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 دهچکی

الگویی  های اساطیر ملل مختلف به دلیل بنیادهای کهنروایت

هایی بدون  ها، داستانو ریشه در ضمیر ناخودآگاه انسان

بلکه ارتباطی تنگاتنگ میان این ، ارتباط با یکدیگر نیستند

اساطیر وجود دارد. اقوام گوناگون بر اثر زمان، مکان و 

اقعیت هایی متفاوت از یک وجغرافیای خاص دریافت

تواند با نظریه بینامتنیت ای دارند که این امر میاسطوره

گیری از روش باشد. در این پژوهش با بهره همخوانی داشته

های تحلیلی و هدف بازنمایی و بیان ویژگی -توصیفی

ایِ رستاخیز نباتی در ایران و مشترک میان دو روایت اسطوره

متنیت، این مصر )کیخسرو و حورس(، براساس نظریه بینا

های که این دو روایت، ویژگی  است  نتیجه به دست آمده

. به این مشترکی داشته و از بسیاری جهات همگون هستند

، «ارتباط با خورشید»، «نحوه تولد و پرورش یافتن»ترتیب، 

رستاخیز »، «دشمن و نابودگر»، «وجود و حضور الهه باروری»

های  از گزاره «دگانیاری رساندن به مر»و  «گیریو انتقام

باشد. از دستاوردهای اصلی مشترک میان این دو روایت می

های مشترک برای دست این پژوهش، بررسی و تحلیل ویژگی

 ای است.میان این دو روایت اسطوره یافتن به بینامتنیت،
 

مصر، رستاخیز نباتی، تحلیل  اساطیر ایران و ها:کلیدواژه

 بینامتنی، کیخسرو، حورس.
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Abstract 
Because of archetypal foundations and roots in 

the human’s unconscious; mythical narratives 

of different nations are not stories without any 

relations to each other,also there is a link 

between this mythology. Different nations have 

different perception from a mythical reality due 

to time, space and geography which it would be 

consistent with the theory of intertextuality. 

Deep intakes can be found from texts which 

were formed according to myths, with using the 

theory of intertextuality. According to this 

theory No texts is independent to other texts 

and each text is aintertexual of primeval texts. 

In this research with using attributive-analytical 

and the purpose of demonstration and showing 

the mutual features between these two mythical 

narratives, vegetal resurrection in Iran and 

Egypt( Keikhosrow and Horus), according to 

intertextuality theory, this result has been 

achieved which these narratives have mutual 

features and in so many cases they have 

assimilation. in this way, “the way of birth and 

growth”, “connection with sun”, existence of 

the goddess of fertility”, foe and terminator”, 

resurrection and  vendetta”, “ assist the dead 

ones” are propositions of these two narratives. 

Achieve intertextuality from Analysis of mutual 

features is the main accomplishment in this 

research. 

 

Keywords: Iranian and Egyptian mythology, 

vegetal resurrection, intertexual analysis, 

Keikhosrow, Horus. 
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 مقدمه

توان به عناصری مشابه دست با بررسی اساطیر می

های پای عنصری خاص را در اسطوره یافت یا ردّ

های اقوام مختلف سراغ گرفت. یکی از راه

-بررسی اساطیر، توجه به عناصر بینامتنی اسطوره

ای هاست. لوی استروس، اسطوره را چون صفحه

ندن های موسیقی به هم پیوسته و قابل خوااز نت

 ،داند و معتقد است عناصر یک اسطورهمی

 (788: 7488)احمدی،  .سایر اساطیر است ۀشناسند

پیوند و  عاملی برای ایجادعناصر بینامتنی 

هیچ . »استهمانندی میان اساطیر ملل مختلف 

آغازی وجود ندارد؛ همواره یا تداوم است یا 

تکرار؛ همیشه یا دگرگونی است یا تقلید. امّا 

 تکرار، دگرگونی و تقلید بر چیزی از پیشتداوم، 

شوند. اصول بینامتنیت نیز موجود استوار می

است. به   ها شکل گرفتهبراساس همین گزاره

اصل اساسی بینامتنیت،  ۀتر، بر پایعبارت دقیق

ها همواره  هیچ متنی بدون پیش متن نیست و متن

)نامور مطلق،  .«شوندهای گذشته بنا میبر پای متن

ژولیا کریستوا برای نخستین بار واژه  (21: 7450

باختین، « وگوییمنطق گفت»بینامتنیت را معادل 

ها به وگویی میان متنبرای ارجاع به رابطه گفت

توان گفت بینامتنیت در عین حال گیرد. میکار می

، زیرا باشد میعلت آن نیز  ،که معلول متن است

دهد که  یای ارجاع مدر این زمان هم به پدیده

پس از شکل گرفتن متن، آن را به متون دیگر 

ای جاری در تکوین دهد و هم پدیدهپیوند می

  (66 -61: 7457)خسروی شکیب، متن است. 

 های مربوط به اسطوره باروری درروایت

های مختلف، جریان دارد. در اساطیر سرزمین

ها، خدایانی موسوم قلب هر یک از این اسطوره

اند که مرگ و باتی قرار داشتهبه خدایان ن

رستاخیز آنان یادآور و نمادی از زمستان و بهار 

های آیینل، همه ادیان در اص»است.  طبیعت بوده

متمرکز بر گرد پرستش و قربانی د، انباروری بوده

کردن ادواری فرمانروایی مقدس که تجسد 

خدایی میرنده و زنده شونده، الوهیتی خورشیدی 

داد میتی رمزی با الهه زمین تن دربود و به وصل

مرد و به وقت بهار تجسد و هنگام خرمن می

عصاره همه تقریباً  ،یافت. این افسانهدوباره می

رستاخیز  (1: 7483)فریزر،  .«اساطیر عالم است

ترین ترین و عمدهخدایان نباتی، از جمله مهم

و این امر  دشوها محسوب میاین آیین ویژگی

های م در اساطیر باروری سرزمینیک اصل مه

توان به سیاوش و مختلف است. در این مورد می

اوزیریس اشاره کرد که رستاخیز نباتی این دو 

شود. در از وجوه مشترک آنان محسوب می ،ایزد

رستاخیز سیاوش، کیخسرو و رستاخیز  ،این میان

 گیرد.اوزیریس، حورس مورد توجه قرار می

و در واقع بازتابی از داستان سیاوش و کیخسر

اسطوره یکی از ایزدان در آسیای غربی است. 

