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Abstract 

Mythical legends include the folk legends of people in which there are thoughts and 

mythical beliefs. One of mythical beliefs that continues to survive in the legends is the 

fertility myth. The myth of fertility is justified of the mythologist man about the death 

and reborn of the plants annually. The legend of Three Sisters and Neilabak and other 

narratives are mythological legends which contents are based on the actions of gods 

which relate to nature. The basic question of this essay is that, is the inner structure the 

legend of Three Sisters and Neilabak and other narratives of this legend based on 

fertility myth? According to surveys, the legend of Three Sisters and Neilabak and 

other narratives of this legend are among the mythological legends that their contents 

are based on the fertility myth. The most important thematic of the fertility myth in this 

legend are: The presence of women's goddesses’ fertility, revenge against the goddess 

of vegetation, absence and death of the goddess of vegetation, the rise of a the goddess 

of vegetation among the others, the growing of plant from blood, the water drown into 

the fire, sacrifice, doom of goddess of vegetation and the marriage of the goddess of 

vegetation with fertility goddesses. The methodology is based on and descriptive-

analytical library resources. 

Keywords: Fertility Legend, the Goddess of Vegetation, Fertility Goddess, Three 

Sisters and Neilabak. 
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 پژوهشیمقالة 

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .1-39صص ، 1911 بهار، 1دورة نهم، شمارة 

 لبکیسه خواهر و ن افسانةدر  یبارورایزدبانوی و  یاهیگزدیا ةاسطور یهاهیمابن

 1*بهرامی دمحمّ

 ایران د،یزد، یز دانشگاه اجتماعی، علوم و الهیات دانشکدۀ، شناسیایران ارشدکارشناسی
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 66/6/6533 پذیرش:  66/6/6531 دریافت:

 چکیده
یکهی از   .اسه   یاهها اندیشهه و واورههای اسه وره    د کهه متتهوای آن  نشوهای عامیانه و مردمی را شامل میآن دسته از افسانه ،اساطیریهای افسانه

از مهر  و تولدهد   وهاور  توجیه انسهان اسه وره   ،واروری اس ورۀواروری اس .  ا وه حیات خود ادامه داده، اس ورۀههی که در افسانواورهای اس وره

ای آن را تهو اسه  کهه موهمون و مت    اسهاطیری ههای  هافسهان از جملهه   ،و دیگر روایات آن لبکسه خواهر و نی افسانۀ .گیاهان اس  مجدّد ساالنۀ

سهه خهواهر و   داسهتان   سهاختار درونهی   اساسی این جستار ایهن اسه  کهه آیها    پرسش  .گیردوه خدایان مرتبط وا طبیع  در ورمیهای مرووط کُنش
 رتای و وهه وهو  روش تتقیق در این جسهتار وهر اسهان منهاوا کتاو انهه     ؟ واروری استوار اس  ، ور ونیاد اس ورۀافسانهو دیگر روایات این  لبک نی

کهه موهمون    هسهتند های اسهاطیری  افسانهاز جمله ، افسانهو دیگر روایات این  لبکسه خواهر و نی افسانۀ ،هاطبق وررسی تتلیلی اس . -توویفی 

ر وهو آمهده عبارتنهد ازح ح   ایافسهانه واروری که در این روایه    اس ورۀ هایمایهونترین مهم. دهدواروری تشکیل می را اس ورۀ هاو متتوای آن

یهدن گیهاه از خهون، آ ،    روی، توزی نسب  وه ایزدگیاهی، غیب  و مر  ایزدگیاهی، وزر  شدن ایزدگیاهی نزد دیگرانکینهواروری،  ایزدوانوی

   .ایزدگیاهی وا ایزدوانوی واروری ازدواجوه آتش فرو رفتن، قروانی کردن، رستاخیز ایزدگیاهی و 

 .کسه خواهر و نی لب، زدوانوی واروریایگیاهی، واروری، ایزد اس ورۀ :هادواژهکلی
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 مهمقدّ. 1

شهامل آن  هها  این نهو  از افسهانه   دهند.تشکیل می های اساطیریافسانههر ملدتی را  ادویّاتهی از و ش قاول توجّ

ی اسه . سهاختار   ااندیشهه و واورههای اسه وره    ها،که موضو  و متتوای آن ندهست های مردمیهافساندسته از 

 ،من بهق و از سهویی دیگهر    ههای طبیعه   نشوها کُه   سواس  که از یک  ایهوه گوناطیری ای اسههافساندرونی 

اسه   آن  دهنهدۀ ههای اسهاطیری نشهان   هالعات سیاسی، اقتصادی، دینی و فرهنگی هستند. وررسی قصّویانگر اطد

و هش قاوهل    و دارنهد  وها خهدایان و نیروههای طبیعه     مهرتبط  ههای  اسه وره ریشه در  هاهکه تعدادی از این قصّ

. گیرنهد وهر مهی   را در و دینهداری زمهان خهود    سیاسه  ههای  شهیوه هها و مناسهک و   هی از فرهنه،، آیهین  توجّ

 ،هها وهه نهوعی   هافسهان  و این نهو  از  هستند لیه یا اساطیر استوارهای اساطیری ور ساختار واورهای مذهبی اوّ هافسان

. انعکان چنین واورها و اعتقهادات مهذهبی در   هستندی دین ای از تاریخ اندیشۀلیه در مرحلهویان ادوی مذاهب اوّ

کنهد. ایهن چنهین اعتقهادات و واورههای      ثاو  میوراح  ه وهای اساطیری را هافسانوجود ، هاهافسانتعدادی از 

ههای  مرتبط وا کشهاورزی و درخه  و جشهن    ایزدوانوانچون خدایان میرا،  یهایمذهبی را در وجود ش صی 

 .(66-6ح 6536 ،امیرقاسمین.کح ). توان دیدمرتبط وا گردش فصل می

دهنهدۀ مهر  و   نشهان  ،هها در فصهل وههار   خشک شدن گیاهان در زمستان و رویش و شکوفایی مجدّد آن

عمهوم  اسهان نرهر   روه  ،یاهیه گدزیو ا ایزدوهانوی وهاروری   ۀاسه ور گیاههان در جههان اسه .     واززایی هر سهالۀ 

وههار   زمسهتان و  در فصهل  اههان گی ۀدووهار  یزنهدگ مر  و ن از انسان عصر واستا هی، توججهان شناسان اس وره

رواج  رانیه فهالت ا  انیه ووم انیه در م شهاید و  ، یونهان مصر، هند واستان ن،یهرالندنیاس وره که در و نیدر ا اس .

 ،یو په  از چنهد   رودیمه  نیریمر ، وه جهان ز رشیعهده دارد که وا پذرو یزدیرا ا اهینقش گ ،س داشته ا

را وهه همهراه    شیه و وها خهود ورکه  و زا    گهردد یمه ز وها  نیزمه  یوهه رو همراه وا ایزدوانوی واروری و ن یدر قالب

در  6 یریه زو اُ 6 یهزی اداسهتان  چهون  ههم  یاتیه روا تأیدر ه ،م تلف یهافرهن،در  اس وره نی. اوردآ یم

یوسهف و زلی ها    ر هنهد، د 1ایتو س 6مرا ،هریندر وین الند 1ریشتا 3یدموز ،فنیقیهدر  6 یو آفرود 5 ینآدو ،مصر

 در فرهن، ایرانی نیهز داسهتان سهیاوش در   ند. امانده یورجایونان در  60و دمتر 3پرسفونه و های قرآندر داستان
                                                                                                                                                          
1. Isis 
2. Osiris 
3. Adonis 
4. Aphrodite 
5. Dumuzid 
6. Ishtar 
7. Rama 
8. Sita 
9. Persephone 
10. Demeter 
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 ایزدگیاهی و ایزدوانوی واروری اس . مبتنی ور داستان اس ورۀ ،شاهنامه

 ضرورت و هدف پژوهش .1-1

ی اسه  کهه قاوهل ان بها  وها      ای وهه گونهه  اای اسه وره هه هافسهان متتهوای  و موهمون  ه وه این م لب که وا توجّ

های مرتبط وا خدایان طبیع  دارند، ایهن جسهتار   ریشه در اس وره یهایهافسانو چنین  هستندهای طبیع   کنش

 ایهن پههوهش   و هدف اس  ور پایۀ روای  اس ورۀ واروری ،لبکسه خواهر و نی افسانۀدریاود؛ ورآن اس  که 

 .س هاساخ  این داستان و تتلیل ساختاری آنوری در ژرفوررسی نمادهای وار

 پرسش پژوهش .1-3

وهاروری اسهتوار    وهر ونیهاد اسه ورۀ    ،وایات ایهن افسهانه  و دیگر ر لبکسه خواهر و نیساختار درونی داستان آیا 

 اس ؟

 پژوهش پیشینة .1-9

وار موضو  ایهزدان گیهاهی را   ش صی که ورای ن ستین  ،شویمه میمتوجّوورت گرفته  هایوهشپه م العۀوا 

وا طرح این وتث وه وررسهی ورخهی    ینزرّ شاخۀج فریزر اس  که در کتا  خود وه نام ورججیمز  ،م رح کرد

و  ه متققهان قهرار گرفتهه   اس . پ  از آن این موضو  مورد توجّها پرداختههای آناز ایزدان گیاهی و ویهگی

انجهام   از پهوهشهگران روسهی په     ،فرهن، ایرانی ر زمینۀن زمینه وورت گرف . دهای زیادی در ایپهوهش

ن آشمال شر  ایران، از سیاوش وه عنوان ایزدگیاهی ایرانی نام وردنهد و په  از    های گسترده در من قۀاریحفد

اس وره تها تهاریخ، پهوهشهی در اسهاطیر      از در؛وهار  مهردادو  هاداستان داستان شکتاودکتر اسالمی ندوشن در
پهوهشهگران رون پرداختنهد. ایهن موضهو  وها       وهه گسهترش فرضهیۀ    ،تاری چند در فرهن، ایهران ایران و جس

 مایهه و متتهوای داسهتان اسه ورۀ    وهه وررسهی وهن   هها  آناستقبال پهوهشگران وعدی روورو شد و موجب شد تها  

تان و حال وپردازند و هم چنهین سرگذشه  و داسه    تا از گذشته ،واروری و ایزدگیاهی در متون ادوی و حماسی

 در مقالهۀ  ار نصهیری فشهارکی و جبّه  متمّدی که متسن چنان ؛های ایزدان گیاهی را وا هم مقایسه کنندویهگی

ملدهی   ور این واورند کهه حماسهۀ  « جرج فریزر وررسی نمود اس ورۀ واروری در حماسۀ ورزونامه ور اسان نرریۀ»

ات و خهدای غلده   ی کشهاورز، نماینهدۀ  اروری اسه . وهرزو  و در ژرف ساخ  خود، روایتگر اس ورۀ ،ورزونامه

جهان زیرین و افراسهیا  وراوهر وها خهدای      ، رامشگر نمایندۀ ملکۀخدای عشق و واروری گیاهان، شهرو نمایندۀ

مهر  و   سه ورۀ ا»مقالۀ در  وندجاللهوهزاد ورک  و مجید  ،رضایتی کیشه خالهم متردکننده اس . شرور و تباه

 ؛وه م العه و تتلیل دو رمهان دههۀ چههل و پنجهاه     ،رویکرد وازخوانی وینامتنیوا ، «واززایی در سووشون و کلیدر

ای ههای آیینهی و چرخهه    اسه وره  ن واورنهد کهه ایهن دو رنمهان وهر پایهۀ      پرداخته و ور ای سووشون و کلیدریعنی 
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سهیاوش  تتلیل داستان »ۀ در مقال متمّدرضا جلیلیانو  خجستهاند. فرامرز شده واروری)مر  و واززایی( نوشته

