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Abstract  

Fertility myths are one of the most important and repetitive types of 

myths of the nations in the world, which describe the fate of "martyred 

vegetable god", "hero / god dragon", and "hero / evil-killer god" and is 

usually an allegory of the death and life of nature. It is also the change 

of seasons. The mythological beliefs, while spreading among the 

people, are also accumulated in the collective subconscious of the 

people; therefore, myths - created by the general public - are a good 

means for the reflection of fertility myths in different eras. So, in this 

article, a descriptive and comparative method examines the reflection 

of fertility myths in 140 legends belonging to the provinces of 

Chaharmahal. And Bakhtiari, Lorestan, Kohgiluyeh and Boyer-

Ahmad. The aim of the present study is to achieve the mythical 

patterns of fertility crystallized in the legends of the mentioned 
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provinces. The findings show that the patterns of "martyred vegetable 

god" are reflected in 14 myths, "hero / god of dragons" in 9 myths, 

and "hero / evil-killer god" in 30 myths. The reproductive myths have 

been transformed into myths influenced by religious issues and the 

change of the patriarchal discourse to patriarchy. 

 
Keywords: Reproductive myths; Chaharmahal & Bakhtiari; Lorestan; 
Kohgiluyeh and Boyerahmad 

Research background 

So far, no research has been conducted in detail on the reflection of 

fertility myth in the legends of Chaharmahal and Bakhtiari, Lorestan, 

Kohgiluyeh, and Boyer-Ahmad provinces, but studies related to this 

subject are: 

"A local narrative of the myth of the" goddess of fertility "in 

Lorestan" by Firoozmandi, Rezaei, & Benevolent (1391); "Fertility 

myth and rain-making mirrors in the Red Mountain" by Jabbar 

Naserou & Hesampour (1395); "Study of the myth of fertility in the 

epic of Barzoonameh based on the theory of George Fraser" by 

Fesharaki & Mohsen Nasiri (1395) "Explanation and analysis of 

mythological themes in the structure of the story of the forehead 

moon" by Heidari (1396); "Patterns and elements of fertility in the 

legends of Gilan" by Nazifi (2015); "A treatise on analytical-

comparative study of reproductive myths in Iran, India, Mesopotamia, 

Greece and Rome" by Rezaei Dasht-e Arjaneh (2007). 

Objectives, questions, assumptions 

Levi-Strauss believes that myths are inseparable from myths, and in 

many cases even through these folk tales one can untie the knot of 

some myths: "If we want some inner metamorphoses recreating 

mythical themes, we can rarely limit ourselves to myths. Some of 

these metamorphoses should be shown through fairy tales" (Strauss, 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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1992, pp. 148-149). Therefore, in this article, the reflection of fertility 

myths in the legends of Chaharmahal and Bakhtiari, Lorestan, 

Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces is examined. The hypothesis 

of the present research is that the myths of fertility are manifested in 

the myths of the mentioned provinces; so, we are looking for answers 

to the following questions: 

1. Which mythological patterns do the legends of Chaharmahal and 

Bakhtiari, Kohgiluyeh, Boyer-Ahmad, and Lorestan provinces follow? 

2. How many of the myths of the mentioned regions do contain the 

concepts of the reproductive myths? 

3. What transformations have fertility myths undergone in these 

myths? 

Main discussion 

The fertility myths reflected in the legends of these provinces are in 

the following three patterns: 

1. The model of the martyred vegetable god: This model includes 

the two models of "birth, death, and rebirth of the vegetable god", and 

"death and rebirth of the vegetable god", both of which are discussed 

in this section. 

A. Birth, death, and rebirth of the vegetable god: in some legends, 

parents do not have children, and with the help of a dervish, mullah, 

scholar or tree, they have children. Children born this way have a lot 

of beauty and courage; for this reason, in the course of the legend, 

they are killed by jealous characters, by shedding their blood on a 

plant ground, which becomes a human character again and takes 

revenge on its killer. 

B. The goddess of fertility and the god of plants: In some legends, a 

man dies and is resurrected with the help of his sister or wife. The 

processing of such myths is influenced by the myths of the plant gods, 

which are rediscovered with the help of the goddess of fertility; in this 

way, these men, like Izad Adonis and Siavash, experience life again. 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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Also, the roles of Aphrodite and Persephone have been transferred to 

sister and stepmother, respectively.The sister is the goddess of fertility 

and the stepmother is the goddess of death in the legend. 

2. The model of Pahlavan / Izad Diokesh: In some myths, demons 

are two important factors for fertility; that is, it has monopolized water 

and women in order to prevent fertility and drought by blocking the 

waterway and killing girls, and to spread drought. 

3. The pattern of the hero / dragon god: In some legends, dragons 

block the way of water for people. After the hero of the legend kills 

the dragon, water flows to the people. In these legends, a cow and a 

girl are often sacrificed to the dragon every day, who are finally saved 

by the hero of the legend. 

Conclusion 

By examining the myths of fertility in 140 legends of the mentioned 

provinces, we obtained three patterns of fertility myths, which are as 

follows: 

A. The pattern of the martyred vegetable god: This pattern is 

reflected in the following two forms in the legends. Firstly, the pattern 

of "birth, death, and rebirth of the vegetable god". This pattern of the 

fertility myth is reflected in 4 myths. There are traces of similarity 

with the myths of Adonis, Osiris and Isis, Atis and Bell, Tammuz and 

Ishtar, Demos and Inana, Demeter and Persephone, Hippolytus and 

Artemis, and Siavash in these legends. Secondly, the pattern of "death 

and life of the vegetable god". 10 myths are based on this pattern. The 

processing of these myths is similar to the myths of the vegetable god 

who are rediscovered with the help of the goddess of fertility. 

B. The model of the hero / god of demons: In 30 legends, a hero like 

Tishter goes to war with a demon, who like the demon Opush, seeks 

to spread drought. By blocking the waterway and killing girls and 

cows, the court prevents any life and fertility. With the death of the 

demon, life-giving and fertilizing elements are released. 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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C. The role model of the hero / dragon god: In 9 legends, heroes like 

Fereydoun go to battle with dragons that have monopolized water and 

girls, and just as Fereydoun defeated Zahak, Arnavaz and Shahnavaz 

as symbols of fertility, the heroes of these legends also free the 

waterway by killing the dragon and have a daughter. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0011 مرداد و شهریور، 99، شمـارة 9 سال

 مقاله پژوهشی

 
های چهارمحال و بختیاری، های استانهای باروری در افسانهاسطوره

 لرستان و کهگیلویه و بویراحمد

 3ارژنه، محمود رضایی دشت2تاج واردی، زرین1*سودابه کشاورزی

 (10/10/0011ش: پذیر  09/00/0999)دریافت: 

 دهیچک

 که است جهان ملل اساطیر انواع ترینتکرارشونده و ترینمهم از یکی باروری هایاسطوره

 و «دیوکش ایزد/ پهلوان» و «اژدهاکش ایزد/ پهلوان» ،«شهیدشونده نباتی ایزد» سرنوشت شرح

 در اینکه منض اساطیری باورهای. هاستفصل تغییر یا طبیعت حیات و مرگ از تمثیلی معموالً

 بنابراین است؛ شده انباشته نیز مردم جمعی ناخودآگاه در است اشاعه حال در مردم میان

 باروری اساطیر بازتاب برای مناسبی محمل ــ هستند مردم عموم آن آفرینندگان که ــ هاافسانه

 رسیبر به تطبیقی ـ توصیفی روش با مقاله این در رو،ازاین. هستند مختلف هایدوران در

 و لرستان بختیاری، و چهارمحال هایاستان به متعلق افسانۀ 001 در باروری اساطیر بازتاب

 اساطیری الگوهای به دستیابی حاضر پژوهش از هدف. شودمی پرداخته بویراحمد و کهگیلویه

                                                                                                              
 آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران )نویسندة مسئول(  ش. دان0

*sodabehkeshavarzi@gmail.com 
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 ابدیمیدر مقاله این مطالعۀ با خواننده. است مذکور هایاستان هایافسانه در تبلوریافته باروری

 و افسانه 9 در «اژدهاکش ایزد/ پهلوان» افسانه، 00 در «شهیدشونده نباتی ایزد» الگوهای که

 دینی مسائل تأثیرتحت باروری اساطیر. است یافته بازتاب افسانه 91 در «دیوکش ایزد/ پهلوان»

