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ی دو ی  ع ب  ن  ی ر   نا

ت ی ا د ی  ز   آ
  

هاي خشک و رو به کویر خود زندگی  براي سرزمین ،براي همه جا مایۀ زندگی باشدآب اگر 
ها و شاید هم  هاي خشک و چشم به آسمان هم از گذشته یکی از آن عرصه. تر چیزي هم عالوه ؛است

هاي دیرینه سالی در همین  تها و سنّ از آغاز، همین سرزمین ایران بوده است که در آن باورها، اسطوره
هاي مهر و آناهیتا  از عصر آیین. ه شکل گرفته و عرصۀ فرهنگی آب را بارآور و تابناك کرده استزمین

گرفته تا روزگار زردشت و مانی و بعد هم اسالم باشندگان این دیار همگی چشمشان به آسمان بوده 
نگ و انگیزي که با فره پدیدة شگفت ؛است براي آمدن باران و دستشان در زمین براي کندن قنات

  .یشینیان ما الفتی خاص داشته استتاریخ و زندگی پ
هاي دور در بسیاري از نقاط جهان آغاز شده و پیشروي  هوایی شگرفی که از گذشته و آب تغییرات

ي و خشک را با هاي برّ ها قرارگرفته و اقلیم کویرها که به عنوان یک عارضۀ طبیعی بر سر راه انسان
انی مواجه ساخته است، آیندة خوفناکی را براي بسیاري از مردم جهان محیطی فراو هاي زیست دشواري
ي هایی جد اندیشی هاي بین المللی را به چاره هاي گذشته مراکز علمی و نهاد و از دهه کردهترسیم 

 زایی چون این مشکل در کشورهایی مانند ایران و باالخص نواحی خشک و بیابان. ناگزیر کرده است

اندیشی براي  بازگشت به فرهنگ استفاده از آب و چاره ضرورت گیرتر است و نفس و تر يجد خراسان
  . کند ر زیر زمینی را بیش از پیش خاطر نشان میمهار ذخای

اهمهاي  تلۀ حیاتی و ضرورت بازنگري در الگوهاي مصرف آب براساس سنّت خطیر این مسأی
کند، همکاران قطب  قیمت و پایدار هموار می هاي ارزان اندیشی دیرین فرهنگی که راه را براي چاره

ات فارسی دانشگاه فردوسی را برآن داشت که به عنوان یک ادبی گروه زبان و علمی فردوسی شناسی و
را پیش بکشند و » اي فرهنگی آنارزشهی آب و همایش ملّ«اي و فرهنگی موضوع  محور میان رشته
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بختانه این پیشنهاد به عنوان همایشی کاربردي و الزم هم خوش. برگزاري آن را به دانشگاه پیشنهاد کنند
سات و نهادهاي مرتبط دیگر در استان خراسان رضوي با حسن از سوي دانشگاه و هم از سوي مؤس

استقبال گرم و اشتیاق نویسندگان مقاالت از مراکز علمی استان و کشور هم حاکی از . قبول مواجه شد
ي براي عطف هشداري جد هتواند بمثاب ي چنین همایشی را، که میآن بود که جامعه ضرورت برگزار

توجخاذ ی شود، بخوبی تشخیص داده و خود را براي اتّحیاتی و فوري و فوتی تلقّ ه به یک امر مهم
پردامنۀ جهانی آماده کرده استي براي یک مقابله با یک بحران عزمی جد.  

سات دولتی و غیر ه و همکاري سازمانها و مؤستوجهم این استقبال گرم نویسندگان مقاالت و هم 
اي استوار براي اجراي هرچه  دولتی استان، به همکاران علمی و اجرایی همایش دلگرمی داد تا با اراده

 هاي دقیق و روزي خود با داوري هاي شبانه بهتر این حرکت مردمی و فرهنگی اقدام کنند و با تالش
دهنده  هشدار و سودمند جانبی هاي تدارك برنامه و در برتر و بهتر هایی و سخنرانی مقاالت انتخاب
راه ما ه ع و پر بار براي مهمانان و در نتیجه براي جامعۀ چشم باي متنو بر سر هم برنامه و بکوشند

  . تدارك ببینند
مقاالت آبرومند و  مجموعهوقفه، چاپ همین  یکی از نخستین و کمترین رهاوردهاي این تالش بی

همین جا . ت به جامعۀ چشم به راه ما عاید خواهد شدمد رآوراست که یقین دارم برکات آن در درازبا
وقفۀ روز و  دریغ و بی هاي بی دانم از همۀ این دوستان و عزیزانی که خود شخصاً ناظر کوشش الزم می

که این تالشها سپاسگزاري و براي همگی آنها و نیز نویسندگان ارجمند مقاالت،  ،ام شب آنان بوده
تواند معنی پیدا کند، بهروزي و کامکاري آرزو کنم و از درگاه دادار دانا بخواهم که  کوشش آنان نمی بی

که آب هم یکی از سرآمدان آن  ـ هاي خودش ما را براي استفادة درست و سزاوار از بهترین داده
  .آمادگی دهد ـ هاست داده

  

  محمد جعفر یاحقّی
  وسی شناسی مدیر قطب علمی فرد

 ادبیات خراسان و
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ش ما ر        م د

ی د بای ز   ا
  شود، نوعی ذکر  هر آیینی که برگزار می

  .راموش کنیـگذارد ف است و ذکر نمی
  آب را بین کـه چـه خـوش سـیر و سـفرها دارد     

  ج

  
  اش پـــیچ و خـــم و زیـــر و زبرهـــا دارد قصـــه  

  
  ج

  

توان رسید، مگر آن که ریشۀ  هاي آن نمی ندیشهتوان شناخت و به ژرفاي ا هیچ ملّتی را نمی
با  ،هاي او را در نمادهاي اساطیري که در فراسوي حافظۀ آن ملّت جایگزین شده است باورمندي

همواره قابل اعتال و تکامل بوده  ،فرهنگ و تمدن بشري در طول تاریخ .بصیرت و دل آگاهی دریافت
ها و معیارها و  ثبات یافته و رفته رفته با عناصر و ارزش و در انتقال از نسلی به نسلی دیگر دوام و

  .ها داراي وجوه مشترك گردیده است ها و سنّت دیگر جوامع پیوند خورده و از نظر نگرش هاي میراث
ها، باورها،  آیین(در جهان کنونی افراد جوامع مختلف از یک سو با ابعاد گستردة تمدن معنوي 

وسایل ارتباط جمعی و  ،ها رسانه ،ابزارها(یگر با ابعاد وسیع تمدن مادي و از سوي د )دردها، امیدها
یعنی جامعۀ جهانی غیر از امور محلّی و ملّی در سطح . مواجه هستند) مواریث مثبت و منفی مدرنیته

همین جهت هر یک از مسایل آن  ها روبروست و به تمدنو مبتالبه همۀ با مسایل جهانی  المللی بین
   .اي مناسب براي طرح و بسط باشد زمینه تواند می