در  وریوهار  متفهاوت اسه ورۀ   ههای  یه وهه روا  یوها نگهاه   ،«وهاروری و ایزدگیهاهی   سهاخ  الههۀ  اد ژرفینور و

 .انهد ویهان کهرده   را یاهیه گزدیوهاروری و ا  ۀو اس ورۀ الهه  اوشیعناور مشترک داستان س مجاور، هایفرهن،

ی گهذرا وهه   اتنها اشهاره  «فارسی ای عامیانۀههایزدنباتی در قصّ یی از اس ورۀهانشانه»ۀ نیز در مقال افشاریمهران 

دختران نارنج و ترنج و سهه خهواهر    ۀاز جمله قصّ ؛های عامیانههایزدگیاهی در تعدادی از قصّ ی اس ورۀهانشانه

 ها نپرداخته اس .امّا وه تتلیل داستان ؛کرده اس  لبکو نی

 روش پژوهش. 1-4
ای وهاروری   ههای اسه وره  مایهه تلیلی اس . در اوتهدا وهن  ت -روش پهوهش در این جستار، وه وورت توویفی 

 گیرند.ای مورد توویف و تتلیل قرار میها وه وورت مقایسهمایهشوند و سپ  هر کدام از ونویان می

   چهارچوب نظری .1-5

و  ل یافتهه تتهوّ  در نقاط م تلهف جههان   ترشوا گس ،ا وه مرور زمانامّ از اساطیر خاستگاه واحدی دارند؛وعوی 

هها را وراسهان   اسه وره . قهان شهده اسه    گمی متقدعی کهه واعهث سهردر   تنوّ اند؛  موضوعی نیز پیدا کردهتنوّ

 میهان ایهن  در . ندسهت هآیینهی  ههای  اسه وره  ،اند که یکی از این انوا وه انوا  م تلفی تقسیم کرده شانکارکرد

 ،آیهین  .(60 ح6516 ،ههوک ن.کح ) .دنسه وره واشه  تهرین نهو  ا  کههن  ههای آیینهی  اس وره رود کهمیاحتمال 

وهه تقلیهد از گذشهتگان و     و مستمر، بواور وه وورت مرتداز اعمال و رفتارهاس  که انسان اس وره ایوعهممج

 کندحکه الیاده ویان میچنان د؛کنورآورده  راش ادهد تا نیازهای اساسیخدایان خود انجام می

از  ،آیهین  انهد. که نیاکان یا خدایان در آغاز تاریخ انجهام داده همواره عبارت اس  از تکرار عملی مثالی  ،آیین»

گهردد.  مهی  زیهرا زمهان دنیهوی مل هی     ؛شهود کنهد و مقهارن مهی   تالقی می 6شاوا وورت مثالی ،رهگذر تکرار

 « اسه انجهام یافتهه   ،ای از زمهان فجهر آفهرینش کیههان    شویم کهه در لترهه  گونه ما شاهد همان کاری می ودین

 .(63 ح6566 ،)الیاده

کهه  چنهان  ند؛الگوهای مهم در اساطیرو یکی از کهن های آیینیهای واروری یکی از اقسام اس ورهاس وره 

متمرکهز ورگهردپ پرسهتش و قروهانی کهردن      انهد؛  ههای وهاروری وهوده   ر اول، آیهین د ،ادیان همۀ»  حفریزراز نرر 

الهوهیتی خورشهیدی، وهود و وهه ووهلتی      ادواریِ فرمانروای مقدّن که تجسّد خدایی میرنهده و زنهده شهونده،    

 ،)فریهزر  «یافه  تجسّهد دووهاره مهی    ،منرد و وه وق  وههار داد و هنگام خرمن میی زمین تن در میرمزی وا الهه

 (.6ح 6511

                                                                                                                                                          
1. Archetypal 
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داند و ور این عقیده اس  کهه نهه تنهها    ها میترین ارکان اس ورههای واروری را از مهممهرداد وهار نیز آیین

آن ی اساسهی اسه  و در پهی    الهو شی دارند. این مسهأ مایۀ مشترک ورک ها نیز یک ونه آیین؛ ولکهااس وره

وهه  ورنهد،  ها و ناوودکردن نیروهای شر که ورکه  را از وهین مهی   ورای وارورکردن زمین یهایآیین واید اس  که

 .و شهند   مهی خدایان خیر یک ویهگی مشهترک دارنهد و آن ایهن اسه  کهه ورکه       ،دنیا وجود ویاید. در همۀ

 (.501-636ح 6516 ،وهارن.کح )

 خهود رزنهد یها وهرادر    عاشهق ف  کهه  مهواجهیم  ییوهانو دایزوها   ،خهاور نزدیهک   خاورمیانه ور در وررسی اساطی 

توسهط ایزدوهانو کشهته و     ،ی وا پذیرش آنایزدوانو و گاه حتد عشق و عالقۀ اس . این معشوقه وا ردّ (ایزدگیاهی)

مهر  و نهاوودی   ، وهه  یهد یها مهر    بعتشهود. ایهن   تبعید مهی  ینجهان زیروه  عموالًو م شودیا دچار آوارگی می

و  نهد ک خود وه جههان مردگهان سهفر مهی     ،تیمدّاز وعد  ،ایزدوانوی واروری ،این. وا وجود شودمنجر می گیاهان

 .وردآیمه  را وه همهراه  شیورک  و زاکه  ،نو یدر قالب ؛ وازگشتیگرداندگیاهی را وه جهان زندگان واز میایزد

هها  د آند گیاهان در پاییز و زمستان و رویهش مجهدّ  د مجدّمر  و تولدماجرای این اس وره همان جالب آنکه، 

 در وهار اس .

از گهردآوری   ،معیشه   ت ییهر شهیوۀ  اس . وارز ثیر فرهن، کشاورزی و جواما کشاورز در این اس وره تأ 

 زنهدگی انسهان وهود    ترین ت ییرات در شهیوۀ ی از مهمیک ،زندگی یکجانشینی وه کشاورزی و شیوۀ غذا و شکار

نیهز  سهنگی  پارینهه  ترین وجه تمایز دورۀ نوسنگی از دورۀو مهم شودکه از آن وا عنوان انقال  نوسنگی یاد می

ی و مهادّ  ت ییهر و پیشهرف  در عروهۀ    . مورد دیگهرِ از ده هزار سال قبل اس . زمان این ت ییر، شودمتسو  می

ی وهر تولیهد وسهیا مهواد     اقتصاد متکدر اس  که و یهای اوتدایل وه شهرنشینی از دهکدهتتوّ ،ری وشمعنوی زندگ

یکهی از   .ه زمهان آن از عصهر نوسهنگی وهه وعهد اسه       غذایی و استفاده از نرام آویاری متمرکهز اسه  کهه البتده    

ا و آثهار  سه  کهه وقایه   ، من قهۀ جنهو  غروهی آسیا   وهورت گرفه    در آن ن ستین مناطقی که این ت ییر شیوه

در ایهن   ،ق وه پنج هزار سهال پهیش از مهیالد اسه     لدانسان که متع ن حیوانات وه وسیلۀکاش  گیاهان و رام کرد

 .(66ح 6566 ،علیزادهن.کح ) .پیدا شده اس  من قه

متصهوالت کشهاورزی اسه . مردمهان چنهین       سهاالنۀ مبتنی ور کش  و ورداشه    جواما کشاورززندگی  

کننهد و در نهایه  امهر    رشهد مهی   ؛آینهد جانوران و گیاههان وهه دنیها مهی     که انسان، کردندمشاهده می جوامعی

آیند و این حقیقه  و کهانون اوهلی مهذهب     ها وه دنیا میانوا  مشاوه آن ،میرند و دوواره در وهار سال آینده می

ه شهده  پذیرفته امهر  یهک  ، مر  یکی از عناور مهذکور،  مادرساالری در جواما کشاورز اس . در این جواما

کهه در   ندر آیهین ازدواج مقهدّ  .(35ح 6563،)روزنبهر   .افتهد فا  مهی اتد ؛ چرا که پ  از آن، تولدد دووارهوود
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 )الههۀ  ( وها ملکهه شههر   یا ایزدگیاهی کنندهوارور خدای)مرهر  شاه ،نیز افتادفا  میجواما کشاورز مادرساالر اتد

 ایهزد چنهین  ههم  ،کند. در ایهن آیهین  مینعه را تأقای جامکرد تا ورک  و وواروری( ازدواج می ایزدوانوی مادر یا

 ،وها مهر  ایزدگیهاهی    .رفه   مهی  جههان زیهرین  شد و وهه  ه وعد از ازدواج وا ملکه کشته میهر سال ،وارورکننده

حیهات گیهاهی و جهانوری از وهین      ،بشهدند و وهدین ترتیه   مردند و یها ضهعیف مهی   همه می وران و گیاهانجان

ن.کح ) .افتهاد فها  مهی  طبیعی وود که ههر سهاله اتد   ۀن یک چرخه ایالبتد شد.ف میمتوقد رف  و تولید مثل نیز می

   .(666- 665ح 6516 ،وهار

 پردازش تحلیلی موضوع. 3
ای اسه  کهه روایتگهر معتقهدات     های مردمی وا سهاختاری اسه وره  افسانهاز جمله  ،لبکسه خواهر و نی افسانۀ

ورخهورد انسهان وها حیهات، آفهرینش، زنهدگی و        خ  و آگهاهی و نتهوۀ  ین و میزان شنامردمان این سرزم اوّلیۀ

 یههای تفهاوت و  هها شهباه  دی وجود دارد که وا ههم  روایات متعدّ ،کبلسه خواهر و نی افسانۀاز  مر  اس .

چهرا کهه در منهاطق م تلهف و در شههرهای       ؛طبیعهی اسه    ، کهامالً ها وا ههم های وین این داستان. تفاوتدارند

در کتها    مهثالً  .ها یکی اس آن در همۀاولی  امّا کنش ؛یات م تلفی از هر داستان وجود داردروا ،گوناگون

وهه دلیهل زیبهایی خهواهر     ، خواهر وزر  و وسه ی  ،خواهرداستانی وا عنوان سه  ، درهمیشه وهار دیار هایافسانه

 امّها  ؛از چوپان خبری نیسه   ،نهافساد، در این وندنخاری می و او را وه ووتۀورزند میوه او حسادت ، ترکوچک

 .(605 ح6566 ،میرکاظمیح ن.ک) .شبیه روایات مشاوه اس  ،وا اندکی ت ییر ،داستان وقیۀ

در کتها    ،سهه خهواهر  افسهانۀ سهه خهواهر اسه  کهه تته  عنهوان        روایه  مهردم آمهل از     ،روای  دیگر 

 ،دو خهواهر وزرگتهر   .خواههد مهی  چوپان از سه خواهر ووسهه  ،در این روای  .شده اس  ضبط های شمال افسانه

ح ن.ک)آیهد.  پهیش مهی   افسهانه  ادامهۀ  کنهد و امّا خهواهر کهوچکتر م الفه  مهی     ؛پذیرندرا می چوپان خواستۀ

 خهواهر  سهه دو روای  از داسهتان  ، های ایرانیهقصّدر  ،د احمد وکیلیان(. سی603ّح 6510، درویشیان و مهاوادی

روای  دیگر وها عنهوان    و شف  گیالن از حومۀ وایتی اس  گیلکی،ر ،سه خواهروا عنوان  ضبط کرده که یکی

