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بخارا

سال پانزدهم
شماره 92

فروردین - اردیبهشت
1392

ژاله آموزگار ایزدانی که با سال نو   
	  به زمین باز می گردند* )))	

دربارة آغاز سال نو و مراسم نوروزی، این جشن کهن که به باززایی طبیعت وابسته است، 
از جوانب گوناگون می توان بحث کرد:

این جشن بزرگ به سنتی کهن تر از اوستا تعلق دارد ولی نام آن در اوستا نیست.)2(
آیین نوروزی گستره ای پهناور از فالت ایران و بین النهرین را سیراب می کند.

مراسم مربوط به آن همانندی های بسیار بارزی با آیین های مربوط به تموز و آدونیس و 
آتیس در یونان و بین النهرین دارد.)3(

برگزیدن نخستین روز از اعتدال بهاری به عنوان آغاز سال نو، در آیین زردشتی، بر پایه ای 
از سنت های دیرینة شبانی و کشاورزی قرار دارد و بسیار معقول به نظر می رسد که مردم 
گله دار آغاز بهار را که نویدبخش علف های تازة  بهاری و زاده شدن بره ها و بزغاله هاست،  

زمانی نو برای سرآغاز سال و موسمی مناسب برای برگزاری جشنی بزرگ برگزینند.)4(
نوروز که در گاهشماری ایرانی قرینة آیین مهرگان قرار می گیرد، با عدم مراعات کبیسه به 

صورت نوروز گردانی درمی آید.

1( *این نوشته بازبینی شدة مقاله ای است که نخست در مجموعه مقاالت نخستین همایش نوروز، سازمان میراث 

فرهنگی کشور،  پژوهشکدة مردم شناسی، 9731. ص 93 - 105 چاپ شده است و در مجموعه مقاالت نویسنده 
نیز آمده است: )زبان، فرهنگ و اسطوره، انتشارات معین، چاپ سوم، 1391، ص 394- 405.(

2( کریستن سن، 1377، ص 478.
3( همان،  ص 476.

4( بویس، 1376، ص 241.
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جمشید، فرمانروای آرمانی اساطیری ایران با این جشن پیوندی نزدیک دارد.
نوروز عام هست و نوروزی خاص و...

همة  این نکات مسایل بسیار مهم و قابل توجهی هستند و سخن گفتن دربارة  هر کدام 
از این موارد بحث های پرکشش و شیرینی را پیش خواهد آورد. اما آن چه در این مقال، در 
ارتباط با مراسم نوروز مورد توجه قرار می گیرد، بحث دربارة  شخصیتی اساطیری در پیوند با 
این آیین است که ایزد »رپیتوین یا رپیهوین«)1( نامیده می شود و نمونه های مشابهی در دیگر 

فرهنگ های کهن نیز دارد.
این گروه از ایزدان،  در زمستان سفری به زیر زمین می کنند و در آغاز بهار به روی زمین 
بازمی گردند و با بازگشت خود به طبیعت جانی دوباره می بخشند. به سخنی دیگر با باززایی 
گیاه ارتباطی تنگاتنگ دارند و شادمانی برآمده از بازگشت آن ها به شادمانی های جشن های 

آغاز سال پیوند می خورد.
نام ایزد رپیهوین از -rapiθwā  در اوستا می آید که اسمی مونث است و معنی نیمروز 
 rabih صفتی مشتق از آن است. )2( این واژه در پهلوی به صورت rapiθwəna دارد و ــ
و rapihwin  می تواند تلفظ شود.)3( و مفهوم آن گاهِ نمیروز، گرمای نیمروز و مینو)4( یا ایزد 
موکل بر نیمروز است. در زادسپرم آمده است که نام رپیهوین از رامش است.)5( این واژه با 

پسوند tara در اوستا و tar در پهلوی معنی ناحیة  جنوب را می دهد.)6(
***

در  که  مردمانی  برای  است.  باستان  ایران  فرهنگ  در  آرمانی  گاه  نشان دهندة  رپیهوین 
نیمروز که خورشید  زمان  بسته است،  نقش  آزاردهنده و مرگ آور  اندیشه شان سرمای  پس 
گرمابخش در باالترین پایگاه خود قرار دارد،  مسلماً از ارزش واالیی برخوردار است. این گاه 

قرینة  نیمه شب است که اوج قدرت فرمانروایی تاریکی است.
رپیهوین ایزد موکل بر این زمان نگاهبان گرمای روی زمین هم هست. گرمایی که چون بر 
دیو سرما پیروز می شود،  گیاهان را به بالندگی،  درختان را به بارآوری و جانوران را به باروری 

سوق می دهد.
این ایزد با سروری بر زمان نیمروز،  با روشنایی نیز ارتباطی مستقیم می یابد.

