیمهو خوابید. زن که به شدت ترسیده بود، به هم

ه بب شدسبرگشت. برای زن ثابت شده بود که پسر پادشاه انسانی عادی نیست؛ همین امر 

 تر شود.بود که شیفتگی او و تمایلش برای تصاحب پسرک بیش

بار، جام طالیی پادشاه را دزدید و در اتاق پسرک ای اندیشید. ایناو دوباره دسیسه

ای به راه انداخت. ، در قصر ولولهگذاشت. فردای آن روز ماجرای گم شدن جام پادشاه

بانان همۀ قصر را زیر و رو کردند و سرانجام جام را در اتاق پسرک یافتند. پسرک را به نگه
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گناهی خودش را ثابت کند، نتوانست. همسر پادشاه نزد پادشاه بردند. پسر هر چه کوشید بی

از آن من شوی، تو را نجات  نیز که موقعیت را مناسب یافته بود، نزد پسر رفت و گفت: اگر

خواست دامنش به گناه آلوده شود، خواستۀ نامادری را نپذیرفت. خواهم داد. پسرک که نمی

اش، پسر را به زندان ناچار برای مجازات پسر ناگزیز شد برخالف میل باطنیپادشاه به

رفت ه نزد او میوارها، نامادری همبیندازد. پسر هفت سال در زندان ماند و در طول این سال

رو بهکرد او را متقاعد کند که از او کام بگیرد؛ اما هر بار با پاسخ منفی پسرک روو تالش می

 شد.

کدام از معبّران نتوانستند ناک دید که هیچدر پایان سال هفتم، پادشاه خوابی هول

فت: گه او بخوابش را تعبیر کنند. خبر به گوش پسرک رسید. پسرک زندانبان را صدا زد و 

بان که در طول این هفت سال بارها رفتارهای دانم. زندانمن تعبیر خواب پادشاه را می

ک را دانست پسرک انسانی عادی نیست، ادعای پسرماورای انسانی پسرک را دیده بود و می

عبیر د و تاز طریق وزیر اعظم به گوش پادشاه رساند. پادشاه پسرک را به حضور فراخوان

ز برای شاه نیخواستار شد. پسرک به خوبی از عهدۀ تعبیر خواب پادشاه برآمد. پادخواب را 

 قدردانی از پسر، او را آزاد کرد.

که باالخره یک روز چنان در پی آزار پسر بود تا اینچندسالی گذشت و نامادری هم

ر ین کااتصمیم به قتل پسرک گرفت. زن برای کشتن پسرک چند تن از سربازان را مأمور 

ها را با آن اروییکرد. سربازان در صحرا راه را بر پسر پادشاه بستند. پسرک که دید توان روی

رون دندارد، به سوی درخت بلوط شهیدو دوید و در مقابل چشمان متعجب سربازان به 

ژادی نزده شده بودند و فهمیده بودند آن پسر درخت رفت و ناپدید شد. سربازان که وحشت

تادند. ده افد، شمشیرهایشان را به زمین انداختند و در مقابل درخت به سجغیرانسانی دار

گان ها گریه و زاری، زار و پشیمان به دربار بازگشتند و ماجرا را برای همها پس از ساعتآن

سبش ک و ابازگو کردند. درباریان و مردم به سوی درخت روانه شدند. هیچ نشانی از پسر

کار اهگناهی فرزندش و گنیشه غیب شده بود. پادشاه که به بینبود. پسر پادشاه برای هم

سرش را به جالد سپرد تا خونش را بریزد و خود به گریه و سرش پی برده بود، همبودن هم

شدند ع میزاری زیر آن درخت نشست. از آن زمان به بعد مردم هر ساله زیر این درخت جم

 کردند. فقرا تقسیم میهایشان را میان کردند و قربانیو نذر می

 بحث و بررسي

ها در اساطیر ملل، سجاد آیدنلو، پس از بررسی زندگی ایزدان گیاهی و تجسد انسانی آن

ها را الگوی سرگذشت ایزدان مایۀ مشترک دست یافته است که آنبه هجده ویژگی و بن
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 -رابطۀ مادر -2نقش و حضور زن؛  -1نباتی نام نهاده است. این هجده ویژگی عبارتند از: 

پرورش نزد  -4شهریاری و نژادگی؛  -3سری بانوان با خدایان نباتی؛ هم-سری/خواهرهم

اهمیت و  -7ارتباط با درخت/گیاه؛  -6انگیزی علیه ایزدان گیاهی؛ تهمت و فتنه -5دیگران؛ 