 .اندشده دگردیسی دچار هاافسانه در مردساالری به مادرساالری گفتمان تغییر و

 و کهگیلویه لرستان، بختیاری، و چهارمحال افسانه، باروری، اساطیر: کلیدی ایهواژه

 .بویراحمد

 مقدمه. 1

 در و است خیاالت با آمیخته که است نخستین هایانسان اندیشۀ و تفکر بیانگر اسطوره

 از یکسان و واحد تعریفی ارائۀ. پنداشتندمی واقعیت را نآ های آغازین زندگی بشرزمان

 البته اند،دانسته ابتدایی انسان بینش و دین را اسطوره گاه است؛ دشواری کار اسطوره

 است دور به متأخر علمی قوانین از و دارد نمادین و شهودی جنبۀ بیشتر که بینشی

 با مقابله در انسان ناتوانی از است واکنشی» هم گاه(. 90. ص ،0910 پور،اسماعیل)

 «غیرمترقبه حوادث از او ترس و آرزوها رآوردنب برابر در او ضعف و هادرماندگی

 (.0. ص ،0900 آموزگار،)

 فریزر جمیز. است جهان اساطیر در مهم هایبخش از یکی باروری هایاسطوره

 که است باور این بر و داندمی جهان اساطیر همۀ اشتراک وجه را باروری هایاسطوره

 خدایی صورتبه مقدس مانروایفر ادواری کردن قربانی و پرستش بر متمرکز ادیان

 در تن زمین الهۀ با نمادین ازدواجی به و بود خورشیدی الوهیتی و شوندهزنده میرنده،

 تقریباً داستان این. یافتمی دوباره تجسد بهار وقت به و مردمی خرمن هنگام و دادمی

 (.0. ص ،0990 فیروزمند، ترجمۀ ،0910 فریزر،) است عالم اساطیر همۀ عصارة
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 و است بشر و طبیعت مرگ و حیات میان تمثیلی رابطۀ بیانگر باروری هایاسطوره

 ایزد /پهلوان» و «اژدهاکش ایزد /پهلوان» ،«شهیدشونده نباتی خدای» سرنوشت شرح

 ایزد الگوی. هاستفصل تغییر و طبیعت حیات از تمثیلی معموالً که است «دیوکش

 و آفرودیت دموزی، و اینانا ایزیس، و ازیریس چون اساطیری در شهیدشونده نباتی

 و یوسف و سیاوش و سودابه بل،سی و آتیس رامیانه، و رامه دمیتر، و پرسفونه آدونیس،

 جمشید، مانند اساطیری در نیز اژدهاکش ایزد یا پهلوان الگوی. دارد وجود زلیخا

 ره،ورت و ایندرا افراسیاب، و سیاووش افراسیاب، و شاهگوپت ضحاک، و فریدون

 اسطورة. شودمی دیده گرشاسپ و گندِرَوه و کَمَک و گرشاسپ تریته، و ویشوروپه

 .دارد وجود دیو اپوش و تیشتر اسطورة در نیز دیوکش پهلوان/ ایزد

 صـورت بـه » کـه  رودمـی  شماربه جامعه هر فرهنگی هامیراث ترینقدیم از هاافسانه

 «اسـت  شـده  منتقـل  دیگـر  لنسـ  بـه  نسـلی  از قـوم  یـک  میـان  در مکتـوب  یا شفاهی

 بیانگر پریان، یا جادویی هایافسانه پراپ والدیمیر نظر از (.09. ص ،0990 ذوالفقاری،)

 ایـن  بر پراپ مانند نیز استروس لوی. هستند خود شناسانۀریخت عناصر در ایاسطوره

 بـا  وانتمی موارد از بسیاری در حتی و نیستند جدا هااسطوره از هاافسانه که است باور

 از برخـی  بخـواهیم  اگـر »: گشـود  بـاز  اسـاطیر  بعضی از گره عامه، هایقصه این کمک

 بـه  را خود توانیممی ندرتبه کنیم، بازسازی را ایاسطوره هایمایهدرون هایدگردیسی

 پریـان  هـای داسـتان  طریق از باید را هادگردیسی این از برخی. کنیم محدود هااسطوره

 فراتر هم حد این از را گام حتی استروس .(Strrauss, 1992, pp. 148-149) «داد نشان

 دآوریـا  ،های پریان بازماندة اساطیر هستنداست افسانه معتقد که پراپ خالف و نهدمی

 دورة در هـم  کنار در دو این بلکه نیست، هااسطوره ماندةباقی عامه هایقصه که شودمی

 یـاد  و شـرح  پریـان  هایافسانه که پنداشت چنین نباید بنابراین دارند. وجود نیز معاصر
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 دو هـر  پریـان  هایقصه و اساطیر بلکه اند،کرده حفظ اند،شده فراموش که را هااسطوره

 اصل یا تأخر و تقدم نوع از هاآن ارتباط و گیرندمی بهره همسانی جوهرة از هم کنار در

 اصل به اعتقادیبی با ستروسا درحقیقت. است تکمیلی نوع از غالباً بلکه نیست، فرع و

 دانـد می باالتر بسیار را پریان و جادویی هایافسانه مرتبۀ اسطوره، و افسانه بودن فرع و

 کـه  دانـد می اصالت دارای ذاتاً را آن بداند، اسطوره از بازتابی را افسانه آنکه جای به و

 از. باشـد  گشاهگر اسطوره یک شدةفراموش هایبخش از برخی تکمیل در گاه تواندمی

 بـه  را مـا  و بینـد می خطر معرض در جدید دنیای در را هاافسانه استروس دیگر، طرف

خوانـد  فرا مـی  گرفته است، نضج هاآن در هاافسانه این که اقوامی و هاتمدن به مراجعه

 هـای اسـطوره  بازتـاب  بررسـی  به مقاله این در رو،ازاین(. 000. ص ،0911 مختاریان،)

 و کهگیلویــه و لرســتان بختیـاری،  و چهارمحــال هـای اســتان هـای افســانه در بـاروری 

 . شودمی پرداخته بویراحمد

 پژوهش یهاپرسش. 1ـ1

 از لرستان و راحمدیبو و هیلویکهگ ،یاریبخت و چهارمحال یهااستان یهاافسانه. 0

 کنند؟یم یرویپ یریاساط یالگوها کدام

 هستند؟ یبارور ریاساط میمفاه ةدربردارند رمذکو مناطق یهاافسانه از تعداد چه. 0

 اند؟شده هایدگردیسی چه دچار هاافسانه این در باروری هایاسطوره. 3

 پژوهش ۀنیشیپ. 2ـ1

  هایافسانه در باروری اسطورة بازتاب بررسی به مفصل طوربه پژوهشی تاکنون

 ولی است، نپرداخته بویراحمد و کهگیلویه و لرستان بختیاری، و چهارمحال هایاستان

 :از اندعبارت که است شده نگاشته موضوع این با مرتبط آثاری
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و  بهمن فیروزمندی اثر «لرستان در "باروری الهۀ" اسطورة از محلی روایتی»ـ 

 منظر از «دال دختر» افسانۀ در دال دختر شخصیت» مقاله این در :(0990)همکاران 

 که اندرسیده نتیجه مؤلفان بدین و است دهش تحلیل بودن باروری الهۀ و گونگیپری

 است گرفته خود به محلی بوییورنگ که است باروری الهۀ و ایزد مام همان دال دختر

 «دهدمی نشان مرگ/ سالیخشک با را گیاهی/ آبی حیات تقابل افسانه، مایۀدرون و

 بررسی هب فقط مقاله این در است گفتنی(. 00. ص ،0990 همکاران، و فیروزمندی)

 .است نشده بررسی لرستان استان هایافسانه بقیۀ و شده پرداخته «دال دختر» افسانۀ

 ناصرو و جباره اثر «سرخی کوهمرة در سازیباران هایآیین و باروری اسطورة»ـ 

 کوهمرة منطقۀ بومیان اساطیری باورهای از بخشی» مقاله این در :(0991)پور حسام

 این در باروری اسطورة شده، واکاوی آب هایجشن و وریبار اسطورة قالب در سرخی

 منطقه بومیان که است شده تشکیل تیشتر و آناهیتا ورزا، زمین، ضلع چهار از منطقه

 ـ01. صص ،0991 حسامپور، و ناصرو جباره) «دارند ایویژه باورهای هریک دربارة

 نشده بررسی هاافسانه در باروری هایآیین و هااسطوره بازتاب مذکور مقالۀ در(. 01

 .است

 اثر «فریزر جرج نظریۀ براساس برزونامه حماسۀ در باروری اسطورة نمود بررسی»ـ 

 ملی حماسۀ که اندرسیده نتیجه بدین مقاله این در :(0991)فشارکی و نصیری  محمدی

 و فشارکی محمدی)است  باروری اسطورة روایتگر خود زیرساخت در «برزونامه»

