
 
  
  
  
  
  
  
  

  فردوسي ةشاهنام هاي باروري در بررسي و تحليل آيين
  

  ٭دكتر تيمور مالمير
 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران استاد

  

 پناهي فردين حسين

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كردستان
  

 چكيده

از اسـاطير جهـان را در    تـوجهي  هاي بنيادين بشر است كه بخش قابل از اسطوره هاي باروري آيين
بر چرخة ساالنة طبيعت ميان خشـكي و سرسـبزي    ها مبتني ماية اين آيين بن. است خود جاي داده

  اين مراسم تجسمي آييني از مرگ و سپس باروري طبيعت بود كه آن را در مرگ يـا غايـب  . است
فردوسـي   شاهنامةهاي  داستانساخت  در ژرف. كردند بازگشت مجدد او تصور ميشدن يك ايزد و 

 شـاهنامه هـاي   بررسي ساختار داسـتان . دهاي باروري را دي از آيين ها و يا تأثيراتي توان بازمانده مي
هـاي نـوذر و كيقبـاد، رفـتن      ، داسـتان »سـياوش «شـدة   دهد كه عالوه بر نمونة شـناخته  نشان مي

. نـد ا هـاي بـاروري   نبر طرح آيـي مبتنيگرد و داستان بيژن و منيژه  كيخسرو و فرنگيس به سياوش
همچنين، وجود عناصر معناداري در ساختار داسـتان سـيامك و هوشـنگ، ارتبـاط سـاختار ايـن       

نشـان   شـاهنامه اي مـتن   تأمـل در سـاختار اسـطوره   . دهد هاي باروري نشان مي داستان را با آيين
  .متن است هاي مناسب در نقد اصالت از روشها  اي داستان ساخت اسطوره رفتوجه به ژ دهد كه مي
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  1393،   بهار 27  مارةش

  مقدمه - 1
اي از اسـاطير را در خـود جـاي داده،     ف گستردههاي بنيادين بشر كه طي يكي از اسطوره

 ةهـا در پهنـ   دهد كه اين آيـين  شناسي نشان مي مطالعات اسطوره. هاي باروري است آيين
. اسـت  النهرين و اروپاي غربي و شمال آفريقـا رايـج بـوده    وسيعي از آسياي مركزي تا بين

ايـن  . سرسبزي اسـت  ها مبتني بر چرخة ساالنة طبيعت ميان خشكي و ماية اين آيين بن
مراسم، تجسمي آييني از مرگ و سپس باروري طبيعت بود كه آن را در مـرگ و سـپس   

و  -  شـدن ايـزد نرينـه     بازگشت مجدد يك ايزد؛ يا ازدواج و آميزش دو ايزد با هم و غايب
هاي باروري  مشهورترين شكل آيين. كردند و سپس بازگشت او تصور مي - ندرت مادينه به

بخشـي اسـت، در    ت است كه ايزدي زيبارو و نرينه كه عامل بـاروري و بركـت  به اين صور
) دوزخ ،جهان زيـرِ زمـين  ( لي چون مرگ يا سفر، به جهان مردگانئاي از سال به دال برهه
با رفتن يا مرگ اين ايزد، همسرش كه ايزدي مادينه اسـت، بـه   ). شود منتقل مي(رود  مي

شود و  اين مدت، باروري و زايايي طبيعت مختل مي در. رود دنبال او به جهان مردگان مي
مادينه، موفق به يافتن ايـزد   گيرد، اما پس از آنكه الهة جا را فرامي خشكي و ستروني همه

گـردد و   ميد، سرسبزي و باروري به طبيعت بازشو نرينه و بازگرداندن او به روي زمين مي
  . آورند دست مي خود را دوباره بهزمين و ديگر عناصر طبيعي، نيروي باروري و زايايي 

هـاي   هـاي بـاروري را بـا صـورت     هاي مختلفي از آيـين  در اساطير سراسر جهان گونه
هـا و   ها را در جشن توان مراسم بازمانده از اين آيين حتي امروزه مي .توان يافت متنوع مي

جشن يا رسم كنندگان آن غالباً به صرف يك عرفي پيدا كرد؛ مراسمي كه اجرا هايي آيين
هـاي   بخـش بـه اجـراي آن در وقـت     عنوان يك مراسم شادي بازمانده از پيشينيان و يا به

دانيم كـه در دنيـاي كهـن اشـكال متنـوعي از ايـن        امروزه مي. پردازند خاصي از سال مي
. اسـت  شان رواج داشته هاي امروزي تر از بازمانده ررنگپ مراتب ها با آداب و رسومي به آيين

النهرين، سوريه، فنيقيه، آسياي صغير، يونان، روم و مصـر   ها در بين نِ اين آيينمشهورتري
هايي باستاني در آسياي مركزي با قدمت سه هزار سال پـيش   كشف نگاره. است رايج بوده

ــا ، رواج آيينــيِ ســوگ ســياوش، آن)26- 27: 1378 حصــوري،( )ع( از مــيالد مســيح  هــم ب
هايي از اين رسوم آييني  است و وجود بازمانده ابت كردههايي ويژه را در اين مناطق ث آيين

  . دهد ها را نشان مي تر اين آيين وسيع ةدر ايران نيز گستر
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شد و هر سـال در   مرگ ايزد شهيد شونده، هر سال تكرار مي ةدر دنياي باستان حادث
بـا  خاطر مرگ يا غيبت ايزد شهيدشونده  اي مشخص، متناسب با تقويم كشاورزي، به برهه

خاطر بازگشت ايزد  پرداختند و پس از آن، مراسم شادي به مراسمي ويژه به سوگواري مي
 ةاين سوگ و شادي، معموالً در پايـان سـال و در آسـتان   . كردند شهيدشونده را برگزار مي

پـيش از برآمـدن   «گويـد   مـي  تاريخ بخـارا نرشخي در . گرفت شروع سال جديد انجام مي
دانسـتند، خروسـي را    را در محلي كه آن را مـدفن سـياوش مـي   در بخا» آفتاب روز نوروز

 ةكـه در همـ   هاسـت، چنـان   و مردمان بخارا را در كشتن سياوش نوحه«كردند  قرباني مي
گوينـد و قـواالن آن را    انـد و مـي   ها معروف اسـت و مطربـان آن را سـرود سـاخته     واليت

در . )32: 1362 نرشـخي، (» گريستن مغان خوانند و اين سخن زيادت از سه هزار سال است
مصر، آسياي غربي و مناطق مجاور آن در اروپا نيز مراسم سوگواري و سـپس شـادي، بـا    

زمـان برگـزاري    ).415و  397- 401 ،385- 386: 1386 فريـزر، . نك( شد شدتي بيشتر برگزار مي
دال ها نيز با توجه به تقويم خاص هر منطقه معموالً در تابسـتان يـا هنگـام اعتـ     اين آيين

هـاي ديگـري از    تـوان گونـه   هـا نيـز مـي    در ديگر سـرزمين  ).397 و 385: همان(بهاري بود 
هاي بـاروري، ايـزدي كـه     هاي مربوط به آيين در اغلب اسطوره. هاي باروري را يافت آيين

هـاي   هـا و آميختگـي   جـايي  ها در اثر جابه اما در برخي اسطوره ،شود نرينه است غايب مي
ـ   هايي متفاوت و كم اختاي، با روس اسطوره ـ    رو مـي هسـابقه روب بـارز آن   ةشـويم كـه نمون
در اين اسطوره هادس، خـداي جهـان مردگـان، پرسـفونه     . دمتر و پرسفونه است ةاسطور

شـدن پرسـفونه، دمتـر     با ربـوده . برد ربايد و با خود به جهان مردگان مي دختر دمتر را مي
دهـد و   اش را از دست مـي  ي دمتر زمين باروريخاطر عزا در اين اوان، به. شود سوگوار مي

سـبب   مـدتي بعـد، بـا بازگشـت پرسـفونه بـه روي زمـين، بـه        . رويند ها از زمين نمي دانه
 :1387 بورلنـد، (گـردد   هاي شادي دمتر بار ديگر سرسبزي و باروري به طبيعت بازمي اشك
همچنـان عناصـر    شود مادينه اسـت، امـا   ايزدي كه غايب مي ،در اين اسطوره ).332- 342

  .توان يافت هاي باروري را در آن مي مهم آيين
  

  بحث  ةپيشين - 2
از ميــان . هــا متوجــه داســتان ســياوش اســت ، نگــاهشــاهنامهآيــين بــاروري در  ةدربــار