 -11نقش مار؛  -10ارتباط با باده؛  -9ارتباط با آب؛  -8ها؛ تقدس درخت مرتبط با آن

نقش نزدیکان در خیانت و  -13آگاهی از مرگ؛ پیش -12اشتن رزم افزار یا وسیلۀ ویژه؛د

خواهی خوِن کین -15مجازات عامالن کشته شدن ایزد گیاهی؛  -14ها؛ رسانی به آنآسیب

زندگی دوباره و  -18واری طبیعت؛ سوگ -17واری؛ های سوگآیین -16خدایان نباتی؛ 

ویژگی دربارۀ ایزد  13های ذکر شده، از میان ویژگی(. 9: 1393ک. آیدنلو، باره ر.)در اینرستاخیز 

 شود. ها پرداخته میشود که در زیر به آنمره سرخی دیده میگیاهی منطقۀ کوه

 در کنار ایزد گياهي حضور زوج -1

اهر یا ، خومعموالً هر خدای نباتی، زوجی را در کنار خود داردکه این زوج، گاه مادر»

هم ا فرارقۀ اوست. این زوج که خود نیز الهۀ باروری است زمینۀ مرگ خدای نباتی معشو

های فراوان، باعث رستاخیز خدای نباتی شود؛ چراکه مرگ و کند تا سپس با مویهمی

 (.52: 1389)رضایی دشت ارژنه، « رستاخیز خدای نباتی، نماد مرگ و حیات طبیعت بود

نار کا در کنار آتیس، ایزیس در کنار اُزیریس، سیت آفرودیت در کنار آدونیس، سیبل در

 . مهردادگر وجود یک معشوق در کنار ایزد گیاهی استرامایانا، ایشتر در کنار دموزی نشان

وج در زتوان سیاوش و سودابه را مانند دموزی و اینانا به عنوان یک بهار معتقد است می

 م در کنار پسرفسیر شاید بتوان نامادری را هبا این ت (.444: 1376)بهار، کنار هم تصور کرد 

 پادشاه و به عنوان زوج او قرار داد. 

 شهریاری و نژادگي -2

ها غالباً ایزدان نباتی و تجلیات انسانی آن»دهد که بررسی اساطیر ملل نشان می

ه مصر علیا ریس، پادشادر اساطیر مصر، اُزی(. 14: 1393)آیدنلو، « اندزاده یا نژادهروا، شاهفرمان

در  (.134: 1378)گری،  گاه شاهی داردبَعَل نیز جای (.25: 1389)روزنبرگ، و سفلی است 

آدونیس هم  (.114: 1385)لیک، ز بزرگان سومر است النهرین نیز دوموزی ااساطیر بین

در روایت  (.403همان: )آتیس هم از خانوادۀ شاهی است  (.361: 1386فریزر، زاده است )شاه

 ی نیز ایزد گیاهی فرزند پادشاه است. شفاه
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 پرورش نزد دیگران -3

 سیاوش (.23: 1367)گریمال، د سپارد تا پرورش دهآفرودیت، آدونیس را به پرسفون می

ی، پسر پادشاه به در روایت شفاه (.306: 1394)فردوسی، یابد. نیز به وسیلۀ رستم پرورش می

 یابد. میها پرورش وسیلۀ چوپانان و در کنار آن

 انگيزیتهمت و فتنه -4

: 1379)ر.ک. روزنبرگ، شود. شود و کشته میانگیزی ایزدی به نام لوکی میبالدر اسیر فتنه

گیرد که باز قرار میدر این روایت، پسر پادشاه در برابر نامادری هوس(. 195-175: 1ج

شود هیچ قیمتی حاضر نمی خواهد به هر طریقی از پسر کام بگیرد؛ اما پسر پادشاه نیز بهمی

کند او گیرد و سعی میدست به گناه بزند. در نخستین صحنه، نامادری پسر را در آغوش می

گریزد. این بخش از داستان شبیه به تالش را رام خود کند؛ اما پسر پادشاه از چنگ او می

کردن  زلیخا برای کام گرفتن از یوسف است. از سوی دیگر به تالش سودابه برای رام

شباهت نیست؛ اما در ادامۀ ماجرا، شیوۀ مشخص شدن سیاوش و کام گرفتن از او هم بی

گناهی پسر پادشاه کامال ایرانی و منطبق بر اساطیر ایرانی است. در ایران باستان فرد بی

بایست از آزمون ایزدی سربلند بیرون بیایند. این آزمون گناهی خود میمتهم برای اثبات بی