1( بنا بر قواعد تاریخ زبان فارسی این کلمه باید در فارسی امروز ربیهون تلفظ گردد. ولی از آن جا که در مورد 
نام های خاص و واژه های دانشمندانه )Learned Word( تحول تاریخی زبان کند است،  نام این ایزد را می توان 
به صورت رپیثوین و رپیهوین نیز تلفظ کرد. این واژه با امالءهای مختلف در متون فارسی زردشتی دیده می شود 

مانند رفیتن، رفتون، رپیتین و... نک به: پورداود 1310، ص 148 و شایست ناشایست، ص 49.
2) Bartholomae, p. 1509.

3( مکنزی، ص 127 و 331.
4( مینو در متن های اساطیری به معنی روح و نیروی آن جهانی و در مفهوم وجود نامریی و نامحسوس است.

.Gignoux-Tafazzoli, 1933, p. 133 5( زادسپرم، فصل 35، بند 9، نک راشد محصل 1366 و
6) Bartholomae, p. 1509.
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در این گاه مقدس نیمروزی است که همة رخ دادهای مهم اساطیری رخ داده است.)1(
باالی جهان  در  بی حرکت  بتازد، خورشید  اهورایی  آفرینش  به  اهریمن  که  آن  از  پیش 

ایستاده بود و در پایگاه رپیهوین قرار داشت و همیشه نیمروز یعنی گاه رپیهوین بود.)2(
اورمزد درگاهِ رپیهوین نیایش به جای آورد و آفرینش را در چنین زمانی آغاز کرد.)3(

در همین گاه، رستاخیز انجام خواهد شد و به این ترتیب رپیهوین ایزد موکل بر این زمان،  
سرَور زمان فرشکرد )= بازسازی جهان( نیز هست.)4(

1) Boyce, 1979, p. 32.
2( بندهشن، ترجمه بهار، ص 50.

3( هینلز 1385، ص 43.
4( همان.

• دکتر ژاله آموزگار در یکی از نشست های عصر پنجشنبه، دفتر سابق مجله بخارا، اسفندماه 1387 
)عکس از: ستاره سلیمانی(
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هم پرسگی )= دیدار و گفتگوی( سه موعود زردشتی: اوشیدر، اوشیدر ماه و سوشیانس با 
اورمزد در این زمان مقدس اتفاق خواهد افتاد.)1(

***

گاه رپیهوین یکی از پنج گاه شبانه روز آیین مزدیسنایی است. این پنج گاه عبارتند از:)2(
1 هاون)3( گاه که زمان آن از برآمدن خورشید است تا نیمروز.

2 رپیهوین گاه که زمان آن نیمروز است تا پاسی پس از ظهر )حدود سه ساعت(.
3 اوزیرین)4( گاه که از بعد از ظهر است تا غروب آفتاب.

4 اِبسروسریم)5( گاه، از زمانی که نخستین ستاره در آسمان ظاهر می گردد تا نیمه شب.
5 اوشهین)6( گاه از نیمه شب تا زمانی که ستاره ناپدید گردد.

بر هر کدام از این گاهان مینو و سروری موکل است و بر گاه رپیهوین ایزد رپیهوین موکل 
است و اردیبهشت امشاسپند نیز همکار اوست.)7(

نیایش های پنج گانة شبانه روز اختصاص به این گاه ها دارد که ضمن آن ایزداِن موکل بر این 
گاه ها را نیایش می کردند.)8(

در طول زمستان بنا بر گاه شماری ایران باستان، گاه رپیهوین از این پنج گاه حذف می گردد 
و نیایش به آن نیز صورت نمی گیرد.