ی یواورههای جهادو   ، در این روایه سه خواهر اس .  ویجار از افسانۀروای  اهالی خشک ،لبکسه خواهر و نی

از  ،تبهدیل شهدن هندوانهه وهه دختهر     و یها  تبدیل شدن نهی وهه هندوانهه    ، که س ن گفتن نید؛ چرانوجود دارنیز 

ه ایهن  . البتده دنشهو دو روای  مشهاهده مهی  هر در موامین اخالقی هم چنین . این داستان اس  دوییهای جاجنبه

   .(611-616 ح6563،وکیلیانح ن.ک) .های دارندکم و کسری ،روایات نسب  وه روایات دیگر

ی نسب  وهه روایهات دیگهر وسهیار ولنهدتر اسه . اوتهدا        ،خواهریا عنوان سه و ،افسانهروای  دیگری از این  

هها وهه دو وهورت خیهر و شهر      اس  و در آن نمادها و ش صی  افسانهاین  ر از روایات دیگرتمتفاوت ،داستان
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دتقی پوراحمهد  ط متمّه توسّ ،افسانهروای  دیگر از این  .(661 -666ح 6561 ،ادپورسجّ ن.کح). کنندوروز می

 مهادرِ  ،در ایهن روایه    اس . ط شدهضب های گیالنافسانهدر کتا   سه خواهر و انگشتری،وا عنوان  جکتاجی،

معمههول  چهههوههرخالف آن .دهههدو شههیدن انگشههتر، دختههران را مههورد آزمههایش قرارمههی وهها وعههدۀ سههه خههواهر

این خواهر وس ی اسه  کهه    ،در این روای  داستانی هاس  که دختر کوچکتر ورندۀ عروۀ رقاو  واشد، هقصّ

کنهد. ایهن روایه  نیهز     وا پسهر پادشهاه ازدواج مهی    س  کهتر اس  و در نهای  اواز دو خواهر دیگرش زرن،

 .(33- 36ح 6510 ،ح پوراحمد جکتاجین.ک) ند.هست ی دارد که قاول وررسیتفاوت های ،مانند روایات دیگر

   لبکسه خواهر و نی افسانة .3-1

وسه   ز دیگر دختران ویشهتر د را ا مادر و پسر، دختر کوچک، پدر و شوهری سه دختر داشتند و یک پسر.زن 

روز تصهمیم  یک  .کردندتر نسب  وه خواهر کوچکشان حسادت میدو خواهر وزر  ،وه همین خاطر داشتند؛

خالهه کهه    ا وا خواهر کوچکشان وهه خانهۀ  دهد ترند. از مادر خواستند اجازه گرفتند خواهر را از سر راهشان وردا

امّها دختهران اوهرار     د م الفه  کهرد؛  دخترهایش وا خبر وهو  وروند. مادر که از حسادت ،وود یدر آوادی دیگر

هها  از او خواستند تها آن  مردی را دیدند؛ ای رسیدند.وه راه افتادند تا وه رودخانهدخترها کردند و مادر پذیرف . 

خهواهر   ها را از رودخانه عبور دههد. حاضر شد آن ،وه شرط ووسیدن دخترانمرد را وه آن طرف رودخانه وبرد. 

مهرد ههم او    را نپذیرف . دس  مرد را گهاز گرفه .  تر شرط امّا خواهر کوچک ؛دندوزرگتر و وس ی قبول کر

 که خواهرها خواستند راه ویفتند، خواهر کوچهک شهرو  وهه داد و ویهداد     را روی زمین گذاش  و رف . زمانی

ف گهویم شهما وها مهرد ویگانهه حهر      وه مادر می ،خواهم استراح  کنم. اگر ورویدمی ؛امح من خستهکرد و گف 

گیسهوی   ورد. دو خواهر،تر خواوش خواهر کوچکشدند و تصمیم گرفتند او را وکشند. دختران نگران  زدید.

 خواهرانش نیستند. شرو  کهرد فهمید  ویدار شد، شب شده وود.ی گره زدند و رفتند. دخترک که ااو را وه ووته

اهران در حق خهود را وهرای شهیر    فای خوداستان ج. دخترک شیری پیدا شد ۀکه سر و کلد؛ تا اینکردن وه گریه

 روز ماندنهد. جها  خاله رسهیدند و یهک شهب آن    وه خانۀدختران خورد. امّا دل شیر وه رحم نیامد و او را  گف ؛

 وهرادر  ،آورد. شهب کهه شهد   چند روز دیگر خودش خواهرشان را مهی  خاله وعد ورگشتند و وه مادرشان گفتند،

دادم که وهدای دختهری از   گف ح امروز کنار رودخانه گوسفندان را آ  می ورد وآای را از جیبش ویرون نی

ای  نهی  مهد. لولهۀ  آدختر هم می ، ودای نالۀمدآامّا هر وق  واد می آمد. رفتم جلو دیدم هیچ ک  نیس ؛ نیزار

تها   ؛ای را درسه  کهردم  گف ح آه دس  من. نهی  ؛وریدم را واالتر ، وریدم؛ گف ح آه پای من.دادرا که ودا می

وها نگرانهی نگهاهی وهه ههم      دخترهها   .خواند که وه فکر خهواهر کهوچکم افتهادم    ییک چیزهای ،لب گذاشتمور 

چه گف ؟ پسر نی را ور لهب گذاشه . نهی خوانهدح وهزن نهی وهرادر جهان کهه خهو  نهی             حکردند. مادر پرسید
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دند. مادر نهی را از پسهرش   دو وون ور مرد جوان دا ، دو گیسم ور درخ  وستند؛ مرا کشتند.ورادر جان زنی. می

پیهرزن همسهایه آمهد و آتهش      ،گرف  و ور لب گذاش  و نی همان جمالت را تکهرار کهرد. در همهین وقه     

خواس . یکی از دختران نی را دزدید و داخل اجا  انداخ . دختر دیگر ههم آتشهدان را از پیهرزن گرفه  و     

 آتش داخل آن ری  .

اتها    ه از آتش وه گوشۀجرقدیک اجا  ری   و فوت کرد.  خودش رف  و آتش را داخل پیرزن وه خانۀ 

ه تبدیل وهه دختهر شهد و کارههای منهزل پیهرزن را       جرقد ،چشمه آ  ویاورد. تا پیرزن رف  سر پیرزن رف افتاد. 

  پشه  رخت هوا  را نگهاه کهرد و     دقده وا .یقین کرد کسی داخل اتا  اس  ،که وه خانه آمد پیرزنانجام داد. 

م. اگف ح آدمیهزاده دختر ؟ ی یا اپن آیا جند ،از او پرسید .شدهجا م فیدرو مثل قرص ماه آندختری سفی ؛دید

 ام.  ای؟ دختر گف ح چون از خدا خواستی که دختری داشته واشی، از غیب آمدهپیرزن گف ح از کجا آمده

عاشهق   ،تهر افتهاد  آمد و جوالدوز خواس . چشمش که وهه دخ پیرزن  لتره ورادر دختر وه در خانۀهمین در  

م از دختر پیهرزن خواسهتگاری   او شد و از پدر و مادرش خواس  که از دختر خواستگاری کنند. پدر و مادر ه

ولهی   ؛واشهد  ،دختهر گفه    ر اورار کرد که وا پسهر ازدواج کهن.  امّا دختر م الف  کرد. پیرزن وه دخت کردند؛

 ها شام درس  کنیم.تو یک مرغ سر وبر ورای آن ،شب که خواستگارها آمدند فردا

   ایهای مشترک اسطورهمایهبن .3-3
 یزدبانوی باروریحضور ا .3-3-1

وهانوی  دیزیهک ا اقل حهدّ همیشهه   ،در اسهاطیر ملهل م تلهف   ایهزدان گیهاهی    وهه  های مرووطاس ورهوررسی در 

، سهه زن  دمهوزی  کنهد. در اسه ورۀ  را همراههی مهی   ایزدگیاهیر( )ایزدوانو، مادر، خواهر، همس -زن -واروری

در  .(661 - 663ح 6513لیههک،ن.کح ). 6و مههادرش سههیرتور 6، خههواهرش گشههتیشههتراییعنههی  ؛وجههود دارنههد

ههم هسه  کهه آدونهی  وهه       3 ه سهاگاریت البتد .شوداس  که عاشق او می یوانویایزد 6ول، سی5آتی  اس ورۀ

در داسهتان مروهوط    .(616 ح6511 ،معصهومی ن.کح ) .گیردمیول قرار مورد خشم سی ،ورزی وه او  عالقهعلد

 چههارمی می آفرودیه  و  ، سهوّ هچههار زن حوهور دارنهد کهه یکهی مهادرش، دیگهری پرسهفون         ،وه آدونهی  

پنچ زن یا ایزدوهانو وجهود دارنهد    ، 6ونزدر زندگی دیونی(. 65ح 6 ج ،6516 ،گریمالن.کح ) .اس  1آرتمی 

                                                                                                                                                          
1. Geshtinanna 

2. Sirtur 

3. Atis 

4. Cybel 

5. Sagarits 

6. Artemis 

7. Dionysus 
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و  6امادرش دمتر و چهارم و پهنجم آریادنه   مسوّ ،(633ح 6ج  ،همان) ولسی یم، دو6ّهمسر زئون ،هرا یلکه اوّ

. در (501-501ح 6516 ،یهزل گرانه  و ه ن.کح ) .کنهد ون وا ایهن دو نفهر ازدواج مهی   یونیسکه د دهستن 5آلتایا

ن.کح ) .وهاروری را ورعههده دارد   یزدوهانوی همسر وی نیز هس  نقهش ا  -خواهرکه زیری ، ایزی  اُ اس ورۀ

 ج ،6563 ،روزنبهر  ن.کح ) .دمتر) مادرش(را در کنار خود دارد ،(یزدوانوا) هپرسفون .(61-11ح 6006، 6پینچ

ر . د(563ح 6331، 3وراکینگتههونن.کح ) .سههیتا را وههه عنههوان ایزدوههانو دارد  ،رام در اسههاطیر هنههدی .(10-31ح 6

. (613 - 611ح 6516 ،وههار ن.کح ) .شهود واروری م رح مهی  ییزدوانوعنوان ا داستان یوسف و زلی ا، زلی ا وه

لهی مهادر   اوّ حوهاروری را ورعههده دارنهد    یزدوهانوی در داستان سیاوش نیز سه زن در کنار وی هستند کهه نقهش ا  

کهه همسهر وی    ،دختهر افرسهیا    ،می فهرنگی  می سوداوه که عاشق سیاوش اسه  و سهوّ  دوّ نام وی اس ؛ وی

   (.6 ، ج6531ی، فردوسن.کح ) اس .