)دربارۀ شود گذر از آتش، گذر از آب، خوردن آب آمیخته به گوگرد و ... دیده میبه شکل 

؛ زند وهومن یسن، 33: 1366؛ زادسپرم، 121: 1343های داوری در ایران باستان بنگرید: ویسپرد، آیین

توانست از در صورتی که فرد می (.1392تبار، ؛ زاویه و مافی115-113: 1382؛ دارمستتر، 1370-3-4

، از داستان سیاوش، شاهنامهگناهی او بود. در روایت آزمون زنده بیرون بیاید، نشانی بر بی

کند؛ اما در این روایت، پسر پادشاه درون گناهی خود از آتش عبور میسیاوش برای اثبات بی

های شود. گفتنی مهم این است که در آزمونصندوقی حبس و به رودخانه انداخته می

شد؛ زیرا از ن باستان به ندرت از آب روان و خالص برای داوری استفاده میداوری در ایرا

شود که دیو که در صورتی کشنده مینگاه ایرانیان باستان، آب به تنهایی کُشنده نیست؛ بل

آور کردن آب نیز از موادی مانند گوگرد و زرنیخ مرگ در آن قرار گیرد. برای مرگ

است. در روایت عامیانه گذر از آب به این دلیل دشوار  شده)گوگرد+آرسنیک( استفاده می

شود که پسر پاداشاه درون صندوقی حبس شده و در عین حال در امواج خروشان می

رودخانه رها شده است. البته این نکته نیز شایستۀ ذکر است که رودخانۀ قره آغاج که در 

د و تا چند سال پیش میزان آب نزدیکی روستای محل روایت قرار دارد، عمق بسیار زیاد دار

، شاهنامهبه حدی بود که در فصل بهار امکان گذر از رودخانه امکان نداشت. در روایت 

در روایت عامیانه نیز این  3انگیز و مانع قهرمان، سودابه، نامادری سیاوش است.شخصیت فتنه
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ن او به دزدی متهم کرد -نقش به عهدۀ نامادری است. تهمت دوم نامادری به پسر پادشاه

نیز شبیه به بخشی از داستان یوسف پیامبر در قرآن است که یوسف برای نگه  -جام پادشاه

دهد تا به جرم دزدی بتواند او را در ای را در بار او قرار میداشتن برادرش، بنیامین، پیمانه

  (.101)ر.ک. قرآن، سوره یوسف: آیه کنار خود نگه دارد 

 ارتباط با گياه/درخت -5

در این قصه، قهرمان اصلی پیوندی شگرف و ناگسستنی با درخت و گیاه دارد. در 

شود؛ هرچند سخنی از نوع گوید که او از تنۀ درختی متولد مینخستین گام، قصه به ما می

آید. در گام دوم، صندوق حاوی پسر پادشاه به تنۀ درخت سروی درخت به میان نمی

شود؛ شکند و پسر به بیرون از آب پرتاب میند صندوق میکند که به فرمان خداوبرخورد می

ای برای ایرانیان شود. درخت سرو از دیرباز اهمیت ویژهدر واقع درخت سبب نجات او می

با بیست و یک نسک اوستا و سرو همیشه سبز و آتش »جا که زرتشت نداشته است تا آ

و  (82: 1391)آموزگار، « کندمیمهر( دین خود را به گشتاسب عرضه همیشه روشن )برزین

در سومین صحنه (. 37: 1387)پورخالقی، شود گاه زرتشتیان میسرو کاشمر نیز اولین پرستش

روید. در گام بینیم که از خون دست پسرک، در حاشیۀ رودخانه مورد، میاز این پیوند، می

د و سپس در تنۀ روها به زیر درخت بلوط شهیدو میبینیم پسر پادشاه، شبچهارم، می

شود. در آخرین صحنه از پیوند قهرمان قصه با درخت نیز پسرک برای فرار درخت ناپدید می

شود. یکی از برد و برای همیشه غیب میاز دست مأموران پادشاه به تنۀ درخت پناه می

باورهایی که تحت تأثیر باورهای بومیان منطقه به اصل قصه افزوده شده است، حضور جنیان 

اند و مردم به ر قصه است. اجنه و دیوان در زندگی گذشتۀ این مردم حضوری پررنگ داشتهد

های مردم این منطقه، اجنه و دیوان حضور اند. در بیشتر قصهها باور داشتهوجود و حضور آن

ها به حضور قهرمان داستان در مراسم شادی یا عزای اجنه اشاره پررنگ دارند. در اغلب قصه