اما زمستان از چه زمانی آغاز می گردد؟
سال در گاه شماری ایران باستان دوازده ماه سی روزه دارد. نام این ماه ها همان نام ماه های 

خورشیدی است که در تقویم کنونی ما باقی مانده است.
بر هر روزی از ماه نیز ایزدی موکل است. نیایش به این ایزدها بخش سی روزة کوچک و 

سی روزة بزرگ خرده اوستا را شامل می شود.
را  مسترقه(  دزدیده، خمسه  پنجه   =( بهیزگی  روز  پنج  باید  ماه سی روزه  دوازه  این  بر 
افزود. پنج ساعت و بیست و هشت دقیقه و 45/51 ثانیه که از زمان حرکت انتقالی زمین به 
دور خورشید باقی می ماند، در طی صد و بیست سال بر یک ماه بالغ می شد و به صورت ماه 

سیزدهم بر سال خورشیدی افزوده می گردید.)9(
تقسیمات فصلی در گاه شماری قدیم ما به صورت کنونی نبود. با وجود این که نام هر 

Dhabhar, 1909, p. 102s :1( صد در نثر و صد در بندهشن، فصل 35: نک به
2(بندهشن، ترجمه بهار، ص 106، پورداود 1310، ص 148 تا 152.

3) Hawan.
4) Uzerin
5) Ebsrusrim
6) Ušahin

7( بندهشن، ترجمه بهار، ص 50.
8( برای متن این نیایش ها نک به: Geldner, 1886, p. 275-77 و ترجمة آن پورداود، 1310، ص 246 تا 248.

9( تقی زاده، 1357،  ص 3 و نک به: Boyce, 1979, p. 70 و آموزگار، 1370، ص 21.
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چهار فصل را در فرهنگ واژگان کهن ایران داریم ولی باید گفت که داشتن فصول چهارگانه 
در سال، سنتی نسبتاً جدید است.

اگر تقسیم گاهانباری در تقسیم سال به بخش های نامتساوی را کنار بگذاریم)1(، در اوستا 
از زمستان ده ماهه و تابستان دوماهه سخن گفته می شود، با تأکید بر این که در آن دو ماه نیز 
هوا بسیار سرد است.)2( شاید این تقسیم بندی، سنتی کهن تر از سنت اوستایی را نشان می دهد.
تابستان هفت ماهه و  از  پهلوی سخن  اوستا و دیگر متن های  از  زنِد)3( همین بخش  در 

زمستان پنج ماهه است)4( و این تقسیم بندی اخیر در این مبحث مورد توجه ماست.
تابستان از نخستین روز فروردین )روز اورمزد( آغاز می شد و در سی ام ماه مهر )روز انارام 

یا انغرام( پایان می یافت.)5(
زمستان از نخستین روز آبان )روز اورمزد( شروع می شد و تا نخستین روز سال که دیو 

سرما مغلوب گرمای تابستان شود ادامه می یافت.
سرَور هفت ماه تابستان ایزد رپیهوین است که با گرمای زندگی بخش،  هستی را به زایایی 
سوق می دهد. در این مدت گاه رپیهوین در میان گاه های پنج گانة روز جای دارد و نیایش به 
این ایزد هر روز به جای آورده می شود. ولی به جز این نیایش  روزانه،  به شکرانة ازسرگیری 
فرمانروایی گرما و شکست سرما الزم است یزش دیگری برای این ایزد انجام دهند. نام این 
یزش آفرینگاِن رپیهوین)6( است که زمان آن آغاز بهار است و نوعی خوش آمدگویی به ایزد 
رپیهوین است و می بایست آن را در روز اورمزد از ماه فروردین اجرا کنند. اما زردشتیان ایران 
آن را در روز خرداد )روز ششم( از ماه فروردین به جای می آورند. شاید به این دلیل که این 
روز آغاز نوروز بزرگ است.)7( پارسیان هند این آیین را در روز اردیبهشت )روز سوم( ماه 
فروردین اجرا می کنند. شاید به این دلیل که اردیبهشت امشاسپند که موکل بر روز سوم است 

موکل بر آتش نیز هست و جزء همکاران رپیهوین به شمار می آید.)8(
در سنت های جدیدتر زردشتی، آفرینگان رپیهوین در همة  اردیبهشت روزها )سّوم هر ماه( 
در نیایش  گاه ها باید به جای آورده شود.)9( دو ایزد به نام فرادت فشو)10( )موکل بر پاسبانی از 
چهارپایان ُخرد( و زنتوم)11( )موکل بر نگاهبانی از ناحیه ها(، جزء همکاران رپیهوین هستند.)12(

1( برای اطالعات بیشتر در این مورد نک: آموزگار، 1391، ص 242 و 243
2( وندیداد، فرگرد یک،  بند 2 و 3.