 (.010. ص ،0991 نصیری،

 حیدری اثر «پیشانیماه قصۀ ساختار در اساطیری هایمایهبن تحلیل و تبیین»ـ 

 نموداری الگوی از که شده یافت موتیفی «پیشانیماه» قصۀ در» مقاله این در :(0991)

 بازتاب بررسی به . در این مقاله(009. ص ،0991 حیدری،) «است نکرده پیروی پراپ
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 از برخی به مختصر طوربه بلکه نشده؛ پرداخته پیشانیماه انۀافس در باروری اسطورة

 و بررسی مقاله اصلی محور زیرا شده، اشاره افسانه در باروری به مربوط نمادهای

 روایت همچنین. است نکرده پیروی پراپ نموداری الگوی از که است موتیفی تحلیل

 روایت با و شده انتخاب وشامل احمد اثر کوچه کتاب از مذکور مقالۀ در پیشانیماه

 بررسی نمونه برای روپیش مقالۀ در ــ که  بویراحمد و کهگیلویه استان از پیشانیماه

 .دارد زیادی هایتفاوت است ــ شده

نگارنده  :(0990) نظیفی اثر گیالن هایافسانه در باروری عناصر و الگوها نامۀـ پایان

 زیرساخت گیالن هایافسانه از برخی» که تاس رسیده نتیجه بدین نامهپایان این در

 دوبارة زندگی و مرگ روایت هاافسانه این از گروهی. دارند دربر را باروری اساطیر

 هایاژدهاکشی که هستند هاییروایت دیگر، گروهی. است نباتی ایزد صفات با انسانی

 توأمان را اروریب الگوی دو نیز هاافسانه از برخی. دهندمی شرح را ایزدگون پهلوانی

 «رسدمی آن مختلف مصادیق با باروری مفاهیم به هاافسانه این تمام غایت. دارند

 از برخی که اندرسیده نتیجه بدین حاضر مقالۀ در نگارندگان(. «ح». ص ،0990 نظیفی،)

 الگوی از بویراحمد و کهگیلویه و لرستان بختیاری، و چهارمحال هایاستان هایافسانه

 در الگویی چنین مذکور نامۀپایان در که اندکرده پیروی دیوکش پهلوان /ایزد اساطیری

 .است نشده یافت گیالن های افسانه

 یونان النهرین،بین هند، ایران، باروری هایاسطوره تحلیلی ـ تطبیقی بررسی ـ رسالۀ

 باروری هایاسطوره پژوهشگر رساله این در .(0911) ارژنهدشت رضایی اثر روم و

 .است داده قرار تطبیقی مقایسۀ مورد و کاویده را روم و یونان النهرین،بین هند، ایران،

 پژوهش ضرورت. 3ـ1

و با  مختلف اشکالدر  یریاساط نشیب یو حت هاهیمابن شناساناسطوره نظر براساس

 هنر، دررا  ریاساط تبلور اگرچه. داردتدوام  وستهیپ کارکرد،و  ساختار در یراتییتغ
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 بستر نیاما بهتر کرد، مشاهده توانیم دیجد یزندگ یاجتماع و یاسیس ساختار ات،یباد

 ،یاریچهارمحال و بخت یهااستان یهاافسانه. هاستافسانه ر،یاساط نقش اتیح یبرا

-اسطوره یو الگوها هاهیمابنبا  گوناگون یهاشکلدر  راحمدیو بو هیلویلرستان و کهگ

 یعنی ،یریاساط مهم اریبس یۀمابن کی یبررس به کوشدیم شپژوه نیا .دارند ارتباط یا

 و اصول تبیین به پژوهش این .بپردازد مذکور مناطق یهادر افسانه یبارور ةاسطور

 .کندمی کمک نیز اساطیر تغییرات و تحوالت به مربوط قواعد

 پژوهش روش. 4ـ1

 ایکتابخانه منابع به راجعهم با نگارندگان یعنی است؛ تطبیقی ـ توصیفی نوع از پژوهش روش

 ضمن و یافته دست شناخت به باروری هایاسطوره زمینۀ در موجود معتبر مدارک و اسناد و

 در هاآن هایدگردیسی و بازتاب چگونگی بررسی و توصیف به هاافسانه با هاآن تطبیق

 .اندپرداخته بویراحمد و کهگیلویه و لرستان بختیاری، و چهارمحال

 هاداده لیتحل و هیتجز. 2

 از کدام هر برای و ذکر باروری اسطورة الگوهای به مربوط هایافسانه قسمت این در

 .شودمی تحلیل نمونه برای افسانه یک نیز هاآن

 شهیدشونده نباتی ایزد . الگوی1ـ2

 حیات و مرگ» و «نباتی ایزد دوبارة زندگی و مرگ تولد،» الگوی دو شامل الگو این

 .شودمی پرداخته مورد دو هر بررسی به قسمت این در که شودمی «نباتی ایزد دوبارة

 نباتی ایزد دوبارۀ زندگی و مرگ تولد، .1ـ1ـ2

 «قرمز ماهی و علیگل» بویراحمد، و کهگیلویه استان از «روزپیشانیماه» هایافسانه در

 استان زا «دال دختر» و «عباس شاه و طهماس شاه» هایافسانه و لرستان استان از
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 ملّا، درویش، کمک با و شوندنمی فرزند صاحب مادر و پدر بختیاری، و چهارمحال

 و زیبایی شوندمی متولد طریق این از که فرزندانی شوند.می داربچه درختی یا و عالم

 کشته حسود هایشخصیت توسط افسانه روند در دلیل همین به دارند؛ زیادی شجاعت

 همان به دوباره گیاه این که رویدمی گیاهی زمین بر هانآ خون ریختن از شوند،می

 منظور به قسمت این در. گیردمی انتقام خود قاتل از و شودمی تبدیل انسانی شخصیت

 خالصۀ شود.می پرداخته «روزپیشانیماه» افسانۀ تحلیل و بررسی به مطلب این تشریح

 :است ذیل شرح به افسانه

 را آن و بپیچاند ایپارچه الی استخوانی گفت او به ده مالی شد،نمی داربچه زنی

 استخوان، جایبه خداوند تا بجنباند را گهواره روزهفت شبانه بگذارد، گهواره در

 ماجرا از وقتی شوهرش کرد، عمل مال هایتوصیه به زن. گرداند نصیبش زیبا دختری

 آن و برداشت را اناستخو است؛ جنبل و جادو دنبال به همسرش کرد گمان شد باخبر

 استخوان از و شکست را آن رسید، استخوان به الشخوری. انداخت سبز ایدره در را

 تا کرد پرستاری او از گذاشت، پیشانیروزماه را او نام الشخور .آمد بیرون زیبا دختری

 آب در مویش از تاری بیاورد، آب تا رودمی چشمه کنار دختر روزی. شد بزرگ

 با باید حتماً که کندمی اصرار بیند،می را مو تار داشت ــ زن پادشاه ــ که پسر افتد؛می

 ازدواج او با و کندمی پیدا را روزپیشانیماه پیرزنی، کمک با. کند ازدواج مو صاحب

 را هاپشم و وزدمی شدیدی باد که بود ریسینخ حال در پیشانیروزماه مدتی از بعد. کندمی

 شود.می روروبه آالزنگی با و رودمی هاپشم دنبال به نیز او برد؛می یآالزنگ دیو خانۀ به

 ماه زیبایی و اشپیشانی بر را روز زیبایی او مؤدبانۀ و فروتنانه رفتارهای دلیلبه آالزنگی

 شود،می آالزنگی خانۀ راهی شدن زیبا برای نیز پادشاه اول زن. گذاردمی اشچانه بر را

 که اول زن. گذاردمی دلش در را شب سیاهی و او پیشانی بر را وگا شاخ آالزنگی ولی
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. بنددمی درختی به و بردمی صحرا به را او ورزدمی حسادت پیشانیروزماه زیبایی به بسیار

 نی دو پیشانیروزماه خون قطرة از خورد،می را او و آیدمی پیشانیروزماه سراغ به خرسی

 آن در وقتی کند،می درست لبکینی آن با و چیندمی را هانی از یکی چوپانی. شودمی سبز

 پسر اول زن ــ پیشانیگاوشاخ. خواندمی آواز با را خود سرگذشت پیشانیروزماه دمدمی

 سبز اناری درخت نی، خاکستر از سوزاند.می را آن و گیردمی چوپان از را نی پادشاه ــ

 به و افتدمی کشمش کوزة در انار از ایدانه چیندمی درخت آن از اناری پادشاه پسر. شودمی