آيين باروري در داستان سياوش در ايـران انجـام گرفتـه،     ةهايي كه تا كنون دربار پژوهش
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علي حصوري، بهمن سركاراتي، جالل خالقي مطلـق و   آراي مهرداد بهار، كتايون مزداپور،
مهرداد بهار و كتايون مزداپـور از نخسـتين كسـاني    . شود تر محسوب مي خجسته كيا مهم

 بهـار، ( بردنـد  النهـرين پـي   هاي باروري در بـين  نسياوش با آيية بودند كه به ارتباط اسطور
شناسان روسي نيز بـه   برخي باستانتصريح خود بهار، پيش از آنان  البته به ).62- 63 : 1374

بهار معتقد بود داستان سـياوش از دو بخـش يـا داسـتان      ).همان(اين نتيجه رسيده بودند 
اش، و پرهيـز و   بخش اول، داستان عشق مادري ناتني بـه پسـرخوانده  : است تشكيل شده

 هـايي  امتناع پسرخوانده از درخواست اوست كه باعث خشـم نامـادري و ايجـاد گرفتـاري    
اي به سرزمين دشـمن، و   پناه بردن شاهزاده بخش دوم، داستانِ. شود براي پسرخوانده مي

هـاي   انگيـزي  هجاست كـه درنهايـت در اثـر فتنـ    و محبوبيت و داماد شدن او در آنشهرت 
شـاهزاده بـر    ةشـد  دهد و از خـونِ ريختـه   جا به قتل شاهزاده فرمان ميديگران، پادشاه آن
شده مربوط به سـوگ   با توجه به آثار باستاني كشف). 44- 45 :مانه( رويد زمين، گياهي مي

نظر  ، به)ع( سوم پيش از ميالد مسيح ةسياوش در آسياي مركزي با قدمت مربوط به هزار
بهار، بخش اولِ داستان هندوايراني نيست؛ زيرا هيچ نشاني از سياوش در اسـاطير ودايـي   

 ةسياوش و بخـش نخسـت داسـتان بـه دور    وجود ندارد و همين نكته بيانگر آن است كه 
تطبيقـي اسـاطير    ةكـه بـا مطالعـ    ديگر اين ).45: همان(تمدن ايراني ماوراءالنهر تعلق دارد 

هـاي دريـاي مديترانـه،     ايران و اساطير آسياي غربـي و سـاكنان غيرهنـدواروپاييِ كرانـه    
اي  مديترانه - اميس - هاي سومري توان ارتباط اين بخش از داستان را با اساطير و آيين مي

تر و ويـژه ايشـ   النهرين، به هاي باروري در بين بهار بر اين باور بود كه آيين ).همـان (دريافت 
سياوش نيز تحت تـأثير   رةاند و اسطو جمله ايران تأثير گذاشتهها از تموز، بر ديگر سرزمين

ش را از يك اي سياو ت اسطورهبهار شخصي ).420: 1387بهار،(است  ها شكل گرفته اين آيين
زيرا همچـون آتـيس و آدونـيس، از خـونش گيـاهي       ،دانست سو نماد يا خداي نباتي مي

 كـه در آتـش   دانست؛ به ايـن صـورت   روييد و از سوي ديگر، او را خداي كشتزارها نيز مي
واقـع، آغـاز انقـالب صـيفي و     ن گياهـان و در گشـت شدن و زرد رفتنِ سياوش نماد خشك

اسـت كـه    احتمـال داده وي بر اين اساس،  ).47: 1374 هـار، ب(هنگام برداشت محصول است 
، آتيس، ازيريس و آدونـيس، و شـايد سـياوش و رام، همگـي     )تموز( هاي دموزي اسطوره

تـر   بسيار كهـن  ةفرهنگي، و ملهم از اعتقاد به يك خداي باروركنند ةمتعلّق به يك منطق
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و شـمال آفريقـا را فراگرفتـه    بوده باشند كه به اشكال گوناگون از هند تـا اروپـاي غربـي    
  ).427- 428 :1387بهار، (است  بوده

شناسـي، ديـدگاه تأثيرپـذيري     هـاي تـاريخي و باسـتان    بر يافته  علي حصوري با تكيه
سـياوش   ةپذيرد و معتقد است كه اسطور النهرين را نمي هاي بين سياوش از آيين ةاسطور

يار كهن آسياي مركزي بوده كـه  هاي بس و شكل آيينيِ آن؛ يعني سوگ سياوش، از آيين
كـه در آسـياي    است و سياوش در ادوار كهـن ايـزدي بـوده    صورت مستقل رواج داشته به

بهمـن سـركاراتي و جـالل    ). 47- 49و  16- 17 :1378 حصوري،(است  شده مركزي تقديس مي
هاي كيـومرث و جمشـيد، سـياوش را     سياوش با اسطوره ةاسطور ةخالقي مطلق با مقايس

هـاي نخسـتين انسـان در اسـاطير ايرانـي       ن كيومرث و جمشيد، يكي از نمونهنيز همچو
ارتبـاط ديـدگاه اخيـر بـا      ).99- 104: 1372 و خـالقي مطلـق،   108: 1378 سركاراتي،( اند دانسته

ـ  ةنخستين انسان، مرگ بايسـت  ةنمون ةموضوع نوشتار ما در اين است كه در اسطور  ةنمون
واقـع،  وجود آيند و مـرگ او در  وجودات بهر او ديگر مشود از پيك نخستين انسان باعث مي

هاي باروري نيـز مـرگ ايـزد نبـاتي      طور كه در آيين همان ؛عاملي براي بقاي حيات است
  .اي مقدر براي بقاي باروري و سرسبزي زمين است پديده

كـه در روايـات زرتشـتي ايـزد بـاروري      قد اسـت بـا توجـه بـه آن    خجسته كيا نيز معت
است، نبايد داستان سياوش را به خارج از مرزهاي فرهنگيِ ايـران   ود داشتهوج» رپيتوتن«

او بـراي اثبـات   . نظر او سياوش از ايزدان نباتي نيست به ).27- 28 :1388 كيا،(منتسب كنيم 
هاي داستان سياوش با روايات مربوط به برخي ايزدان نباتي،  ديدگاهش، به بررسي تفاوت

عنـوان وجـوه    نكاتي كه خانم كيـا آنهـا را بـه   ). 23- 38 :همان( است ويژه آدونيس پرداخته به
نكـاتي چـون پهلـواني سـياوش،      - اسـت  حسـاب آورده  افتراق سياوش از ايزدان نبـاتي بـه  

امـا   ،بيشتر نكاتي مربوط به روساخت داستان سياوش اسـت  - وفاداري و اخالق نيكوي او
ان نباتي را مسكوت نهاده يـا  ساختي سياوش با ايزد نكات ارزشمندي از تشابهات ژرف وي

  . است بودهآنها  ةدر پي تفسير ديگرگون
هـاي مطـرح در    تـرين ديـدگاه   هـا پـرداختيم، از مهـم    اختصـار بـدان   نظرهايي كه بـه 

شناسيِ مربوط بـه آيـين بـاروري در داسـتان سـياوش اسـت و اغلـب تحقيقـات          اسطوره
شكيبي : جملهاز(است  انجام گرفتهشناختيِ ديگري كه در ارتباط با سياوش در ايران  اسطوره
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: 1389 ارژنـه،  ؛ رضـايي دشـت  57- 83 :1390زاده، ارژنـه و گلـي   ؛ رضـايي دشـت  101- 116 :1389 ممتاز،
 95- 96 :1382 ؛ زمـرّدي، 93- 108: 1389 ؛ فاضلي و كنعاني،1- 8: 2006 وند و نصراهللا، آيينه ،133- 157

ويژه  هاي مذكور، به ، وامدار پژوهشمستقيم يا غيرمستقيم )81- 83 :1389 قائمي، و 98- 99 و
در اين نوشتار نيز تحليل ما از داسـتان سـياوش ملهـم از آراي    . آراي مهرداد بهار هستند

هاي مورد بررسي ما  درمورد داستان بيژن و منيژه نيز كه از ديگر داستان. بهار خواهد بود
: 1374 بهار،(اند  بردهپي تموز ةاست، بهار و سركاراتي به شباهت طرح اين داستان با اسطور

  ).50: همان(است  كوتاهي كرده ةو بهار به اين شباهت اشار )63و 50
هـاي بـاروري    آيـين  ةدهد وجود يا تأثير اسطور نشان مي شاهنامههاي  بررسي داستان