 ، وها روایهات دیگهر از ایهن اسه وره، آن     ایزدگیهاهی  از اس ورۀ یاافسانهن این روای  میا ترین تفاوتمهم 

کهه در  در حهالی  ؛ورعههده دارد  (ایزدوهانو )دختهر  نقش ایزدگیهاهی را یهک    ،ایافسانهن روایات اس  که در ای

تی که ورای ایهن ت ییهر وجهود    ترین علدمهمدار اس . عهدهمرد یک را نقش ایزدگیاهی  ،روایات اس وره اغلب

 ،ساالر متمرکز ور پرسهتش ادیهان مادرسهاالری   هی یافتن از اختالف ونیادینی اس  که وین جواما زنآگا، دارد

که این موضو  وهرای درک وسهیاری از   وه طوری ؛ساالر متمرکز ور ادیان پدرساالری وجود داردوا جواما مرد

 .این جواما ضروری اس ای  ورهاسنمادهای 

. مردمهان  زنهدگی وشهری وهود   تمام نیازهای او منبا  می وود از زمین.سّوزر  تج ، الهۀدر جواما مادرساالر 

 ت و ورکهات وی ورخهوردار شهوند. ملکهۀ    مادر را می پرستیدند تا از نعما چنین جوامعی، وه نتوی شایسته، الهۀ

 ، اقتصهادی و مهذهبی ورخهوردار وهود.    وزر  و از قدرت سیاسی، اجتماعی می وود از الهۀتجسّ ،یجوامع چنین

از  ،مادرسهاالر  ، تمهامی زنهان در جامعهۀ   وهه ایهن وهورت    شهدند. متسو  مهی  )ملکه( دختران الهه ،دیگر زنان

خود وودند و دختران نیز وارثان مادرانشان متسهو    یهاوزرگان خانواده ،زنان. ندارزش واالیی ورخوردار وود

چهرا کهه احتمهال     ؛دار وهود ی  ویشتری نسب  وه دیگهران ورخهور  از اهمّ ،ترین دختر خانوادهکوچک شدند. می

خهانوادگی دوام ویشهتری    شهجرۀ  ، میرد و وه همهین علده  وی آخرین فرد از این خانواده واشد که می ؛رف می

مهادری   ، در خانهۀ شهدند و پهدر خهانواده   و ورادر وزر  مهی  رآورد. فرزندان در چنین جوامعی زیر نرر مادمی

                                                                                                                                                          
1. Zeus 

2. Ariadena 

3. Altaia 

4. G. pinch 

5. J. Brockington 
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سهاالری وهه   وها ت ییهر جوامها از زن   په  از ایهن،   . وهود  خهودش  مش ول وزر  کردن فرزندان خواهر ،خودش

 ،مردساالری و پرستش خدایان نرینه مرد، نرهم اجتمهاعی و سیاسهی نهوینی وهه وجهود آمهد کهه در آن مهردان         

ن.کح ) .شرو  وه ت ییر سیستم اجتمهاعی قهدیم کردنهد    ،مرد قدرت ویشتری نسب  وه زنان داشتند و فرمانروایان

 .(63-65ح 6563 ،روزنبر 

 یاهیگایزدبانوی به  نسبت و حسادت کینه .3-3-3

 ریمروهوط وهه اسهاط    یهها روایه  در  یاوهل  ههای کُهنش  نتهری از مههم  ،یاهیگ زدانیو حسادت نسب  وه ا نهیک

 .دارنهد  هها آن یدر متهو و نهاوود   یسهع  ورزنهد، یحسادت م یاهیگ زدانینسب  وه ا کهیاس  و کسان یوارور

هم وهه  او را مهتد ، را وهرآورده نکهرده   یو ۀخواست اوشیعلد  که س نیاوه وه اسود، اوشیس اس ورۀدر  ،مثال ورای

 یاز و ،کنهد یحسادت مه  اوشیکه وه س ،ا یورادر افراس ،وزیگرس ،داستان گریدر قسم  د .کندیم یشیاندود

ا دو ر نیه موجبهات مهر  ا   ،و سهرانجام دههد. ا قهرار   هم مقاولها را دارد آن یو سع دگوییود م ا ینزد افراس

رام  ،یهنهد  ریدر اسهاط  .(6663-6653و    6160-6616ح  6 ، ج6531 ،یفردوسه ن.کح ) .کنهد یفراهم مه 

فرزنهدش رام را   گرفتهه وهود   میداسهاتارا تصهم   .اس  (6از همسران پدرش)داساتارا یکی 6اوهارات مورد حسادت

نکهه  یا یو ملکهه وهرا   زدنگیه ایحسادت مهادر وهاراتها را ورمه    ،موضو  نیامّا ا ؛کند ییخود در فرمانروا نیجانش

چههارده سهال را در    اهها یکه ماننهد تهارک دن   خواهدیم انایاز راما ،وهاراتا فرزند خود را وه ت   سل ن  ونشاند

مهورد   ) ( وسفیکه حورت  آمده زین کریم در قرآن.(133ح 6، ج6563 ،روزنبر ن.کح ) .جنگل وگذراند

مهورد خشهم او قهرار     ، ها یزلاجاو  ناکردن خواسهتۀ   لیوه دل زیدر مصر ن و ردگییحسادت ورادران خود قرارم

 (.  60-1 اتیآ ،وسفیسورۀ ن.کح ) .افتدیوه زندان م یو مدّت ردگییم

متبهون   در وهندوقی  او را ورادر. ردگییقرار م 5 مورد حسادت ورادرش سپ  یریاُز ،یمصر ریدر اساط 

و ههر  کشهند   مهی  او را اوهان، یدن او در وشه  دایه وعهد از پ . برداو را وا خود و تا آ  اندازدیم لیو وه رود ن دکنیم

 در. (630-10ح 6006پیهنچ،  ن.کح ) .دنه کنیکشور پنههان مه   یجا کیرا در  یکدام از چهارده قسم  ودن و

 گهران یاز د شیپهدر، مهادر و وهرادرش او را وه     کهه نیا لیه تهر وهه دل  ، خواهر کوچکلبکیخواهر و ن سهافسانۀ 

او وهه درخه  و    ۀوافته  سهوان یوسهتن گ  . نتیجۀ ایهن حسهادت،  ادت خواهران خود اس دوس  دارند، مورد حس

شهرو  وهه    وشهده   لیتبهد  یوهه نه   کهه یزمهان  ،گری. وار دشودیدر جنگل اس  که منجر وه مرگش م شگذاشتن

ن.کح ) .اندازنهد یرا در آتهش مه   ینه ، از تهرن افشها شهدن کارشهان    هها  آن کند،یورمال کردن راز خواهران م

                                                                                                                                                          
1. Bharata 

2. Dasarata 

3. Seth 
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سهاخ   در ژرف ،حسهادت خهواهران   ۀلأمسه  ،زیه ن سهه خهواهر   افسهانۀ  گرید اتیدر روا .(613ح 6563 ،نایلیوک

سههه  روایهه ( و 606ح 6566 ،یرکههاظمیمن.کح ) سههه خههواهر روایهه کههه در چنههان ؛شههودیمهه دهیههد افسههانه

 کنند.، خواهران را تنبیه میرداو ور نیوالد ،(616ح 6563 ،انیلیوکن.کح )یخواهر

در  یآزاروهرادر  ایه  یورادرکشه  الگهوی کههن  ادآوری ،ترخواهران نسب  وه خواهر کوچک حسادت ۀلأمس 

انجهام   یقبله  ۀزیه اغلهب وها انگ   ،دو وهرادر  نیوه  یریدرگ ۀمایملل م تلف اس . ون ی یتار اتروای و هااس وره

خهود را وهه قتهل    وهرادر   ،توزنهیک دتا فر شودیو واعث م زدانگییورادران را ورم نیحسادت در و و ح ّ شود یم

در  لیه و قاو لیه آن در داستان هاو ۀنمون نتریوشر دارد و کهن یدر ناخودآگاه جمع شهری الگوکهن نیورساند. ا

(. 665ح 6566 ،نیگهور ن.کح ) .اسه   یجههان  ریمشهترک در اسهاط   یهگه یو کیخلق  انسان اس  و  یاوتدا

تها فهرد    شهود یکهه واعهث مه    یعلل نتریمهماس .  واهرخ ایحسادت نسب  وه ورادر  زیشکل آن ن نیتر متعارف

از فرزنهدان، اعتهرا     یکه یوهه   نیوالد از حدّ شیه ورقاو ، حسادت، توجّ ،دس  وزند یعمل نیتوز وه چننهیک

در  ،یرانه یا ریموضهو  در اسهاط   نیه (. ا66ح 6566 ،یله ییمهوک ن.کح ) .اس غیره  و ازاتیاز امت یریگدر وهره

و در   سهرو یو ک رثیه و اغر ا یو ورادران، رستم و ش اد و افراسه  رجیا من،یاهر اهورامزدا ومانند  یهایداستان

) ( و وهرادرانش   وسهف یو وهرادرش سپه  و در داسهتان حوهرت       یریاُزۀ اس ور  یدر روا ،یمصر ریاساط

 .اس کردهداینمود پ

وهه   نیحهدّ والهد  از  شوهی  هتوجّه ، دلیهل  نتهری مههم  ،شده هایخواهرکشو  ورادر نیکه واعث ا یعلل نایمدر  

از دو  شیوه  ،رجیه ا کترشکهه او وهه فرزنهد کهوچ     مینه وییم ،دونیدر داستان فرمثالً فرزند کوچکترشان اس ؛ 

 نیه ا .دههد یمه  رجیه خود را وه ا هاینیقسم  از سرزم نیه دارد و وهترتوجّ ،سلم و تور یعنی ؛فرزند وزرگترش

دارد. در داسهتان   یوها تهوران و روم را در په    رانیا نمیا چند ود ساله یو انتقام توزانهنهیک هایجن، ،موضو 

اسه . در  ( )  ینبه  عقهو  یه پدرشهان  توجّه ، ادرانوهر  یعلده  دشهمن   ،هم می) ( در قرآن کروسفیحورت 

و  شهود مهی  دشهمن او  اسه ،  ورادرش داده شده  یریمصر وه اُز یِاریشهر نکهی  اسپ  وه علد ،یمصر ریاساط

 .(10ح 6006پینچ، ن.کح ) .را وه دس  آورد یقام پادشاهم ،که شده وه هر وورتی دارد یسع

 هیگیاایزدبانوی غیبت و مرگ  .3-3-9

 وا غیب  و مر  ایزد گیاهی، خشکسالی، عهدم وهاروری، قت هی و ههرج و مهرج      ،اساطیری در روایات متعدّد

 وهار ناپدیهد  دو  ) (د. حوهرت یوسهف  نمایه  ، ورک  و واروری روی مهی او کند و وا زنده شدن دووارۀ وروز می

شهود و یهک وهار ههم وهه زنهدان       ط ورادرانش وه چاه انداخته میتوسّ ح یک واررودمی جهان زیرینشود و وه می

مهر  و غیبه  او از جههان     ، نشهانۀ ورود رام وه جنگهل  .(51-63ح آیاتسورۀ یوسفن.کح ) .شودافکنده می
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 گذر سیاوش از آتهش، نشهانۀ   (563ح 6331وراکینگتون، ن.کح ) کشد.طول میچهارده سال که زندگان اس  

رفهتن وی وهه تهوران و     .(63ح 6565 ،وههار ن.کح ) .آغاز موسم ورداش  متصول و آغاز انقال  وهیفی اسه   

ط . پرسهفونه نیهز توسّه   یرانهی را دارد های مر  ایزد گیاهی در اساطیر انشانه نیز، کشته شدن او در آن سرزمین

 .(31 ح6 ج ،6563 روزنبهر ، ن.کح ) .شهود گل دزدیهده مهی   در هنگام چیدن ،خدای جهان مردگان 6هادن

رسهند، دختهر   وعهد از اینکهه خهواهران وهه عقووه  کارشهان مهی        ،سه خواهر و نی لبک افسانۀروای  انتهای در 

 (611ح 6563 ،وکیلیانن.کح ) .شودمی ناپدید

 گیاهیایزدبانوی پرورش یافتن  .3-3-4

ط ایزدگیهاهی در جههان   توسّه  ،وا گذراندن و شی از سهال  توانمی ،ار نزد دیگران ایزدان گیاهی پرورش یافتن

که م اوق وا فصل سرد سهال و زمهان قت هی، عهدم وهاروری، خشکسهالی و مهر  گیاههان و جهانوران           زیرین