یکی از مهمترین مسایلی که جامعۀ جهانی امروز با آن روبروست و باید یکی از ابعاد مورد بحث 
شدن زمین،  روبرو شدن جهان با تنگناها و مشکالتی نظیر گرم. قرار گیرد، مسألۀ محیط زیست است

  .حلّ مشکالت جهانی ضروري ساخته استمدیریت جمعی را براي ، ...خشکسالی و  آبی و کم
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یندهاي تمدن صنعتی در جهان امروز با پیامدهاي نامطلوبی براي محیط زیست و سالمت آدمی فرا 
باید دنیاي متمدن صنعتی را به بحث و گفتگو پیرامون از این رو، . و همۀ جانداران همراه بوده است

تواند بستري مناسب براي این منظور  همایش میمسایل زیست محیطی و حفظ حیات فرا خواند و این 
   .باشد

هاي فرهنگی عناصر  پرداختن به مسایل زیست محیطی و آشنا کردن مردم جوامع مختلف با ارزش
و احترام به کرامت انسانی است، وظیفۀ صاحب نظران و خردمندان  که در حقیقت توجه زیست محیطی

آبی و هرز رفتن منابع غیر قابل جانشین، سرنوشت مشترك مواریث منفی مدرنیته و از جمله کم  .است
. رقم زده است ،صرف نظر از موقعیت، زبان و مذهب ،خاکی  یا بخت مشترکی را براي ساکنین کره

همبختی مشترکی که در سطح جهانی از طریق مواریث منفی مدرنیته حاصل شده است، ضرورتاً 
هاي  کند و این خود بدون شناخت ارزش طلب می همگامی مشترك و وحدت را نیز در سطح جهانی

فرهنگی و نمادین عناصر طبیعی و از جمله آب ـ به عنوان مهمترین عنصر زیست محیطی و نمایندة 
ترین آیت الهی و عنصر زیست  با اعتقاد به این نکته که توجه به حیاتی .پیشرو حیات ـ ممکن نیست

، باز گشودن رازها هاي عالم است مشترك همۀ فرهنگ وجههاي فرهنگی آن  محیطی یعنی آب و ارزش
این عنصر حیات بخش را  ةهاي عمیق فرهنگی دربار و رمزهاي نهفته در آن و بازگو کردن نگرش

  .ایم ضروري تلقّی کرده
نندة زندگی در نمادشناسی هاي حیات بخش و تضمین ک آب به عنوان یکی از مهمترین سیستم

هاي جهان و  ترین نمادهاست و در فرهنگ همۀ ملّت ترین و ناشناخته چیدهاي جهان یکی از پی اسطوره
اي رازآمیز  بخصوص در فرهنگ ایران قبل و بعد از اسالم همواره ارزشی نمادین داشته و چونان پدیده

و فراسویی همیشه گرامی و ارزشمند و در باور بسیاري از مردم نماد زندگی و در پیوند با عناصر 
شده و مراسم مذهبی خاص و از جمله قربانی  دن بوده و به صورت توتم پرستش میباروري و زا

  . شده است دربارة آن اجرا می
ارج و سپندي و تقدس آب در جهان باستان به حدي بوده است که در افسانه شناسی کهن و 

اي  به شیوهخوریم که در آنها  از میهاي رازناك و نمادین ب چگونگی به وجود آمدن آن به اندیشه
  .مینوي و آسمانی بودن این عنصر به عنوان اولین مخلوق باز نموده شده است ،نهانگرایانه
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نیز خداوند ابتدا آب و پس از آن آسمان و زمین را آفرید و به هنگام آفرینش عرش خدا  قرآنبر  بنا
در روایات معصومین . ماءال ایام و کان عرشه علی ستّۀ هو الذّي خلق السموات و االرض فی: بر آب بود

یت این عنصر زیست محیطی همین بس که در ارزش و اهم .اهللا انّ الماء اول ما خلق: که نیز آمده است
آمده و در بیشتر آیات خداوند نزول باران را براي احیاي زمین و رویاندن  قرآنبار کلمۀ آب در  59

بی  .شانۀ لطف خود به موجودات معرّفی کرده استگیاه براي انسان متذکّر شده و آن را مایۀ حیات و ن
  .»طعم الماء طعم الحیات« :فرمایند می) ع(سبب نیست که امام صادق 

نمادها و بازگو کردن  راز گشایی عناصر و آیات الهی یک از شناختی هر کاو نهاد و بدون شک کند
دآگاهی تباري و جمعی را آشکار هاي فرهنگ و ناخو اي از دیرینه هاي ازلی مربوط به آنها گوشه خاطره

به همین جهت در این همایش با توجه به نمادهاي جمعی و آنچه همگانی و جهانی است، . سازد می
هاي زندگی فرهنگی و  هاي بشري و کهنترین ریشه اسطورة آب را برگزیده و ژرفترین آزمون

وبارة فرهنگ گذشته را ضمانت جوییم تا حیات د هاي نهفته در این اسطورة روشن را باز می اندیشه
تواند خود را همطراز کهن الگوها و  آن را از دیروز به امروز آوریم و نشان دهیم که انسان می ،کرده

یعنی به پیروي و تقلید از  ي نمادین آن را در خود ایجاد کند؛ها قهرمانان اساطیر سازد و همۀ ویژگی
  .د و حیات تفکّر جمعی را نیز تضمین کندنمونۀ ازلی با بدایت و خجستگی ازلی پیوند یاب

این اساطیر در یک ارتباط دیالکتیکی . هاست اسطوره بخشی به سازي و حیات دایماً درکار باز انسان
هاي آن در  ، زیرا ریشهروند از بین نمیشوند، اما هرگز  با اجتماع دچار تغییر و دیگر گشت صوري می

شناسی اجتماعات  هاي معرفت شناسایی پایه توان از طریق می .برجاست باورهاي جمعی اقوام و ملل پا
بشري تحرّکات فرهنگی را عالمانه ایجاد و به اصالح فرهنگ و بهینه سازي تفکّر جمعی جامعه کمک 

 ترین اسطورة تاریخ حیات است و تقدس و احترام گذاشتن به آن در و روشن کرد و چون آب دیرپاترین
هاي باشکوهی دارد و حتّی گاه شاهد احترام افراطی به  گر جوامع بشري جلوهفرهنگ ایران باستان و دی

هاي این باورمندي را در اساطیر ایران و ملل دیگر  توان ریشه آب بخصوص در ایران هستیم، می
   .هاي مربوط به این باورها با بدایت و خجستگی ازلی پیوند برقرار کرد جستجو کرد و با برپا کردن آیین

است ) آبریزان آبریزگان، آبانگاه،(آبانگان  به آب، جشن هاي مربوط آیین ها و مهمترین جشن از یکی
یت این در علّت اهم. شده است که روز دهم آبان یعنی آبان روز از آبان ماه در ایران باستان برگزار می
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نماد (اسیاب با افر) قهرمان اسطورة نو بارانی(اند که در این روز زو پسر طهماسب  روز نوشته
همچنین زو مردم را به کندن جوي و جاري ساختن آب در نهر . جنگید و بر او پیروز شد) خشکسالی