گشت. میشد و دوباره بازایزدی که شهید می

گردد و با میرد، آنگاه کیخسرو برمی سیاوش می

بازگشت خود به این جهان همچون ایزدی گیاهی، 

  (266: 7483)بهار،  .آوردبرکت و نعمت می

 وری ـان، حضـرانیـانی ایـاه آرمـش خسروـکی
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در ) تاریخ و حماسه ملی گسترده در اساطیر،

 شهریاری. »دارد (است شاهنامهشمار شهریاران 

که زاده شدن، پرورش، خویشکاری و  است

-میطبیعی تاریخی و تا حدی فرافرا او فرجام کار

تحولی عظیم  . او به راستی نویددهندهباشد

 (64: 7485پور، )اسماعیل .«است

ترین خدایان این مهم صری نیز،در اساطیر م

ای با نیروهای آفرینش و حاصلخیزی دیار به گونه

نیز با  کیش کهن اوزیریس و نداهپیوند داشت

گذشت زمان از کیش مرده به کیش باروری و 

 (27 :7419)ایونس،  است. هحاصلخیزی تبدیل شد

-اوزیریسرا از جمله خدایان باستانی غالت می

پیوند داشته و اسطوره این  که با باروری دانند

خدای نباتی باچرخه زایش، مرگ و تولد دوباره 

در پیوند است. تولد دوباره و به نوعی رستاخیز 

است. حورس، « حورس» او فرزند اوزیریس نیز

مصری به معنی  7شکل التین گرفته شده از حور

 –شاهین  او را چهره و نامی است، که نیایشگران

  (709 :)همان .نامندخدا می

با توجه به وجود مسائل بینامتنی میان 

توان میان آیا می: مطرح است سؤالاساطیر، این 

رستاخیز نباتی ایزدان ) ایاین دو روایت اسطوره

روابط بینامتنی و (، گیاهی در ایران و مصر

اشتراکات قابل توجهی یافت که ارزش مقایسه و 

 باشد؟ داشته را تحلیل

پژوهش مورد  که - سؤالپیش فرض این 

این است که با توجه به  -نظر بر آن استوار است

-ای میبررسی و تحلیل این دو روایت اسطوره

دست یافت که زمینه شباهت و  توان به اشتراکاتی

کند. این نزدیکی این دو اسطوره را فراهم می

کوشد چگونگی و میزان این پژوهش می

 اشتراکات را بررسی کند. 

 

 پیشینه پژوهش

های فراوانی صورت حوزه بینامتنیت پژوهشدر 

توان به کتاب، است. در این میان می گرفته

 از ها و کاربردهادرآمدی بر بینامتنیت: نظریه

اثر گراهام  بینامتنیتبهمن نامور مطلق، همچنین 

جو و مقاالتی چون آلن، ترجمه پیام یزدان

« فریدون»بینامتنیت دو متن: نقد تطبیقی داستان »

 از محمد« شکسپیر« شاه لیر»شاهنامه و در 

اشاره کرد   (7457)خسروی شکیب و همکاران 

بررسی تطبیقی میان این دو متن، موجب که 

شود که این های مشترک میکشف گزاره

در « بینامتنیت»اشتراکات برای نشان دادن قطعیت 

 ترین دستاورد این مقاله است. این دو متن، مهم

داستان سیاوش از شاهنامه  روابط بینامتنی میان»

از آزاده  «فردوسی و تعزیه مجلس شهادت امام

هایی از که در این پژوهش شباهت (7481)دلیر 

یا، پیشگویی آینده، ؤجمله وجود خواب و ر

تاریکی خورشید پس از مرگ قهرمان و ... وجود 

بودن شاهنامه در بسیاری « متنزیر»دارد که بیانگر 

-ز جمله این متن تعزیه میاز متون بعد از خود ا

گفتمان شاهنامه  تأثیربندی این مقاله جمع باشد.

بر روی گفتمانی است که متن تعزیه را به وجود 

 است. آورده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.Hor 

 



 4931  ، بهار41پیاپی  ،دوم، شماره سوم ، سال«ادبی و بالغیهای فصلنامه پژوهش» 42

 

در زمینه اسطوره ایزدان نباتی و رستاخیز 

مقاله  :کرد توان به این موارد اشاره آنان، می

سجاد اثر ، «یاوش، مسیح )ع( و کیخسروس»

که نتیجه حاصل از این مقاله، (، 7488آیدنلو )

سیاوش و ، ای تطبیقی میان مسیح )ع(مقایسه

ترین و قابل  است. در واقع پر اشتراک کیخسرو

ترین کسانِ روایت سامی و ایرانی، حضرت تطبیق

که  عیسی )ع(، سیاوش و کیخسرو هستند، چنان

سیمای این سه تن در قالب گویی زندگی و 

ها، مضامین و الگویی واحد و براساس ویژگی

همچنین در  است.باورهای مشترک پرداخته شده 

سیاوش، اوزیریس و »تطبیقی  -مقاله تحلیلی

محمود رضایی دشت ارژنه و همکاران  از «آتیس

های ، به بررسی و تطبیق خویشکاری(7450)