هـاي   بلكـه در داسـتان   ،تنها محدود به داستان سياوش و داستان بيـژن و منيـژه نيسـت   
فردوسـي،   ةشـاهنام هـاي   در اين مقاله با بررسي داستان. ود داردديگري نيز اين طرح وج

هاي باروري هستند، و  بر آيين ساخت مبتني ايم كه داراي ژرف پنج داستان استخراج كرده
هاي بـاروري در   ها، در پي اثبات وجود طرح آيين ايِ اين داستان با نقد تطبيقي و اسطوره

ها تحليـل   هاي باروري در اين داستان بر آيين تنيساخت مب در پايان نيز ژرف. آنها هستيم
  .است شده

  
  فردوسي ةشاهنامهاي باروري در  آيين - 3

اي كـه در اسـاطير روي    هـاي متعـدد و پيچيـده    هـا و پيكرگردانـي   جـايي  با توجه به جابه
هاي باروري يـا   هايي تغييريافته از آيين توان نمونه هاي ديگري نيز مي دهد، در اسطوره مي
وبـيش از سـاختاري    هـا نيـز كـه كـم     در برخي داسـتان . هاي باروري يافت بط با آيينمرت

سـاخت آنهـا اسـتخراج     هاي باروري را در ژرف توان طرح آيين اي برخوردارند، مي اسطوره
ها هرچند از روساختي كـامالً تغييريافتـه و حتـي در مـواردي متـأثر از       اين داستان. كرد

دهد كه سـاختار   ها نشان مي ا نگاه ساختاري به اين داستانام ،عناصر تاريخي برخوردارند
ذكر ايـن نكتـه الزم   . ها است هاي باروري و يا متأثر از اين آيين آيين ةبنيادين آنها بازماند

هاي باروري فرض كرد كه عناصر مهـم   توان داراي طرح آيين هايي را مي است كه داستان
هـاي بـاروري، ارتبـاط     بر آيـين  هاي مبتني سطورها. باشند شتهو بنيادين اين اسطوره را دا

كه با همديگر مرزهـايي لغـزان و حتـي     هاي اژدهاكشي دارند، طوري تنگاتنگي با اسطوره
هـا، بـاروري طبيعـت، ازدواج و يـا روابـط عياشـانه از        آزادي آب. عناصري مشترك دارنـد 
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روري يافـت  هـاي بـا   هـم در آيـين  و هـاي اژدهاكشـي    عناصري است كه هم در اسـطوره 
 ةدمتـر و پرسـفونه، آميختگـي اسـطور     ةكه حتي در موردي چون اسـطور  چنان ؛شود مي

 ةمايـ  اما در هر حال، بايد ميان ايـن دو بـن   ،توان ديد هاي باروري را مي اژدهاكشي و آيين
پـنج  شـاهنامه  بـر ايـن اسـاس، در    . اساطيري تفاوت و مرزي هرچند ظريف قائل باشـيم 

 : از اندتوان استخراج كرد كه عبارت هاي باروري مي ت آيينساخ داستان را با ژرف

  ـ داستان سيامك و هوشنگ 
  ـ داستان نوذر و كيقباد 

  ـ داستان سياوش و كيخسرو 
  گرد  ـ داستان رفتن كيخسرو و فرنگيس به سياوش

  ـ داستان بيژن و منيژه 
  

  داستان سيامك و هوشنگ - 1- 3
صـورت كامـل    هاي ديگر بـه  داستان ةاستان به اندازهاي باروري در اين د ساخت آيين ژرف

هـاي   در روساخت داستان عناصري وجود دارد كه شبيه عناصـر آيـين  . است نمودار نشده
بـا  . هاي باروري اسـت  بر آيين توان گفت اين داستان در اصل مبتني اما نمي ،باروري است

ونـدي  هـاي بـاروري پي   ناين اوصاف بهتر است بگوييم كه ميان ساختار اين داستان و آيي
اي از صورت و معناست، وجـود عناصـر    جاكه ساختار مجموعهاز آن. اي وجود دارد اسطوره

 عناصري چون مـرگ قهرمـان  . توان ناديده گرفت معنادار در روساخت اين داستان را نمي
 هدف سيامك در كالبد هوشنگ ةخاطر مرگ قهرمان و ادام ، سوگواري و عزا به)سيامك(
از عناصري است كه قابليت انطباق بـا برخـي عناصـر    ) قهرمان در كالبدي ديگربازگشت (

ديگري كـه در ايـن داسـتان وجـود دارد، كارهـاي       عنصر مهم. هاي باروري را دارند نآيي
م اي مههاي كشت و زرع و آبياري است كه شبيه كاركرده دادن شيوه هوشنگ در آموزش

بـر ايـن اسـاس، در    . ويژه آيين ازيريس اسـت  ههاي باروري، ب ايزدان شهيدشونده در آيين
شـود، مراسـم عـزا و سـوگواري قهرمـان برگـزار        ساختار اين داستان قهرمان كشـته مـي  

گـردد و باعـث آبـاداني و     مياز جهان مردگان بـه روي زمـين بـاز    سپس قهرمان ،شود مي
  . شود سرسبزي مي
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  داستان نوذر و كيقباد - 2- 3
. نـد هايي از يك ساختار واحد پاره گرشاسپ و كيقباد، همگيهاي نوذر، زو،  داستان سلسله

هايي با ابيـات   و آن هم با تناقض -  از اين ميان، پادشاهي گرشاسپ كه تنها در چند بيت
، نقشي زائد است و در ساختار مورد نظر ما جايي ندارد و اين استآمده -  پيشين و پسين

ويـژه   بـه  ؛است )156- 157 :1372 القي مطلق،خ(بودن داستان گرشاسپ   مؤيد ديدگاه الحاقي
يكـي بـوده، پادشـاهي     شـاهنامه نيز كه احتماالً منبع آن بـا منبـع    تاريخ ثعالبيكه در آن

 شـاهنامه در . مانـد  حال، سه شخصيت نوذر، زو و كيقباد باقي مـي . است گرشاسپ نيامده
افراسـياب،   ةرسد و مـدتي بعـد در حملـ    پس از مرگ منوچهر، پسرش نوذر به قدرت مي

هـايي متفـاوت بـا گـزارش      اما در ديگر متون كهن، بـا گـزارش   ،شود دست او كشته مي به
پس از پادشاهي منوچهر، به پادشـاهي زو پرداختـه    دينكرددر . شويم رو ميهروب شاهنامه

صـريحي بـه پادشـاهي نـوذر      ةنيز اشـار  بندهشندر . )208: 1387 نقل از بهار،  به(است شده
كـه  ردن شاهان پيشدادي، عالوه بر ايندر برشم الباقيهآثارابوريحان بيروني در . است نيامده

هـاي حكومـت منـوچهر و زو اشـاره      هيچ نامي از نوذر نبرده، به فترتي سياسي ميان دوره
اين فتـرت مربـوط بـه زمـان     . )149: 1386 بيروني،( آن مشخص نيست ةاست كه انداز كرده
ب زو بندهشـن در . گرفتن قدرت در ايران اسـت  افراسياب به ايران و به دست ةحمل نَسـ ، 

 ةفاصـل . )150: 1380دادگـي، فرنبـغ  (رسـد   پس از ده نسل به نوذر فرزند منوچهر مـي ) زاب(
. نسلي ميان منوچهر و زو كه پادشاه بعد از اوست، تا حدي مؤيد گزارش ابوريحان است ده

ون زرتشتي نوذر پادشاه پس از در ديگر متون نيز چنين اختالفي وجود دارد؛ در اغلب مت
/ 1 :1353 خوانـدمير، ( السـير  حبيـب و تاريخ  شاهنامهاما برخي آثار همچون  ،منوچهر نيست

هـا در  ثعالبي نيز ضمن اشاره به اختالف روايـت . اند نوذر را جانشين منوچهر دانسته )187
اسـت   ر دانسـته افراسياب و پايان كار منوچهر، نوذر را پادشاه پـس از منـوچه   ةمورد حمل

  . )73- 74 :1368 ثعالبي،(
و ديگر متون كهن در مورد پادشاهي نوذر و  شاهنامهبا توجه به اختالف گزارش ميان 

هاي نـوذر و زو پديـد    نوعي آميختگي ميان نقش شاهنامهتوان احتمال داد كه در  زو، مي
توان گفت كـه   يه به وجود متون معتبر مبني بر عدم پادشاهي نوذر، ماست و با توج آمده