هف  سالگی وهه رسهتم    سیاوش را ازکاوون،  حاس  مدهآ شاهنامهسیاوش در  ماجرایدر وراور دانس .  ،اس 

وهرد تها   رستم او را وهه سیسهتان مهی    ویاموزد و و پهلوانی و جوانمردی دا  رزم و وزم و شاهیسپارد تا وه او آمی

کهه آدونهی  وهه     زمانی ،فنیقی روای ( در 6330-6366  ح 6 ج ،6531 ،فردوسین.کح ) .وی را تروی  کند

وعهد از مهر    مهده کهه   آ ی دیگهر روایته در  ش کنهد. وهزرگ دهد تها  می هآید، آفرودی  او را وه پرسفون دنیا می

ن.کح ) .اردسهپ و همسهرش مهی   6پادشهاه اورکهومن  وهه  را  اوطفهل  مسئولی  وزر  کهردن  ئون ز ،ونزدیونی

 انهد از زندگی خود را در مصر گذرانده و ش زیادینیز  ) ( حورت یوسف(. 16-66ح 6 ج، 6516 ،گریمال

 .  (66- 66آیاتح سورۀ یوسفن.کح ) .اندو در همان سرزمین وزر  شده

 )خهواهر(  سهتگاری دختهر  اوهرای خو  ،دختهر و وهرادرِ   که پدر و مادر زمانی، لبکسه خواهر و نی انۀافسدر  

ده  ، وهه انهدازۀ  در آن چنهد شهب   چهرا کهه وی   ؛شناسهند نمیرا  خوددختر  آیند،پیرزن همسایه می خود وه خانۀ

کهه گرفتهار دسه      نیهز دختهر   سه خهواهری در روای  . (611ح 6563 ،وکیلیانن.کح ) .اس  وزرگتر شده سال

دروج او را وهه   ،روایه  کنهد و در انتههای   سهپری مهی   زیرزمین خانهۀ او چند روزی را در  ،دروج)پیرزن( شده

زمهانی   ی دیگهر، روایته در  .(666ح 6561 ،ادپورسهجّ ن.کح ) .آوردعنوان دختر خود وه ازدواج شاهزاده در مهی 

تهو کهه دختهر     ،پرسهد وینهد و از پیرمهرد مهی   را مهی دختهری   ،آیهد پیرمرد روستایی می وه خانۀ فرزند پادشاهکه 

 .کنهد کنهد و شهاهزاده وها دختهر ازدواج مهی     پیرمرد مهاجرا را وهرای او تعریهف مهی     این دختر کیس ؟؛ نداشتی

 .(31ح 6510 ،پوراحمد جکتاجین.کح )

                                                                                                                                                          
1. Hades 

2. Urkomon 
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 یدن گیاه از خونئرو .3-3-5

گیهاهی اسه  و ایهن امهر     ایزدروییهدن گیهاه از خهون     ،اساطیر جههان  الگوهای معروف در گسترۀیکی از کهن

ایهزدان  راو هه   ۀالیاده دروار (.656ح 6513 ،)رضایی دش  ارژنه .دهدگیاهی را وا طبیع  نشان میایزدپیوند این 

اند. آتهی   غالباً وه شکل درخ  تصویر شده ،خدایان معروف وه خدایان نباتات»ح نوشته اس وا طبیع   گیاهی

 شهود؛ ی  گهاه وهه وهورت درخه  ظهاهر مهی      درخ  سدر و غیره. نزد یونانیان، آرتمه یری  و زو کاج ون، اُ

در نباتات معهروف اسه  و گهاه    رتمی ، مورد پرستش وود. تجلدی دیونیزون آمورد وه نام  6که در وواییچنان

 خهر زههرۀ  ، 6آموز و مقدّن زنهون در دودن ط غیبوچنین، واید ولشد. همشجر متتجّر نامیده می ،ونزدیونی

 .(660ح 6566،  )الیاده «در اُلمپی و غیره را یادآور وشویم 5یتون وحشی هراکل درخ  زآپولون در دنلف و 

چهون سهیاوش   ههم  ؛های ایرانهی ق وه اس ورهتنها متعلد ،انسان یدیگر از اعواروئیدن گیاه از خون و یا یکی 

ایشهتر  دمهوزی و  مثالً  ؛مشاوه زیادی را ویان کرد هایتوان نمونهساطیر ملل دیگر نیز میو کیومرث نیس  و در ا

 (؛61ح 6566 ،ههوک ن.کح ) .انهد توویف شده ،ه و چه نرچه مادّ ،وارها وه وورت درخ  ونوور ،هادر نیایش

( و 533ح 6511 ،فریهزر ن.کح ) .شهبیه شهده اسه    توه درخه  آ  ن هورده در وهاغ     ،در سرودی واولی دموزی

شهود  آدونهی  از درختهی زاده مهی    .(536ح همانن.کح ) .شودکاج تبدیل می وه درخ  ،ول ط سیآتی  توسّ

گرانه  و  ن.کح ) .رویهد ( و از خون او شقایقی می65ح 6 ج، 6516 ،گریمالن.کح ) .اوس  که در اول مادر

نامیهده  « ههای آدونهی   وهاغ »کاشهتند کهه   مهی  یههای ت هم  ،وی ی ساالنۀیین سوگواردر آ .(506ح 6516 ،هیزل

   .(61ح 6 ج ،6516 ،گریمالن.کح ) .نداشده می

 ای نمایش داده شهده کهه  ( و در نگاره503 ح6516 ،ان  و هیزل)گر لقب دیونیزون واحب درختان اس  

و پیچهک نیهز   ( درختهان کهاج   666ح 6511 ،فریهزر ن.کح ) .شهد ی زاده مهی اوی از درختی کوتاه قام  یا ووته

ن.کح ) .رویهد درخه  انهار مهی    اوه اس  کهه از خهون   مدآایتی ی در روون هستند و حتدزق و وه نام دیونیمتعلد

رفه  و  جا میاغلب وه کشتزارها و وتراهای آن 6لی سیسیهالوه خاطر زیبایی گُ هپرسفون( 661-666 حهمان

. (663ح 6 ج ،6561 ،گریمهال ن.کح ) .شهود وق  چیدن گل دزدیده مهی او در  آورد.ل وا خود میسبدی پر گُ

کهه وهه جههان    ز هنگهامی کنهد و وها  ل و گیاه میپر از گُمادرش را  ،یدآجهان مردگان وه واال میاز  کهو هر وار ا

دی نیهز رام  ( در اسهاطیر هنه  16ح 6 ج ،6563 ،روزنبهر  ن.کح ) .شهوند ها پهمرده میلگردد، گُزیرین واز می

ن.کح ) .اسه  شهاهدی وهر ارتبهاط وی وها درخه  و گیاههان        ،که همهین گذراند چهارده سال را در جنگل می

                                                                                                                                                          
1. Boai 
2. Duden 
3. Heracles 
4. Sicil 
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   .(133ح 6 ج ،همان

کنهد و وهه   چووی زندانی مهی    او را در جعبۀمصر نیز آمده که ورادرش سپ ایزدگیاهی ،زیری اُ روای در  

شهود و وهندو  را در   ووته تبدیل وهه درخه  مهی    .کند گیرمی گیاه پاپیرونا او در میان امّ ؛اندازدرود نیل می

ایهزی    ورنهد.  پادشهاه مهی   خانهۀ ردن سهتون وهرای وهزم   ی درس  که آن درخ  را ورا گیرد. سپ میان خود می

 خواهد که درخ  را وشکافند و وهندو  را ویهرون  می آید و از همسر شاهخواهر او وه قصر پادشاه می -همسر

تندیسهی از   ،زیهری  زنهده شهدن اُ   وه نشهانۀ  ،6ی  و پسرش هورونایز .(10-63ح 6006پینچ، ن.کح ) .ویاورند

گنهدم   ،زیهری  از پیکر اُ .(35ح 6 ، جهمانن.کح ) .آویزندمی یهای لگُسازند و ور روی آن چو  ورای او می

 وعهد از اینکهه   ،نیهز  شهاهنامه در داسهتان سهیاوش در    .(611ح 6566 ،)الیهاده  .رویهد های دیگر گیاهان میونهو گ

وهه وجهود   « ن سیاوشهان خهو »ن گیاهی وه نهام  آریزد و از ق ره خونی ور روی زمین می د،سر او را می ور گروی

 آید.می

امّها وهاروری و سرسهبزی     ؛رویدهم وجود دارند که وا اینکه از متعلدقات ایزد گیاهی، گیاهی نمی یهاینمونه 

وها اینکهه ماننهد سهیاوش      ،خدای واروری سومری، دموزی اس ورۀ ورای مثال، در ؛ها وستگی داردطبیع  وه آن

یاههان و جهانوران از وهین    گ ، در اوتهدای تاوسهتان ههر سهال، همهۀ     ر  اوامّها وها مه    ؛رویهد از خون او گیاهی نمی

، دووهاره  ایزدان، وا مشاهدۀ چنین وضهعی دهند. میشوند و قدرت تولید مثل را از دس  یا ضعیف می روند؛ می

واج ازد ،و وعهداً ایشهتر اسه     6آ  کهه در اوتهدا اینانها    . او وها الههۀ  آورنهد را از جهان منردگان ویرون می دموزی

ن.کح ) .شهود  امری ازلی اس  و هر سال تکرار میاین گردد.ند و همه چیز وه حال  قبل از مرگش ورمیک می

شههود کههه کی سهرو کالبههد دوّم سهیاوش متسههو  مهی    ،شههاهنامهسهیاوش در   اسهه ورۀدر  .(616ح 6516 ،وههار 

رش وهاران، جوشهیدن   موجهب وها   طبیع  اسه  و وهه پادشهاهی رسهیدنش،     همراه وا وهار ،وازگش  وی وه ایران

 حندهست وضو این م ؤیّدمها و سرسبزی طبیع . اویات ذیر، چشمه

 چهههو کی سهههرو شهههاه ورگهههاه شهههد

 تههاج وزرگههی وههه سههر وههر نهههاد چههو 

 هههر جههای ویرانههی آوههاد کههرد   وههه 

 از اوهههههر وههههههاری وباریهههههد نهههههم 

 جهان گش  پهر چشهمه و رود آ   

 ز دادش جهههان یکسههر آگههاه شههد   

 شههاد شههد تههاج و او نیههز شههاد   ازو 

 دل غمگنهههان از غههههم آزاد کههههرد 

 ز روی زمههین زنهه، وههزدود غههم   

 سر غمگنهان انهدر آمهد وهه خهوا      

                                                                                                                                                          
1. Horus 

2. Inanna 
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 زمههین چههون وهشههتی شههد آراسههته  
 

 ز داد و ز و شههش پههر از خواسههته  
 

 (1665-1656  ح 5 ج، 6531 ،)فردوسی 

در رویهد.  گیهاهی مهی   ،شهده دختهر وهر روی زمهین     از خون ری تۀ نیز، افسانۀ سه خواهر در چند روای  از 

ن ری ه  و تبهدیل وهه    خهورد، ق هره خهونی وهر روی زمهی     گر  کهه دختهر را    خواهر و انگشتری،سه وای  ر

 ،)پوراحمهد جکتهاجی  . ردونه همان درخ  آزاد را مهی  ،آیدمیشکن وه جنگل که هیزمزمانی درخ  آزاد شد.