 ماجرا از را خود شوهر و آیدمی بیرون کوزه از روزپیشانیماه شود،می تبدیل پیشانیروزماه

/ 09 ج. ،0910 خندان، و درویشیان)کند می تنبیه را پیشانیگاوشاخ نیز شوهر کند.می باخبر

 (.010 ـ010. صص

 بدین دارد؛ شباهت آفرینش هایاسطوره از یکی به پیشانیوزرماه تولد چگونگی

-پارینه دوران به که شکارچی ــ سننی هایقبیله هایسنت تریندیرینه در» که صورت

 زندگی نهایی گوهر هااستخوان در بود؛ زندگی منشأ بیانگر استخوان رسد ــمی سنگی

 ترجمۀ ،0910 الیاده،) «شدندمی تولدم دوباره هاآن از هاانسان و جانوران و شدمی جمع

 روزپیشانیماه دختر پیدایش چگونگی گفت توانمی بنابراین .(000. ص ،0900 منجم،

 به ساختاری نظر از خود اساطیر نوع این که دارد شباهت آفرینش هایاسطوره به

 اسطورة یادآور نوشدگی و خالقیت نوع هر الیاده نظر از است؛ شبیه باروری اساطیر

 فعل یک تکرار طریق از نوشدگی و تجدد از ذهنیتی باززایی هایآیین. »است آفرینش

 ،0901 همان،) «است آفرینش ازلی فعل همان که دارند نهفته خود عمق در مثالی

 (.91. ص ،0999سرکاراتی،  ترجمۀ

 دبینمی گهواره در ایپارچه الی را هااستخوان مرد، وقتی «روزپیشانیماه» افسانۀ در

 چشمان از دور را هااستخوان باشد داشته کردن جادو قصد همسرش مبادا اینکه ترس از
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 از دور و دره آن در روزپیشانیماه دلیل همین به اندازد،می سبز ایدره داخل همسرش

 .یابدمی پرورش الشخوری کمک با و شودمی متولد خانه

 دارد. شباهت یونان باروری ایزد س،آرتمی تولد به روزپیشانیماه غریبانۀ و دشوار تولد

 ورزید،می حسادت لتو به زئوس ــ اول همسر هرا ــ است لتو و زئوس دختر آرتمیس

 دلیل همین به بیاورد؛ دنیابه زمین بر را نوزادش لتو ندهد اجازه تا کرد امر زمین به پس

 ،0901 فاطمی،)رد آو دنیابه را آرتمیس بود فراگرفته را آن آب که ارتیژی جزیرة در لتو

 (.911 ـ909 .صص

 و بیندمی آب در را او موهای از تاری پادشاه پسر شود،می بزرگ روزپیشانیماه

 موی کردن پیشکش زمین، باروری برای اساطیری هایآیین از یکی شود؛می اشدلباخته

 از قبل برای آیینی ایمقدمه خود رسم این است. باروری الهگان و ایزدان به زنان سر

 افتادن(. 11 ـ09صص. ،0990 فیروزمند، ترجمۀ ،0910فریزر، )است  بوده افراد ازدواج

 بر ایمقدمه خود نیز پادشاه پسر به آن رسیدن و جوی آب در روزپیشانیماه موی

 .هاستآن ازدواج

 روزپیشانیماه با خود شوهر توجه و محبت تصاحب سر بر پادشاه پسر اول همسر

 آرتمیس اسطورة در نیز عشقی مثلث این. آزاردمی را او هاییدسیسه اب و کندمی رقابت

 اسم به یونان در و ویربیوس نامبه روم در که بود نشینهم مردی با آرتمیس دارد؛ وجود

. پرستیدندمی خدا منزلۀبه  نمی سرزمین در را او و است بوده معروف هیپولیت

 آفرودیت نهد،نمی وقعی او عشق به ولیتهیپ شود؛می هیپولیت دلباختۀ نیز آفرودیت

 با دوباره هیپولیت اما کشت، را او و گرفت انتقام او از هیپولیت نامادری کمک با هم

 اول زن افسانه این در ولی(. 10 ـ00 .صص همان،)برگشت  زندگی به آرتمیس کمک

 روزی که صورت بدین گیرد؛می انتقام او از بیابان در روزپیشانیماه کردن رها با پادشاه
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 دیوی خانۀ به را هاپشم و وزدمی شدیدی باد که است ریسینخ حال در روزپیشانیماه

 دلیلبه دیو جاآن در رود.می آالزنگی دیو خانۀ به هاپشم دنبالبه روزپیشانیماه برد.می

 چانۀ بر را ماه زیبایی و پیشانی بر را روز زیبایی روزپیشانیماه مؤدبانۀ رفتار و فروتنی

 دیو آدرس بیندمی را روزپیشانیماه کنندةخیره زیبایی وقتی پادشاه اول زن. گذاردمی او

 بوی زن هایحرف از دیو چون ولی رود،می اشخانه به و گیردمی او از را آالزنگی

 .گذاردمی زن پیشانی بر گاوی شاخ شنودمی خودخواهی و تکبر

 کندمی نزدیک باروری ایاسطوره الگوهای به ار افسانه این ساختژرف که اینکته

 از یکی عنوانبه قدیمی اقوام میان ماه» است؛ دختر صورت به ماه زیبایی بخشیدن

 تردیرینه باورهای و عقاید در آن مقدس و معنوی حضور و شدمی پرستش بانوان،ایزد

 در میسآرت(. 10. ص ،0910 زاده،حسن) «است مشهود نیز داریرمه نظام در و

 سه به او. است خیزیحاصل و ماه وحش، حیات بکارت، شکار، الهۀ یونان هایاسطوره

 در هکاته یا هکات و زمین در آرتمیس آسمان، بر سلنه: است داشته نمود صورت

 این میان آنچه(. 99 ـ 91. صص ،0919 شریفیان، ترجمۀ ،0900 همیلتون،)زیرین  جهان

 میان از. است باروری با مرتبط مفاهیم و بودن شانیپی بر ماه است، مشترک صورت سه

است  شده تجسم پیشانی بر ماه هالل نقش با ایزیس گاه نیز مصر در باروری الهگان

 (. 90. ص ،0901 فرخی، ترجمۀ ،0911 ایونس،)

 شباهت وجه ریسینخ دوک از استفاده ،«روزپیشانیماه» بودن پیشانیماه برعالوه

 ایزدان هاینشانه از یکی نیز ریسینخ دوک» زیرا است، قمری زدانای و او برای دیگری

 دختر افسانۀ روازاین ؛(999. ص ،0911 کرباسیان، ترجمۀ ،0991 کوپر،) «است ماه

 شباهت ازیریس و آدونیس مانند باروری هایاسطوره با آنکه باوجود روزپیشانیماه

 نیز مسئله این و باشد داشته هاییمشابهت نیز ماه الهگان اساطیر با است ممکن دارد،
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 باروری ایزدان از بسیاری» الیاده باور به زیرا ندارد، افسانه بارورانۀ جنبۀ با منافاتی

. ص ،0919 ستاری، ترجمۀ ،0909 الیاده،) «روندمی شماربه نیز ماه خدایان زمانهم

91.) 

 و دهدمی قرار حسادت معرض در را او که دارد ایزدگونی زیبایی روزپیشانیماه

 دلیلبه نیز آدونیس که طورهمان. شودمی رها بیابانی در شوهرش اول زن توسط

 ،0990 فیروزمند، ترجمۀ ،0910فریزر، )شود می روروبه مرگ و حسادت با اشزیبایی

 حسادت روزپیشانیماه جمال و زیبایی به گاوپیشانیشاخ نیز افسانه این در(. 910. ص

 و کندمی رها جنگل در را او گریحیله با برد،می جنگل به را او دلیل نهمی به ورزد؛می

 .شودمی خرس خوراک هم روزپیشانیماه

 خود خرس آنکه برعالوه. است داشته نقش روزپیشانیماه شدن کشته در خرس

 چارچوب در نیز نمادشناسی نظر ، از(Graves, 1987, p. 120)است  آرتمیس سمبل

 در و پنهان زمستان در زیرا است، ماه با متجانس سیبری در خرس شود.می معنا باروری

 با متقابلی بستگی که است گیاهان رشد دورة بیانگر طریق این از و شودمی پدیدار بهار

 این در(. 01 -00. صص ،0910 فضائلی، ترجمۀ ،0911 گربران، و شوالیه)دارد  نیز ماه

 نی دو دختر خون قطرة از خرس توسط دختر شدن خورده از بعد بالفاصله نیز افسانه

 . است گیاهان رشد تغییرات و فصول سیر گرتداعی افسانه دلیل همین به روید؛می

 از برخی هایاسطوره در دارد. اساطیری باورهای در ریشه دختر خون از نی روییدن

 آب از ریواسی ایران در مثالً آید؛می وجودبه درختی یا گیاه از نخستین انسان جهان ملل

 شکل مشیانگ و مشی یعنی ها،انسان نخستین ریواس آن از که رویدمی گیومرث پشت

 پشت از یواسر روییدن اساطیری الگوی همچنین .(011. ص ،0919 دادگی،)گیرند می

 ادب برجستۀ اثر اولین عنوانبه شاهنامه در را خویش ادبی نمود نخستین» گیومرث
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 روییدن» صورت دو به ایران اساطیری حماسی ـ متن ترینلیاص و زمانی نظر از پارسی