پردازي در ايـران اسـت و همـين باعـث      هاي متأخّرِ حماسه اين آميختگي مربوط به دوره
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هـاي منسـجم و    شده كه ميان اين دو اسطوره آميزشي كامل و يكدست همچون آميزش
 ةآن، گزارش جسته و گريختـ  ةهاي ديگر صورت نگرفته باشد و نتيج يكدست در اسطوره

تــأثير ايــن عــدم انســجام را در ســاختار  شــاهنامهدر . اســت شــاهنامهپادشــاهي زو در 
هـا   كه زو در اغلب روايتبا وجود آن. توان ديد كيقباد مي هاي نوذر، زو، گرشاسپ و داستان

اي است  گونه به شاهنامهگزارش پادشاهي زو در  ةنحو از شاهانِ بعد از منوچهر است، يكي
ينـد بـرخالف سـاختار ديگـر     اد و ايـن فر توان از آن ساختار مستقلي استخراج كر كه نمي
است و ايـن ناشـي از تـداخل داسـتان نـوذر و زو، و عـدم        شاهنامههاي اصيل در  داستان

جا سـخن مـا بـر سـر الحـاقي يـا       در اين. آميزش يكدست و منسجم اين دو داستان است
ــت  غير ــتان زو نيس ــودن داس ــاقي ب ــرا زو  ،الح ــوي(زي ــتاييuzaw :پهل از ) uzava :، اوس

عنوان پادشاه بعد  كرّات نام او به اساطيري است كه در متون مختلف به مهاي مه تشخصي
هـاي   ساختار اين داستان و ديگر داسـتان  ،آنچه مد نظر ماست. است از منوچهر ذكر شده

اين نـوع  «اي موقت است و  دوره» زو«پادشاهي  ةدر نگرش ساختاري، دور. است شاهنامه
اسطوره سازگار نيسـت؛ اسـطوره در پـي     ةخي است و با دورتاري ةها مختص دور ناگزيري
ها به نوع نگاه ما بـه اسـطوره   اردي از اين قبيل است، تفريق اينسازي يا توجيه يا مو آرمان
 مـالمير، (» شود ها گرفتار نمي گونه ناگزيري چه باشد، اسطوره در بند ايناما هر ،است وابسته
نگرفته ميـان دو داسـتان نـوذر و زو باعـث      نضج هاي ناقص و احتمالِ آميزش. )217: 1387
است؛  ها و كاركردها در اين دو داستان و نيز داستان كيقباد شده جايي و تداخل نقش جابه

  . ويژه داستان زو دارد زيرا داستان كيقباد ارتباط تنگاتنگي با دو داستان ديگر، به
. كنـد  را از تـن جـدا مـي    كند و سر نـوذر، پادشـاه ايـران    افراسياب به ايران حمله مي

از اين پس، براي مدتي افراسياب بر . نشينند بريده مييرانيان به سوگ و عزاي پادشاه سرا
سالي شديد در ايران مصـادف اسـت    حكومت او با قحطي و خشك. كند ايران حكومت مي

پسر » وز«فردي از خاندان فريدون را به نام  ،ايرانيان پيش از اين ).327/ 1 :1386 فردوسي،(
سالي، دو لشـكر   خاطر قحطي و خشك به). 323/ 1 :همان( طهماسب به قدرت رسانده بودند

گردند و اين بـا   ميتورانيان به داخل مرزهاي خود بازكنند و  ايران و توران با هم صلح مي
آب سـبز و پـر   زمين ايران بار ديگر سـر پس از آن، سر. پادشاهي زو در ايران مصادف است

  ). 328- 329/ 1 :همان(پردازند  يرانيان به جشن و شادي ميشود و ا مي
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يعنـي آوردن كيقبـاد از    ،اما داستان بعدي ،يمرويهتا اينجا ما با يك ساختار كامل روب
اسـت و   كوه البرز، عناصري دارد كه اين داستان را به الگوي اصلي داستان زو تبديل كرده

البته داستان زو عناصري را از . است لگو تنزل دادهداستان زو را به تكرار و تقليدي از اين ا
سرسبزي . است گرفته كه اين عناصر در الگوي اصلي نيامده) داستان كيقباد( الگوي اصلي

  . كيقباد است ةو آباداني ايران در اصل متعلق به دور
بـه  ) نـوذر ( قهرمـانِ نوآمـوز  . هاي تشرّف اسـت  بر آيين طرح اصلي اين داستان مبتني

بـا  ). بلعـد  هيوالي بلعنده نوآموز را مـي ( شود كشته مي) سالي ديو خشك( افراسيابدست 
جـا بـا راهنمـايي    در آن و شـود  جهـان مردگـان منتقـل مـي    آييني، قهرمـان بـه   اين مرگ

آن بار ديگر به جهـان زنـدگان    پس از. شود تر، خردمندتر و دالورتر مي آموزندگانش پخته
اگـر نـوذر   . است يافته تبديل شده خردمند، دالور و تكاملكه به فردي  حاليگردد، در بازمي
بـود، اكنـون    )285- 286/ 1 :همان(درايت و تا حدي ترسو  بي ،)285/ 1 :همان( »بيدادگر«قبالً 

كه شاهي با فرّه، دلير، نيكبخت و  حالياست، در در كالبد كيقباد به جهان زندگان بازگشته
ها است كه در عـين   فزوده به ساختار اين داستاندر اين ميان، زو شخصيتي ا. دادگر است

. اسـت  تداخل برخي عناصر آن با داستان نوذر، بخشي از كاركردهاي كيقباد را نيز گرفتـه 
نظر از الحاقي يا غيرالحاقي  و صرف شاهنامههاي  ه به ساختار داستانبر اين اساس، با توج

داستان نـوذر و كيقبـاد، داسـتان    ، در ميان دو شاهنامهبودن داستان زو، معتقديم كه در 
چيزي نيست جز تكرار طرح داستان كيقباد، منتها بخشي از طرح داسـتان كيقبـاد   » زو«

 .است در ماجراي زو قرار گرفته

دادن از وجـود قهرمـاني   وجود آمدن فتـرت سياسـي، خبـر     بروز قحطي و مصيبت، به
رفـتن بـه دنبـال قهرمـان     سال و خردمنـد،   آرماني در سرزميني دور از سوي فردي كهن

ي     آرماني، آوردن او به ايران و بازگشت رونق و آباداني و سرسبزي به ايـران، عناصـر مهمـ
از عناصـر مـذكور، برخـي در    . تـوان يافـت   هاي ايراني مي است كه آن را در برخي داستان

ن دو ساخت ايـ  كه ژرف اما با توجه به اين ،است داستان زو و برخي در داستان كيقباد آمده
وجـود عنصـر   . داستان يكي است، بايد ساختار واحـدي را از دو داسـتان اسـتخراج كـرد    
زيـرا شكسـت    ،آباداني و سرسبزي در داستان زو در اصل متعلق به داستان كيقباد اسـت 

دهد و ايـن قابـل مقايسـه بـا      كيقباد روي مي ةدر دور) سالي ديو خشك( كامل افراسياب



  ...هاي باروري بررسي و تحليل آيين

 

٥١  
  

 

  

 1393،   بهار  27  شمارة

دادن از خبـر . و شكست نهايي افراسياب است رسبزي ايرانبازگشت كيخسرو، آباداني و س
ر هـر دو داسـتان زو و كيقبـاد    بخـش در جـايي دور د   اي اصـيل و نجـات   وجود شـاهزاده 

تخت نشاندن او، عنصري است كه هم در داسـتان   رفتن به دنبال شاهزاده و به. است آمده
تر آن در داستان كيقبـاد   يلتر و اص اما شكل كامل ،زو و هم در داستان كيقباد وجود دارد

كه خالقي مطلق بخش مربوط به مالقات رستم با كيقباد در جـايي  است و با وجود آن آمده
تناسـب   ،)158- 165 :1372 خالقي مطلق،(است  سرسبز و پرآب در كوه البرز را الحاقي دانسته

ي و كامل اين بخش با ساختار داسـتان و نقـش محـوريِ آن در سـاختار داسـتان، زيبـاي      
رآب در        واري ابيات،است و شباهت معنادار آن بـا يـافتن كيخسـرو در جـايي سرسـبز و پـ

كه داستان كيقباد نيز مثل داسـتان   ويژه اين اند، به ر و قابل تأملهايي معنادا توران، ويژگي
رفتن رستم به البرزكوه بـراي يـافتن   . هاي باروري است بر آيين سياوش و كيخسرو مبتني

ايـن  . فتن گيو به توران براي يـافتن كيخسـرو شـباهت و انطبـاق كـاملي دارد     كيقباد با ر
ساخت مشتركي است كه در اين دو داستان وجود دارد، منتها در  ها ناشي از ژرف شباهت