3( منظور از زند ترجمه و تفسیر متن های اوستایی به زبان پهلوی است.
4( بندهشن، ترجمه بهار، ص 105 تا 107.

5( همان جا.
6( برای متن این آفرینگان نک به: Geldner, 1886, p. 246-248. و ترجمة آن: پورداود، 1310، ص 157 تا 159.

7( آثار الباقیه، به کوشش زاخو، ص 217 تا 219. به نقل از پورداود، 1310، ص 245.
8) Darmesteter. 1960. II 738; Modi, 1937, p. 348.

9( سروشیان، 1335، ص 54.
10) Fradatfšu
11) Zantuma

12( پورداود، 1310،  ص 147 و 152.
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پیدا می کند که آتش مخصوص  اوروازشت)1(  با آتش  نیز همسانی  ایزد رپیهوین گاهی 
گیاهان است.)2(

همان طور که در آغاز تابستان آفرینگان رپیهوین برای خوش آمدگویی و درود به گرما و 
ایزد موکل بر آن جاری می شود، برای بدرود او نیز در آخرین روز تابستان بزرگ یعنی روز 
انیران )روز سی ام( ماه مهر نیز باید آن را به جای آورند ولی زردشتیان ایران این مراسم را در 

روز مارسپند )روز بیست و نهم( ماه مهر انجام می دهند.)3(
در درازای زمستان این ایزد گرمابخش کجاست؟

او در آغاز زمستان راهی دنیای زیرزمینی می شود. وظیفة او این است که به یاری چشمه های 
آب زیرزمینی بشتابد و ریشة گیاهان را گرم نگاه دارد تا آن ها به دلیل سرما خشک نشوند 
و از میان نروند. اگر در فصل تابستان دوباره از چشمه ها آب می جوشد و گیاهان سرسبز و 
درختان پربارند، از تیمارهای دلسوزانة این ایزد است. از این روست که در فصل زمستان که 
ایزد رپیهوین در زیر زمین به سر می برد آب چشمه ها گرم است و در تابستان که او در روی 

زمین است،  آب چشمه ها سرد است.
نگاه داری و نگاهبانی او از آب های زیرزمینی در زیر زمین، از جهتی قرینة کار ایزد تیشتر 

است در آسمان که موکل بر بادها و آب ها آسمانی است.)4(
زمانی که ایزد رپیهوین در زیر زمین به سر می برد و در نبرد با دیو سرماست،  باید او را 
با برپا کردن آیین های خاص یاری داد.  جشن های آتش که در زمستان در روزهایی خاص 
برگزار می شده است، برای نیرو بخشیدن به او بوده است، مانند جشنی که در روز بهرام )روز 

بیستم( از ماه آذر اجرا می شد.)5(
در مورد جشن سده نیز که در روز آبان )روز دهم( از ماه بهمن اجرا می گردد بسیاری را 
عقیده بر این است که این جشن یادمان گذشت صد روز از رفتن رپیهوین به دنیای زیرزمینی 
است)6( و یا بهتر بگوییم صد روز پس از رفتن اوست و پنجاه روز پیش از آمدنش.)7( یا به 
قولی جشن سده  گذشت چهل روز از تولد خورشید )در شب یلدا( است و یادمانی از نیرو 
گرفتن و بزرگ شدن او، در این صورت واژة سده را از معنی صد جدا می کنند و به روشنایی 

ربط می دهند.)8(
بازگشت ساالنة  رپیهوین در بهار نشانی از پیروزی نهایی است: پیروزی گرما بر سرما، 

1( اوروازشت یا اوروازیشته )Urvazišta( یکی از پنج آتش میُنوی است که در گیاهان است. نک به: آموزگار، 
1389، ص 23.

2) Krasnowolska, 1998, p. 101.
3( پورداود، 1310، ص 245.