 ،0910 آیدنلو،) «است گذاشته جای بر سیاوش خون و فریدون چشم اشک از گیاه

 است شده متولد نی شاخۀ از انسان نیز هندیان هایحماسه در(. 000 -001. صص

 اهیگی هم ژاپن هایاسطوره در(. 000. ص ،0901 ترکی، ترجمۀ ،0901 صدقه،)

 بر ماداگاسکار در آیند.می وجودبه آن از بشر نژاد که است برادری و خواهر ازدواج حاصل

 استرالیایی هایاسطوره در(. همان)است  شده زاده موز درخت از انسان که باورند این

 ،0919 ستاری، ترجمۀ ،0909 الیاده،)شده است  آفریده ابریشم درخت از بشر نخستین

 (.010 -011. صص

 بازتاب نیز افسانه این در که اساطیر ــ در «گیاه و انسان» ارتباط از دیگری کلش

 مصر اساطیر در است. «خویش ایاسطوره اصل به انسان بازگشت» است ــ یافته

 ترجمۀ ،0909 ژیران،)است  شده مبدل درخت به و یافتهتناسخ  0تاو هی ـ ایزد معتقدند

 کی»: مانند جوانانی نیز یونان هایطورهاس در .(010. ص ،0901 پور،اسماعیل

 فاطمی،)شدند  تبدیل سپیدار و خرزهره سرو، درخت به «دریوپس» و «دافنه» ،«پاریسون

 پسری که و دختر هم ژاپن ایاسطوره هایروایت در(. 911 ،911 ،910. ص ،0901

 ترجمۀ ،0919 پیکوت،)درآمدند  پیچیده درهم کاج درخت دو شکلبه بودند، هم دلدادة

 (. 09. ص ،0909 فرخی،

 از یکی چوپانی رویدمی زمین بر روزپیشانیماه دختر خون از نی دو آنکه از بعد

-سوگ صورتبه را خود سرگذشت روزپیشانیماه دمدمی آن در وقتی چیندمی را هانی

 :سرایدمی چنین ایسروده

 اهل/ الشخورم چۀب من/ زننی زنیمی خوب چقدر/ زننی ای بزن/ زننی ای بزن»

 پسر/ برده خودش با/ مرا میخک گل دردانه،/ مرا پسر پیشانی گاو شاخ/ مخملم سبز درة
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 منو موی/ سفت منو موی/ رفت و بست شل خودشو موی/ سپرده آب به/ خودشو

 (.011 -011 صص./09 ج. ،0910 خندان، و درویشیان) «سخت

 اساطیر با مرتبط سوگواری هایآیین یادآور نی، طریق از سرودهسوگ این بیان

 مرگ برای سال هر آستارته، بزرگ معبد در فبنبقیه بیلبیوس در» مثالً است؛ باروری

 آن فردای که امید این با. کردندمی عزاداری زنیسینه و نوحه نی، ناالن نوای با آدونیس

 ،0910 فریزر،) «شود برده ملکوت به خود پیروان چشمان برابر در و بازگردد روز

 هاییمرثیه» است. نی نیز تموز برای سوگواری ساز(. 911. ص ،0990 فیروزمند، ترجمۀ

 که گیاهانی به را او که دارد وجود بابلی سرودهای برخی در تموز رفتن دربارة

 مردان نای، اندوهگین آوای با سال هر ظاهراً... کند می مانند شوند،می پژمرده سرعتبه

 او مرگ بر است، شده نامیده تموز نامبه که ماهی در ،تابستان اواسط در زنان و

 افسانه این در نی شدن نواخته گویی(. 911 -919. صص همان،) «کردندمی سوگواری

 دختر شدن زنده روند به بخشیدن تسریع در زیرا دارد، را تأثیر همین چوپان توسط

 .است داشته بسزایی نقش

 اسطورة در نی افشاگرانۀ کارکرد یادآور هافسان این در نی افشاگری ویژگی همچنین

 دستور میداس شاه تحقیر منظوربه آپولون اسطوره این در است؛ هم میداس شاه یونانی

 را خود تاج میداس شاه. آید بیرون میداس شاه سر طرف دو از خر گوش دو دهدمی

 را جراما آرایشگر. بود باخبر موضوع این از آرایشگرش فقط و گذاردمی هاگوش بر

 راز باد وزیدن با رویندمی محدوده آن در که هاییعلفی آورد.می زبان بر ایحفره درون

گریمال، )شد  فاش مردم همۀ میان در میداس شاه راز طریق بدین کنند.می زمزمه را

 (.119 -110 صص./0 ج. ،0900 بهمنش، ترجمۀ ،0901
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 از ولی سوزاند،می آتش در را نی شنودمی را نی صدای گاوپیشانیشاخ آنکه از بعد

 از سیاوش گذر یادآور نیز آتش در نی سوختن .رویدمی اناری درخت نی، خاکستر

 نابود آتش در نیز نی گذردمی آتش از سالمت به سیاوش که طورهمان است. آتش

 و سوختن این. یابدمی نمود دوباره( انار قالب در)دیگری  شکلبه بلکه شود،نمی

 نمادشناسی نظر از. باشد نیز بهار و پاییز فصل معادل ترتیب به تواندمی ارهدوب روییدن

 و است باروری سمبل انار درخت» زیرا است، ارتباط در باروری با انار درخت هم

 به .(09. ص ،0990 ستاری، ترجمۀ ،0990 دوبوکور،) «است دانه صدها دارای اشمیوه

است  زیاد هایدانه با هاییمیوه نمادگرایی اب ارتباط در انار نمادگرایی» دیگر بیان

 بسیار اعقاب و اوالد سمبل و باروری رمز همه از بیشتر و...( پرتقال  کدو، بالنگ،)

 هایدانه از یکی(. 011. ص ،0901 فضائلی، ترجمۀ ،0911 گربران، و شوالیه) «است

 روزپیشانیماه به یمدت از بعد و افتدمی کشمش خم در روزپیشانیماه پسر دست از انار

 .شودمی تبدیل

و  سیریاز س،یچون آدون یو الهگان بارور زدانیافسانه مانند ا نیدر ا روزپیشانیماه

و  سیو آرتم تیپولیه فونه،یو پرس تریمید نانا،یو ا یدموز شتر،یو بل، تموز ا سیآت س،یزیا

 نیا در. شودیدوباره زنده م ییهاحادثهبعد از مرگ و از پشت سرگذراندن  اووشیس

 از یبعض یول ،شد انینما روزپیشانیماه تیئه در یبارور زدانیا یاهیگ روح افسانه

 در را هاآن تبلور وضوحبه توانیم که یصورتبه است کرده حفظ را خود یکارکردها

 .کرد مشاهده افسانه
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 نباتی ایزد و باروری الهۀ .2ـ1ـ2

 و معصوم» ،«مهتاب و عارف» ،«نَگَشتِه کَمَر کُه هسَرگَشتِ کُمیجِ کُمیجِ»ی هاافسانه در