جا شـده   صورت شكسته و جابه تر اما در داستان كيقباد به داستان سياوش به شكلي واضح
كه مـا را بـه    سرو كاركردهاي مشتركي وجود دارددر دو داستان كيقباد و كيخ. است آمده

دادن زال و گـودرز از  سالي در ايران، خبـر  بروز خشك: كند ساختاري همسان رهنمون مي
وجود قهرمان در سرزميني ديگر، فرسـتادن رسـتم و گيـو بـراي يـافتن قهرمـان، يـافتن        

كـه يكـي از    ر ايـن ب دنِ قبليِ دو قهرمان مبنيقهرمان در جايي سرسبز و پرآب، خبردار بو
  . دنبال آنها خواهد آمد و آنان به پادشاهي خواهند رسيد پهلوانان ايراني به

. هـاي بـاروري اسـت    بـر آيـين   ساخت داستان نوذر و كيقباد مبتني بر اين اساس، ژرف
بـا  . دست افراسياب شكل ديگري از انتقـال بـه جهـان مردگـان اسـت      شدن نوذر به كشته

در روسـاخت داسـتان، ايـن    . شـود  سـالي مـي   ن دچـار خشـك  غيبت نوذر، سرزمين ايـرا 
هـاي   هـا و تـداخل   جـايي  است و اين ناشي از جابه سالي در زمان پادشاهي زو آمده خشك

هـايي   و گرشاسـپ شخصـيت   در سـاختار داسـتان، زو  . هـاي نـوذر و زو اسـت    ميان نقش
سـاخت ايـن    فبنـابراين، در ژر . نـد هاي اصلي همـان نـوذر و كيقباد   ند و شخصيتا افزوده
غيبـت   ةدهـد كـه دور   فترت ميان نوذر و كيقباد روي مي ةسالي در دور ها خشك داستان

  : است) نوذر( ايزد شهيدشونده
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 همان بـد كـه تنگـي بـد انـدر جهـان      
  نيامـــد همـــي ز آســـمان هـــيچ نـــم

  

شـــده خشـــك خـــاك و گيـــا را دهـــان   
همـــــي بركشـــــيدند نـــــان بـــــا درم

)327/ 1: 1386فردوسي، ( 
  

عـت و متوقـف   طبي شهيدشونده و رفتن او به جهان مردگان باعث سترونيغيبت ايزد 
از سـوي ديگـر، افراسـياب    . گردد سالي مي نتيجه باعث وقوع خشكشدن باروري آن، و در

سـالي   سالي است و حمالت او به ايران غالباً باعث وقوع خشك در اساطير ايران ديو خشك
ايزد شهيدشونده  ةعنوان كُشند قش افراسياب بهو اين با ن) 253/ 2و  412/ 2 :همـان ( شود مي

شـدن   سوگواري و عزاي ايرانيـان پـس از كشـته   . و بردن او به جهان مردگان انطباق دارد
سـاخت ايـن داسـتان     در ژرف. هاي باروري است نوذر، شكل ديگري از سوگواري در آيين

است؛ به  او آمده صورت آوردن كيقباد و به پادشاهي رسيدن بازگشت ايزد شهيد شونده به
يـافتن كيقبـاد در   . سـت ا عبارت ديگر، بازگشـت نـوذر در كالبـد كيقبـاد صـورت گرفتـه      

سـاخت داسـتان اسـت؛ زيـرا بـا بازگشـت        آب ناشي از تـأثير ژرف پر درخت وجايگاهي پر
  : گردد ميآباداني و سرسبزي به ايران باز) كالبد ديگر نوذر( كيقباد

ــه البرز   ــا بـ ــل ره تـ ــي ميـ ــوهيكـ  كـ
ــيار و آب روان درخ ــان بســـــ  تـــــ

 مـــاه كـــردار تابنـــده  جـــواني بـــه 
  

ــه    ــي جايگـ ــا يكـ ــد بـــس بـ ــكوه ديـ شـ
...نشســـــــتنگه مـــــــردم نوجـــــــوان

گـــاه نشســـته بـــر آن تخـــت بـــر ســـايه
)339حاشيه/ 1: همان(

و بـاروري طبيعـت    ساخت داستان بازگشت كيقباد باعث سرسبزي و آبـاداني  در ژرف
  :شود مي

 پــر از غلغــل و رعــد شــد كوهســار    
 ون عروســي رســيده جــوانجهــان چــ

  

ــار       ــوي و نگ ــگ و ب ــر از رن ــد پ ــين ش زم
پـــــر از چشـــــمه و بـــــاغ و آب روان  

)328- 329/ 1: همان(
  
   داستان سياوش و كيخسرو - 3- 3

هـايي از آيـين سـوگ     وجود بازمانده. يك آيين بسيار كهن است ةداستان سياوش بازماند
همچنـين  . اساطيريِ ايران اسـت  ةسياوش در پيشين ةسياوش در ايران، بيانگر جايگاه ويژ

سوم پيش از ميالد در آسياي مركزي  ةكشف آثاري از رواج سوگ سياوش مربوط به هزار
از قدمت دين زرتشـت اسـت و بـا توجـه بـه       تر دهد جايگاه آييني سياوش كهن نشان مي
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ت است، بايـد  هاي مربوط به يك شخصيت بيانگر قدمت كهن آن شخصي رواج آيين كهاين
اهميـت  . آوردحسـاب   شـده نيـز بـه    تر از قدمت آثار كشف سياوش را كهن ةورقدمت اسط

 ةاسـت كـه بـه نوشـت     چنـان بـوده   ،ويژه آسياي مركزي ن ايراني، بهآييني سياوش در تمد
ابوريحان بيروني، در تقويم خوارزمي مبناي تاريخ را ورود سـياوش بـه خـوارزم قـرار داده     

و در پهلـوي  ) syävaršan( صورت سياورشن بهوستا ا سياوش در. )56: 1386 بيروني،(بودند 
هـاي ابـراهيم    يادداشـت : 1377 هـا،  يشـت (است  صورت سياوخش آمده و گاهي هم در فارسي به

معني مرد و نـر، مقابـل زن، و بـراي تعيـين جـنس نـر        به اوستااَرشَن در . )234/ 2 پورداود،
اسـب   ةدارنـد « مجموع بـه معنـي  اسم سياورشن در. )226/ 2: همان(است  ستوران نيز آمده

به نظـر بهـار، سياورشـن احتمـاالً بـه معنـاي مـرد سـياه يـا          . )234/ 2 :همان(است » سياه
هـاي بـاروري بـر چهـره      چرده است كه اشـاره دارد بـه رنـگ سـياهي كـه در آيـين       سيه
ن او از ايـن راه، ايـ  . )195: 1387 بهـار، (بردنـد   كار مي ماليدند و يا صورتك سياهي كه به مي

هاي كهـن بـاروري در ايـران     آيين ةسياه كه بازماند ةفيروز با چهر اسم را با مراسم حاجي
 و اسـب نـر  ) siyä( علي حصوري تركيـب سـياه   ).همان(است  باستان است، مرتبط دانسته

)varšan (اسـت و   داند كه اسب، توتم آن بوده را در نام سياوش مرتبط با آييني توتمي مي
 حصـوري، (اسـت   و بازمانده از اين آيـين كهـن دانسـته   » اسب سياه نر«معني  سياوش را به

ب با آيين باروري مطرح است كـه  نام سياوش ديدگاه ديگري نيز متناس ةدربار. )41: 1378
رنـگ   در نام سياوش، مرتبط با سرسبزي و باروري است؛ زيـرا » سياه« ةاساس آن، كلمبر

  . بودن استبودن و سرسبز سياه نماد غني
سـاخت   هـاي فراوانـي از ژرف   همچنـان مايـه   شـاهنامه ت داستان سـياوش در  روساخ

آفريني سودابه در كنار سـياوش،   زيبايي فراوان سياوش، نقش. است داستان را حفظ كرده
شـدنش، سـوگ و عـزاي ايرانيـان،      رفتن سياوش به ميان آتش، رفتن او به توران، كشـته 

كالبـد ديگـر   ( تن گيو به دنبال كيخسـرو سالي، رف افراسياب به ايران و وقوع خشك ةحمل
ي هسـتند كـه بـا    و آباداني ايران، همگي عناصر مهم، بازگشت كيخسرو به ايران )سياوش