 .بنابر باوري دیگر خداوند در این روز آب را آفرید .راهنمایی کرد
محیطی مخرّب و زیانبار و بالي خشکسالی در ایران و جهان  ةبا توجه به بحران آب و وجود پدید

اجتماعی در دراز  ـ ه به کاهش ذخایر آبهاي زیر زمینی و سطحی و پیامدهاي زیانبار اقتصاديو با توج
هاي رفع بحران آن انکار  یافتن راه مقدس و توجه به این آیت الهی و ةلزوم آشنایی با این پدید مدت،

اهکارهاي عالمانه با ر ۀبدون شک در کنار مدیریت علمی و استفاده از تحقیقات و ارای .نماید ناپذیر می
آن ضروري ة بهینه از ، مدیریت فرهنگی براي نشان دادن تقدس آب و استفاد هاي علمی استفاده از یافته

آید و بدون  پایدار به شمار می ۀفرهنگسازي یکی از مهمترین مسایل مطرح در توسع .رسد به نظر می
خسارات ناشی از بالي نا  ۀدامنتواند  هاي فرهنگی آب می آگاهی از ارزش ةشک گسترش دایر

 تر کند و خسارت ناشی از آن را که به زندگی آبی را محدود آبی و بی ، کم صداي خشکسالی محسوس و بی
  .بهینه از آب بگشاید ةکاهش دهد و راه را براي استفاد شود، هاي طبیعی وارد می انسان و اکوسیستم

 ۀآب الفباي زندگی است؛ سرچشم: با خود بگوییم اگر هرروز صبح به هنگام اولین استفاده از آب 
شناسم وآب مقدس را دوست  توانم زنده باشم؛ من فرهنگ آب را می زیبایی است؛ من بی آب نمی

توانم به آب احترام بگذارم و  دارم؛ من مسؤولم و حیات من ودیگران به آب وابسته است؛ من می
 به حیات بشري و ایم و شکر این نعمت الهی را گزارده ...ام و قدرش را بدانم؛ من لحن آب را فهمیده

   .ایم زمین کمک بزرگی کرده ةنجات سیار
عناصر زیست محیطی ما را بر آن داشته است که در کنار  ةفرهنگی دربار ۀفقدان هنجارهاي شایست

به مدیریت  )ها تأمین، توزیع و اصالح شبکه(اي  ریزي سازه توجه به مسایل مربوط به مدیریت برنامه
، به آب به عنوان عنصر کمیاب  ریزي فرهنگی نیز بپردازیم و با ایجاد سیاست متوازن بین این دو برنامه

کمبود و بحران آب تالشی فرهنگی را آغاز  ۀو با ارزش توجه داشته باشیم و در جهت کاهش دغدغ
بعد باید در آن حیات رو  هاي حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلبراساس قانون اساسی  .کنیم

هایی که با تخریب غیر قابل جبران آن  از این رو فعالیت.عمومی است ۀوظیف به رشد داشته باشند،
الگوي مصرف آب والحاق یک بند و دو تبصره به  ۀتصویب آیین نام. زمه داشته باشد، ممنوع استمال
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وراي اسالمی با هدف حفظ منابع آبی در مجلس ش 21/8/1380سوم در تاریخ  ۀقانون برنام 133 ةماد
مصرف و تأمین منابع جدید جهت  هاي پر اعمال مدیریت مصرف و کاهش مصرف گروه موجود،

ترین راه براي رسیدن به  اما کوتاه ثّر بوده است،کاري مؤ منابع آبی و بازسازي تأسیسات موجود، ۀتوسع
هاي سنّی مختلف با  عموم مردم در گروه سازي و آشنا کردن الگوي صحیح مصرف به گمان ما فرهنگ

  .ي فرهنگی آب و نشان دادن تقدس آن در جوامع بشري استها ارزش
خداوند را سپاسگزاریم که در سال اصالح الگوي مصرف و مقارن با والدت با سعادت هشتمین  

 تگان وشیف سیل به روي و در ایامی که مشهد مقدس بیش از هر زمان دیگرياختر آسمان والیت 

پژوهشگران و محقّقانی است، میزبان آغوش باز کرده  )ع(ضا الرّ موسی بن علی مشتاقان زیارت بارگاه
اي آب و ارزشهاي فرهنگی آن شرکت  میان رشته واند و در همایش ملّی  هستیم که لحن آب را فهمیده

مردم  ۀنداي ما مشارکت هم .اند هگذاشتنپاسخ  همچون نیاکان خود نداي ما را بیاند و خردمندانه  کرده
 ۀتکرار این واقعیت که آب کهن الگو، مای صحیح از آب است و ۀ فرهنگ استفادةدر تعمیم و توسع

  .است الفباي زندگی حیات و
 هاي فرهنگی آب و ارزش«اي در تحقیقات ادبی با زیر شاخۀ  هاي میان رشته قرار بود همایش پژوهش

شناسی  به همت گروه زبان و ادبیات فارسی و قطب علمی فردوسیاي و یک روزه  به صورت منطقه» آن
نظران ارجمند سبب شد این همایش به همایش ملّی و  ن و صاحبقامحقّ استقبال چشمگیر. شود برگزار

  .ها و نهادهاي ذي ربط و پشتیبانی آنان برگزار شود روز به همت سازمان 3در  اي تبدیل و عمالً میان رشته
 253هاي مختلف،  سایت بهفراخوان به زبان فارسی و انگلیسی ارسال ایش پس از بیرخانۀ همد

. پژوهشگران داخل و خارج از کشور دریافت کرد و خالصه مقاله با موضوعات بسیار متنوع از استادان
مجدداً تنظیم نویسی  پس از ارزیابی اولیه بر اساس معیارهاي چکیده که خالصه مقاله 216 مجموعاز 
اصل  124از میان . انتخاب شد خالصه مقاالت خالصه مقاله براي چاپ در مجموعه 198ه بود، شد

محترم علمی توسط هیأت ـ پژوهشی، بر اساس معیارهاي علمی ، پس از ارزیابی دقیق مقاالت مقاله نیز
اي مقاله بر 25و هاي عمومی و تخصصی  در نشستمقاله براي ارائه به صورت سخنرانی  75همایش، 

ت امکانات اگر محدودی. برگزیده شد) آبان ماه 10و  9(در روزهاي همایش ارائه به صورت پوستر 
  .گمان تعداد مقاالت برگزیده و سزاوار ارائه بیشتر از اینها بود نبود بی
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ساز، بررسی تطبیقی آب در  هاي تمدن مقاالت در محورهاي مختلف، آب در فرهنگ جهانی، آب
 هاي هاي باران خواهی، آب، زن و زایندگی، آب در فرهنگ عامه، ارزش ها و آیین سطورهادیان و مذاهب، ا

هاي همسان و متضاد آب با دیگر عناصر، بررسی سیر  فرهنگی آب در ادبیات ایران و جهان، پیوند
هاي مربوط به آب، نقش اساطیر و عقاید مربوط به آب در فرهنگسازي و  تاریخی و دگرگونی اندیشه