 و محال چهار استان از «گلیپر» و ،«آهوبچّه» ،«یشکارچ» ،«سرخ بیس» ،«یپرگل

از « آه»و « سه برادر و دختر عمو» ،«دیو خورش دیجمشملک» یهاافسانه و یاریبخت

 و ردیمیم همسرش تغفل لیدلبه زیو گاه ن یاثر حسادت نامادر در یاستان لرستان مرد

 از متأثر هاافسانه نوع نیا پردازش. شودیم زنده دوباره همسرش ای خواهر کمک با

 نیبد ابند؛ییدوباره م یاتیح یبارور ۀکمک الهکه به است ینبات زدانیا یهااسطوره

 .کنندیم تجربه را دوباره یزندگ اوشیس و سیآدون زدیامردان مانند  نیاصورت که 

منتقل شده است؛  ینامادر و خواهر به بیترتبه زین فونهیو پرس تیش آفرودنق نیهمچن

 مرگ در افسانه حضور دارند.  ۀدر نقش اله یو نامادر یبارور ۀاله گاهیدر جا خواهر

 سَرگَشتِه کُمیجِ کُمیجِ» ۀافسان لیتحل و یبررس به مطلب نیا یچگونگ حیتشر یبرا

 :است لیذ شرح بهافسانه  ۀص. خالمیپردازیم «نَگَشتِه کَمَر کُه

 پدرشان کردند،یم یزندگ خود ینامادر و پدر با نداشتند مادر که یبرادر و خواهر

حضور دختر و  سببهر روز به ینامادر شد، ابیکم یلیخ شکار یمدت. بود یشکارچ

 خرهبأل کند؛ ستینسربه را هاآن شود مجبور شوهرش تا کردیپسر در خانه غرولند م

 با ینامادرپسرش را کشت.  گرفت، قرار زنش یهاحرف ریتأثتحت درپ روز کی

 به لب دختر یول ،و شوهرش از آن غذا خوردند ینامادر پخت، ییغذا پسر گوشت

دختر لب رودخانه رفت تا  یدفن کرد. روز بعد وقت یدرخت ریز را هااستخوان و نزد غذا

ش مقابل چشمانش دوباره زنده برادر دید لحظه کی ،کند یو زار هیبرادرش گر ادیبه 

 انیشیدرو) گرفتخود انتقام  یخواهرش از پدر و نامادر یهمکار باو برادر  است هشد

 (.900 ـ900 /صص.9 .ج، 0911 خندان، و
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و  کردیمبه مرد غرولند و  بهانه را شکار گوشت کمبودمرگ،  ۀدر نقش اله ینامادر

پسرش را نابود کند تا  ای اوردیب یرشتیب شکار شیبرا ای ستخوایماز او  دکنانیتهد

و  کشدیمپسرش را  یاز سر ناچار زیپدر ن لیدل نیبه هم ؛به او برسد یشتریسهم ب

 . بردیمهمسرش  یگوشت او را برا

شباهت دارد؛  سیریو از سیزیا ةبه اسطور یحدود بعد از مرگ پسر تا حوادث

 هاآن ۀبه رابط ــ سیزیا و سیریاز برادر ــ سِت بود سیزیا معشوق و برادر سیریاز

 رها لین رود در را آن و گذاشت یصندوق در را سیریاز لیدل نیبه هم .دیحسادت ورز

 قصر پادشاه یبرا درخت آن چوب با گرفت یجا یدرخت وسط در صندوق. کرد

 دایپ را سیریاز جسد و رساند قصر به را خود ،شد باخبر ماجرا نیا از سیزیا .ساختند

 .انداخت ییرا در جا تکهو هر  دیجسد را در هفت تکه بر ومطلع شد  سِت یول ،کرد

 دایپ را سیریاز بدن یاجزا سرشغال یو خدا دیخورش یخدا س،ینفت یاریبه  سیزیا

 ۀ، ترجم0910 زر،ی)فر گرفت جان دوباره زین جسد ؛کرد یعزادار جسد سر بر و کرد

 (.009 -001، صص. 0990 روزمند،یف

افسانه  نیدر ا .است همراه ییهایسیدگرد با یموردبررس ۀافسان رد ماجرا نیا تبلور

 درخت ۀشاخ در جسد یحاو صندوق سیزیا و سیریاز ةاسطور مانند کهآن یبه جا

 خواهر آن از بعدو  کندیم دفن یدرخت ریز در را برادر یهااستخوان خواهر، ردیگ یجا

 همچون زین برادر ،یعزادار نیهم دنبالبه .کرد یعزادار برادرش یبرا سیزیا مانند

 شودیم انینما گنجشک کالبد در ابتدا که تفاوت نیا با ،شودیم زنده دوباره سیریاز

 یبرا مو به مو را حادثه انیجر تمام و شودیم آشکار خود یواقع کریپ در آن از بعد

 خود ینامادر و پدر از هم یهمکار با رندیگیم میتصم سپس .دهدیم شرح خواهرش

 .رندیبگ تقامان
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 بذرپاشی تمثیلی مفهوم گرتداعی او شدن زنده و برادر هایاستخوان سپردن خاکبه

 یادآور نیز خواهر عزاداری از بعد برادر نباتی زندگی. است گیاهان روییدن و

(. 911. ص همان،)اوست  شدن زنده به باور و آدونیس ایزد به مربوط هایسوگواری

 و ازیریس اسطورة به است برقرار افسانه در که برادری و خواهر رابطۀ دلیلبه ولی

 هایافسانه بقیۀ و مذکور افسانۀ در که تفاوت این با دارد، بیشتری شباهت ایزیس

 صرفاً هاآن رابطۀ و نیستند همدیگر معشوق برادر و خواهر مقاله، این در موردبررسی

 ریشه ایدئولوژیک و مذهبی مسائل در نیز دگردیسی این است؛ برادری و خواهر رابطۀ

 و خواهر ازدواج دین این در و است اسالم بختیاری و چهارمحال مردم دین زیرا دارد،

 .تابوست و حرام برادر

 ایزد به زن ،«آه» و «آهوبچّه» هایافسانه و موردبررسی افسانۀ در که است گفتنی

 دارد. برعهده ارورکنندهب نقش مرد هاافسانه بقیۀ در ولی بخشد،می دوباره زندگی نباتی

 این باعث مردساالری به مادرساالری از جامعه بر غالب گفتمان تغییر رسدمی نظربه

 .است شده دگردیسی

 وکشید زدی/اپهلوان یالگو. 3ـ1ـ2

 ،«شاپور شهر و پوشا وید» ،«فرزندش هفت و پادشاه» ،«و گل آتش وید»ی هاافسانه در

 وید کشتن و شاه شاپور» ،«وید تخت و پادشاه» ،«ییطال دال و هرمز» ،«هاتنه و هات»

 ،«یپر سه ۀقلع» ،«االفالکفلک نامبه یوید» ،«مکلکل وید و شبرنگ شام» ،«سرهفت

 «محمدملک و پریان شاه دختر» ،«لر پسر و پادشاه دختر» «نیآفردیخورش و نازفلک»

-ید هفت»، «فت دخترونه»، «برادران هفت» یهاافسانهاستان لرستان،  از «صُل خین»و

 انیماد» ،«برادر سه» ،«یتمت»، «بانو سویو چهل گ دیجمشملک» ،«براه حاتم» ،«وید و ید
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 از «پانمدی و دست» و «قهقهه گل دسته» ،«در هفت قلعۀ» ،«سرهفت وید» ،«کره چل

 و عباس شاه» ،«وید و دختر هفت» یهاافسانه و یاریبخت و محالاستان چهار 

دو  وید راحمد،یبو و هیلویکهگ استان از «دختر هفت و پدر لیمت» و «یراتتما» ،«یحورپر

 قیتا از طر است درآورده خود انحصار بهآب و زن را  یعنی ی،بارور یعامل مهم برا

را  یسالو خشک ردیرا بگ یترسالو  یبارور یراه آب و کشتن دختران جلو نبست

 بگستراند.

 پرداخته «آتش گل و وید» ۀافسان یررسب به مطلب نیا حیتشر یبرا نجایا در

 :دشویم انیب لیذ شرح به افسانه ۀخالص ابتدا. شودیم

. دختران کندیم تصرفو دژ شهر را  آوردیم در ییبایز پسر شکلبه را خود یوید

 به دژ برج 00 یرو آتش گل 00 تا کندیم مجبور را هاآن و بردیشهر را به زور به دژ م

 هاآن شود خاموش دختران دست در آتش اگر .بدهند ینگهبان صبح تا و رندیبگ دست

 راه و کشدیم را وید ،کندیم حمله دژ به ،شودیم باخبر ماجرا از شاهپورشاه. کشدیم را

 (.010. ص ،0990 رانوند،ی)ب کندیم باز مردم یسوبه را آب

بسته  همب را کرده و راه آ یزندان دژ در را دختران و،یدکه گفته شد  طورهمان

 زین را آب راه کندیم آزاد را دختران نکهیا ضمن و رودیشاپورشاه به نبرد با او م .است

 وانی)د هاورتره با او نبرد و ندرایا ةاسطور ادآوری تیروا نی. اکندیم باز مردم یسوبه

 با او نبرد ندرایا یهایشکاریخو نیتربرجسته از یکی وداگیر در .است( یسالخشک

 به 00 سرود در .شودیم هاآب یآزادساز به منجر که است ی ــسالخشک ویدی ــ اه

 :است شده اشاره نبرد نیا

 بود، کرده بند در این از پیش 0اهی که را عظیم هایآب تو قهرمان، ای ایندرا، ای»

 خویش دلیری با تو قهرمان ای ایندرا ای... ای نموده پخش را هاآن و ایساخته آزاد
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 که هاییآب و بردمی سر به پنهانی در و بود شده مخفی غاری در که را باعظمت هیا

بردی  میان از بود، باران ریزش از مانع آسمان در و بودند پوشیده را او بود، منزلگاهش

 (.9ـ0بند  ،0900 ،وداریگ) «ستاییممی درخشید،می تو هایدست در که را صاعقه ما... 