نقش سودابه در داسـتان سـياوش قابـل قيـاس بـا      . هاي باروري انطباق دارند عناصر آيين
 ).447: 1387 بهـار، (هاي باروري اسـت   بِل در آيين هاي ايشتر، ايزيس، آفروديت و سي نقش

بخـش   آب روشني ةمعناي دارند به) sutä.äpakä: ، ايراني باستانsüdäbag: پهلوي( سودابه
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ويـژه   هاي باروري، به هاي برخي ايزدان مادينه در آيين ويژه - و اين با كار )195: همان(است 
ن رفتن سياوش به درون آتش در اثر نيرنگ سودابه و يـا رفـت  . ارتباط نزديكي دارد ،ايشتر

شـدن   هاي ديگـري از كشـته   هاي سودابه، صورت او به توران براي در امان ماندن از توطئه
شدن آدونيس بـه جهـان مردگـان      تموز در اثر شدت و خشونت عشق ايشتر و يا فرستاده

جـا شـكل   شـدنش در آن   رفتن سياوش از ايران به تـوران و كشـته  . دست آفروديت است به
وگواري و عزا در ايران پـس از  س. ه به جهان مردگان استديگري از رفتن ايزد شهيدشوند

. خاطر مرگ ايزد شهيدشونده اسـت  سوگواري به ةشدن سياوش بازماند خبريافتن از كشته
سالي و از ميـان رفـتن سرسـبزي و نيـروي بـاروري       غيبت ايزد شهيدشونده باعث خشك

سـياب بـه ايـران و    افرا ةصـورت حملـ   در داستان سياوش اين كاركرد به. شود طبيعت مي
به عبـارت ديگـر، در    وشدن سياوش  اين حمله پس از كشته. است سالي آمده وقوع خشك

  : است زمان غيبت ايزد شهيدشونده روي داده
 سوخت از هر سويي گـاه و رخـت   همي

  ز باران هـوا خشـك شـد هفـت سـال     

  

 بـــه ايرانيـــان بـــر شـــد آن كـــار ســـخت  
 دگرگونــه شــد بخــت و برگشــت حــال    

  )412/ 2: 1386فردوسي، (                         
  

مي ساختار داستان، كيخسرو كالبد دو در. بازگشت كيخسرو است ،بعدي مِمه كاركرد
زمان بازگشت كيخسرو به ايران هم. گيرد است كه رستاخيز سياوش در كالبد او انجام مي

مصـادف  ) هيدشوندهرستاخيز ايزد ش( و به پادشاهي رسيدن او) 448/ 2 :همان( با بهار است
  : سارها و سرسبزي و آباداني سرزمين ايران است با بارش باران، جوشيدن چشمه
 چــو كيخســروِ شــاه بــر گــاه شــد
ــم  ــد نـــ ــاري بباريـــ ــر بهـــ  از ابـــ
ــمه و رود آب   ــر چش ــت پ ــان گش  جه
ــته    ــد آراس ــتي ش ــون بهش ــين چ   زم

  

 ...ز دادش جهـــان يكســــر آگـــاه شــــد    
ــم  ــزدود و غــ ــين زنــــگ بــ  ز روي زمــ

 ر آمـــد بـــه خـــوابســـرِ غمگنـــان انـــد
 ز داد و ز بخشـــــش پـــــر از خواســـــته

  )4/3: همان(                                         
  

در اين داستان نام سياوش در موارد متعددي در ارتبـاط بـا درختـان، گياهـان و آب     
  : هي داردتوج در داستان سياوش بسامد قابل اين ويژگي. است آمده
  : شدن سياوش پس از كشته سيابسخن فرنگيس خطاب به افرا ـ

ــين  ــي در زمـ ــاني همـ ــي نشـ  درختـ
  

ــين       ــار كـ ــون آورد، بـ ــرگ خـ ــا بـ  كجـ
  )355/ 2: همان(                                      
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  : ـ ابياتي در مورد روييدن گياه از خون سياوش
 همانگه كه خـون انـدر آمـد بـه خـاك     
 بــه ســاعت گيــايي برآمــد ز خــون    

 نشـــانگيـــا را دهـــم مـــن كنونـــت 
  بســـي فايـــده خلـــق را هســـت ازوي

  

ــاك      ــت چ ــان گش ــم در زم ــاك ه  دل خ
ــون  ــون نگـ ــه كردنـــد آن خـ ــا كـ  از آنجـ
ــان  ــون اسياوشـ ــي خـ ــواني همـ ــه خـ  كـ
ــا اصــلش از خــون اوي  ــه هســت آن گي  ك

  )358/ 2: همان(                                     
بته مسلم است كه اين است و ال ابيات الحاقي آورده ةخالقي مطلق اين ابيات را در زمر

سـاخت   اما هماهنگي و انطباق آن با ژرف ،توان به فردوسي نسبت داد ابيات سست را نمي
  . است شده شاهنامهداستان باعث ورود اين ابيات به داستان سياوش در 

  : سخن افراسياب پس از كشتن سياوش و صدور فرمان تنبيه فرنگيس - 
ــت  ــياوش درخـ ــيخ سـ ــواهم ز بـ  نخـ

  

 نـه بـرگ و نـه تـاج و نـه تخـت       نه شـاخ و   
  )359/ 2: همان(                                      

وجود كيخسرو در تـوران را بـه او    ةزا مژد در خواب گودرز، سروش باالي ابري باران - 
  : داد

 چنان ديد گودرز يك شـب بـه خـواب   
ــته    ــاران خجس ــر ب ــر آن اب ــروش ب  س

  

ـــركــــه ابــــري    آببرآمــــد ز ايــــران پـ 
ــودر  ــه گ ــوش  ب ــاي گ ــه بگش ــي ك  ...ز گفت

  )413/ 2: همان(                                      
  : يابد اي مي گيو، كيخسرو را در مرغزاري خرّم و در كنار چشمه - 

ــمه  ــي چش ــان ز دور  يك ــد تاب ــي دي  ي
 يكــي جــام پــر مــي گرفتــه بــه چنــگ

  

ــرو   ــي ســـــ ــور باال دليكـــــ  آرام پـــــ
ــر زده دســته  ــه ســر ب ــگ  ب ــوي و رن ــي ب  ي

  )423/ 2: همان(                                      
كه مجبـور بودنـد بـدون كشـتي از رود خروشـان       خطاب گيو به كيخسرو، هنگامي - 

  : جيحون بگذرند
ــو   ــت گي ــدو گف ــروي : ب ــو كيخس  ار ت

ــر تــو راه؟     ــود ب ــي ب ــرين آب را ك   م

  

ــي ازيــــن آب جــــز نيكــــوي       ...نبينــ
ــاه    ــاي گـ ــرزي و زيبـ ــرّ و بـ ــا فـ ــه بـ  كـ

  )447/ 2: همان(                                      
در ارتبـاط بـا سـياوش، ناشـي از     » آب«و » گيـاه «، »درخـت «آوردن عناصري چـون  

ه به پيوستگي با سرسبزي و بـاروري طبيعـت،   اين عناصر با توج. خت داستان استسا ژرف
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د كه او از درخت در آيين آدونيس باور بر اين بو. ارتباط تنگاتنگي با ايزد شهيدشونده دارند
هـاي   م آيـين اه از خون سياوش نيز از عناصر مهـ رويش گي. )387: 1386 فريزر،(است  مر زاده

: همـان (در آيين آدونيس به رويش گل سرخ و گل شقايق از خـون آدونـيس   . باروري است
درآيين . )399: همان(و در آيين آتيس به رويش گل بنفشه از خون آتيس معتقد بودند  )386
كردنـد   شوند، مانند مي سرعت پژمرده مي ها او را به گياهاني كه به ز نيز در برخي مرثيهتمو

هاي ديگر داستان سياوش همچون رفتن او بـه داخـل آتـش كـه      ويژگي. )359- 360 :همان(
واقـع، آغـاز انقـالب صـيفي و هنگـام برداشـتن       شدن و زردگشتن گيـاه و در  نماد خشك«

و نيز مراسـم سـوگ سـياوش در مـاوراءالنّهر كـه در آغـاز       ) 47: 1374 بهار،(» محصول است
از ديگـر خصوصـياتي اسـت كـه ايـن       )همان( گرفت انجام مي) آغاز انقالب صيفي( تابستان

  . دهد هاي باروري قرار مي بر آيين مبتني هاي داستان را در رديف اسطوره
  

 گرد داستان رفتن كيخسرو و فرنگيس به سياوش - 4- 3

هـاي داسـتان    گـرد در اصـل از زيرمجموعـه    رو و فرنگيس به سياوشداستان رفتن كيخس
امـا بـه خـاطر اسـتقاللي كـه هـم در        ،ساخت داستان سياوش اسـت  سياوش و فرعِ ژرف