بندي  هاي آب در متون ادبی، بازشناسی و طبقه سازي مصرف آب، تصویرسازي و نمادپردازي نهبهی
از میان مقاالت برگزیده . نوشته شده است... هاي شفاهی دربارة آب، آب و هنر، آب و  و قصه تروایا

. رج شده استد الفباي زندگیل در دفتر او با مسؤولیت نویسندگان محترممقاله  37و ارائه شده تعداد 
  .امیدواریم دیگر مقاالت نیز بزودي در دفتر دوم گردآوري و منتشر شود

دانیم از همۀ دانشورانی که به دعوت ما پاسخ گفتند و این مجموعه را به زالل  بر خود فرض می
امیدواریم این مجموعه سزاوار باغ فرهنگ جاوید . پاك سخنان گواراي خود آراستند، سپاسگزاري کنیم

  .ان باشد و آن را آبیاري کند و طراوت بخشدایر
اعضاي محترم مدیران و  پرخروش و گاه گاه آرام تالش و جویبارقان محقّ زالل اندیشۀ اگر
در فضاي  ـ که نام نیک آنان آرایش صفحات آغازین این مجموعه است ـ همایشهاي مختلف  بخش

بدینسان که  الفباي زندگیشد، این  ري نمیجادانشگاه فردوسی مشهد دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 
اند یا باران و آب  آنان سروده عاشقانۀ پرشور و جذبه رادانم این شعر  نمی. رسید هست به سامان نمی

  . از همه به جان سپاس. سروده است
اي داشته باشم از جناب آقاي دکتر علیرضا عاشوري، رئیس محترم دانشگاه  جا دارد سپاس ویژه

م، شهد و رئیس همایش و از همکار سختکوش و همراهم جناب آقاي دکتر مهیار علوي مقدفردوسی م
همچنین از همۀ همیاران محترم که نامشان زینت بخش جلد این مجموعه . دبیر محترم اجرایی همایش

آرایی این مجموعه همت عالی و زحمات سرکار خانم مرضیه  آرایش فنّی و یکدستی و صفحه .است
  .ل است که از زحمات ایشان سپاسگزارماص دلیري

. خداي را سپاس که آرامش هواي صاف و پاك خدمت به فرهنگ ایران را بار دیگر تجربه کردیم
  .زالل گوارایش نوشمان باد

  دخت پورخالقی چترودي مه
  دبیر همایش
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  ایزد بانوان آب در اساطیر یونان و روم
  

  وحیده سیدي
  وسی مشهدعضو هیأت علمی ـ دانشگاه فرد

  

الي متون اساطیر یونان و روم که وجه غالب آن مرد ـ محوري است،  این مقاله بر آن است در البه
آب داده) مذکّر(پاي ایزد بانوان آب را بیابد که در استحالۀ فرهنگ غرب، یا جاي خود را به ایزدان   رد  ،

المثل، مرتبط با  فی(اگر هم نقش ایزد بانویی اند و یا  اي یافته رنگ و حاشیه ، نقشی کم یا اگر باقی مانده
کاري، وسوسه و شیطنت  تر است، این نقش، همانند نقش حوا در تورات، توأم با فریب پررنگ) آب

  . است
دو نمونۀ متضاد از این دست، آفرودیت، ایزد بانوي آبزاد، الهۀ عشق و زیبایی و دیگري مدوسا، 

نرینه ـ محور  اند که ترس توان گفت اینان دو روي یک سکّه ه میزشت رويِ آبزاد ویرانگر است، ک الهۀ
  .کنند ها نمایان می از عنصر زنانه در فرهنگ یونانی را در چیرگی زشتی در چهره یا کارکرد این الهه

  

  .اساطیر یونان و روم، آفرودیت، مدوسا، ایزد بانوان آب :ها واژه  کلید
  

تمرکز بر کهن الگوهایی همچـون مـامِ اعظـم و دیگـر     نقد اسطوره ايِ زن محور، با : درآمد
چهره هاي مونث و محوري و ایزد بانوان متقدم بر اساطیر یونان، چهرة زنانی چون مدوسـا یـا   
سیرن ها را که در اساطیر متأخرتر یونان پدید آمده و نگاه کردن به چهره شان ، یا گـوش دادن  

می شـده، نتیجـه ي اسـتحاله اي در    ) رق شدنغ ـ  یا  ـسنگ شدن  (به آوازشان باعث نابودي 
 »متن«مادران یا به حاشیه رانده شده و از  ـفرهنگ غرب به ویژه یونان می داند که در آن زنان  

  . پاك شده اند و یا اگر باقی مانده اند، نقشی ویرانگر و مرگبار یافته اند
ت که با انتقاد از یونگ شاعر و منتقد از این جمله متفکرین اس Adrienne Richادرین ریچ 

-Grecoیونـان و روم  ) هژمونیـک (که با برتـري دادن بـه اسـاطیرِ سـلطه طلـب       Fryeو فراي 

Roman     باعث کوچک شمردن و یا پاك کردن نقش زن از چهره ي گذشته ي پـیش یونـانی ،
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pre-Greek         در اساطیرِ غرب شده انـد، ضـمنِ بزرگداشـت و تمرکـز بـر نیروهـاي مادرانـه ي
محورانه ي کلیشه سازي یا جهل نسبت به ایـن نیروهـا را بررسـی     -یري ، ریشه هاي نر اساط
  .کند می

ما در اینجا پس از نگاهی اجمالی به تقسیم بنـديِ متـداول ایـزدانِ آب در اسـاطیر یونـان،      
هاي ایزد بانوانِ آب، یا ارواحِ زنانی را که در ارتباط با آب، خویشـکاري هـاي مرگبـار و     چهره
فریبنده اي یافته اند می کاویم و چگونگی به زیرِ آب رفتنِ و پنهان شدن چهـرة مادرانـه و   گاه 

  .استحالۀ آنان را بررسی می کنیم
  : در مدخلِ ایزدانِ آب چنین آمده ) Bulfinch:1959, 141(در اساطیر بولفینچ 
صرِ مربوط به بودند که بر عنا) Titans(تیتانهایی ) Oceanus and Tethys(اکئانوس و تتیس 

ــد ــر ) Jove )Zeusهنگــامی کــه . آب حکــم مــی راندن ــرادرانش ) زئــوس(ژوپیت نپتــون  –و ب
حکومت تیتانها را سرنگون کرده و قـدرت را بدسـت گرفتنـد،     –) پلوتو(و هادس ) پوزیدون(

  )141: 1959، بولفینچ. (به جانشینی آنها فرمانرواي آبها شد) پوزیدون(نپتون 
خواهد شد در اکثر منابع اساطیر یونان، از نسلِ تیتانهـا، و بـه ویـژه     همان گونه که مشاهده
بر فرازِ همه، الوهیت داشته، به سرعت گذر می شود  Great motherپیش از آن، که مامِ  اعظم 