های مربوط به زندگی دیگر ایزدان گیاهی نیز نشان دهندۀ ارتباط بررسی روایتشود. می

)گریمال، شود که در اصل مادر اوست ها با درخت/گیاه است. آدونیس از درختی زاده میآن

: 1383؛ اسمیت، 97: 1386)فریزر، آورد سیبل، آتیس را به شکل درخت کاج درمی (.23 /1: 1367

)دیکسون کندی، رود تی دیگر، روح آتیس در قالب درخت صنوبر میبر اساس روای (. 348

: 1384)گرانت و هیزل، یکی از القاب دیونیزوس، به معنای صاحب درختان است  (.20: 1385

در برخی روایات از (. 572: 1387)وارنر، درخت کاج و تاک نیز ویژۀ دیونیزوس است.  (.305

درخت انجیری  (.288: 1376)الیاده، روید یاهان میهای دیگر گپیکر اوزیریس، گندم و گونه
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دارد و حفظ ها، درختان و باروری را در خود نگه میتابوت ایزیریس، ایزد غالت، تاکستان

 (.83: 1375)ایونس، کند می

 هاهميت و تقدس درخت مرتبط با آنا -6

م یا مقدس، مهها درختان مرتبط با بعضی ایزدان نباتی در معتقدات مردمان پس از آن»

ت گزی را که برای نمونه، اهالی بیبلیوس، درخ (.20: 1393)آیدنلو، « مفید پنداشته شده است

در اروپا نیز برای  (.417: 1386)فریزر، پرستیدند صندوق ازیریس را در میان گرفته بود، می

ر این روایت د .(180: 1384)وارینگ، گیاهی که بالدر با آن کشته شده بود، قداست قایل بودند 

ست که یاد شده است. نکتۀ جالب دربارۀ این درخت این ا« بلوط شهیدو»نیز از درخت 

 زاده به تنۀ اینگذاری این درخت را پناه بردن دو امامامروزه مردم این منطقه دلیل نام

دانند. در روزگار کنونی نیز این درخت برای مردم منطقه ها میدرخت و شهید شدن آن

های خود را زیر این درخت تقسیم ها پیش مردم زیر قربانیو تا سالمقدس است 

 اند. کردهمی

 ارتباط با آب  -7

های دهد که در اغلب داستانهای مربوط به ایزدان گیاهی نشان میبررسی داستان

 شود. در این روایت نیز، قهرمان قصه، برای اثباتها، ارتباط با آب دیده میمربوط به آن

دیگر  کند. عبور از آب و یا شناور شدن بر روی آب، دربارۀی خود از آب عبور میگناهبی

های زادن دیونیزوس، او و شود. برای نمونه در یکی از داستانایزدان گیاهی نیز دیده می

 میردیابد؛ اما مادرش میاندازند که دیونیزوس نجات میمادرش را در صندوقی به دریا می

گذرد یمدیونیزوس برای رفتن به جهان زیرین هم از دریاچه  (.307: 1384)گرانت و هیزل، 

: 1389)روزنبرگ، اندازند ازیریس را هم در صندوق به رودخانۀ نیل می(. 260 /1: 1367)گریمال، 

)روزنبرگ، کنند گذارند و در آب رها میبالدر را هم پس از کشتن در کشتی می (.27-28

ینی بانوی رودخانۀ زیرزمنیز در روایتی، استیکس است که بغ مادر پرسفون (.425 /1: 1379

  (.715 /2: 1367)گریمال، است 

 نقش مار -8

در ماجراهای مربوط به ایزدان گیاهی، مار نقش دارد. در اساطیر یونان، زئوس در پیکر 

مراسم آید. البته در وجود میشود و از این نزدیکی، دیونیزوس بهبستر میمار، با پرسفون هم

بَعَل بر ماری  (.99: 1383؛ هال، 306: 1384)گرانت و هیزل، گاهی ویژه داشتند او نیز مارها جای

در یکی از روایات اسطورۀ بالدر نیز، بالدر با  (.147-146: 1378)گری، شود سر پیروز میهفت

نیز مار/  در این روایت(. 395: 1387)وارنر، شود تن میخوردن خوراکی از گوشت مار، رویین
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شود؛ اما شاید ای به نقش و کارکرد مار نمیشود. در این روایت هیچ اشارهاژدها دیده می

های این منطقه نیز مار نقشی کلیدی دارد. بان درخت دانست. در دیگر قصهبتوان او را نگه