ریس و )سیاوش، اوزی مشترک خدایان یادشده

از بسیاری جهات که است  آتیس( پرداخته شده

همگون هستند. هر سه خدا با سرسبزی و طبیعت 

ای ای مستقیم دارند. در کنار این خدایان الههرابطه

ساز مرگ و رستاخیز آنان وجود دارد که زمینه

شود )در این قسمت به کیخسرو و حورس می

است( و هر سال برای اشاره کوتاهی شده 

روری و سرسبزی طبیعت، آیین مرگ و با

رستاخیز هر سه خدا در موسم سال نو برگزار 

اما در این میان براساس نظریه شود. می

پژوهشی مستقل در مورد تحلیل  ،امتنیتـبین

راکات کیخسرو و حورس )رستاخیز نباتی ـاشت

است  های ایران و مصر( صورت نگرفتهورهـاسط

وارد ـگر مـاز دیاضر را ـن امر پژوهش حـکه ای

 گرداند. ز میـمتمای

 بینامتنیت، رویکرد نظری پژوهش

ابتدا از  2توان گفت بینامتنیتدر واقع می

مایه گرفت. از دیدگاه  4شناسی سوسور نشانه

زبانی ترکیبی از دال و مدلول  ،سوسور، نشانه

یک به  است. او معتقد بود دال و مدلول هیچ

به واسطه رابطه بلکه ، خودی خود نشانه نیستند

شوند. با هم به نشانه تبدیل می آنها ساختاری

نکته مهمی که سوسور در پیوند با بینامتنیت 

مطرح کرد، این بود که نشانه زبانی به خودی 

خود بی معناست و تنها به واسطه تقابل با دیگر 

یابد. ها در چارچوب نظام زبان معنا مینشانه

 ( 428: 7489، به نقل از مکاریک ،)جان استوت

اندیشمند بزرگ دیگری که رویکرد بینامتنیت، 

، میخاییل باشدمی بیش از دیگران وامدار او

ترین دستاورد او در پیوند با است. مهم 3باختین

بینامتنیت، مکالمه باوری است. باختین بر این 

باور بود که هیچ اثری به تنهایی وجود ندارد. هر 

فته و خود را مخاطب اثری از آثار پیشین مایه گر

یک بستر اجتماعی کرده و در پی دریافت پاسخی 

 ایها همه مکالمهفعاالنه از سوی آنان است. گفته

به آنچه بیشتر گفته  آنها و معنا و منطق هستند

به وسیله  آنها شده وابسته است و شیوه دریافت

 (40: 7489)آلن،  .دیگران در آینده خواهد بود

ادبی و زبانشناسی متن،  امروزه در نظریه

بینامتنیت اصطالحی رایج است که توسط ژولیا 

 وضع گردید. براساس 60در اواخر دهه  9کریستوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

2. Intertexuality 

3. Ferdinand de Saussure 

4. Mikhail Bakhtin 

5. Julia Kristeva 
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بلکه با  و مستقل نیستاین نظریه، هیچ متنی بسته 

سایر متون پیوندی تنگاتنگ دارد. کریستوا عنوان 

را مبتنی بر نظریات نقد جدید در آرای « بینامتنیت»

وگویی باختین سوسور و منطق گفت زبانشناسی دو

اصطالح بینامتنیت او را اغلب »است.   مطرح کرده

گیرند که منظور اشتباهاً به عنوان روشی در نظر می

تالقی متون با همدیگر است امّا کریستوا از آن 

گذر »منظور او  .تری را در نظر داردمطلب جالب

« های دیگرها به یک نظام نشانهاز یک نظام نشانه

  (35: 7483)مک آفی،  .است

با توجه به اینکه کریستوا واضع این عنوان در 

نظریه و نقد ادبی جدید است امّا افراد دیگری از 

، 8، هارولد بلوم1، ژرار ژنت6ارتجمله: روالن ب

پردازان و منتقدان نیز از نظریه 5مایکل ریفاتر

 (78: 7489)آلن، . هستند نظریه بینامتنی

هارولد بلوم، بینامتنیت را برخالف نظر 

داند. او براساس عقده در شعر جاری می ،باختین

« پدر شعری»ادیپِ فروید در هر زمانی به یک 

ه شاعران پس از او وامدار ک است هاعتقاد داشت

حتی اگر شعر را نخوانده باشند. ، هستند خوان او

از دیدگاه او، شاعران با برگرفتن و سپس 

های متون پیشین، این پندار را مایهدگرگونی درون

آورند که شعر آنان از پیشینیان متأثر پدید می

که چنین نیست. روالن بارت از نیست، در حالی

که در بنیان گرفتن بینامتنیت دیگر کسانی است 

نقشی اساسی داشت. بارت هیچ متنی را اصیل 

بر این بود که هر متن،  او دانست و نظرنمی

هایی برگرفته از ها و نقل قولای از نوشتهآمیزه

مراکز مختلف فرهنگ است که هیچ یک اصالت 

 ( 41: 7488)رضایی دشت ارژنه،  ندارند.

جمله کسانی  ژرار ژنت و مایکل ریفاتر از

ساختگرایان به بینامتنیت  هستند که از منظر

 ،پرداختند. آنان معتقد بودند که براساس بینامتنیت

کل ادبیات دارای الگوهای عام است که فقط 

ژرف  امایابد روساخت آنها در آثار مختلف تغییر می

  (48)همان: ساخت اساساً ثابت و نامتکثّر است. 

پرداز نظریه ،(7540)در این میان ژرار ژنت 

معاصر فرانسوی، نظریه بینامتنیت را ادامه داد و 

این زمینه نظرات متفاوتی از کریستوا اظهار  رد

 الواح بازنوشتنیکتاب  م7518در سال  ژنتکرد. 

را در مورد بینامتنیت نوشت. او در پایان این 

کتاب بیان کرد که دو گونه ساختارگرایی در 

 آن دوم ۀگون که تنی استیاف ،خواندن متن گستره

منطق روشی است که لوی استروس در کتاب 
است، یعنی به یاری متنی  به کار برده اساطیر

ای( دیگری را خواند متن )اسطوره ،ای()اسطوره

  (408 -472: 7488)احمدی،  .و معنا کرد

بینامتنیت ژنت نسبت به بینامتنیت کریستوا 

 ،تری گستردهگستره متفاوتی دارد. بینامتنیت ژنت

)نامور تر و دارای ابعاد محدودتری است. یافتهنظام

 (.89-81: 7486مطلق، 

حال که شناختی اجمالی از بینامتنیت به 

دست آمد، براساس این نظریه وجوه مشترک 

 ی ـاتـان نبـز خدایـورس، رستاخیـسرو و حـکیخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

6. Roland Barthes 

7. Gerard Genette 

8. Harold Bloom 

9. Michael Riffaterre 
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)سیاوش و اوزیریس(، در ایران و مصر بررسی و 

 شود.تحلیل می

 