ايـن  . ايـم  ساخت دارد، آن را در قالب داستاني مجزا بررسي كـرده  روساخت و هم در ژرف
كـه   هنگـامي . ي را داردهـاي بـارور   داستان تحت تأثير داستان سياوش، طرحـي از آيـين  
گرد خشـك   گرد نرفته بود، سياوش كيخسرو نزد شبانان بود و همراه با مادرش به سياوش

گرد  جا، سياوشبه آن) كالبد ديگر سياوش( اما با رفتن كيخسرو ،و خالي از سكنه شده بود
  : رونق شدربار ديگر آباد و پ

 فـــرنگيس و كيخســـرو آنجـــا رســـيد
 نبـــه ديـــده ســـپردند يكســـر زمـــي

 درخــت كــز آن بــيخ بركنــده فــرّخ   
 همه خـاك آن شارسـتان شـاد گشـت    
ــه خــون ســياوش بخــورد   ز خــاكي ك

ــرگ  ــر بـ ــده بـ ــر اوي نگاريـ ــا چهـ  هـ
 بـــه دي مـــه بســـان بهـــاران بـــدي 

  

ــر ســـو پديـــد    ــردم آمـــد ز هـ  بســـي مـ
ــــــر ز آفـــــــرين زبـــــــان دد و دام پـ 
ــخت   ــرآورد سـ ــاخي بـ ــه شـ ــن گونـ  ازيـ
 گيــــا بــــر چمــــن ســــرو آزاد گشــــت

 ســـبز نـــرد بـــه ابـــر انـــدر آمـــد يكـــي
 همـــي بـــوي مشـــك آمـــد از مهـــر اوي
 پرستشــــــگه ســــــوگواران بــــــدي  

  )375/ 2: 1386 فردوسي،(                         
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جـا، بيـانگر   گـرد تـا پـيش از رفـتن كيخسـرو بـه آن       بـودن سـياوش   رونق خشك و بي
سـاخت داسـتان    در ژرف. سالي و ستروني ناشي از مرگ ايزد شـهيد شـونده اسـت    خشك

. گـرد اسـت   گرد، شكل ديگري از بازگشت سياوش بـه سـياوش   ه سياوشرفتن كيخسرو ب
شباهت با همراهي ايشتر با تمـوز در بازگشـت از جهـان     همراهي فرنگيس با كيخسرو بي

  . وضوح به مراسم سوگ سياوش اشاره داردابياتي پاياني به. مردگان نيست
  

  داستان بيژن و منيژه - 5- 3
رفـتن بيـژن از   . هـاي بـاروري اسـت    يادي متأثر از آيينداستان بيژن و منيژه نيز تا حد ز

ايران به ارمان در مرز توران، نبرد با گرازهاي وحشي، رفتن به توران، شيفتگي منيـژه بـه   
بيژن و بردن او به كاخ خود، اسارت بيژن در چاهي عميق و تاريك، گريه و اندوه ايرانيان، 

بـه ايـران در هنگـام بهـار، همگـي       آزادسازي بيژن با كمك رسـتم و منيـژه، و بازگشـت   
سـاخت آيـين بـاروري در ايـن داسـتان       كاركردهاي بنياديني هستند كـه مـا را بـه ژرف   

. ساخت داستان است نبرد بيژن با گرازها يكي از عناصر معنادار در ژرف. دنكن رهنمون مي
بق برخـي  ط. هاي باروري نيز به نبرد ايزدان شهيد شونده با گراز اشاره شده است در آيين

رفـتن   ).397: 1386 فريـزر، (گراز كشته شـدند   ةروايات اساطيري آدونيس و آتيس در حمل
. بيژن به ارمان براي نبرد با گرازها عاملي براي رفتن او بـه تـوران و مـرگ آيينـي اوسـت     

دنيـاي   ،دوزخ( رفتن بيژن به توران به معناي رفتن ايزد شهيدشونده بـه جهـان مردگـان   
سـاخت   نقـش منيـژه در ايـن داسـتان از عناصـر مهـم در ژرف      . است) نزير زمي ،تاريكي

قابل ) زير زمين ،جهان مردگان( شيفتگي منيژه به بيژن و بردن او به توران. داستان است
مقايسه با شيفتگي الّاتو به تموز در جهان مردگان و يا شيفتگي پرسفونه بـه آدونـيس در   

شـدن  ژن و بردن او به كـاخش، باعـث اسير  يكردن ب منيژه با بيهوش. جهان مردگان است
شد و الّاتو و پرسفونه نيـز  ) دوزخ ،جهان مردگان ،زميندنياي زير ( بيژن در چاهي عميق

به آنها  دادن و بازگرداندن تموز و آدونيس شدند و حاضر به پس ةدر جهان مردگان شيفت
كنـد؛ از يـك    ش ميدر اين داستان منيژه در دو نقش متمايز ايفاي نق. روي زمين نشدند

كند و با خـود   هايي كه براي بيژن روي خواهد داد، او را بيهوش مي با علم به گرفتاري سو
شـونده بـه   اسارت ايـزد شهيد ( شود برد و باعث اسارت او در چاهي عميق مي به توران مي

و از سوي ديگر، در تالشي مستمر در پـي آزادكـردن بيـژن از    ) جهان مردگان ةدست اله
  ). شوندهتالش ايشتر و آفروديت براي آزادسازي ايزد شهيد( تچاه اس
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شـدن هرگونـه بـاروري در     شونده باعث سـتروني طبيعـت و متوقـف   غيبت ايزد شهيد
امـا   ،است وضوح در روساخت داستان بيژن و منيژه نيامده اين كاركرد به. شود طبيعت مي

ه كيخسرو به گيو وعده داد كه توان استخراج كرد؛ به اين صورت ك هايي از آن را مي نشانه
نمـا بـراي يـافتن بيـژن جسـتجو خواهـد كـرد و         با آمدن بهار، با نگريستن در جام جهان

بيـنش محـل اسـارت     كيخسرو با نگاه كردن در جام جهان ،ماهسرانجام، با آمدن فروردين
. تادو رسـتم را بـراي بازگردانـدن او فرسـ     )344- 346/ 3 :1386 فردوسـي، (بيژن را پيدا كرد 

بازگشت بيژن در هنگام بهار صورت ديگري از بازگشت ايزد شهيدشونده در هنگام بهار و 
  . سرسبزي طبيعت است

خوريم كه در تاريخ اشكانيان نيز شـبيه آنهـا    هايي برمي در داستان بيژن و منيژه به نام
اشـكاني   اغلب پژوهشگران اين داستان را بازمانده يا تحت تأثير وقايع عصـر . شود يافت مي
سـاخت ايـن داسـتان خصـلتي      كه در نوشتار باال بدان پـرداختيم، ژرف  اما چنان ،اند دانسته
را زيـ  ،ن تاريخي در ايـن داسـتان نيسـت   ئمعناي رد قرا البته اين سخن به. اي دارد اسطوره

سراسر جهان شماري از آن را در  هاي بي تي است كه نمونهآميختگي اسطوره و تاريخ واقعي
حال ابتناي  هايي نسبتاً تاريخي در اين داستان و در عين ه به وجود نامبا توج. يافت توان مي

اي از دو روايـت   توان احتمال داد كه اين داسـتان آميـزه   ساختي اساطيري، مي آنها بر ژرف
بسا روساخت عاشقانه و بزمي داستان نيز ناشـي از آميـزش    تاريخي و اساطيري باشد و چه

هـايي عاشـقانه و    ها معموالً بـه روسـاخت   اسطوره ةشد؛ زيرا در شكل اولياسطوره و تاريخ با
هاي آميختـه بـا تـاريخ اسـت؛      افسانه ها بيشتر خاص تگونه روساخ اين. خوريم بزمي برنمي

ما بيشتر با خـدا يـا    ،در اساطير. هاي بهرام گور و داستان خسرو و شيرين همچون داستان
در هـر  . رو هستيمهانسان با خدايان و طبيعت روب ةرابطخدايان، آفرينش انسان و جهان، و 

زيرا در اين داستان اسطوره و برخي  ،است تزاج در زماني بس دور صورت گرفتهحال اين ام
  . اند هاي تاريخي بدون هيچ تناقض داستاني يا روايي كامالً با همديگر درآميخته نشانه
  