4( هینلز، 1385، ص 43.
5( کریستن سن، 1377، ص 214 به بعد.

6( تقی زاده، 1357، ص 44.
7) Boyce, 1968, p. 13-15.

8( بهار، 1373، ص 226 و 227.
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روشنی بر تاریکی و نیکی بر بدی. از این رو رپیهوین سرَور نیکی ها نیز هست تا زمانی که 
نیروی بدی برای همیشه از میان برود و فرمانروایی جاودانة اهوره مزدا بر جهان آشکار شود.)1(

و  نو  برگ  ظهور  و  رستاخیز هست  با  رپیهوین  بازگشت  و  رفت  از  نیز  همانندی های 
شکوفه ها بر درختان خشک و مردة زمستانی با برخاستن مردگان.)2(

ایزد رپیهوین زیربنای چنین شکوفایی را فراهم می سازد و از این رو برای باال آمدن او بر 
روی زمین باید نیایش های خاصی به جای آورد که آفرینگان رپیهوین بخشی از آن است و 
هم چنین در کنار آیین های نوروز آیین های خاصی نیز برای رپیهوین اجرا می شده است. در 
بیشتر این آیین ها نشانه ای از زیربنای یک جامعة  کشاورزی را می توان یافت و شباهتی میان 
رفت و بازگشت رپیهوین با آیین های مربوط به ایزدانی که می میرند و سپس زنده می شوند، 
مانند مراسمی که در آسیای مقدم و در یونان برای آتیس و آدونیس و تموز اجرا می شده 
است. مثاًل در آیین مربوط به آدونیس نخست بر مرگ ایزد می گریستند و برای بازگشت او 
شادمانی می کردند. حتی پیکره هایی را شبیه به آدونیس مرده در چشمه ها و در آب های جاری 
می انداختند و این افسونی بود که بدان وسیله می خواستند باران مکفی را تضمین کنند.)3( رسم 

مشابهی نیز در اروپا و هند وجود داشته است.)4(
***

 آتیس نمادی از حاصلخیزی و کشاورزی است. او خدای جوان و زیبای فریجی است که 
مورد عشق و محبت ایزدبانو سی بل قرار می گیرد که به مراتب از او واالمقام تر است. سی بل 
دلبستگی خود را اظهار می دارد و با آتیس عهد و پیمانی می بندد. آتیس به دلیل پای بندی به 
ایزدبانوی دیگری این پیمان را فراموش می کند و مورد خشم سی بل قرار می گیرد و به دنیای 
زیرزمینی فرستاده می شود.)5( سپس بازگشتی در بهاران برای او قایل می شوند و آیین هایی شبیه 

به آیین های نوروزی برای این باززایی انجام می دهند.)6(
***

آدونیس ایزدی است که از درخت زاییده شده است. یعنی ارتباطی تنگاتنگ با گیاه دارد. 
می گیرد. حسادت  قرار  ونوس(   =( آفرودیت  ایزدبانوی عشق،  مورد عالقة شدید  ایزد  این 
مارس خدای جنگ که دلدادة  آفرودیت است اوج می گیرد. مارس خود را به صورت گرازی 
درمی آورد و به آدونیس حمله می کند و هستی روی زمینی را از او می گیرد و او را به دنیای 

1( هینلز، 1377، ص 46.
2( زادسپرم، فصل 34، بند 27. نک به: راشد محصل 1366، ص 58 و همچنین:

Gignoux-Tafazzoli, 1993, p. 120
3( کریستن سن، 1377، ص 476.

4( همان جا.
5) Commelin, 1960, p. 14.

6( این روایت اساطیری و دیگر روایت ها که پس از این ذکر می شوند، گونه های مختلف دارند.