 رستاخیز نباتی

های مختلف نباتی، قداست خاصی در جلوه

رسیدن بهار از دل  زندگی بشر دارند. آنها با فرا

شوند و در بالند، بارور میآیند، میخاک بیرون می

-گرایند و جان میکم به زردی میموسم سرما کم

سپارند، بشر با دیدن تکرار این پدیده، توانی 

شود. زنده ها متصوّر می فراانسانی برای رستنی

شود که انسان ها سبب میشدن مجدد رستنی

نامیرا بداند. از این  ابتدایی آنها را چون خدایان

ام جهت است که گاه به شکل خدایان در میان اقو

بر  (762: 7485)موسوی، یابند. مختلف تقدّس می

همین اساس در قلب هر اسطوره باروری، 

قرار دارند که  70خدایانی موسوم به خدایان نباتی

مرگ و رستاخیز آنان نمایانگر زمستان و بهار 

است. این خدایان سرشتی گیاهی  طبیعت بوده

 و بسیار دارند که با طبیعت پیوندی استوار داشته

یکی از »اند. مورد احترام مردمان گذشته بوده

های مربوط به های آیینمشهورترین تجلّی

ی در اساطیر مربوط به همین ایزدان نباتی باززای

 (18: 7450)خجسته، «. )گیاهی( است

سیاوش نیز به عنوان نمونه ایزد نباتی در 

-ای که تمامی ارزشاساطیر ایران، همچون دانه

پرورد، به زیر زمین ل خود میهای بشری را در د

رود و پس از طی کردن مراحلی، به صورت می

کیخسرو، پادشاه آرمانی اسطوره و حماسه نمود 

همچنین  (708: 7485)شکیبی ممتاز، کند. پیدا می

در اساطیر مصری مرگ اوزیریس به عنوان یک 

ایزد نباتی، نمایانگر مرگ و خشک شدن گیاهان 

زندش حورس( نماد است که رستاخیز او )فر

زنده شدن و سرسبزی دوباره گیاهان به هنگام 

)روزنبرگ، باشد.  طغیان رود نیل در فصل بهار می

7415 :47) 

وجود ایزد نباتی، توجیه انسان عصر باستان 

از مرگ و زندگی مجدد گیاهان در فصل بهار 

های ملل مختلف نیز است که این امر در اسطوره

های هش به ویژگیجریان دارد. در این پژو

مشترک رستاخیز وجودی سیاوش در اساطیر 

های مصری، از منظر ایران و اوزیریس در اسطوره

 شود.بینامتنیت پرداخته می

 

 و تحلیل وجوه مشترک بررسی

های گوناگونی را در ها و شاخصهتوان ویژگیمی

ارتباط با رستاخیز خدایان نباتی در نظر گرفت. در 

ترین م با بیان و تحلیل بنیادیکوشیاین مقوله می

های کیخسرو و حورس به عنوان نماینده شاخصه

به نوعی  ،رستاخیز نباتی در اساطیر ایران و مصر

 ای دست یابیم.بینامتنیت میان این دو روایت اسطوره

 

 . تولد و نحوه رشد یافتن4

توان برای این دو اولین ویژگی مشترکی که می

وه تولد و رشد یافتن ای بیان نحروایت اسطوره

این دو رستاخیز نباتی ایران و مصر است. 

 ی ـکیخسرو و حورس، از همان ابتدای تولد و حت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

10.Vegetation gods  
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گردند که از این قبل از آن دچار مشکالتی می

 .مشابه هم هستندمنظر بسیار 

هنوز  -گیسفرزند سیاوش و فرن -کیخسرو

شود. در کشته می او است که پدر به دنیا نیامده

توان گفت کیخسرو بعد از مرگ پدر به واقع می

 آید.دنیا می

افراسیاب، پدر فرنگیس بعد از کشتن 

دختر خود و فرزند او  داردقصد  ،سیاوش

یکی از  - شاهنامه. در از بین ببرد)کیخسرو( را 

أثر از ب حماسی ایران که متاترین کتمهم

 است.  نیز به این امر اشاره شده –هاست اسطوره

 م کینــــزنیدش همی چوب تا تخـ

 وم از ایران زمینــــــبریزد در این ب

 ـاوش درختــــنخواهم زبیخ سیــ

 نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت
 (2467 -4/2467 :7414، شاهنامه) 

ن پیرا)در این میان با وساطت وزیر افراسیاب، 

همسر و فرزند پذیرد و ، این امر تحقق نمی(ویسه

 د. یابنمرگ نجات می سیاوش از

 ـان منــاگر شــــاه روشن کند جـ

 ـوان منـــفرستد ورا ســــوی ایــ

 گر ایدون که اندیشه زان کودک است

 دک استــهمانا که این درد و رنج ان

 ـدـبمان تا جـــــدا گردد از کالبــ

 ـدـدو ساز بـــبــــبه پیش تو آرم 
 (2373 -4/2376: همان) 

به واسطه  بعد از تولد کیخسرو، افراسیاب

کند و نظر میاز کشتن فرزند سیاوش صرف پیران

شود پرورش این کودک به دست شبانان سپرده می

 ای که از اصل و نژاد خود خبردار نگردد. به گونه

 ان گروهـمداریــدرش اندر می

 رستش به کـوهبه نزد شبانان ف

 بدان تا نداند که من خود کیَم

 بدیشان سپـــرده ز بهر چیـَم
 (2367 -2362 :)همان  

به صورت  با وجود این مسائل، کیخسرو

 یابد.پنهانی و به دور از چشم دشمن پرورش می

، نیز های مربوط به رستاخیز نباتی مصردر اسطوره

ند توان به نحوه تولد و رشد یافتن حورس فرزمی

اوزیریس اشاره کرد. زمانی که ایزیس از مرگ 

شود، برای یافتن همسر خود )اوزیریس( آگاه می

پردازد و بعد از یافتن به جستجو می همسرجسد 

او با نیروی جادویی که دارد با همسر مرده خود 

گردد. و از او صاحب فرزندی می شودمی همبستر

تهاجم که بسیار در  ایزیس )مادر(، این نوزاد را

به صورت  خود قرار دارد، )دشمن( عموی« ست»

آورد. همچنین های بوتو به دنیا می پنهانی در باتالق

برای پنهان داشتن از چشم دشمن )ست(، تا زمانی 

که به بلوغ برسد و شایسته تاج و تخت شود، او را 

 (84-89 :7419)ایونس، کند. در نیزار پنهان می

بعد از  هر دو این افراد، کیخسرو و حورس،

 شوند.)خدایان نباتی( متولد می خود مرگ پدران

یک امر طبیعی است زیرا  رسد این امربه نظر می

باید مرگی صورت پذیرد تا رستاخیزی در پی آن 

 ایجاد شود.