بان درخت زندگی های این منطقه، مانند قصۀ درخت زندگی، مار در نقش نگهدر اغلب قصه

نظر آید، اما بهشود. در این قصه نیز هر چند نامی از درخت زندگی به میان نمیاهر میظ

 بان این درخت ظاهر شده باشد. رسد مار در نقش نگهمی

 افزار ویژهداشتن رزم -9

 ای ویژه وبرخی از خدایان گیاهی و تجسد انسانی ایشان، سالحی مخصوص یا وسیله»

 :1382)پیج، تن است و سالح بر او کارگر نیست بالدر رویین (.25: 1393)آیدنلو، « مشهور دارند

ش ر پیکانده و برام، تیر مخصوص برهما را در اختیار دارد که پرهای آن از باد ساخته ش(. 68

مخصوص دارد  بَعَل نیز دو رزم ابزار (.401: 1379)رامایانا، خورشید و آتش نشانده شده است 

ن قصه نیز، پسر پادشاه، در ای (.135: 1378)گری، فت کرده است گر آسمانی دریاکه از آهن

 زرهی ویژه بر تن دارد که هیچ سالحی بر آن کارگر نیست. 

 رسانيقش نزدیکان در خيانت و آسيبن -10

کند و به کند و او را در صندوقی چوبین گرفتار میسِت، برادر اُزیریس به او خیانت می

کند و در سیبل نیز آتیس را دچار جنون می (.27-26: 1389، )روزنبرگ اندازدرود نیل می

شود کند که خود را اخته کند که همین اتفاق باعث مرگ آتیس میروایتی، او را وادار می

دهد که تموز را به در اسطورۀ دموزی نیز، ایشتر به دیوان اجازه می(. 164: 1388)معصومی، 

در داستان سیاوش آزار و خیانت  (.27: 1372)هوک، جهان مردگان در زیر زمین ببرند 

، سیاوش نخست از سوی شاهنامهشود. در ها دیده میاطرافیان بیش از دیگر داستان

شود؛ در توران گیرد و سپس به وسیلۀ پدرش به توران تبعید مینامادری مورد اتهام قرار می

د. در پایان نیز به گیرقرار می -سرشعموی هم-توزی و حسادت گرسیوزنیز آماج کینه

در این روایت  (.396-308: 1394)فردوسی، شود کشته می -افراسیاب-سرشوسیلۀ پدر هم

های افزون بر نامادری که دشمن اصلی قهرمان قصه است، خود پادشاه نیز تسلیم گفته

اندازد. این بخش از داستان، یادآور داستان یوسف شود و پسرک را به زندان میسرش میهم

امبر در قرآن و چگونگی به زندان افتادن اوست. در روایت یوسف پیامبر نیز، یوسف به پی

افتد. گفتنی مهم این است که مدت دلیل تمرد از درخواست نامشروع زلیخا به زندان می

مچون ایزد گیاهی در این روایت، هفت سال است. نکتۀ مهم زمان زندانی شدن او نیز، ه

شود یوسف از زندان آزاد شود، توانایی او در تعبیر خواب سبب میچه دیگر این است که آن
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کسی توانایی تعبیر آن را ندارد؛ در این روایت نیز، پسر پادشاه به دلیل پادشاه است که هیچ

شود. تنها تفاوت این دو روایت در این است توانایی در تعبیر خواب پادشاه از زندان رها می

که در روایت آید؛ حال آناز ماهیت خواب پادشاه به میان نمی که در روایت عامیانه، سخنی

 قرآن، ماهیت خواب پادشاه مصر کامال مشخص است. 

 رانجام بد و مجازات مسببان کشته شدن ایزد گياهي س -11

: 1379)روزنبرگ، کنند ایزدان، لوکی را که باعث کشته شدن بالدر شده است، شکنجه می

شود باعث کشته شدن سیاوش شده است، به دست رستم کشته میسودابه نیز که (. 429 /1

آید و نمی در روایت عامیانه سخنی از کشته شدن پسر پادشاه به میان (.405: 1394)فردوسی، 

سرش را تنها به غیب شدن او در تنۀ درخت اشاره شده است؛ با این حال پادشاه که هم

 سپارد تا او را بکشد. اد میسرش را به جلّداند، هممسبب غیب شدن پسرک می

 خواهي خون خدای نباتيکين -12

ن نشیند و برای گرفتازیریس، پسری به نام حوروس دارد که به جای پدر بر تخت می

تواند او را تواند او را بکشد و تنها میکند؛ هر چند نمیانتقام خون پدر، با سِت نبرد می