44

آاللة  نوعی گل  به  تبدیل  را  او  و  می گرید  زار  مرگ   این  بر  آفرودیت  می کشاند.  زیرزمینی 
یک ر وزه می کند که در بهار ظاهر می شود. آدونیس راهی دنیای زیرزمینی می شود. در دنیای 
زیرزمینی ایزدبانوی تاریکی پرسفون)1( دل بر او می بندد و راه بازگشتش را مسدود می کند. گله 
و شکایت به درگاه خدای خدایان زئوس )= ژوپیتر( کشیده می شود و سرانجام رأی نهایی بر 
این قرار می گیرد که آدونیس چهار ماهی در بهاران به روی زمین بیاید و با آفرودیت خدای 
عشق و باروری به سر برد. در این زمان است که سرسبزی همة  جهان را فرا می گیرد و باززایی 
طبیعت آشکار می شود. او باقی ماه های سال را در کنار پرسفون خواهد بود. از این رو در چنین 

ایامی سرسبزی از جهان روی برمی تابد تا دوباره آدونیس برگردد و بهاران شود.)2(
***

اسطورة معروف دیگری در یونان در مورد فصل ها و بازگشت بهاران وجود دارد و آن 
متعلق به ایزدبانو دمتر)3( )= سرس)4(( است.)5( او الهة باروری گیاهی و بخصوص نماد گندم و 
محصوالت زرین کشاورزی است و موهای طالیی که در روایت ها برای او فرض شده است 
بازتاب این نماد است. اما محبت مادرانة  او نیز اهمیتی خاص دارد. دمتر از زئوس صاحب 

دختری می شود که آن را کوره یا کورئا می نامند. او به این دختر مادرانه عشق می ورزد.
روزی کوره در باغ گل نرگسی می چیند و ناگهان زمین باز می شود و او به درون زمین و 
به دنیای زیرزمینی کشیده می شود. بر دنیای زیرزمینی ایزد پلوتون )= هادس( حاکم است که 
برادر زئوس است. زئوس با پلوتون سازشی کرده است و قول ازدواج کوره را به او داده است. 
کوره در زیر زمین پرسفون یا پرسفونه نامیده می شود و به صورت ایزدبانوی تاریکی درمی آید. 
روندگان به دنیای زیرزمینی راهی به دنیای باال ندارند. دمتر بسیار رنجیده خاطر می شود و از 
اُلمپ و از خدایان روی برمی گرداند و خود را به صورت پیرزنی درمی آورد و چون خشمش 

اوج می گیرد بر آن می شود که به خاک فرمان دهد که دانه ای گندم نیز نرویاند.
دامان خدایان  به  فرا می گیرد. مردمان وحشت زده دست  را  خشکسالی و قحطی جهان 
می زنند و خدایان درمانده می شوند و قاصدی را نزد دمتر روانه می کنند. پس از اصرار خدایان 
و به این شرط که دخترش را به او بازگردانند،  باروری را به زمین باز می گرداند. ایزد هرمس از 
جانب زئوس به دنیای زیرزمینی می رود تا کوره را که در آنجا پرسفون نامیده می شود به زمین 
بازگرداند. پلوتون مجبور است فرمان زئوس را بپذیرد ولی پیش از بازگشت پرسفون، دانه 
اناری را به او می خوراند که در فرهنگ یونان نماد دوام زندگی زناشویی است و جدایی ناپذیری 
همسران.  کوره روی زمین می آید و در پاسخ پرسش مادر که آیا چیزی خورده ای؟ حکایت 

1) Persephone.
2) Commelin, 1960, p. 60 et 71; Hamilton, 1978, p. 100,s.
3) Demeter.
4) Cérés.
5) Commelin, 1960, p. 47s.
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دانة  انار را می گوید. دوباره خشم دمتر اوج می گیرد. این بار با وساطت رِئا مادر هستی،  قرار 
بر این می شود که کوره هشت ماه از سال را در کنار دمتر و در باالی زمین باشد و چهار ماه 

دیگر را در زیر زمین در کنار پلوتون.
پرسفون چون به زیر زمین می رود، زمین هم چون دمتر جامة سوگواری به تن می کند و از 
باروری می افتد و چون در بهاران به روی زمین بازمی گردد و با مادر خود به سر می برد باروری 

و سرسبزی به جهان بازمی گردد.)1(
تغییر فصل  برای  تعبیراتی  آن  بین النهرینی هست که در  اساطیر  میان  نیز در  اسطوره ای 
می توان یافت. این اسطوره داستاِن ایشتر و تموز است که به صورت های گوناگون نقل شده 

است و در اینجا گونه ای از این روایت ها نقل می شود.
ایشتر یکی از شش خدای مهم بین النهرین و ایزدبانوی عشق و باروری است. گاهی او را 

اینانا نیز می نامند.
ایشتر دلدادة تموز )= دو موزی( می گردد که خدایی کم اهمیت تر از اوست. تموز نماد 
آفتاب بهاری است. در هنگام پاییز نیرویش نقصان می پذیرد و به زیر زمین می رود. ایشتر در 
طلب او راهی دنیای زیرزمینی یا هادس می شود که در بین النهرین نام سرزمین مردگان است.