 

 . الهه باروری )مادر(2

باروری در کنار خدایان نباتی از دیگر  ۀوجود اله

س های مشترک میان کیخسرو و حورویژگی
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 ،این امر در داستان مرگ خدایان نباتی .است

 سیاوش و اوزیریس و در رستاخیز وجودی آنان

 قابل مشاهده است. نیز

معموالً هر خدای نباتی، زوجی در کنار خود 

 گاه مادر، خواهر یا معشوقه او ،دارد که این زوج

. این زوج که خود نیز الهه باروری است، باشدمی

کند تا سپس را فراهم میزمینه مرگ خدای نباتی 

رستاخیز نباتی شود.  موجبهای فراوان با مویه

 (53: 7413)بهار، 

زنانی وجود دارند که هر  ،در داستان سیاوش

-کدام به نحوی نقش الهه باروری را بر عهده می

گیرند. از میان این زنان )مادر سیاوش و سودابه( 

کرد.  توان به همسر سیاوش، فرنگیس اشارهمی

توان سودابه می ،چند در داستان مرگ سیاوشهر

)نامادری سیاوش( را عامل اصلی مرگ او دانست 

ای به گونه ،اما نقش فرنگیس نیز قابل توجه است

و باشد میپدر او عامل اصلی مرگ سیاوش  که

همچنین نقش سوگواری کردن برای خدای نباتی 

های الهه باروری برای ترین نقش)یکی از مهم

دن خدای نباتی بعد از مرگ( را فرنگیس برگردان

 .بر عهده دارد

 آمد خــروشز خان سیاوش بر

 جهانی ز گرسیوز آمـــد بجوش

 ندـز سر ماهـرویان گسسته کم

 خراشیده روی و بمــــانده نژند

 ـوی کردند بازـهمه بندگان مــ

 فرنگیس مشکین کمـــند دراز

 برید و میان را بگــیسو ببست

 غــوان را بخستفندق گل اره ب
 (2492 -4/2499: 7414، شاهنامه)

به  این الهه باروری،ترین خویشکاری مهم

وجود آوردن رستاخیز خدای نباتی است که این امر 

 رسد.از طریق به دنیا آمدن کیخسرو به انجام می

ایزیس، نقش ، ای مصردر روایت اسطوره

دارد.  مصر ای در رستاخیز خدای نباتی کننده تعیین

ایزیس، خواهر و همسر اوزیریس بوده که خود نیز »

است.  ای داشتهدر باروری طبیعت نقش برجسته

گندم و  که شدایزیس بانوی غالت سبز خوانده می

)رضایی دشت ارژنه،  .«جو خودرو را کشف کرد

های اوزیریس )خدای نباتی(، با حیله (5: 7485

شود. ایزیس تمام مصر را کشته می« ست»برادرش 

در نهایت جسد او را  ،گرددبه دنبال اوزیریس می

برای لحظاتی با و  یابددر داخل تنه درختی می

کند و با او زنده می همسرش را جادوی خود

آورد. حورس را به دنیا میسپس شود و همبستر می

 ترین خویشکاری این الههدر این روایت به عمده

 ت. اس اشاره شدهنباتی( ایجاد رستاخیز خدای )

های شود که الههدر هر دو روایت مشاهده می

باروری نقش مادر رستاخیز خدایان نباتی را بر 

 عهده دارند.

 

 . ارتباط با خورشید و درخشندگی9

خدا با نور و  –ارتباط این دو فرزندان شاه 

هایی است که درخشندگی نیز از دیگر زمینه

 گردد.می میان آنان اشتراک موجب

ن آغاز، شهریاری نورانی و کیخسرو از هما

 ایاو به اندازه چهره است. شدهدرخشان شمرده 

گویی از خورشید که  است منوّر توصیف شده

باشد. او نمادی از نور، روشنایی  گوی سبقت برده
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افراسیاب نماد کل ظلمت و  .و خورشید است

روزی و کیخسرو نماد نور و آفتاب و آزادی تیره

پیروزی خیر و ، ی کیخسرواست. در واقع پیروز

 :7485پور، )اسماعیل نیکی بر بدی و ظلم است.

 پایان زندگی در سیاوش) نیز شاهنامهدر (63 -69

-از پروردگار خود درخواست میو هنگام مرگ 

چون خورشید  که کسی پیدا شود او از نسل کند

به این شاخصه وجودی کیخسرو (، رخشدبد

 است.  اشاره شده

 با کردگــــارسیاوش بنالـید 

 ردش روزگارـکای برتر از گـ

 یکی شاخ پیدا کن از تخم من

 چو خورشید تابنده بر انجمن
 (2421 -4/2428: 7414، شاهنامه)

)یکی همچنین در هنگام نخستین دیدار گیو 

این پادشاه با کیخسرو،  مشهور ایرانی( پهلواناز 

به صورت جوانی زیبا و نورانی در کنار  آرمانی

 ت.اس ی درخشان توصیف شدهاچشمه

 ای دید تابان ز دوریکی چشمه

 آرام پوریکـی ســـرو باال دل

 ـرّه ایــــزدیـز باالی او فــ

 پدید آمـــد و رایت بخــردی
 (4728 -4740 :)همان   

امر  کیخسرو دارای فرّه ایزدی است و این

در . »باشدمی درخشندگی و زیبایی اوی برای عامل

تافت، پیش آمد و  ه ایزدی از او میکه فرّحالی

پیران )ویسه( را نماز برد و پیش او ایستاد. زیبایی 

کودک، پیران را سخت خوش آمد و از تابش و 

)ثعالبی،  .«روشنایی وی بسیار در شگفت شد

7412 :737)  

-ای مهمدر سراسر تاریخ مصر نیز به گونه

. اندترین خدایان این دیار با خورشید پیوند داشته

های مصر همه با طبیعت پیوند  کیهان شناخت»

با  ها کهانتداشتند. در این کیهان شناخت

و این نظام  پیوند داشت ،شهریاری خورشید

براساس یگانگی خورشید و همه نیروهای دیگر 

این امر  (44: 7419)ایونس،  .«است صورت گرفته

مصریان او را  .کند در مورد حورس نیز صدق می

، خدای آسمان و خورشید و ماه را خدا –شاهین 

خوانند و احتمال دارد حور از چشمان او می

باشد. در آیین  چنین ترکیبی به وجود آمده

حورس نماد خورشید است. او با  ،مصری

های خورشیدی و نظام اوزیریس پیوند اسطوره

دارد و به نوعی اسطوره مرگ اوزیریس و زندگی 

را تبیین  حورس، همان طلوع و غروب خورشید

 (701 -774: )همانکند. می

در این  ارتباط خدایان نباتی با طبیعت به

مرگ است. به این صورت که  مبحث اشاره شده

 و نابودی و خدای نباتی نمادی از زمستان

نمادی از بازگشت بهار، او  رستاخیز بازگشت و

 طلوع دوباره خورشید و گرما است.