شتن کسطورۀ بَعَل نیز، فرزند بَعَل به نام علیین، با ر اد (.36-33: 1389)روزنبرگ، محکوم کند 

در روایت دانمارکی بالدر (. 153-152: 1384)ژیران و دیگران، گیرد موت، انتقام خون بَعَل را می

-68: 1382)پیج، گیرد کشد و انتقام خون بالدر را میس را میهوتر -برادر بالدر -نیز، بوس

گیرد ا میرسرو با کشتن افراسیاب، انتقام خون پدرش خنیز، کی شاهنامهدر روایت  (.69

 ست. ا -تیپدر ایزد نبا-گیرنده خود پادشاهدر روایت عامیانه، انتقام (.883: 1394)فردوسی، 

 واری برای ایزدان گياهيهای سوگیينآ -13

 شود. برایها مراسم آیینی برگزار میتقریبًا برای همۀ ایزدان گیاهی و تجسد انسانی آن

کردند؛ در آسیا نیز شد که برای او شیون و زاری میآتیس در شهر سارد مراسمی برگزار می

آفرودیت پس از  (.165-164: 1388؛ معصومی، 397: 1386)فریزر، شد برای او مراسمی برپا می

: 1367)گریمال، کردند مرگ آدونیس مراسمی ترتیب داد که زنان سوری هر سال برگزار می

)فریزر، کردند ها نیز برای دیونیزوس مراسمی ویژه برگزار میهای و لیدیایییکرت (.24 /1

شده است برای اُزیریس، بَعَل، پرسفون و بالدر نیز مراسمی آیینی برگزار می (.447: 1386
-295: 1384؛ گرانت و هیزل، 151-150: 1378؛ گری، 423-415: 1386؛ فریزر، 28: 1389)روزنبرگ، 

سوگ سیاوش/ سوگ سیاوشان نیز نام مراسمی است که برای  (.427 /1: 1379؛ روزنبرگ، 296

رسد این مراسم از دیرباز در ایران نظر میشده است. بهسیاوش و پس از مرگ او برگزار می

؛ حصوری، 677 /2، 1385)میرخواند، شده است رواج داشته و تا دوران معاصر نیز برگزار می
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در گسترۀ » نویسد:مهرداد بهار دربارۀ این مراسم می (.209: 1385؛ هدایت، 108-109: 1378

داشت خدای اساطیر جهان، هر سال با فرارسیدن سال نو، جشن آیینی باشکوهی در بزرگ

سان نبود، معمواًل در جا کامالً یکشد. اگرچه مناسک این جشن در همهباروری برگزار می

اروری معروف بود، ابتدا مراسم ها که به جشن مرگ و رستاخیز خدای باین جشن

کوبی که خدای باروری زنده شده، به شادی و پایشد و سپس، گو اینواری برگزار میسوگ

ها پنداشتند که خدای باروری، لطف خود را شامل حال آنپرداختند. به این ترتیب میمی

های بررسی (.428: 1376)بهار، « خواهد کرد و آن سال محصوالت پربارتری خواهند داشت

مره سرخی، نکات زیر را داشت ایزد نباتی در منطقۀ کوههای آیین بزرگنگارنده دربارۀ نشانه

شده این مراسم هرساله و در اواخر فصل بهار برگزار می -1کند: دربارۀ این مراسم آشکار می

ان و شیوۀ برگزاری این مراسم به این شکل بوده است که همۀ مردم از پیر و جو -2است؛ 

همگی  -یک روز پیش از کاشت برنج -دختر و پسر، در یک روز خاص در ده روزۀ آخر بهار

اش نذری ای بنابر توان مالیشدند. در این روز هر خانوادهزیر درخت بلوط شهیدو جمع می

تر بز و یا گوسفندی را زیر این درخت داشت. مردم فقیرتر مرغ و یا خروس و مردم غنی

شد و میان افراد فقیر روستا تقسیم ها پخته مید. بخش اعظم این قربانیکردنقربانی می

نکتۀ جالب  -3شد؛ ها نیز صرف خورد و خوراک صاحبان قربانی میشد. بخشی از قربانیمی

این مراسم این است که گاهی این مراسم را در کنار چشمۀ معروف شاه ابوالخیر برگزار 

ه است که در نزدیکی چشمه ای گرفته شدزادهاز نام امام اند که نام این چشمه نیزکردهمی

قرار دارد. در هر صورت فلسفۀ این مراسم این بوده است که مردم برای افزایش غلّه و 

اند. از دید مردم این منطقه ریختن خون در آب زدهمحصوالت کشاورزی دست به قربانی می

تر ن محصوالت کشاورزی نیز بیشتر شود و به تبع آشود آب چشمه بیشچشمه سبب می

 شود. 