که  ارشکیگال)2(  نام  به  ایزدبانویی  می کنند:  فرمانروایی  ایزد  دو  زیرزمینی  دنیای  این  بر 
ایزدان سخت گیری هستند و  ایشتر است و همسر او نرگال)3( که هر دو  به روایتی خواهر 

سرنوشت درگذشتگان را در درست دارند. تموز در قلمرو آن ها گرفتار است.
ایشتر بر در این قلمرو می کوبد تا وارد دنیای مردگان شود.)4( در به روی او نمی گشایند، 
چون او رخصت ورود به آن سرزمین را ندارد. اصرار می ورزد و تهدید می کند که مردگان را 
به جان زندگان خواهد انداخت. سرانجام اجازة  دخول می یابد. ولی باید شدائدی را تحمل 
کند. هزاران درد و بیماری او را فرا می گیرد .او باید از هفت دروازه بگذرد. در هر دروازه ای 
دنیای  برهنه وارد  را  او  او می گیرند و سرانجام  از  را  زینتی اش  یا وسایل  لباس  از  قطعه ای 

زیرزمینی می کنند.
در این زمان که ایشتر در زیر زمین است، آدمی، جانور و گیاه همگی سترون می شوند: 
زمین از محبت و باروری تهی می گردد. جهان آشفته می شود. مردمان دست به دامان خدایان 
می شوند و خدایان درمانده برای چاره جویی پیش آئا)5( )= انکی)6(( خدای آب و حکمت و 
خرد می روند و با صوابدید او فرستاده ای را به دنبال ایشتر روانه می کنند. ایشتر به شرطی 
حاضر به بازگشت می شود که خدایان به او قول بازگرداندن تموز را در بهاران بدهند. خدایان 

1( ناس، 1354، ص 60 و 61.
2) Ereškigal.
3) Nergal.
4) Bottero, 1987, p. 294-295.
5) Ēa
6) Enki
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این درخواست او را می پذیرند و ایشتر راه جهان باال را پیش می گیرد. نخست به فرمان ائا، آبی 
به سر او می ریزند تا دردها و بیماری ها را از میان ببرند.)1( در بازگشت از همان هفت دروازه 
باید بگذرد. در سر هر دروازه ای قطعه ای از جامه و وسایل زینتی او را که گرفته بودند به او 

بازپس می دهند و او سرانجام به زمین می رسد. تموز با اوست و بهاران است.
شادی،  خرمی، باروری و عشق بازمی گردد. ولی تموز نمی تواند چون ایشتر جاودانه در 

باالی زمین بماند و بخشی از سال را باید به دنیای زیرزمینی بازگردد.)2(
در بهاران که او روی زمین است ایشتر به عشق او زمین را بارور و سرزنده می کند و در 

دوران بازگشت او به زیر زمین جهان سرد و مرده است.
***

در  را  طبیعت  باززایی  و  فصل ها  با  مرتبط  اسطوره های  نوع  این  از  دیگری  نمونه های 
فرهنگ های دیگر هم می توان یافت و در اسطوره های ایرانی نیز به تعبیرات دیگری می توان 

رسید. 
در داستان کشته شدن اوزیرس در مصر به دست برادرش ِست که نماد تاریکی است و 
بازیابی حیات به کمک همسرش ایزیس و بخصوص فرزندش هوروس که خدای خوشید 
است، احتماالً جای پایی از این تفکر را می توان یافت.)3( در ایران نیز سیاوش و مرگ او و گل 

سیاوشان و تجلی وجود او در کیخسرو همانندی های روشنی با این اندیشه دارد.)4(

1( باران های بهاری و خاصیت شفابخشی که برای آن ها قایلند تداعی می شود.
2( ناس، 1354، ص 49 و 50.

3( همان، ص 370.
4) Krasnowolska, 1998, p. 103.
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