  

 . دشمن و نابودگر1

ایِ رستاخیز نباتی، ایت اسطورهدر هر دو رو

 اصلی نابودیعامل  دشمنانی وجود دارند که

 شوند.خدای نباتی محسوب می

در داستان کیخسرو دو فرد مظنون اصلی 

مرگ سیاوش هستند که هر دو رابطه 

 خویشاوندی با سیاوش و کیخسرو دارند. 



 4931  ، بهار41پیاپی  ،دوم، شماره سوم ، سال«ادبی و بالغیهای فصلنامه پژوهش» 41

 

 . گرسیوز1-4

 ،گرسیوز اگر در داستان سیاوش عامل مرگ او را

بدانیم، ارتباط خویشاوندی او را باید  ر افراسیاببراد

که طوس  زمانی در داستان مادر سیاوش جویا شد.

یابند و دختری زیبا را در بیشه می دیگر پهلوانان و

او اشاره به کنند، می جوواو پرس در مورد نژاد

-تورانی بودن خود و داشتن خویشی با گرسیوز می

ها با کیکاووس بعداست که  یهمان ،کند. این دختر

 آورد.کند و سیاوش را به دنیا می ازدواج می

 بدو گفت من خویش گرسیوزم

 ریدون کشد پروزمـــبشاه آفـ
 (4/49 :7414، شاهنامه)

ای کینه دلیلدر داستان سیاوش، گرسیوز به 

و تغییر دادن  که از سیاوش به دل دارد، با بدگویی

های ذهنیت افراسیاب نسبت به سیاوش، زمینه

 د.کنمرگ او را فراهم می

 همی بود گرسیوز بـد نشان

 ز بیهودگی یار مردم کشـان

 که خون سیاوش بریزد بدرد

 کزو داشت درد دل اندر نبرد
 (2290-2297: )همان  

 . افراسیاب1-2

عامل ، )یکی دیگر از عامالن مرگ سیاوش

پدر فرنگیس همسر سیاوش و ) ، افراسیاب(اصلی

 است. (رونیای مادری کیخس

 م افراسیابــــــبه مــادر هم از تخ

 که با خشم او گم شدی خورد و خواب
 (3/2171: )همان

-سیاوش به توران زمین پناهنده می زمانی که

با  ،داردمیشود و دست از جنگ با افراسیاب بر

در این میان با حسادت  اماکند دختر او ازدواج می

تن سیاوش، گرسیوز و ترس افراسیاب از قدرت یاف

 شود. نقشه قتل او توسط افراسیاب ریخته می

نیز  دشمن حورس )رستاخیز نباتی مصر(

، «ست»همانند کیخسرو، پیوند خویشی با او دارد. 

. باشدمی عموی حورس و برادر مادر و پدر او

گب )خدای زمین( و نوت )خدای آسمان(، چهار 

اوزیریس، ایزیس، ست و  فرزند به دنیا آوردند؛

)فرزند ارشد گب و نوت( به  تیس. اوزیریسنف

)ست(  اثر حسادت برادر بر امارسد پادشاهی می

بر  شود،که موجب مرگ و نابودی اوزیریس می

فرمانروایی  اونشیند و به جای تخت پادشاهی می

حورس با مغلوب کردن  ،در نهایت اماکند. می

 را ، حق خود )پادشاهی به جای اوزیریس(«ست»

 (44-43: 7413)هارت، گیرد. از او می

توان مشاهده کرد ها میدر تحلیل این روایت

که این دشمنان، رابطه خویشاوندی و پیوند 

 دارند.آنان رستاخیز  خدایان نباتی وخانوادگی با 

 

گیری )مبارزه با دیو . رستاخیز و انتقام1

 خشکسالی(

بعد از مرگ خدایان نباتی، رستاخیزی به وجود 

 ه نوعی بازگرداننده وجود این خداآید که ب می

ترین این ویژگی از جمله مهمشود. محسوب می

 .ها و اشتراکات کیخسرو و حورس استویژگی

رستاخیز نباتی در  ایِدر روایت اسطوره

ایران، وجود کیخسرو رستاخیزی برای خدای 

 ت.نباتی )سیاوش( اس

 ز خاکی که خون سیاوش بخورد
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 ز گرددر آمد درختی ـبه ابر انـ

 ـــها چهر اوــنگاریده بر برگـ

 ک آمد از مهر اوـهمی بوی مش

 (76 -3/71: 7414، شاهنامه)

بعد از مرگ ناجوانمردانه سیاوش تا پیدایی و 

برنایی کیخسرو زمانه عجیبی است که سرشار از 

فساد، تباهی، کشتار شهر سوزان و ویرانی است. 

ر های بد و اهریمنی در روزگاهمه این نشانه

رسد. در این میان کیخسرو کیخسرو به اوج خود می

همچون ایزدی گیاهی، برکت و نعمت و استقالل 

آورد و افراسیاب را که دیو خشکی است از بین می

افراسیاب  (69-66 :7485پور، )اسماعیلبرد. می

نمادی از یک دیو خشکسالی است که با کشتن 

ز از خدای نباتی، سرسبزی طبیعت و آبادانی را نی

نیز با یورش افراسیاب به  شاهنامهبرد. در بین می

-میایران، هفت سال خشکسالی دامن ایران را فرا

شوند ای که خاک و گیاهان پژمرده میگیرد به گونه

 شود.و دیگر از باران و سرسبزی خبری نمی

کیخسرو در نبرد با اژدهای »به همین دلیل 

را به خشکسالی )افراسیاب(، سرسبزی و طراوت 

 (93: 7485)رضایی دشت ارژنه،  .«گرداندمیایران بر

 برآراست بر هر سوی تاخــــتن

 ندیـــــد ایچ هنگام پرداختـن

 همی سوخت آباد بوم و درخـت

 به ایرانیان بر شد آن کار سخـت

 ز باران هوا خشک شد هفت سال

 دگرگونه شد بخت و برگشت حال

 شد از رنج و سختی جهان پر نیاز

 د برین روزگـــــــار درازبرآم

 (4071 -3/4020: 7414، شاهنامه) 

س از نبرد کیخسرو با افراسیاب )اژدهای پ

-خشکسالی(، در انتها پیروزی بهار به انجام می

در هیئت رستاخیز سیاوش، همان  کیخسرورسد. 