ه ریهک ق ه   ،  و هورد آوقتی گر  دختهر را خهورد و خواسه  از رودخانهه      ،در روایتی دیگر .(33ح 6510

ای سهبز شهد و   هندوانهه  ،جهایش یهک نهی روییهد. از خاکسهتر نهی      وهه  در آ  افتهاد و   خون دختهر از دههانش  

سهه  در روایه    .(606ح 6566 ،میرکهاظمی ن.کح ). از آن دختری ویهرون آمهد   ،که هندوانه را شکستند هنگامی
او  ،خار در رودخانه گیهر افتهاده  های ویند دختر در رودخانه غر  شده و میان ووتهکه میخرن هنگامی ،خواهر

 ،در ادامهه  .شهود چکد و تبدیل وه نهی مهی  ا ق ره خون دخترک از دهانش میامّ ؛خوردگیرد و میرا از آ  می

یننهد  وونرنهد، مهی  که هندوانه را میشود و هنگامیناگهان تبدیل وه هندوانه می ،افتدکه نی از دس  پدر میزمانی

 ،لبهک سه خواهر و نهی  در افسانۀ .(615ح 6563 ،وکیلیانن.کح ). ه نشسته اس که دختر کوچکی وسط هندوان

 .(611ح همان) .رویدیک شاخه نی می اس ، از ق ره خون دختر که از دهان شیر ور زمین ری ته

 آب .6-3-3

یکهی از    آدر اسهاطیر نیهز    ، آ  اسه . ترین عنصهر حیهات وهرای زنهدگی و وقهای گیاههان و جهانوران       مهم

و هش راو هه   وه نوعی وها ایهن عنصهر حیهات     ،گیاهی و هر کدام از ایزداناس   گیاهیایزد هایین جلوهتر مهم

ی ا( و رودخانهه 661 /6 ج ح6516 ،گریمهال ن.کح ) . اسه  6نرودخانه سهانگاریو  ، الهۀکه آتی چنان دارند؛

ایهن   و گیهرد سهر  مهی   مرووط وه او رن، مراسم هایدارد که هر سال در هنگام ورگزاریوجود  6در ویلبیون

آ  دریها یها   دونهی  وهر روی   آ ۀپیکر ،در این مراسم .(66ح 6 ج ،همانن.کح ) .دونی  اس آرودخانه وه نام 

   .(513ح 6511 فریزر،ن.کح ) .شده اس رودخانه انداخته می

وهه دریها   او را وه همراه مهادرش در وهندوقی حهب  کهرده،     ون نقل شده که زدر داستان زاده شدن دیونی 

چنهین  ههم  .(506ح 6516 ،گرانه  و هیهزل  ن.کح ) .مانهد  ا او زنده میامّ ؛میردمادر می ند تا غر  شوند.اندازمی

  نیهز  سپه  .(610 /6 ج ح6516 ،)گریمهال  .کنهد ی عبهور مهی  ان از دریاچهه ون ورای رفتن وه جهان زیهری زدیونی

 .(60ح 6006پیهنچ،  ن.کح ) .انهدازد ینیل م در رودخانۀاو را  کند ومی تبونزیری  را در وندو  مورادرش اُ

                                                                                                                                                          
1. Sangarius 

2. Bilius 
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 ،جنگهل رفهتن وهه   رام نیز در مسیر  .(663 /6 ج ح6516 ،)گریمال زمینی اس ای زیرهروخانه الهۀ همادر پرسفون

خواههد وهه   کهه مهی  و در نهایه  هنگهامی   دههد خودش را غسهل مهی   ،جمله گن،از  ؛وا عبور از چند رودخانه

سیاوش نیز ورای رفهتن   .(111 - 115ح 6 ج ،6563، روزنبر  ن.کح). شودداخل آ  می ،وج کندسمان عرآ

 حوهرت یوسهف  (. 5666 ح 6 ج، 6531 ی،فردوسه ن.کح ). کنهد از رود جیتون عبور می ،زمین تورانوه سر

 (.63 آیۀسوره یوسفح ،ن کریم)قرآ. دشویز که وه درون چاه آ  انداخته مین ) (

ن.کح ) .وههاروری و نیروو شههی اسهه  ، ءحیههاتههرین عنصههر وههرای مناسههک عبههور، تزکیههه، ا  آ  مناسههب 

حیهات هسهتند    کنندۀ رطوو ، حرک  دورانی خون و شیرۀها تداعیآ » حچنینهم .(613ح 6536 ،امیرقاسمی

تعمیهد وها    ،وهه همهین دلیهل    اند؛زندگی تازه ها احیاکننده و دمندۀند. آ و وا خشکی و ایستایی مر  در توادّ

 .کنههدر مههیازآشههنایی، زنههدگی کهههن را شسههته و زنههدگی نههو را م هّههب مههرتبط وهها راهدر مههذ ،آ  یهها خههون

ت هستی هسهتند و تمهامی آفهرینش را حمایه      اچشمه و ونیان و منبا تمامی امکانها، آ . (666ح 6510،)کوپر

هها ههم   اشکال وراور اس . وه این علد  هم اسه  کهه نمهادگرایی آ     ها وا تجزیۀوری در آ کنند و غوطهمی

از یک سو وهدین سهبب کهه     پی دارد؛همیشه تجدیدی در  ،واززادن دالل  دارد و تمان وا آ  ور مر  و هم

حیهات را   ۀعامهل وهالقوّ   ،وریودین لتاظ که غوطهه »از دیگر سو،  .اشته اس تجزیه زادن جدیدی را وه دنبال د

کهه آفرینشهی   تی در نهامعلوم  موجهب وارد شهدن مهوقد    ،وری در آ  چنهین غوطهه  کند و ههم وارور و تکثیر می

 .(31ح 6535 ،)الیاده «جدید، حیاتی جدید یا انسان جدیدی در پی داشته نیز وراور اس 

ه کردیم که هر کدام از ایهزدان وهه نهوعی    ، مالحری از ایزدان گیاهی که ذکر شدادر این روایات اس وره 

ها و رفتنشهان وهه جههان دیگهر     هم منجر وه مر  آن ،وا آ  ارتباط دارند و گذر و ارتباط ایزدان گیاهی وا آ 

چنهین ارتبهاط ایهزدان     شهود. ههم  اس  و هم اینکه واعث تولدد مجدّد این ایزدان در قالب ش صهیتی دیگهر مهی   

 طبیعی و گیهاهی در سه ک کیههان اسه ؛     ی  این عنصر در حیات عناوراهمّ دهندۀنشان ،آ  گیاهی وا مسألۀ

سهه خهواهر و    در افسهانۀ  ستگی زیادی وها عنصهر اد  دارد.  و ،که واروری و افزایش قوای نیروهای زندگیچنان
عنهوان یهک عنصهر    هارتبهاط عنصهر آ  وه    ،ههای مهرتبط وها ایهزدان گیهاهی     نیز همانند دیگهر اسه وره   لبکنی

وار ورود او وهه دنیهای   یک ،شود. عبور دختر از رودخانهفریننده و عامل مر  و حیات دیده میو ش، آ هستی

ق هره خهون دختهر از دههان او      آید تا آ  و هورد؛ مانی که شیر وه کنار رودخانه میز ،مر  اس  و وار دیگر

 شود.یزد که موجب تولد دختر در شکلی دیگر)نی( میمی

 به آتش فرو رفتن .3-3-7

و ش و مولدد خورشهید، تجدیهد حیهات، وارورسهازی، نیهرو، قهدرت، انهرژی و گهذر از         نیروی زندگی ،آتش
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 شهده ههای آیینهی اسهتفاده مهی    یگهر اسه  و در دنیهای واسهتان از آن وهرای آزمهایش      ی داای وهه مرحلهه  مرحله

 رد. شهد واعث افزایش قدرت و واروری ایزدان گیهاهی مهی   ،وه عنوان عنصری وارورکننده ،.گذر از آتشاس 

ز امهر را از وهه آتهش رفهتن او وها     ان خدای کشتزارها وهوده اسه  و نشهان ایهن     مگسیاوش وی ...» ،اساطیر ایرانی

داشهتن متصهول   آغهاز انقهال  وهیفی و هنگهام ور     ،شناسیم که نماد خشک شدن و زرد گشتن و در واقها  می

اوسه ، در آغهاز تاوسهتان     یاهر که سرزمین اوهلی اسه وره  آیین سیاوش در ماوراءالند اس ، دلیل دیگر آنکه،

 .(63 ح6565 ،)وهار «یافته که این نیز آغاز انقال  ویفی اس انجام می
تی را در وند اهریمن گرفتار وود، آتشهی روشهن کهرد و      اینکه مدّوه علد ،سیتا همسر رام ساطیر هندی،در ا 

ا آتش سیتا را در تاج درخشان خهود ماننهد   امّ ؛ای آتش انداخ هخودش را در زوانه ،وا دستانی وسته و زانو زده

نیهز یکهی از    لبهک و نهی  هره خهوا س افسانۀ روای  در.(661 /6ج ح6561 ،شایگانن.کح ) .داش خورشید نگه

 نهی  ،و مادرشهان حواسشهان نیسه     ادرکهه وهر  ه و هنگهامی آتش آمدگرفتن که پیرزن ورای هنگامی ،خواهران

، نهدازد یه درون اجها  و خواههد آتهش را وه   کهه پیهرزن مهی   هنگهامی انهدازد.  مهی در آتش را  )خواهر کوچکتر(

در  .(615ح 6563 ،وکیلیهان ن.کح ) .شهود تهر تبهدیل مهی   افتد و وهه دخ از درون آتش ور روی زمین می ای جرقده

خاکسهتر نهی را    ،سوزد و فهردای آن روز اندازد و نی مینی را خواهر وزرگتر در درون اجا  می ،روایتی دیگر

وهرادر آن  زمهانی کهه   دههد.  مهی وزرگهی   ود و هندوانهۀ شمی از آن سبز ایهندوانه ریزند که ووتۀپش  خانه می

 .(605ح 6566 ،میرکاظمین.کح ) .دآید، دختری از داخل آن ویرون میورهندوانه را می

ونهرد و ق عهه چهووی    شکن درخ  آزاد را که از ق ره خون دختر وه وجود آمده مهی هیزم ،در روایتی دیگر 

همسهرش ق عهه چهو  را در اجها       دههد تها در اجها  وینهدازد.    را که در رودخانه پیدا کرده وه همسهرش مهی  

 .(31ح 6510 ،پوراحمد جکتهاجی ن.کح ). هان دختری قشن، و زیبا از داخل اجا  ویرون آمدانداخ  که ناگ

م زنهدگی  دوّ دهندۀ آغاز فصل گهرم سهال و شهرو  دورۀ   در اوتدا نشان ،گونه ارتباط ایزدان گیاهی وا آتشاین

و زمهان  کامهل نههایی   گذر از فصل وهار وه تاوستان و ویانگر آغهاز ت و س  هارشد آن ؛ یعنی دورۀایزدان گیاهی

کهه  چنهان  اسه .  وهه جههان زیهرین    از آتش، اوتدا ورای وازگشه  مجهدّد  . گذر رسیدن متصوالت کشاورزی

 ،مدّتی را وه دور از جهان زندگان هستند و وعهد  ،کنندوعد از اینکه از آتش عبور می ،ایزدان گیاهی دیدیم همۀ

 گردند.می دیگر وا یدر قالب ش صیت

 نقربانی کرد .3-3-8

ههای  های شهناخته شهده در جههان اسه  کهه در دوره     از جمله آیین ،موضو  قروانی کردن انسان ورای خدایان