 ندگي دوباره و بازگشت/ رستاخيزز -14

مایۀ مربوط به ایزدان گیاهی، زنده شاید بتوان این گونه ادعا کرد که مشهورترین بن

های مختلف پس از مرگشان است. تموز از جهان ها به صورتشدن دوباره و برگشت آن

کند سیبل، آتیس را زنده می (.27: 1372هوک، )گردد مردگان به عالم زندگان بازمی

(coleman, 2007: 111). شود و آدونیس، پس از کشته شدن، هر سال دوباره زنده می

های مختلف در روایت (.387: 1386)فریزر،  کندبخشی از سال را در عالم زندگان سپری می

واران سوگ (.447-446ن: )هماشود داستان دیونیزوس نیز به زنده شدن دوباره او اشاره می

)دیکسون گردد آتیس نیز بر این باور بودند که او هر سال در قالب گُلی به این جهان بازمی
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 (.154: 1378)گری، گردد بَعَل نیز پس از مرگ به جهان زندگان بازمی (.20: 1385کندی، 

آسمانی  شود و به جهان خدایاناُزیریس نیز به کمک ایزیس و حوروس دوباره زنده می

شود و دو سوم از سال را پرسفون نیز پس از مرگش زنده می (.33-32: 1389)روزنبرگ،  رودمی

جا مطرح پرسشی که در این (.56-55 /1: 1379)روزنبرگ،  کنددر عالم زندگان سپری می

شود این است که آیا ایزد گیاهی در روایت عامیانه نیز بازگشت یا رستاخیزی دارد؟ هر می

شود، اما دو قرینه در ای به بازگشت این ایزد گیاهی نمیدر روایت عامیانه هیچ اشارهچند 

که در روایت توان برای او بازگشت قائل شد. نخست اینای میداستان وجود دارد که به گونه

شود که همین عامیانه، سخنی از مرگ ایزد گیاهی نیست و تنها به غیب شدن او اشاره می

ی بر ظهور/ زنده شدن مجدد او باشد. از سوی دیگر، ایزد گیاهی در این روایت، تواند دلیلمی

خوانیم که از خون پیش از مرگ، در قالبی دیگر نمود یافته است. در بخشی از قصه می

ای از حضور دوباره او در جهان در قالبی تواند نشانهروید که میچۀ مورد میدست او درخت

 دیگر باشد. 

 گيرینتيجه

مره سرخی استان فارس، نکات زیر را آشکار بررسی اسطورۀ ایزد گیاهی در منطقۀ کوه

های مربوط به ایزدان گیاهی در اساطیر در این اسطوره برخالف دیگر اسطوره -1کند: می

شود. نامی از ملل، نام ایزد گیاهی مشخص نیست و تنها از او با عنوان پسر پادشاه یاد می

های انکارناپذیری به روایت ایزد گیاهی در این منطقه، شباهت -2شود؛ نمیمادر او نیز برده 

های مربوط به و برخی روایت قرآن، داستان یوسف و زلیخا در شاهنامهداستان سیاوش در 

های احتمالی در این قصه ایزدان گیاهی دارد. چگونگی این آمیزش و ایجاد دگرگونی

دهد که های گیاهی نشان میایت با دیگر روایتبررسی تطبیقی این رو -3مشخص نیست؛ 

ها اشتراکاتی دارد: الف( در روایت عامیانه بخش با دیگر روایت 13کم در این روایت دست

راه با ایزد توان به وجود زوجی همهای موجود در اساطیر جهان، مینیز مانند دیگر روایت

کند. نامادری نقش زوج را بازی می گیاهی قائل شد. به دیگر سخن، شاید بتوان پذیرفت که

-ب( ایزد گیاهی در این روایت، مانند برخی دیگر از ایزدان گیاهی به وسیلۀ دیگری

تایان خود از نژاد شاهان است. د( شود. ج( پسر پادشاه مانند دیگر همپرورده می -چوپانان

گیرد. در این روایت ایزد گیاهی در این روایت نیز مورد آزار و اذیت نزدیکان خود قرار می

زنی به ایزد گیاهی را نامادری برعهده دارد که از هر ابزاری برای تسلیم کردن نقش تهمت

های مشابه پیوندی گیرد. ه( ایزد گیاهی در این روایت مانند دیگر روایتپسر پادشاه بهره می