سازد و با بارش باران، محقق می کارکردهای او را

 .دبخشایران را دیگر بار طراوت می

 چو تاج بزرگی به ســر برنهاد

 ـاج و او نیز شـادتازو شاد شد 

 بهر جای ویرانی آباد کــــرد

 ـم آزاد کـردـدل غمگنان از غ

 ــاران ببارید نمـاز ابر بهـــــ

 مـز روی زمین زنگ بزدود غـ

 جهان گشت پر سبزه و رود آب

 سر غمگنان اندر آمد بخـــواب

 شتی شد آراستهـزمین چون به

 واستهخ داد و ز بخشش پر ازز 
 (76 -3/20: 7414، شاهنامه) 

اوزیریس نیز از خدایان باستانی غالت است که 

با باروری و کشاورزی پیوند دارد. بعد از مرگ به 

رود و رستاخیز وجودی سرزمین مردگان می

و قدرت  او اوزیریس با به بر تخت نشستن فرزند

ندگی جدید یافتن فرعون جدید و دستیابی او به ز

خواهی با انتقام گرفتن و کین یابد. این امرتحقق می

مرگ  عامل، عموی خود که «ست»حورس از 

 ،گیرد. حورسانجام میاست،   اوزیریس بوده

خدای گیاهی و  -رستاخیز نباتی وجود اوزیریس 

شود و به مبارزه با خشکسالی و  پیروز می -باروری

و برادر  ست عموی حورس»پردازد.  ناباروری می

های مصری نماد خشکی و اوزیریس در باورداشت

ناباروری است و با نابود کردن برادرش، خشکی و 

)ارشاد،  .«کندسرما را بر سرسبزی و خرمی چیره می
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مرگ اوزیریس نمایانگر مرگ و خشک  (28: 7489

شدن گیاهان و رستاخیز او نماد زنده شدن دوباره و 

ان رود نیل در فصل سبز شدن گیاهان به هنگام طغی

مرگ و رستاخیز در  (47: 7415)روزنبرگ، بهار بود. 

مایه غالب در همه مراسم های خود، بنشکل ۀهم

 باشد. این ویژگی عامیانه دوره زمستان و بهار می

از جمله اشتراکات مهم میان این دو  توانمی را بارز

 رستاخیز نباتی در ایران و مصر دانست.

 

 ردگان. یاری دهنده م1

های کیخسرو ترین ویژگیاین ویژگی یکی از عمده

هر دو رستاخیز نباتی  شود.و حورس محسوب می

گردند تبدیل به افرادی جاودانه میدر ایران و مصر، 

 رسانند.که به آدمیان پس از مرگ یاری می

 شاهنامهکیخسرو یکی از پادشاهان خاص 

همه ای که دارد از بر اثر اعمال عرفانی . اواست

گردد. این پادشاه در شهریاران این اثر ممتاز می

کند و گیری میاوج قدرت از موقعیت خود کناره

پردازد و در نهایت با  به راز و نیاز و عبادت می

به عنوان یکی از  گشتن،رفتن به کوه و ناپدید 

شود و نقشی در آینده دارد که جاودانان ظاهر می

به سوشیانس در  وی»باید در رستاخیز ایفا کند. 

دهد و در نبرد نهایی برانگیختن مردگان یاری می

 -پیوندد. کیخسرو به نوعی الگوی شاه به او می

رسیدن  ،پیغمبری است که پایان کار او به راستی

: 7485پور، )اسماعیل .«به پایگاه انسان کامل است

در اوستا نیز با تکریم و احترام بسیاری  (10 -17

ا جایی که در شمار جاودانان و تشده از او یاد 

است. در متون پهلوی،  پیروان آیین راستی آمده

 –عالوه بر فضایل فوق، از یاوران سوشیانس 

)خاتون است.  محسوب شده –موعود زرتشتیان 

 (47: 7450آبادی، 

حورس نیز به نوعی الگوی حق و حقانیت 

« ست»ای که بین او و شود. در محاکمه معرفی می

صدای »خدایان حورس را »شود، میبرگزار 

شناختند و از گناهانی که ست بدو « حقیقت

 نسبت داده بود تبرئه شد و به شهریاری دست

حورس بعد از  (271: 7419)ایونس،  .«یافت

 ،شود و اوزیریس اوزیریس فرمانروای مصر می

شهریار مردگان و جهان زیرین است. در اینجا نیز 

قابل توجه نباتی( )خدای  همراهی حورس با پدر

شود از آن که او فرمانروای مصر می است. زمانی

به معنی حورس « نب تاوی -پا -حور»پس، 

گیرد. اوزیریس با گسترش سرور دو جهان نام می

-گرایی، فرمانروای دنیای بعد از مرگ میحورس

خطر از تاالر داوری به شود و مردم برای گذر بی

حورس ، برند. در اساطیرحورس پناه می

درگذشتگان را به حضور اوزیریس راهنمایی و 

. ندکدر توزین رفتار بد و نیک آنان نظارت می

 ( 720-727 :)همان

مبحث هردو شهریار به عنوان شهریار  در این

نیز  هاشوند و در رستاخیز انساننیک شناخته می

نقش اساسی بر عهده دارند. حورس به عنوان 

ان، برای سنجش جهان مردگدر فردی که مردم 

برند و کیخسرو نیز یکی به او پناه می خود اعمال

از جاودانانی است که در پایان جهان، برای 

سازی در روز ها و فرشکردنوسازی زمین و انسان

 .رستاخیز بازخواهد آمد
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 گیرینتیجهبحث و 