 آزاد را هاآن شاپور که بود کرده زندانی دژ در را شهر دختران ،دیو مذکور افسانۀ در

 را گاوانماده و زنان اهی گاه ایندرا اسطورة در که است معتقد نیز بهار مهرداد کرد.

 :بخشدمی رهایی را هاآن اهی با نبرد طی ایندرا که دزددمی

 خدای درا،این و دزدیده را شیرده گاوهای و است ساکن دوردست کوهی در اهی

 شیرده گاوهای این و کشدمی را اهی رود،می هاکوهستان این به سال هر جنگاور

 ایندرا درواقع. هستند آورباران ابرهای نماد اینجا در شیرده گاوهای. کندمی آزاد را

 تا کندمی آزاد را زاباران ابرهای این و هستند هاکوه در که را ماده گاوهای این

 است صحبت اند،شده دزدیده که زنانی عنوانبه ماده گاوهای این زا گاهی. ببارند

 (.900. ص ،0910 بهار،) ...کند می آزاد را هازن و رودمی ایندرا که

 تواندیمبدهند  یبا گل آتش بر آن نگهبان ستیبایم دختران کهبرج قلعه  دوازده

 ت. آن را فراگرفته اس یسالمعادل دوازده ماه سال باشد که خشک

 اژدهاکش ایزد/پهلوان . الگوی4ـ1ـ2

 و چهارمحال استان از «شکارچی و زیبا زن» ،«شانسخوش قنبر» هایافسانه در

 ،«ریش گز چهل و قد وجب یک» ،«گیسو سبز» ،«پری چشمۀ» هایافسانه بختیاری،

 لیع و شیرزا علی» ،«باال گز ده و آقا گندل» هایافسانه و لرستان استان از «انار دان»

 آب راه اژدهایی بویراحمد، و کهگیلویه استان از «محمدیهفت شمشیر متیل» و «میرزا

 مردم سویبه آب کشدمی را اژدها افسانه قهرمان آنکه از بعد است.بسته  مردم بر را
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 قربانی اژدها برای روز هر نیز دختری و گاو اغلب هاافسانه این در. شودمی جاری

 .یابندمی نجات افسانه قهرمان وسیلۀبه درنهایت که شوندمی

 پرداخته «گیسو سبز» افسانۀ تحلیل و بررسی به مطلب این چگونگی تشریح برای

 :است شرح بدین افسانه خالصۀ. شودمی

 رودخانه به آب قطره یک حتی گذاردنمی و گیردرا می رودخانه آب جلوی اژدهایی

 موقع اژدها تا اندازندمی اژدها دهان به دختر و گاومیش یک الشۀ روز هر مردم برسد؛

 باخبر ماجرا این از مرادجان. شود جاری شهر به باریکی آب و بخورد تکانی خوردن

 او از است کشته را اژدها مرادجان فهمدمی وقتی پادشاه. کشدمی را اژدها و شودمی

 دو مرادجان. ردبب برایش را بانو سبزگیسو و زرین مرغ فیل، عاج از تختی کندمی تقاضا

 به تمایلی و شودمی مرادجان عاشق سبزگیسو ولی کند،می برآورده را اول خواستۀ

 را پادشاه زیرکانه اینقشه طراحی با سبزگیسو دلیل همین به ندارد؛ پادشاه با ازدواج

 .صص/0 ج. ،0911 خندان، و درویشیان)کند می ازدواج مرادجان با خود و کشدمی

 (.19 ـ10

 را دختری روز هر و است بسته مردم بر را آب راه اژدها شد گفته که طورنهما

 زیرا است، دهاکاژی با فریدون نبرد اسطورة یادآور افسانه لحاظ این از. بردمی ازبین

 نماد دو هر که ــ  جمشید خواهران حبس و برمایه گاو کشتن با دهاکاژی یا ضحاک»

 با فریدون. بود کرده فرماحکم ایران بر را سالیشکخ عمالً هستند ــ زاباران ابرهای

 و طراوات و باران و شودمی پیروز سالیخشک اژدهای بر شهرنواز، و ارنواز کردن آزاد

 (.001. ص ،0911 ارژنه،دشت رضایی) «کندمی ارزانی شهرایران به را شادابی

 دختر شودمی موفق رود،می اژدها با نبرد به شجاعانه ــ افسانه قهرمانــ  مرادجان

 مرادجان وسیلۀبه اژدها دست از گاو نجات. کند آزاد را آب و دهد نجات را گاو و
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 در بیرونی ابوریحان زیرا ،است دهاکاژی با فریدون نبرد اسطورة از بخشی یادآور

 کرده آزاد را گاوهایی دهاکاژی با جنگ در فریدون است گفته نیز آثارالباقیه کتاب

 هم را دهاکاژی بند در گاوهای ارنواز، و شهنواز کردن آزاد برعالوه فریدون: »است

 نمایان را زاباران ابرهای عنوانبه گاو و زن همانندی بیشتر امر این که کندمی رها

 (. 901. ص ،0919 داناسرشت، ترجمۀ تا،بی بیرونی،) «کندمی

 شوند،می محسوب مصر ریبارو ایزدان که نیز ایزیس و ازیریس مصری اسطورة در

 برگرداندن برای ایزیس، مادر توت، کند،می جدا تن از را ایزیس سر هوروس، وقتی

 و کندمی مبدل گاویماده سر به را ایزیس سر ابتدا جادویی، وردی با زندگی، به ایزیس

 این در که بخشدمی زندگی دوباره را او دخترش، جانبی جسم به گاو سر پیوند با بعد

 شریفیان، ترجمۀ ،0991 روزنبرگ،) است آشکار باروری و زن و گاو رابطۀ نیز طورهاس

 (.909 ـ909. صص ،0909

 شدن جاری و زن گاومیش، اژدها،: چون هایینشانه و ذکرشده مطالب به باتوجه

 افسانه این رسدمی نظربه ،است شده بیان افسانه متن در که اژدها شدن کشته از بعد آب

 درمورد نیز بهار مهرداد که طورهمان است، اژدهاکشی باروری هایورهاسط یادآور

 :گویدمی چنین ــ است اژدهاکشی باروری اسطورة کهــ  ضحاک و فریدون اسطورة

 خواهران یا دخترها و کندمی زندانی را ضحاک رود،می ضحاک با نبرد به فریدون

 را هاآن ضحاک و دارند یشگیهم باروری استعداد و هستند زیبا بسیار که را جمشید

 زیرا، است زاباران روایت این در زن. کندمی ازدواج هاآن با و کندمی رها کرده، اسیر

 جمشید ضحاک، آنکه از بعد و کنندمی زندگی جمشید با سال هزار جمشید خواهرهای

 از را هازن این نیز جوان فریدون بعد اند،ضحاک زن هم سال هزار دهد،می شکست را
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 شوندهبارور زنان نشدن پیر ماجرا. کندمی ازدواج هاآن با و کندمی رها ضحاک اسارت