و داستانهاي مبسوط و مفصل ، مربوط به دورانِ فرمانرواییِ زئوس و بـرادرانش اسـت کـه بـر     
از همین رو، در کتـاب اسـاطیر بـولفینچ، اکئـانوس و تتـیس      . ه دارداساطیرِ یونان و روم سیطر

مدخلِ مستقلی به خود اختصاص نداده اند و تنها به ذکر نامی از آن دو بسـنده شـده و اولـین    
است که هـم نسـل و بـرادرِ    ) Poseidonپوزیدون (عنوانِ فرعیِ مدخلِ ایزدانِ آب از آنِ نپتون 

ر اساطیر یونان، دست کم دو نسل دیگر که اولـین آن ایـزد   گویی پیش از آنان، د. زئوس است
حال نگاهی می اندازیم به فهرستی که از ایـزدانِ آب  . بانو، مام زمین است، وجود نداشته است

  .محوري ، به ویژه از نسلِ پوزیدون به بعد، آشکارتر شود ـ بدست می دهند، تا سلطه ي نرینه
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  :محور یونان در منابعِ گوناگون –یر نرینه فهرستی از ایزدانِ آب در بافت اساط
   Neptune (Poseidon)) پوزیدون(نپتون  -1

هـر چنـد   (» .ایزد اصلی آبها بوده است) پوزیدون(» نپتون«: آمده 142در کتاب بولفینچ ص 
نماد ) در همین منبع به نسلِ پیش از او نیز اشاره اي کوتاه شده، نقش عمده به عهدة همو است

نیزه ي سه شاخه اي است که وي با آن صخره هـا را در هـم مـی شکسـته،      tridentقدرت او 
او اسـب را آفریـد و   . توفانها را فرا می خوانده و ساحل دریاها را به لرزه در مـی آورده اسـت  

اسب هاي خود او سم هاي برنجی داشتند و یالهاي زرین ، . مسابقات اسبدوانی به راه انداخت
را بر فراز دریا می راندند و در مقابل او آرام می شدند، در حالیکه هیوالهـاي  که کالسکه ي او 

آشکار است که این ایـزد آب قـدرت خـود را در    . دریا در گذرگاه او جست و خیز می کردند
جاي دیگري بولفینچ ، اشاره می کند کـه زئـوس بـراي    . جهت ویرانگري به کار می برده است

پس از دستیابی به آتش توسط پرومته، از نپتون مدد می گیرد او با  مجازات آدمیان روي زمین،
فرمان طغیانِ رودها و ایجاد زمین لرزه ها و فرو ریخـتنِ آب اقیانوسـها بـر سـاحل، گلـه هـا،       

چنان که تمام سطح زمین را آب فرا ) 25ص . (انسانها، خانه ها و معابد، همه را ویران می کند
ماهیان بر فرازِ شاخه هاي درختـان شـنا   . یا شود، دریايِ بی ساحل گرفته، همه جا تبدیل به در

این نیـرويِ سـخت ویرانگـر را،    . می کنند و گرگها در میانِ گوسفندان، همچنین شیرها و ببرها
اما، نیرویی باالتر توجیه می کند و آن نیرو، قانونِ مجازات آدمیان است، آدمیانِ به گنـاه آلـوده،   

  )24: 1959، نچبولفی(در عصرِ آهن 
حقیقت و شرف و تواضع از میانِ آنان رخت بر بسته . سیلِ گناه آدمیان را در بر گرفته بود«

آنـان شـکمِ زمـین را    . بود و در عوض ، حیله و تزویر و خشونت و آز به جايِ آن نشسته بود
اي شکافتند تا از دلِ آن سنگ هاي فلزي چون آهن و طال استخراج کننـد و بـا آن سـالحه    می

جنگی بسازند، میهمان در خانۀ دوستش ایمن نبود و زن و شوهر و خواهر و برادر به یکـدیگر  
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امـا نکتـه    »... پسران آرزويِ مرگ پدران را می کردند تا وارث آنان شـوند و  . اطمینان نداشتند
یانِ به ویـژه خـدا   به مراتب بزرگتر در میان خدایان ـ  این جاست که مگر تمامِ این ها با ابعادي

ـ   و در مورد خود زئوس، خداي خدایان، به دفعات بی شمار ـ  به کرّاتـ نسلِ زئوس و نپتون  
  مصداق نداشت؟ 

اساطیرِ یونان سراسر سرشار از خیانت هاي زئوس و روابط او با ایزد بانوان و زنانِ زمینـی  
  ) 18: 1959، بولفینچ. (است

که بر تخت نشستنِ زئوس، خـود، حاصـل    اگر سخن از دشمنیِ میان، پسران و پدران باشد
و تیتانهـا از  ) کرونوس(نبردي سخت و ویرانگر میان او و برادرانش از یک سو و نسلِ پدرش 

کـه طـی آن زمـین لـرزه هـایی      ) 16: 1959، بـولفینچ )(  Rosenberg: 8-10. (سوي دیگر است
چون سالحهاي آتشین سخت، زمین را می لرزانده و کوهها از جاي کنده می شده و آتشفشانها 

به همه سو پرتاب می شده و سرانجام نسل تیتانها سرنگون شده، و زئوس جانشـین پـدر مـی    
شود و جهان را میان خود و دو برادرِ دیگرش پوزیدون و هادس تقسـیم مـی کنـد، خـواهران     

به  گویی که قانون و عدالت در میان ایزدان و آدمیانِ روي زمین. سهمی از این غنیمت نداشتند
دو گونه ي متفاوت حکم می کند و آنچه برايِ آدمیـان، گنـاه شـمرده مـی شـود و مسـتوجب       
: عقوبت، برايِ ایزدان، امري عادي و طبیعی تلقی می شده، و این تقسیم بنديِ دو شقیِ قـدرت 

/ ایزد بانوان و از دیگر سو ایزدان / محکوم، به گونه اي مضاعف از یک سو میانِ ایزدان / حاکم
، یـا  )زئوس(همسر ژوپیتر Juno) هرا(ایزد بانوان، همچون جونو. ان مشاهده می شده استآدمی

همان . باید شاهد خیانتهاي همسر می بوده و یا اگر اعتراضی می کرده، مجازات می شده است
  . گونه که آدمیان به خاطر انجام اعمالی، مشابه ایزدان، با سیلی ویرانگر مجازات می شوند
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یونان ، داستانی از پوزیدون نقل می شود که در آن کینه توزي و بـی عـدالتی و    در اساطیرِ
هر دو ) ایزد بانويِ خرد(و آتنا ) نپتون(پوزیدون : زن ستیزيِ او نمایان می شود، به این مضمون

  )269: 1940، همیلتون. (از شهرِ آتن بودند» حمایت«مدعیِ 
آید که در آن هر یک می باید نشان مـی داده کـه    به این ترتیب رقابتی میان آن دو پدید می

با نیزه ي سه شاخه اش ضربه اي بـه صـخره ي   ) پوزیدون. (بیشتر به این شهر بهره می رسانَد
اکروپولیس می زند که از شکاف ایجاد شده آبِ شور بیرون می زند که به چـاهی عمیـق فـرو    