کیخسرو و حورس از جمله فرزندان خدایان 

هستند  نباتی ایران و مصر )سیاوش و اوزیریس(

-رستاخیز این خدایان یاد می که از آنها با عنوان

 ،ایساخت این دو روایت اسطوره شود. در ژرف

های ها و خویشکاریتوان شاهد ویژگیمی

های به ویژگی حاضرمشترکی بود. در جدول 

پرداخته  ه آنهابنیادینی که در طی این پژوهش ب

 شود.شده، اشاره می

ده میان این دو های مشترک ذکر شاز ویژگی

 ،ای رستاخیز نباتی در ایران و مصرروایت اسطوره

اساطیر از  توان به این امر دست یافت کهمی

هستند  های بینامتنی قابل توجهی برخوردارویژگی

بر همین اساس هیچ متنی مستقل از متون دیگر  و

تواند بینامتنی از متون پیشین هر متن می .نیست

ن بعدی مؤثر واقع شود. بر باشد و خود نیز در متو

اند با توجه به همین اساس نگارندگان توانسته

نظریه بینامتنیت  ،های میان این دو روایتهمسانی

و ارتباط نزدیکی که میان اساطیر ملل مختلف 

وجود دارد به یک نوع همسرایی و همخوانی میان 

 ای دست یابند.این دو روایت اسطوره
 و حورس اشتراکات کیخسرو.  4جدول 

 حورس )مصر( اشتراکات کیخسرو )ایران(

بعد از مرگ 

سیاوش، به دور از 

چشم دشمن و 

 پنهانی

نحوه تولد و 

)بعد  بالندگی

 از مرگ پدر(

بعد از مرگ 

اوزیریس، به دور 

چشم دشمن و  از

 پنهانی

 فرنگیس، همسر

مادر  سیاوش،

 کیخسرو

الهه باروری 

 )مادر(

همسر و  ایزیس،

خواهر اوزیریس، 

 مادر حورس

دارای فرّه ایزدی، 

نماد رستاخیز 

خدای نباتی و 

بازگرداننده آفتاب 

 و بهار

 

ارتباط با 

خورشید و 

 نور

نماد خورشید در 

آیین مصری. 

مرگ اوزیریس و 

زندگی حورس 

نماد طلوع و 

 غروب خورشید

افراسیاب نیای 

 مادری کیخسرو

دشمن و 

نابودگر)پیوند 

 خویشی(

، عموی «ست»

 حورس

، «افراسیاب» دینابو

دیو خشکسالی، و 

بازگرداندن بهار و 

 شهریاری نو

رستاخیز و 

گیری انتقام

)مبارزه با دیو 

 خشکسالی(

، «ست»نابودی 

نماد خشکسالی 

 مصر و آغاز

زندگی و تمدن 

 جدید

رو از ـسـخـکی

ان، در ـاودانـج

رستاخیز همراهی 

با سوشیانس برای 

کمک به مردمان 

 در دنیای دیگر

سی نقشی اسا

در رستاخیز و 

 جهانی دیگر

حورس سرور دو 

جهان، کمک به 

اوزیریس در جهان 

مردگان و یاری و 

 راهنمایی مردمان
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جو. . ترجمه پیام یزدانبینامتنیت(. 7489آلن، گراهام )
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. تهران: ساختار تأویل متن(. 7488احمدی، بابک )

 نشر مرکز.

ها: بررسی موعود» .(7489 ارشاد، محمدرضا )شهریور

ها و بخشی در اسطورهاجمالی اندیشه نجات

 .6. ش خردنامه همشهری .«ادیان

 .(7485پور، ابوالقاسم )مرداد و شهریور اسماعیل

. ش مجله بخارا .«اسطوره کیخسرو در شاهنامه»

 ، سال سیزدهم.16
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. ترجمه باجالن اساطیر مصر(. 7419ایونس، ورونیکا )

 : اساطیر.فرخی. تهران

. جستاری چند در فرهنگ ایران (.7413بهار، مهرداد )

 تهران: فکر روز.

. تهران: از اسطوره تا تاریخ(. 7483) ______ 

 چشمه. 

شاهنامه کهن، (. 7412ثعالبی، حسین بن محمد )
. ترجمه محمد روحانی. پارسی تاریخ غررالسیر

 مشهد: دانشگاه فردوسی.

کیخسرو در آیینه » .(7450آبادی، افسانه )خاتون

 .3. پیاپی ادبیات تطبیقی .«ادبیات شرق و غرب

 .(7450محمدرضا )؛ حسنی جلیلیان، خجسته، فرامرز

ساخت تحلیل داستان سیاوش بر بنیاد ژرف»

مجله تاریخ  .«اسطوره الهه باروری و ایزد گیاهی

 .63/ 4. ش ادبیات

؛ قبادی، فاطمه؛ عزیزمحمدی، خسروی شکیب، محمد

بینامتنیت دو متن: نقد تطبیقی » .(7457) حسینعلی

« شاه لیر»در شاهنامه و « فریدون»داستان 

های زبان و ادبیات فصلنامه پژوهش «.شکسپیر

 .70. ش تطبیقی

نقد و تحلیل » .(7488رضایی دشت ارژنه، محمود )

 .«نامه براساس رویکرد بینامتنیتای از مرزبانقصه

 . 3ش  .نقد ادبی

تطبیقی  –بررسی تحلیلی » .(7485) ______

مطالعات ادبیات  .«سیاوش، اوزیریس و آتیس

 سال چهارم. .74. شتطبیقی

ها و اساطیر جهان: داستان (.7415روزنبرگ، دونا )

. ترجمه عبدالحسین شریفیان. تهران: هاحماسه

 اساطیر.

جایگاه سیاوش در (. »7485شکیبی ممتاز، نسرین )

 .9. ش بیات فارسیهای زبان و ادپژوهش«. اساطیر

شاهنامه )متن انتقادی از  (.7414فردوسی، ابوالقاسم )
به کوشش حمید سعیدیان. روی چاپ مسکو(. 

 تهران: قطره.

شاخه زرین (. 7482فریزر، جیمز جورج )

ترجمه کاظم )پژوهشی در جادو و دین(. 

 فیروزمند. تهران: آگاه.

. ترجمه ژولیا کریستوا(. 7483مک آفی، نوئل )

 اد پارسا. تهران: نشر مرکز.مهرد

های نظریه ۀدانشنام(. 7489مکاریک، ایرنا ریما )
. ترجمه مهران مهاجر و محمد ادبی معاصر

 نبوی. تهران: آگه.

 .(7485) غالمحسین، ؛ مددیموسوی، سیدکاظم

ها در بازتاب باورهای اساطیری رستنی»

مجله دانشکده ادبیات و  .«شاهنامه فردوسی
 .78. سال 61 . شعلوم انسانی

ترامتنیت مطالعه » .(7486نامورمطلق، بهمن )

پژوهشنامه  .«هاروابط یک متن با دیگر متن

 .96. ش علوم انسانی

. تهران: درآمدی بر بینامتنیت(. 7450) ______

 سخن.

. های مصریاسطوره(. 7413هارت، جرج )

 چاپ اول. ترجمه عباس مخبر. نشر مرکز.

 نگاه. تهران:

 