وهه دالیهل م تلفهی از جملهه وهه دلیهل جلهب نرهر          ،ناکردن انسان وهرای خهدای   نیگرفته. قرواکهن وورت می
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زنهدگی،   -مهر   ،نیقروها . حیات ووده اس  ها ورای ادامۀاین قروانی و همۀ گرفتهنیروهای طبیع  وورت می

انسهان قروهانی    وراوهر وها آفهرینش اسه .     چنین عملهی انجام  ، تولدد و واززایی مجدّد اس  و وه همین علد چرخۀ

وه دلیل داشهتن قهدرت وهاروری زمهین، زمهانی      نیز شاهان  .شودوا کیهان یکی می ،یعمل قروان ، در نتیجۀشونده

وهرای   هها را آن ، وهه همهین علده   ؛ شهدند زمین و مردم مهی  ج، واعث رنیاف شان کاهش مییرکه قدرت وارو

در  .(661ح 6510 ،کهوپر ن.کح ) ها وهه شهاه جدیهد منتقهل شهود.     کردند تا قدرت آنقروانی می ایزدوانوی زمین

مراسهم همهراه    معموالً ،شودورگزار می ایزدان گیاهیمر  و تولدد مجدّد  ورایسیای و یر که در آ یهایآیین

 ا وعداً وه قروهانی حیوانهات ت ییهر یافه ؛    امّ ؛وود هاانساندر مورد ها در اوتدا این قروانی ی اس .هاینیاوا انجام قرو

ن جای را عزیهز دارنهد و   و م ان و ارا آ»اس ح شده که ورای سو  سیاوش ورگزار می یهایآیینکه در چنان

ح 6516 ،)نرشه ی « روز نهوروز... په  از ورآمهدن آفتها      ؛جا یک خرون ورد و وکشدهر مردی آن هر سالی

وراوهر وها    ،ط یکهی از حیوانهات جنگهل   توسّه  دختهر شهدن  خورده نیز، لبکسه خواهر و نی ۀافسانشاید در  .(56

 .  همین عمل قروانی کردن ایزدگیاهی واشد

قروهانی وهرای تجدیهد    کهه انجهام   وهه طهوری   ؛ورای آفرینش کیهان الزم وضروری اس  ،انجام عمل قروانی 

وهار  ر  آیینی)یعنی مر  خشون م واوسته وه ،ینش کیهانرآف اس ورۀ و فرینش اس آتکرار آیینی  و حیات

پیهدایش   ،وهه همهین علده     انهد. و گیاهان روییهده  دنیا وه وجود آمده پیکر اوکه از  اس  یهیوالی اوتدایو قتل( 

کهه در   یاوتهدای ای کر موجهود افسهانه  وا پی ،پیکر قروانی .مرتبط اس  هاییچنین قروانیانجام وا  ،اتو غلد گیاهان

وعهدها   ونیان قروانی انسان و حیوان کهه و  و منشأ شودیکی می ،وذر و دانه وه وجود آمده اس  منثله شدنشنتیجۀ 

های آیینهی نیهز افهزایش و تقویه  قهوای      دلیل انجام چنین قروانی .از همین جا اس  ،گرفتهها انجام میدر آیین

 .(563- 566ح 6566 ،الیاده ن.کح). ووده اس طبیعی 

 رستاخیز ایزدگیاهی .1 -3-3

دی یعنهی تولده   ؛دوالدت مجهدّ  ،واروری و ایزدان گیهاهی  هن الگوها در ارتباط وا اس ورۀیکی از مشهورترین ک

هها از جههان زیهرین وهه دنیههای     ( و وازگشه  آن 16 - 13ح 6511یونه،،  ن.کح ) .تهازه در حیهات ایهزد و فهرد    

ههای  های م تلهف و در قالهب ش صهی    امکان دارد وه وورت ،مجدّد ایزدان گیاهی . وازگش زندگان اس 

یهدن گیهاه   در قالهب روی  ،سهیاوش وعهد از مهر     ،ههای ایرانهی  در اسه وره کهه  چنهان دیگری وورت وگیهرد؛  

 جههان زیهرین  از  دموزیگردد. وه دنیای زندگان واز می ،چنین در قالب تولدد فرزندش کی سروسیاوشان و هم

ههر   ،وهل ط پدر سهی پ  از کشته شدن توسّ ؛ آتی (66ح 6566 ،هوکن.کح ) .گرددنیای زندگان واز میوه د

آدونهی  نیهز ههر سهاله در      و (661 /6ج ح6516 )گریمهال،  .رویهد مهی ور روی آرامگاهش  ،در قالب گلیساله 
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ن.کح ) .کنهد پری مهی در دنیهای زنهدگان سه    ،گیردم سال را در ور میوّسو شی از سال را که نیم یا یک  ،وهار

   .(516ح 6511 ،فریزر

در روایه    ود داردحنیز سه روای  متفاوت وجه  جهان زیرینون از زد یا رستاخیز دیونید مجدّدر مورد تولد 

او وعد از دفهن  م، کند. در روای  دوّکند و او را زنده و جوان میرا جما می اشمادر او ودن منثله شده ،ن س 

وها خهوردن قلهب     6زئون یا سیمیلویانگر آن اس  که  ،مو روای  سوّ کندوعود می وه آسمان ،شدن در زمین

ایزی  یهک   ،در اساطیر مصری .(666- 661 ح6511 فریزر،ن.کح ) .آورندون را از نو وه وجود میزاو، دیونی

او را بیهل و ووسهیدن او،   در وهین سهتون چهووی قصهر شهاه جن      ،وار وا پیدا کردن ودن اُزیری  در وندوقی چووی

 و ورگهزاری آیهین خهاص و رفهتن     پهارۀ او ، وها پیهداکردن و چسهباندن وهدن پهاره     دوواره زنده کرد و وهار دیگهر  

 ،مهادر دمتهر   ،پرسهفونه  .(16ح 6006پیهنچ،  ن.کح ) .اُزیری  را زنده کهرد  هورون فرزندش وه جهان مردگان،

شود او را وهه جههان زنهدگان    ق میموفد ،زیرین ط هادن عمویش و وردن وی وه جهانن دمتر توسّدوعد از دزدی

زیهرین و وهاقی را در دنیهای     م از سال را در دنیهای واید یک سوّ ،  خوردن دانه اناریامّا دمتر وه علد ؛واز گرداند

   .(16-33 /6 ج ح6563، روزنبر ن.کح ) .زندگان وگذراند

ن.کح ) .دهههدا نجههات مههیشههود و رامهها او ردزدیههده مههی 6نههااط راوتوسّهه ،سههیتا همسههر رام ،در اسههاطیر هنههدی

ط وهرادران وهه چهاه انداختهه     ، ایشهان در اوتهدا توسّه   ) ( در داسهتان حوهرت یوسهف   . (515ح 6331راکینگتون، 

کننهد و در مصهر نیهز چنهدین سهال وهه       از داخل چاه نجات پیدا مهی  ،ط وازرگانان رهگذرتوسّ . سپ شوند می

سهوره  ، )قهرآن کهریم   شهوند از زنهدان آزاد مهی   ،مصهر ا وه دلیل تعبیر درس  خوا  فرعهون  امّافتند؛ میزندان 

دختهر یهک وهار در قالهب نهی از زمهین        ،لبهک  سه خهواهر و نهی  در روای   .(36 - 53 / 63-66 آیات یوسفح

سهه  در روایه    .(611ح 6563 ،وکیلیهان ن.کح ) .شهود دوواره تبدیل وه دختر مهی  ،روید و وعد از سوختن نی می

شهود و از  شود و وعهد دووهاره وهه دختهر تبهدیل مهی      و سپ  وه هندوانه تبدیل می نیز دختر در اوتدا وه نی خواهر

کهه وهه چهووی    ق هره خهون دختر   ،در روایتهی دیگهر   .(666ح 6566 ،یمیرکهاظم ن.کح ) .یدآهندوانه ویرون می

ز شهود و ا وه دختری زیبا تبدیل مهی  ،شودشکن در اجا  انداخته میط همسرهیزموعد از آنکه توسّ ،تبدیل شده

کهه  زمهانی  ،سهه خهواهر  در روای   .(33ح همان ،پوراحمد جکتاجین.کح ) .پرد داخل آتش اجا  وه ویرون می

از وسهط هندوانهه    ،ونرنهد وعد از اینکه هندوانه را مهی  د،شوتبدیل می افتد وه هندوانه نی از دس  پدر وه زمین می

 (.615ح 6563 ،وکیلیانن.کح ) .آید دختر کوچکی ویرون می

                                                                                                                                                          
1. Cimil 

2. Ravana 
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ورگرفته از واور انسان از مر  و حیات نو در عناور طبیعه    ،مر  و رستاخیز مجدّد ایزدان گیاهی چنین 

ثیرگهذار وهوده و واعهث ایجهاد ایهن امیهد در       آ  اس  که در زندگی انسهان نیهز تأ   و وه ویهه خورشید و گیاه و

 .دتواند وه حیات مجدّد دس  یاومی ،شود که او نیز مانند عناور طبیع انسان می

 باروری ایزدبانوی بین ایزدگیاهی و ازدواج .3-3-11

هها هسهتند.   همسهران ورخهی از ایهن ایهزدان، مهادران و یها خهواهران آن        ،ق وه ایزدان گیاهیهای متعلداس ورهدر

، نامهادری سهیاوش نیهز    وهل هسهتند. سهوداوه   یعنی ایشتر و سی ؛های مادرانشانو آتی  معشو  دموزیکه چنان

 سوداوه مهادر سهیاوش وهوده    ،ترین شکل این اس ورهی طبق نرر دکتر خالقی م لق در کهنس  و حتدعاشق او

وهل و  دمهوزی و سهی   ایشهتر و  ، مشاوه راو هۀ که اگر چنین واشد ؛(566-565، الفح 6516 ،)خالقی م لق .اس 

 ؛وی اسه   خهواهر  ،شهود کهه همسهر ایزدگیهاهی    امّا در مواردی دیده می هرینی اس ؛الندآتی  در روایات وین

پرسفونه نیز وها ههادن عمهویش     .(11-11ح 6006پینچ، ن.کح ) .مانند ایزی  همسر اُزیری  در اساطیر مصری

وها   6دیگهری آمهده کهه از ازدواج سهپنیران     در روای  .(631ح 6516 ،گران  و هیزلن.کح ) .کندازدواج می

سهه خهواهر و    افسهانۀ ههای  روای  (. در یکی از513ح 6511 ،فریزرن.کح ) .آدونی  زاده شده اس  ،دخترش
و وهه همهراه پهدر     شود= ایزدوانوی گیاهی( می عاشق دختر پیرزن )خواهرش ،هم آمده اس  که ورادر لبکنی

ای لهمسهأ . (613ح 6563 ،وکیلیهان ن.کح ) .یند و قصد ازدواج وا او را داردآو مادرش وه خواستگاری دختر می

اسه ؛   )خویهدوده(  «نزدیکهان ازدواج وها  »   و رسهم سهند  ،شودیده میدای های اس ورهاین روای  که در همۀ

 سندتی که گاه، در آیین زردشتی نیز دیده شده اس .