آتـن در معبـد    »اکروپـول «او در قلـۀ   .اما آتنا کاري به مراتـب بهتـر انجـام مـی دهـد     . ریزد می
درخت زیتونی می رویانَد، ارزشمندترین درخت در میانِ یونانیان، درختـی کـه    »پاندروسوس«

 Cecropsدر قبال این هدیه ي نیکو، سـکْروپس  . درخششِ  آن، شکوه آتن را از دور می تاباند
انتخاب شده بوده، شهر آتن را از  که به عنوانِ داور) 296: 1375، فاطمی(نیاي مردم آتن، ـ  شاه

پوزیدون به شدت خشمگین می شود و مردم شهر را با فرسـتادنِ سـیلی   . آنِ آتنا اعالم می کند
  )269: 1940، همیلتون. (خانمان برانداز تنبیه می کند

  . اندنیازي به پرسش نیست که در این میانه مردم شهر چه گناهی داشته
تان،در رقابت میان این دو ایزد، رأي زنان نقش عمده اي بازي در روایت دیگري از این داس

آن گونه که ادیت همیلتون نقل می کند، زنان در آن دوران همچون مـردان، حـق رأي   . می کند
از آنجا . تمام زنان به ایزد بانو، آتنا رأي می دهند و تمامِ مردان به ایزد آب، پوزیدون. داشته اند

اما مردان، همران با پوزیـدون ، از  . تر از مردان بوده،  آتنا برنده می شودکه تعداد زنان یکی بیش
این پیروزيِ زنانه بسیار آزرده شدند؛ و در حالیکه پوزیدون رهسپار شده بود تا آن سـرزمین را  

هر چند با ایـن حـال،   . زیرِ سیل غرق کند، مردان تصمیم گرفتند تا رأي را از زنان پس بگیرند
  )269، همان. (را برايِ خود نگاهداشت آتنا شهرِ آتن
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قاطعانـه رد   Rabinowitz )(P.38اگر چه این ادعايِ همیلتون در کتابِ تراژدي یونـان اثـرِ   
امـور نقـشِ اساسـی داشـتند،       خالصه کالم این که، گر چه شهروندان آتنـی در ادارة «: شود می

ه بردگان، خارجیها و به ویـژه  دموکراسیِ آتنی به مفهوم حکومت توسط تمام مردم نبوده چرا ک
زنـان  . زنان، شهروند محسـوب نمـی شـدند و در فعالیتهـاي سیاسـی شـهر شـرکت نداشـتند        

آنان در مجلس ). astoi(نامیده می شدند  »زنانِ شهر«نام نمی گرفتند، اگر چه » شهروندانِ آتن«
)the Assembly (      وکراسـی  حضور نداشتند و نـه در هیئـت منصـفه، کـه فعالیتهـاي خـاصِ دم

حاضـر  ) به نامِ خـود (در واقع، آنان نمی توانستند در دادگاه از طرف خود . محسوب می شدند
شوند، و از زنانِ محترم در چنین تشریفاتی حتی نام برده نمی شد، بلکه از آنان تنها در ارتبـاط  

  . و در نسبت ایشان با شهروندانِ مذکر سخن می رفت
محـدودي در اختیـار داشـتند، گـر چـه هنگـام ازدواج       وانگهی در آتن، زنـان پـول بسـیار    

  )همان. (اي با خود می بردند که در صورت طالق با آنان به خانه پدري باز گردانده می شد جهیزیه
  . بیند در داستان دیگري نیز پوزیدون به مدوسا تجاوز می کند، اما این مدوساست که عقوبت می

Medusa  ها مدوسا یکی از سه خواهرِ گورگونGorgons آنان دختران یکی از ایـزدانِ  . بود
آب بودند، و دور از سرزمین هايِ آدمیان در جزیره اي در دورترین اقیـانوس  ) پیشین ـ  فرعی(

 Sthenoو ) بلنـد پـرواز  ( Euryaleدو تا از ایـن خـواهرانِ گورگـون یعنـی     . زندگی می کردند
بـر طبـقِ روایتـی،    . میرا بـود ) نگاهبانـ  ملکه(نامیرا بودند، اما سومین خواهر، مدوسا ) قدرت(

مدوسا، دختري بود با زیبایی خیره کننده، که چون روزي، پوزیدون، ایزد آبهـا، در معبـد آتنـا،    
الهۀ خرد، به او تجاوز کرده بود، آتنا گیسوانِ او را که تا آن هنگام طرّه هاي زیبایی بودنـد، بـه   

یا اصـوالً  (یدند و هر گاه مردي نگاهی از سرِ عشق مارهایی تبدیل کرد که به دور خود می پیچ
  .به چهره او می انداخت، در دم بدل به سنگ می شد) نگاهی

 نکـه یا اثبـات  يبـرا  اسـت  محـور  ــ  زن نیمنتقد شواهد از ی دیگرکی شد نقل که یداستان
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) Pre - Greek( یونـان ی ــ  شیپـ دوران  زنِ يها تیشخص دادنِ جلوه دگرگون با ونانی ریاساط
مسـخ   کریـه و  همچون مدوساي آبزاد، آنان را از چهره هایی لطیف و زیبا، بدل به چهره هایی

جهـل   سخن دیگرشده می کنند که با نگاه کردن به آنان، مردان به سنگ تبدیل می شوند، و به 
  .را لباسی موجه و تمثیلی می پوشانند otherخود از جنس دیگر 

  : محورانه نسبت به زن را اینگونه توضیح می دهد ـ این نگرش مرد) 92، 2006(تایسن 
        او بـه . محسـوب مـی شـود    »دیگرـ   غیر«در هر حوزه اي که مرد ساالري حاکم است، زن 

رانده شده و بـا او برخـورد شـیئی گونـه میشـود و هویـت او تنهـا از طریـق تمـایز و                 حاشیه
یعنی آنچـه کـه او نـدارد و مـردان          . ف میشودتفاوتی که با معیارها و ارزشهاي مذکر دارد تعری

  .ندارند
ژي مردسـاالري دارد، بـه   ریشـۀ عمیقـی در ایـدئولو   ) اروپایی ـانگلیسی  (تمام تمدن غرب 

طوري که ، مثال، در زنان بی شمار اساطیر مردساالر یونان و هیوالهاي مونث ادبیات کالسـیک  
ردساالرانه از نقش حوا در کتـاب عهـد عتیـق    تفسیر م. و اساطیر یونان و روم مشاهده می شود

به مثابۀ سرچشمه و مسبب گنـاه و نـابودي در جهـان، و نمـود نقـش زن بـه عنـوان        ) تورات(
  .دست هستند موجودي غیر منطقی در فلسفۀ سنتی غرب، تنها چند نمونه از این

در مورد ریشه هاي شخصیت پوزیدون بحث هاي متضادي نیز شـده، نظیـر ایـن کـه اگـر      
باید  ،او پیش از این ،سالح سه شاخه ي او را یادگاري از نماد آذرخش بدانیم، در این صورت