چۀ مورد تشود، از خون او درخبسیار عمیق با طبیعت دارد: او از تنۀ درخت متولد می
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ها درون تنۀ درخت شود، برخی از شبروید، درخت سرو باعث نجات او از مرگ میمی

شود. و( درختی که ایزد گیاهی با آن خوابد و در نهایت نیز در تنۀ درخت غیب میمی

شود. هر شناخته می« بلوط شهیدو»ارتباط دارد، در میان مردم مقدس است و به عنوان 

جۀ تغییر آیین و پیدایش آیین اسالم، دلیلی اسالمی برای چرایی چند بعدها و در نتی

تایان گذاری درخت به این نام برساخته شده است. ز( پسر پادشاه مانند برخی دیگر از همنام

شود گناهی خود ناچار میخود با آب ارتباط دارد. در این روایت، ایزد گیاهی برای اثبات بی

از آب بگذرد. ح( مار نیز در این روایت، هرچند کوتاه، حضور های کهن ایرانی بر اساس سنت

شود. ط( پسر پادشاه، مانند برخی رسد در نقش مراقب درخت ظاهر میدارد و به نظر می

تایان خود سالحی ویژه دارد. سالح او زرهی است که هیچ سالحی بر آن کارگر دیگر از هم

ن خود که از ناحیۀ خویشان و نزدیکان آسیب تایانیست. ی( پسر پادشاه نیز مانند دیگر هم

بیند. ک( سرانجام نیز بینند، او نیز از سوی نامادری و تا حدی پدر خویش آسیب میمی

خیزد، در این روایت پدر ایزد خواهی ایزد گیاهی برمیها که کسی به خونمانند دیگر روایت

مشترک ایزدان گیاهی برگزاری گیرد. ل( یکی از وجوه مهم و گیاهی انتقام خون او را می

هاست. این آیین برای هر ایزدی متفاوت است. برای این ایزد مراسم آیینی ویژه برای آن

گیاهی نیز در پایان بهار مراسمی در زیر همان درختی که در آن غیب شده بوده، برگزار 

درخت  شدند و قربانیان خود را زیر آنشده است. در این مراسم مردم همه جمع میمی

ای به بازگشت ایزد گیاهی به جهان زندگان نشده کردند. م( هرچند در قصه اشارهتقسیم می

رسد با توجه به کشته نشدن او و غیب شدنش و از سوی دیگر روییدن نظر میاست، اما به

 های مورد از خون دستانش، بتوان نمادی از بازگشت و یا رستاخیز او دانست. چهدرخت
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هانوشتپي  

العبور و مرتفعی است که از شمال به نواحی حومۀ شیراز و مره سرخی سلسله جبال صعبکوه. 1

 ووزآباد ای فیربلوک اردکان و نواحی ممسنی، از جنوب به فراشبند و جره، از شرق به بلوک خواجه

بر پایۀ شود. قدمت این منطقه زیاری محدود میمرۀ نودان و دشمناز غرب به کالیی و عبدویی، کوه

. کنطقه ر. رسد )برای اطالعات بیشتر دربارۀ قدمت این ممطالعات انجام شده به دورۀ ساسانیان می

 (.167: 1364؛ لسترنج، 215: 1336؛ مستوفی، 153: 1363؛ ابن بلخی، 2: 1366شهبازی، 

رده ی کنگار، آوا. نگارنده بند نخست این روایت را برای آشنایی خوانندگان با گویش این روایت2

 است:
Pāderšā irān ya posari ešbi ke naxše kāx ešnabi, si hamena ham ra: avasesā 

bištesā a sa:rā poy I čopunala zendeyi ešmiki. Mardomo anāla ke ti darbār 

beden, ferg šumike I bačeye ati ya kondei dar ande. Hamitara ya čan sāli ša 

gozašt tā ana ke ya ro ti bahār bača ra avas ke hušu ya sari a bowāš bezi. Zan 

bowāš hami ke karaku a dir eždi, ya del na, sad del āšeqešā bi, alabata bača ham 

nume xodā onagri va qāqazo qalam ta naqāši kerdesā.   

و در اصل  شاهنامهتر هنهای کگران بر این باور هستند که شاید در نسخه. برخی از پژوهش3

ه ایز نبودهای بعد عشق مادر به فرزند جاسطوره، سودابه مادر سیاوش بوده است؛ ولی چون در دوره

 (. 52: 1393اند )رضایی دشت ارژنه، است، سودابه را به عنوان نامادری سیاوش معرفی کرده
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