وهه نتهوی کهه موجهب تردیهد       ؛  مورد انتقاد اعرا  مسلمان قهرار گرفه   این سند ،وا ورود اسالم وه ایران 

این آیین دفا  کنهد و مهانا ورانهدازی آن    روحانی  زرتشتی سعی کرد تا از  .شدآن زرتشتیان نسب  وه درستی 

، م الهب وسهیاری   روای  پهلوی و شایس  ناشایسه  و دینکهرد  تر زرتشتی مانند شود؛ از این رو در آثار کهن

ی کهه عمهل خویهدوده را عامهل     ادسهته  حها را وه دو دسته تقسیم کردتوان آن  آمده که میدر دفا  از این سند

در کننهد کهه   آن را عملی وندهشی ویهان مهی   که دیگر ایدانند و دستهمنی مینیروهای اهری ی در سرکو مهمّ

از  .(6-6، ونهد 61 )فصهل  شایس  و ناشایس منشا آفرینش و تداوم آن اس . در  اوتدای آفرینش اتفا  افتاده و

سه   اههورایی ا  ، تنها آفریدۀ ارزش واالی عمل خویدوده یاد شده و در روای  دیگری ویان شده که این سند

در هنگهام رسهتاخیز ههم از نیهروی شهگف        .(1ح 6516 ،روای  پهلهوی ) .که اهریمن قادر وه ناوودی آن نیس 

کهه  چنین ذکهر شهده کهه کسهانی    ( و هم1ح همان) .شودانگیز خویدوده ورای ناوودی دیوان اهریمن استفاده می

                                                                                                                                                          
1. Sepeniras 



 31 لبکافسانة سه خواهر و نیهای اسطورة ایزدگیاهی و ایزدبانوی باروری در مایهبن
 

تش  از هرمزد[ که کسی کهه ایشهان   این نیز پرسید ]زر»ثوا  وزرگی خواهند یاف ح  ،  را ترویج کننداین سند

ایشهان را گفه  کهه خویهدوده کنیهدب ثهواوش        وه خویهدوده ههدای  کنهد و ورانگیهزد..    را یاری کند، ایشان را 

وهد شهاگرد اسه ، یهک     ود هیرود را که هر هیرودی را یکچگونه واشد؟ هرمزد گف ح چنان واشد که یک

 (.3ح همان) «گاه داردزمستان خورش و جامه ن

دلیهل،  وهه همهین    ؛ور مشکالت روحانیون زرتشتی جه  ترویج آن در جامعه افهزود  ، پذیرش این سندامّا  

ف لده ، مؤوهه همهین علده     .خویدوده وه وههدینان م هالف شهد    ها، ورف توضیک فلسفۀآنهای و شی از تالش

ایهن کهار    ،اروهه طهور م مهئن و آشهک    »ان، دلیلی من قی ذکر شهود؛ مثهل   کند تا ورای م الفتوویه می دینکرد

ایهن م لهب    .(61 ح فصهل 6511)دینکهرد،   «گونه در آغاز آفرینش از سوی آفریدگار انجهام شهده اسه    همین

تکهرار   هها، تکهرارش،  وهه نرهر آن   عملی کهه  شی و مشیانه )خواهر و ورادر(دارد؛اشاره وه ازدواج ن ستین وین م

گونهه کهه په  از انجهام دادن ایهن کهار در       نهمها  شود؛افزایش پیدا می»، و ازلی اس  که از آن یامری اوتدای

هها و  یعنهی خویشهکاری وهزر  و دیگهر نیکهی      ؛ی وسیار وهزر  هآغاز، از یک خویدوده، مردمان وسیار و فرد

آغهازین مها وهین مشهی و مشهیانه،       این وه آن معناس  کهه خویهدودۀ   .(61 فصل ،همان) «مدآها وه وجود ورتری

واعث گشهایش و فراوانهی اسه . در     ،این عمل در قالب ازدواج وا متارم منشا آفرینش و افزونی ووده و تکرار

 ینقشه  ،چنهین مههر و مهریانهه   آغازین هرمهزد و دختهرش اسهپندارمد و ههم     خویدودۀنیز  روای  پهلویکتا  

  اند و مردمان را واجب اس  که ورای پاسداری از آفرینش و تدوام آن، این سهند اساسی را در آفرینش داشته

موجب ضهعف قهوای آفهرینش و چیرگهی دیهوان       ،چرا که ترک این عمل ؛مه دهند و آن را ترک نکنندرا ادا

 (631ح 6513 ،رادیزدانین.کح ) .شودفقر و نیازمندی حاول می خشکی، اس  و وه دنبال آن،

 گیرینتیجه. 9

ای اسه وره  مایهۀ  ای وهن دار و ههای عامیانهه  از جمله افسهانه  ،های آندیگر روای  و لبکسه خواهر و نی افسانۀ

 از ایهن افسهانۀ   .زنهدگی و مهر  هسهتند    و ورخورد انسان وا آفرینش رها و نتوۀواو که ویانگر اعتقادات، هستند

سهاخ   زیر ،هاها و تفاوتدر مناطق م تلف وجود دارد که وا وجود شباه گوناگون  چندین روای  ،عامیانه

ههای  و دیگهر روایه   لبهک  سه خهواهر و نهی   ها در افسانۀکنشترین آنها یکی اس . وررسی و ت بیق مهم همۀ

ههای م تلهف   د ایزدان گیاهی در فرهن،د مجدّواروری که داستان مر  و تولد ، وا متتوای اس ورۀاین افسانه

چهونح حوهور ایزدوهانوی    ههایی ههم  وها کهنش   ،ایاسه وره  دهندۀ آن اس  که این افسانۀنشان ،در جهان اس 

پرورده شدن ایزدان گیهاهی در نهزد   گیاهی، ان نسب  وه ایزدان گیاهی، غیب  و مر  ایزد توزیواروری، کینه

یدن گیاه از خون، آ ، وه آتش فهرورفتن، قروهانی کهردن، رسهتاخیز ایزدگیهاهی و پیونهد ایهزدان        دیگران، روی
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هها نشهان   ین وررسهی چنه هم روای  اس ورۀ واروری در قالب افسانه اس . وازماندۀ ،وانوان واروریگیاهی وا ایزد

 ای از تهاریخ اندیشهۀ مهردم هسهتند؛    لیه در مرحلهوه نوعی ویان ادوی مذاهب اوّ ،اساطیری هاید که افسانهندهمی

  گفتاری وهه حیهات   سنددر قالب  ،ها و اعتقاداتها اودا  نشده و اندیشه  کتاو  اندیشهای که هنوز سندمرحله

 دهند.خود ادامه می

 کتابنامه
 .مکری قرآن
 تهرانح سروش. ،جالل ستداری ءترجمه ،رساله در تاریخ ادیان (،6566) لیاده، میرچاا

 .تهرانح سروش ،چاپ سوّم ،نصراله زنگویی ءترجمه ،مقدّن و نامقدّن (،6535) ---------

 تهرانح مرکز. ،ایهای اس ورههقصّ دروارۀ (،6536) امیرقاسمی، مینو

 ح فکر روز.تهران ،در فرهن، ایرانجستاری چند  (،6565) وهار، مهرداد

 تهرانح چشمه. ،ادیان آسیایی (،6563) ---------

 .تهرانح س ن ،چاپ چهارم ،از اس وره تا تاریخ (،6566) ---------

 چاپ اول، تهرانح طبا و نشر.، های گیالنافسانه (،6510) پوراحمد جکتاجی، توسّط متمّدتقی

تههرانح   ،وهه کوشهش علهی دهباشهی     ،های دیرینهس ن«   مادر سیاوشهویّ وارۀدرنرری » (،6516) م لق، جاللخالقی

 افکار.

 تهرانح کتا  و فرهن،. ،های مردم ایرانفرهن، افسانه (،6510) علی اشرف و رضا خندان درویشیان،

 لی، تهرانح معین.ژاله آموزگار و احمد تفود حآوا نویسی و ترجمه (،6511) دینکرد

، وه   61 ، شمارۀم العات ایرانی ،«یو دموز اوشیس یقیت ب - یلیتتل یوررس» (،6513د )مورضایی دش  ارژنه، مت

655-631.   

 تهرانح پهوهشگاه علوم انسانی و م العات فرهنگی. ،مهشید میرف رایی ءترجمه (،6516) روای  پهلوی

 ، تهرانح اساطیر.  6 لدج ،انعبدالتسین شریفی ترجمۀ ،هاها و حماسهداستان اساطیر جهان (،6563) روزنبر ، دنا

 ستر.   ، تهرانح سپیدۀمردم ایران( های عامیانۀفسون و فسانه )تتلیل و وررسی افسانه (،6561) فرزانه ادپور،سجّ

 .تهرانح علمی و فرهنگی ،آوانویسی و ترجمهح کتایون مزداپور (،6513) شایس  ناشایس  

 ، تهرانح دانشگاه تهران.6لد ج ،هندهای فلسفی ادیان و مکتب (،6561) شایگان، داریوش

شناسهی و  واستان ،«شناسی جدیدکشاورزی و دامداری در خاور نزدیک از دیدگاه واستان منشأ» (،6566) انعبّ علیزاده،

 .63-61 ،6 شمارۀسال نهم، تاریخ، 

 ةتههرانح دائهر   ،مچهاپ ششه   ،فتهر دوّم و سهوّم  د ،وه کوشش جالل خهالقی م لهق   ،هشاهنام (،6531) اووالقاسم فردوسی،

 .المعارف وزر  اسالمی
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 .تهرانح آگاه ،چاپ سوّم ،کاظم فیروزمند ءترجمه ،ینزرّ شاخۀ (،6511) فریزر، جیمز جرج

 ترجمۀ ملیته کرواسیان، تهرانح فرشاد. ،تیر نمادهای سندفرهن، مصوّ (،6510) .کوپر، جی. سی

 تهرانح ماهی. ،رضا رضایی ۀترجم ،کفرهن، اساطیر کالسی (،6516) گران ، مایکل و جان هیزل

 .تهرانح امیرکبیر ،چاپ سوّم ،احمد وهمنش ۀترجم ،فرهن، اساطیر یونان و روم (،6516) رپی گریمال،

 تهرانح اطالعات. جالل ستداری ۀترجم ،راهنمای رویکردهای نقد ادوی (،6560) گورین، ولیفرد

 تهرانح طهوری. ،رقیه وهزادی ۀترجم ،فرهن، اساطیر شر  واستان (،6513) ، گوندولینلیک

، پهوههی اد  ،«یفردوسه  ۀدر شهاهنام  یوهارور  یهانییآ لیو تتل یوررس» (،6535) مالمیر، تیمور و فردین حسین پناهی

 .11-66، و 66شمارۀ 

 مهر. تهرانح سورۀ ،6 لدج ،های واستانی جهانالمعارف اساطیر جهان و آیین ةدایر (،6511) معصومی، غالمرضا

 تهرانح آستان قدن رضوی. ،متمّدرضا شجا  رضوی ۀترجم ،های روانیعقده(، 6566) لی، روژهیموکی

 تهرانح سروش. ،های دیار همیشه وهارافسانه (،6566) میرکاظمی، سیّدحسین

ح مهدرن  تصهتیک  ،د ون متمّد ون نصر قبهادی ترجمۀ اوونصر احم ،تاریخ و ارا (،6516ر )جعفوناوووکر متمّد نرش ی،

 .تهرانح تون ،رضوی

 تهرانح مرکز. ،های مردمقصّه (،6563) وکیلیان، سیّداحمد

 تهرانح روشنگران. ،لی او ر وهرامی و فرنگی  مزداپورترجمۀ ع ،اساطیر خاورمیانه (،6566) هنری هوک، ساموئل

 (،هجهری  661تها  مهیالدی   356روحانی  زرتشتی در گذر از عصر ساسانی وه ایران اسهالمی )  (،6513) راد، علییزدانی
 تهرانح دانشگاه تهران. ،کو ، استاد راهنما روزوه زریندکتری رسالۀ

 .آستان قدن رضوی ح پروین فرامرزی مشهدحترجمه ،چهار وورت مثالی(، 6511یون،، کارل گوستاو )
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