فرضیه اي جالب تر هم می تواند چنین باشد که او زمانی روح مذکّرِ . خداي آسمانها بوده باشد
خداي زمین که با ضربه اي بر آن، چشمه اي می جهانده هر چند باید  یعنی ،باشد باروري بوده

یاد می کننـد ولـی   » لم یزرع«و » بایر«ه خاطر داشته باشیم که در حماسه ها از دریا با صفات ب
که (این جهیدن و جهاندن به خوبی با ویژگی پوزیدون که با اسب مرتبط است همخوانی دارد، 

و نیز با شخصیت شـهوترانِ او، چـرا کـه    ) یا آفرینشگر اسب است یا اسب ها را ظاهر می کند
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  )Morford, 2007: 159. (روانشناسی نماد غرایزِ رام نشده است اسب در
  ): Oceanus(اکئانوس  -2

 همان طور که در مدخلِ پوزیدون ذکر شد، تیتانِ خدايِ آبها بوده، به این معنی که از منظـرِ 
ایـن تیتـان   . نسبت به او تقدم داشته و پوزیدون جانشین او شـده اسـت   ،زمانی ترتیب و توالی

یانوس، به صورت کمربندي از آب تصویر می شده که گرداگرد زمین مسطح مسکونی خدايِ اق
  )Morford, 2007: 159. (را فرا گرفته

  
و در منـابع  . همچون رودي آرام و بی آزار، مرزِ ارضِ مسکون را مشخص می کـرده اسـت  

نی نرفتـه  سـخ ـ آن چنان کـه در مـورد پوزیـدون      ـ  از خشونت او، نظیر هسیود، هومر یا اُوید
گویی این عصرِ متأخرتر آهن است که هم انسانها را خشن و جنگجو کرده و هم خدایان . است

داسـتانی بـه تفصـیل     Tethysخـواهرش   ـ  که از این تیتان و همسـر  است  توجه در خور . را
خـواهر،  ـ   ، اکئانوس نسل پیشین وفادار به همسرباز هم بر خالف پوزیدونِ متأخر و .یابیم نمی

  .همواره با این همسر است که بر آبها فرمان می راند
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  :همراهان و ملتزمین رکابِ پوزیدون -3
  . nymphsیا همان نمف ها  )Oceanids(اکئانیدها  -الف 

   که همان طور که از نامشان پیداست، فرزندانِ اکئانوس هستند، لیکن چون زمانـۀ حکومـت
اینان کـه شمارشـان هـزاران اسـت،     . ی کنندخدمت م» جانشین پدر«پوزیدون است، در رکابِ 

پسر، چون پریانِ آبها در رودها، دریاها و چشمه ها جاي دارند و گاه میرا  3000دختر و  3000
  )Houtzager, 2003: 84,177,247. (هستند

  :و همان گونه که گفته شد، نقشی کمرنگ دارند و از این میان، تنها سه نفر نامدارترند 
که نپتـون او را بـه همسـري گرفـت، در عـین ایـن کـه دسـت از         ، Amphitriteامفیتریت، 

که چون زئـوس و پوزیـدون    ،Thetis تتیس، دیگري. هوسبازي هاي دیگر خود نیز بر نداشت
 Peleusاز وصلت با او منصرف شدند و او با  ،دانستند، فرزند او از پدر قدرتمندتر خواهد شد

و سومین اینان کـه  . نامدارِ ایلیاد، در جنگ تروا است آشیل، قهرمانِ: ازدواج کرد که حاصلِ آن
کـه اولـیس    ـ  غول یک چشم ـاست که پولی فم، سیکلوپ   ،Galatea گاالته، نامی به هم زده،

چشمش را کور کرده بود و به مجازات آن ده سال در دریاها سرگردان بود، عاشق او  یک همان
  .شده بود که خود داستانِ دیگري است

و در هـر  . هاي آب یا اکئانیدها، شمار زیاد دارند و اهمیت کـم  نه که دیدیم، نمفهمان گو
  . رو، تنها در رکابِ پوزیدون هستند

  . پوزیدون بر صحنۀ آبهاهوسبازانه چنین است یکه تازيِ 
 Mnemosyneفرزنـدانِ زئـوس و    نـد و خواهر 9ها هستند که )میوز(گروه دیگر موز  -ب 

مونث، ارواحِ الهام بخش شـاعران و هنرمنـدان هسـتند کـه بـه       هاي نِتیتاکه ) خاطره، حافظه(
، که گر چـه نبودشـان   )Morford, 2007: 131. (جاي دارند نهي برخی در چشمه هاي پیر گفته

دنیا را خشک و بیروح می کند، بودنشان را هم افالطون در آرمانشهر خود بر نمـی تابـد زیـرا    
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به جنون می کشاند، پس اهـل خـرد را آن بِـه کـه از اینـان      کل جامعه را  -جنونِ مسريِ اینان 
افالطـون در  . (دوري کنند و بهتر آن که دیگران را نیز از سرشت جنونِ زده ي آنان بیاگاهاننـد 

باشـد کـه    hysteriaیعنی  hysterectomyکه این می تواند یادآور ریشۀ واژه ) 35، 1366: دیچز
 .شـود  که با خارج ساختنِ آن، جنون هـم مـداوا مـی    ون استي منشأ جن مثابهدر آن زهدانِ زن به 

)Guerin: 2005, 228(  
  آب زشت رويِ/ ایزد بانوان زشت خوي  -4
، تولّد افرودیت پـس   Hesiodبر طبقِ قولِ هسیود : افرودیت، الهه ي عشق و زیبایی ـ  الف 

و به دریا، از کف ا رجولیت کرونوس، و انداختن عضو شاز اخته کردنِ اورانوس، توسط فرزند
  . خون آلود و آغشته به جنایت، پدید آمد

. بـه معنــايِ کــف گرفتــه شــده  Aphrosنــام او از واژه ي یونــانی . ي جنایــت اولـین ثمــره 
)Morford, 2007: 179 (   هر چند افالطون در سمپوزیوم، قائل به افرودیت دیگري هـم هسـت

. ده و اولی را عشق روحانی مـی دانـد  حاصل ش Dioneکه زمینی تر است و از پیوند زئوس با 
به هر روي، افرودیت، در داستانهاي گوناگونِ اساطیر یونان نقش اغواگر و ویران کننده اي دارد 
که زیبایی اش بیشتر میل به نابودي انسانها دارد و خودخواهی او گاهی به نابودي یک سرزمین 

زمین تروا به خون و آتش کشیده شـد  می انجامد، آن چنان که در جنگ  تروا رخ داد و کلّ سر
فقط براي اینکه افرودیت براي برنده شدن اش در مسابقه ي زیبایی به پاریسِ بی خبر از همـه  

  .ي زیباترین زنِ جهان را داده بود که هلن بود و همسر منالئوس -رشوه  -جا، وعده 
یاري هسـت،  تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، و از این دست نمونـه هـاي بسـ   