 (.900. ص ،0910 بهار،) هستند حیات نماد که است آورباران درواقع و

 نتیجه. 3

 و لرستان بختیاری، و چهارمحال هایاستان افسانۀ 001 در باروری اساطیر بررسی با

 :است شرح بدین که یافتیم دست باروری اسطورة الگوی سه به بویراحمد و کهگیلویه

 یافته بازتاب هاافسانه در شکل دو به الگو این: شهیدشونده نباتی ایزد الگوی (الف

 :است

 0 در باروری اسطورة الگوی این: «نباتی ایزد دوبارة زندگی و مرگ تولد،» الگویـ 

 صاحب برانگیزاعجاب شکلیبه نازا نیزنا هاافسانه این در .است یافته بازتاب افسانه

 هاآن خون از شوند،می کشته ضدقهرمان گریحیله با فرزندان این. شوندمی فرزند

 هاییرگه هاافسانه این در شود؛می تبدیل شخصیت همان به پایان در که رویدمی گیاهی

 و یدموز ،شتریا و تموز بل، و سیآت س،یزیاو  سیریاز س،یآدون اساطیر با شباهت از

 .شودیم دهید اووشیس و سیآرتم و تیپولیه فونه،یپرس و تریمید نانا،یا

 است، الگو این برمبتنی افسانه 01: «نباتی ایزد دوبارة حیات و مرگ» الگویـ 

 یبارور ۀاله کمکبه که است ینبات زدانیا یهااسطوره هیشب هاافسانه نیا پردازش

 کهــ  نباتی ایزد به الهگان که باروری اساطیر خالف انهافس 9 در. ابندییم دوباره یاتیح

 این .کندمی ایفا را باروری الهۀ نقش مرد .بخشندمی دوباره زندگی ــ است مرد

 مانند نیز افسانه 9 در. است مادرساالری نظام بر مردساالری نظام غلبۀ بیانگر دگردیسی

 این در .برادرند و خواهر هم با نباتی ایزد و باروری الهۀ ازیریس، و ایزیس اسطورة

 .کنندنمی ازدواج هم با برادر و خواهر دینی مسائل دلیلبه هاافسانه
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 با نبرد به تیشتر مانند پهلوانی افسانه، 91 در: دیوکش ایزد /پهلوان الگوی (ب

 بستن با دیوان است؛ سالیخشک گسترش درصدد اپوش دیو همچون که رودمی دیوی

 شدن کشته با شوندمی باروری و حیات گونه هر مانع گاوها و ندخترا کشتن و آب راه

 .شودمی رها بارورکننده و بخشحیات عناصر دیو

 با نبرد به فریدون مانند قهرمانانی افسانه، 9 در: اژدهاکش ایزد/پهلوان الگوی (ج

 که طورهمان و است درآورده خود انحصار به را دختران و آب که رودمی اژدهایی

 دستبه باروری نمادهای عنوانبه را شهنواز و ارنواز ضحاک، دادن شکست اب فریدون

 هم و کندمی آزاد را آب راه هم اژدها کشتن با نیز هاافسانه این قهرمانان آوردمی

 .شودمی دختری صاحب

 

 هانوشتپی

1. Hay-tan 

، ریگ وداکند )وگیری میشود و از باریدن ابرها جلهاست که مانع ریزش باران میکی از ورترهی. 0

 (.009، ص. 0900

 منابع

 .سمت: تهران .ایران اساطیری تاریخ(. 0900. )ژ آموزگار،

 جستارهای. پارسی ادب و شاهنامه در آن بازتاب و انسان از گیاه روییدن(. 0910. )س آیدنلو،

 .090 ـ011 ،011 ،ادبی نوین

 .افکار: نتهرا .نور هایآسمانه زیر(. 0910. )ا پور،اسماعیل

 .طهوری: تهران(. 0999) سرکاراتی ب. ترجمۀ .جاودانه بازگشت اسطورة(. 0901. )م الیاده،

 .علم: تهران(. 0900) منجم ر. ترجمۀ. راز رؤیا، اسطوره،(. 0910. )م الیاده،

 .سروش: تهران(. 0919) ستاری ج، ترجمۀ. ادیان تاریخ در رساله(. 0909. )م الیاده،
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 .اساطیر: تهران(. 0901) فرخی ب. ترجمۀ. مصر اساطیر(. 0911. )و ایونس،

 قلعۀ محوریت با لرستان هایقلعه دربارة عامیانه باورهای و هاافسانه(. 0990. )ز بیرانوند،

 .شیراز دانشگاه: شیراز. باستان هایزبان رشتۀ ارشد کارشناسی نامۀپایان. االفالکفلک

 .چشمه: تهران. تاریخ تا اسطوره از(. 0910. )م بهار،

 .امیرکبیر: تهران(. 0919) داناسرشت ا. ترجمۀ. الحالیه القرون عن آثارالباقیه(. تابی. )ا بیرونی،

 .اساطیر: تهران(. 0909) فرخی ب. ترجمۀ. ژاپن اساطیر(. 0919. )ژ پیگوت،

 در سازیباران هایآیین و باروری اسطورة(. 0991. )س پور،حسام و ،.ع ناصرو، جباره

 .00 ـ01 ،1 ،عامه ادبیات و فرهنگ .سرخی کوهمرة

 .ایران و اسالم بازشناسی مرکز و بقعه نشر: تهران. زندگان افسانۀ(. 0910. )ع زاده،حسن

 فنون. پیشانیماه قصۀ ساختار در اساطیری هایمایهبن تحلیل و تبیین(. 0991. )م حیدری،

 .011 ـ009، 0 ،ادبی

 .توس: تهران. بهار م. صحیحت. بندهش(. 0919. )ف دادگی،

 و کتاب: تهران. 0 و 9 ج. .ایران مردم هایافسانه فرهنگ(. 0911. )ر خندان، و ،.ع درویشیان،

 .فرهنگ

 و کتاب: تهران. 09 ج. ایران مردم هایافسانه فرهنگ(. 0910. )ر خندان، و ،.ع درویشیان،

 .فرهنگ

 .نشر مرکز: تهران(. 0990) ستاری ج. ترجمۀ. جانزنده رمزهای(. 0990. )م دوبوکور،

 .سمت: تهران. ایران عامۀ ادبیات و زبان(. 0990. )ح ذوالفقاری،

 و عرفانی ادبیات اساطیر. گسترة در آب نمادین بازتاب(. 0911. )م ارژنه،دشت رضایی

 .090 ـ000 ،01 ،شناختیاسطوره

 هند، ایران، باروری ایهاسطوره تحلیلی ـ تطبیقی بررسی(. 0911) م. ارژنه،دشت رضایی

 .شیراز دانشگاه: شیراز. فارسی ادبیات و زبان رشتۀ دکتری رسالۀ .روم و یونان النهرین،بین
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: تهران(. 0909) انیفیشر. ع ۀترجم. هاحماسه و هاداستان: جهان ریاساط(. 0991د. ) روزنبرگ،

 .ریاساط

 ا. ترجمۀ. بابل و آشور اساطیر فرهنگ(. 0909. )ل دالپورت، و ،.گ الئوکه، و ،.ف ژیران،

 .روز فکر: تهران(. 0901) پوراسماعیل

 .جیحون: تهران(. 0910) فضائلی س. ترجمۀ. نمادها فرهنگ(. 0911. )آ گربران، و ،.ژ شوالیه،

 .001 ـ001 ،01 ،شعر. ترکی م. ترجمۀ. کهن اساطیر در درخت(. 0901. )ج صدقه،

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران .روم و یونان فلسفی مبانی(. 0901. )س فاطمی،

 .آگاه: تهران(. 0990) روزمندیف .ک ۀترجم. نیزر ۀشاخ(. 0910ج. ) زر،یفر

 «باروری الهۀ» اسطورة از محلی روایتی(. 0990. )خ جودی، و ،.م رضایی، و ،.ب فیروزمندی،

 .09 ـ01، 0  ،هنر و فرهنگ در زن .لرستان در

 .فرشاد: تهران(. 0911) کرباسیان م. ترجمۀ. سنتی نمادهای صورم فرهنگ(. 0991. )ج کوپر،

 .تهران دانشگاه: تهران(. 0900) بهمنش ا. ترجمۀ .روم و یونان اساطیر(. 0901. )پ گریمال،

 .نقره: تهران(. 0900) نایینی جاللی م. ترجمۀ(. تابی) وداریگ هایسروده گزیدة

 برزونامه حماسۀ در باروری اسطورة نمود بررسی(. 0991. )ج نصیری، و ،.م فشارکی، محمدی

 .001 ـ010 ،10 ،ادبی پژوهیمتن. فریزر جرج نظریۀ براساس

 نامۀ. هااسطوره بنیاد بر پریان هایداستان بندیرده پیشنهادی الگوی(. 0911. )ب مختاریان،

 .099 ـ009 ،1 ،شناسیانسان

 ارشد کارشناسی نامۀپایان .گیالن هایانهافس در باروری عناصر و الگوها(. 0990) م. نظیفی،

 .گیالن دانشگاه: گیالن. فارسی ادبیات و زبان رشتۀ

 .اساطیر: تهران(. 0919) شریفیان ع. ترجمۀ .روم و یونان اساطیر در سیری(. 0900. )ا همیلتون،
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