آهنگـر لنـگ و زشـت رويِ خـدایان، و     ) Hephaestus(نظیر وصلت آفرودیت با هفائیسـتوس  
، فـاطمی (، خـداي جنـگ،    Aresروابـط او بـا آرِس   . خیانت او به همسر، از همان آغازین دم

  .داستانهايِ مفصل دیگري می طلبد) 283: 1375
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هسـتند، تعدادشـان    )Morford, 2007: 161(که دخترانِ فورکیس و کتو : گورگون ها ـ   ب
و هموست که چنان کـه  . ، میرا است)نگاهبان ـملکه  (سه نفر است که از آن میان یکی، مدوسا 

او که از زیبایی فراوانی برخوردار است، آنگاه که . شرح آن رفت، قربانی تجاوز نپتون می شود
د و آتنا، الهه ي خرد و صلح، او در معبد آتنا الهه ي خرد است، مورد تجاوزِ نپتون قرار می گیر

موهاي زیباي او را بدل به مارهاي پیچان می کند و چشمان او نیـز  : را چنین مکافات می دهد
  )Morford, 2007: 549(. بنگرد، بدل به سنگ می کند –! با عشق؟ ـ هر مردي که به او
گیرد  نه به دست می، نیايِ هرکول، با یاريِ آتنا، سپري براق، چون آی Perseusپس پرسیوس 

و تنها با نگاه کردن به آینه به مدوسا نزدیک می شود و بدونِ اینکه به چهره ي او نگاه کند، سر 
  .از تنش جدا می کند و پس از ماجراهایی آن را به آتنا هدیه می دهد

همان طور که مالحظه می شود، مدوسا جهل و ترسی نمادین را از جنس زن می نمایاند که 
  . حذر کردن از او و نگاهش، و سر از تن جدا کردنش می توان بر آن فائق آمد تنها با
ها  کشاند و کشتی که آواز خوش شان، ملوان ها را به قعر دریا می ـ ها Sirensسیرن ها  ـ  پ

ق ها پرندگانی بودند که سرشان به شکل زن بـود و از جزیـره اي در اعمـا   این. کرد را غرق می
دادند، چنان که ملوانان، از خود بیخود شده و خود و کشـتی را   لپذیر سر میهاي د دریاها، نغمه

باز هم سـخن  . به صخره ها می زدند و اطراف شان پر از استخوان هاي سپید قربانیان شان بود
  .از قربانی گرفتنِ زنان است، این بار با نغمه هاي فریبنده

ورکیس، که زمانی پري دریایی بـوده  ، دخترِ خداي دریاي قدیم، ف Scyllaغار اسکیال  ـ  ت
)Morford, 2007: 532(  امفیتریت و به خاطرِ حسادت)Amphitrite (  همسر پوزیدون بدل بـه

هیوالیی شده، با شش سرِ سگ و دوازده پا، که با آنهـا ملوانـان را چنـگ مـی زده، و از درون     
  .د آنها را خوردنفر را ربود و در غارِ خو 6کشتی شان می قاپیده، از کشتی اولیس 
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 ,Morford(نـام دارد،   Charybdisخطر دریایی دیگـر، صـخره اي در هیئـت زنانـه،      –ث 

نزدیـک  . که روزي سه بار آبهاي تنگه را می بلعید و سپس آنها را قـی مـی کـرد    )532 :2007
شدن به این صخره، به معناي مرگ حتمی بود و اولیس براي نجات خـود از ایـن خطـر، غـارِ     

  ) یاد آور داستان مار غاشیه! (را برگزید اسکیال
 "Snatchers"/ قـاپ زن  «، هارپی ها  Pontusاز دیگر نوادگانِ خدايِ دریا  ـ  ها هارپیـ   ج

بـه   )Morford,2007: 162(هستند که سرشت خشن و ظـالمی دارنـد، کـه در ادبیـات و هنـر      
  .آفرین هستندصورت پرندگانی با سرِ و چهره ي زنانه ظاهر می شوند که وحشت 

مالحظه می شود که پوزیدون، خداي اصلی دریا، با ظلم و خشونت همـراه اسـت،   : نتیجه 
زمین لرزه، توفان دریاها از اوست و قدرت او در ارتباطش با اسب و گاو وحشی نمایـان مـی   

داستانهاي دریایی اغلب توسط دریانوردان بافته شده که پـر از تخیـل و مـاجرا اسـت، و     . شود
هاي  محور خود می نگریسته اند، ترسها و تیرگی ـ  این دریانوردان به دریا از دیدگاه نرینهچون 

  .جهلِ خود را منتسب به ارواحِ هراسناك مونث آب می کرده اند
محور مادر زمین  ـ  ي زن کنیم که اولین ایزد، مونث است، که اندیشه در هسیود، مالحظه می

ها  مطالعات تطبیقیِ باستانشناسی و پیکره. نمایاند آغازین، می ي قدرت الهیِ مام زمین را به مثابه
. از جوامع ابتدایی نیز، شواهد فراوانی براي اثبات اولویـت ایـزد بـانو مـادر فـراهم مـی سـازد       

)Morford,2007: 59(  
زمین خلق شد و در جوامعِ پـدر سـاالر    ـ  اورانوس خداي آسمان نیز توسط ایزد بانو مادر

زمین به زمانهاي بسـیار دور و اولیـه بـاز     ـ  پرستش مادر. صلی را به عهده گرفتنقش خداي ا
و از آن روست . بشر معطوف به زمین و حاصلخیزي آن بود توجه گردد که در آن دغدغه و  می

با بارانِ رحمت خوانده می شود،  hieros gamosکه پیوند مقدسِ زمین و آسمان، که در یونانی 
  .در کرت الهه مادرِ قدرتمندي پرستش می شده. الهی تجلی می یابد
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پرستش ایزد بانوي زمین داراي ابعاد مهم بسیاري است، خـواه ایـن تجلـی آسـمانی داراي     
  .نقش اصلی باشد، خواه نه، الهام بخشِ ایزد بانوان دیگر است

را ، استخوانهاي مام اعظم بود که نسل بشر )نوح مانند(اساطیري  همان طور که پس از سیلِ
  )Rosenberg, 2007: 12. (از نو ساخت

تنها زوج باقی مانده از توفان، پیرا و دیوکلیون، هراسان و سرگردان، در کوهی، پس از      
فرونشستن نسبی آبهاي سیل، از هـاتفی مـی شـنوند کـه تنهـا راه تجدیـد حیـات نسـل بشـر،          

پشت سرشان بوده تا  ـ  زمینسنگهاي ـ برپاداشتن مراسم آیینی انداختن استخوانهاي مام اعظم  
  . از آنها آدم سبز شود

این نداي ناخودآگاه ذهن بشر است که از اعماق جان او برخاسته و تنها راه رستگاري او را 
گوش سپردن به نداي مادینه جان وجود او می داند تا بر خشونت جنگ، چه گرم و چه سـرد  

  .  آوردپیروز شود و صلح و آرامش را براي بشریت به ارمغان 
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