  بخشي ايزد شهيدشونده  نجات - 4
هـاي اسـتخراجي از    سـاخت داسـتان   ركردهـاي مهـم و بنيـادين در ژرف   يكي ديگر از كا

شونده و سپس فرستادن يك زي ايزد شهيد، فرمان يك موجود برين براي آزادساشاهنامه
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كـه هوشـنگ   داستان سـيامك و هوشـنگ، پـس از آن    در. پهلوان براي بازگرداندن اوست
تقـام خـون سـيامك را از آنـان     فرمان كيومرث به نبرد با ديوان پرداخت و ان بزرگ شد، به

گرفت؛ در داستان نوذر و كيقباد، زال رستم را براي آوردن كيقباد به كوه البـرز فرسـتاد؛   
در داستان سياوش، در خوابي كه گودرز ديد، سروش به او خبر داد كـه كيخسـرو فرزنـد    

ب، گيـو  ترتيـ  بـدين  و تواند او را بازگردانـد  سياوش در توران است و تنها گيو است كه مي
به فرمـان كيخسـرو، رسـتم    نيز در داستان بيژن و منيژه و فرمان گودرز به توران رفت؛  به

بهار معتقد بود كه در داسـتان بيـژن و منيـژه    . كردن بيژن به توران رهسپار شدبراي آزاد
هـايي   زيرا در آيـين  ،است  شده بخش آزادسازي بيژن به دست رستم، بخشي تازه و افزوده

رود  شونده به جهان مردگان مياست كه براي آزادكردن ايزد شهيدين ايشتر چون تموز، ا
هـاي موجـود    نگرش ساختاري به اين داستان و تطبيق آن با ديگر نمونه ).50: 1374 بهـار، (

دهد كه كاركرد آزادسازي قهرمان به دسـت   هاي باروري، نشان مي و نيز آيين شاهنامهدر 
. اي داسـتان اسـت   سـاخت اسـطوره   فنيست و جزو ژرشده  پهلواني بزرگ عنصري افزوده
كـردن بيـژن شـكل ديگـري از تـالش ايشـتر، آفروديـت و        هرچند تالش منيژه براي آزاد

ايزيس براي بازگرداندن ايزد شهيدشونده است، امـا كـاركرد آزادسـازي بيـژن بـه دسـت       
شان داديم، كه ن چنان ،هاي باال در نمونه. ساخت داستان است ژرف ءرستم نيز اصيل و جز

شبيه ايـن  . است صورت همسان تكرار شده هاي روساختي، به كاركرد مذكور در عين تنوع
، خداي بـزرگ،  »آ ئه«در آيين تموز . توان يافت هاي باروري نيز مي ها را در آيين ويژه - كار

 ،فريـزر (الّاتو را واداشت تا ايشتر و تموز را بـه جهـان زبـرين بازگردانـد      ،با فرستادن پيكي
دادن به اخـتالف ميـان آفروديـت و      در آيين آدونيس نيز زئوس براي فيصله ؛)359: 1386

پرسفونه چنين مقرر كرد كه آدونيس بخشي از سال را نزد پرسفونه و بخشي ديگر را نزد 
و طبق روند معمول در اساطير يونان و روم، احتماالً هرمس يا ) 361: همان(آفروديت باشد 
زئوس براي پرسفونه است؛ در آيين ازيريس، پس از سوگواري شـورانگيز  آور  مركوري پيام

، خداي خورشيد، آنوبيس را فرستاد تا به كمـك ايـزيس، نفتـيش،    »را«ايزيس و نفتيش، 
؛ در )419: همـان (بـار زنـده كنـد    ازيـريس را ديگر  ةشـد  قطعـه  پيكر قطعـه  ،توت و هوروس

هان مردگان فرسـتاد تـا هـادس را بـه     دمتر و پرسفونه نيز زئوس، هرمس را به ج ةاسطور
  ). 340: 1387 بورلند،(بازگرداندن پرسفونه راضي كند 
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هـايي دارد؛ بـه ايـن صـورت كـه در       قهرمان در حماسه با قهرمان در اسطوره تفـاوت 
اما در حماسه از نظر مرتبـه بـر ديگـران برتـري دارد و از      ،اسطوره قهرمان به لحاظ نوعي

هـايي كـه جـايگزين     تشخصـي  شاهنامهدر  ).126: 1380 لتـون، ايگ(محيط خود برتر نيست 
 ةنـوعي جنبـ   انـد، همچنـان بـه    هاي باروري شده دهنده در اسطوره خدايان بزرگ و فرمان

اي  سـاخت اسـطوره   از ژرف انـد و ايـن ناشـي    ايزدي خـود را حفـظ كـرده   - ايزدي يا انسان
موجـود  ( اطير ايرانـي عنـوان نخسـتين انسـان در اسـ     كه كيومرث به هاست، چنان داستان

؛ زال با خرد فـراوان و  )شود هاي مختلف در آغاز آفرينش قرباني مي بزرگي كه در اسطوره
هـاي بـرين و    اش؛ سروش با داشـتن تمـام جنبـه    بشري و فرازماني هاي مافوق برخي مايه
اي كـه دارد،   آرمـاني و ايزدگونـه   ةعنوان يكي از امشاسپندان، و كيخسرو با جنب ايزدين به

. گرداننـد  اند كه در پايان كار، ايزد غايـب را بـه روي زمـين بـازمي     جايگزين خداياني شده
زيـرا   ،گفـت  توان با چنين قطعيتـي سـخن   البته در مورد داستان سيامك و هوشنگ نمي

هـاي بـاروري باشـد، احتمـاالً تحـت تـأثير ايـن         آيـين  ةكه بازماند اين داستان بيش از آن
  . است ه شدهها ساخته و پرداخت اسطوره

  
  ساخت  تحليل ژرف - 5

خـاكي، همـواره در معـرض تـأثيرات مسـتقيم و       ةانسان از آغاز حيات بـر روي ايـن كـر   
اش  هاي مختلف تمدني رفتار انسان در قبال طبيعت در دوره. است طبيعت بوده ةواسط بي

اما طبيعت همچنـان بـا سيسـتمي يكپارچـه، مـنظّم و تكرارپـذير بـا         ،است متفاوت بوده
حـال پيچيـده، ذهـن كنجكـاو و     هايي در كليت خود همسـان، گسـترده و درعـين    كنش

الت را تفسـير و  كه ايـن تحـو   هبشر سعي كرد. است جستجوگر انسان را به چالش كشيده
يـك پديـده و تفسـير و     ةانديشيدن دربـار . ترتيب به آنها معنا ببخشد توجيه كند تا بدين

هـا بـه فراخـور سـطح      ايـن انديشـيدن  . اسـت  توجيه آن، راهي بـراي معنابخشـي بـه آن   
هـاي   هـا و واكـنش   زيستيِ فردي و اجتماعي بشر، باعث كـنش  ةخردگرايي و ميزان تجرب
هـاي بـزرگ    در عصري كه بشـر هنـوز بـه پيشـرفت    . است هشد ها  مختلفي از سوي انسان

ان عنـو  آلـود بـه   هـاي شـرك   ويژه در جوامعي كه اسـطوره  تمدني و عقالني نرسيده بود، به
هاي وحيـاني و توحيـدي    هاي رسمي و حاكم بر جامعه، مانع از رواج انديشه باورها و آيين

انسان ايـن  . ودندهايي چون خدا، انسان و جهان ب شدند، اساطير مفسر مفاهيم و پديده مي
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سـاخته بـود؛ الگوهـايي    اش  ها و الگوهاي در دسـترسِ زنـدگي   اساس مدلها را بر اسطوره
ادواريِ رويـش   ةانسان بدوي پديـد . د و تناسلازدواج، سفر، نبرد، تولمرگ،  چون زندگي،

ـ  گياه از زمين و سپس خ د انسـان و سـپس مـرگ او    شكيدن و نابودي آن را هماننـد تول
 يك از نمودي باز اعصاركهن انسان براي آن، سرسبزي سپس و زمين ستروني. دانست مي

 و مـؤثّر  نيرويـي  حضـور  از ناشـي  بيعتط سرسبزي او براي .بود مؤثّراما  پرده پشت نيروي
كه حيات و معاش بشـر  تأثيرگذار و قوي نيروي اين. بود نيرو آن غياب از ناشي آن خشكي

 را نيروها اين منشأ بعدها كه چنان ،بود مقدس امري جوامع بدوي برايوابسته به آن بود، 
 التتحـو  از الگـوگيري  بـا  كهـن  انسـان . پنداشـتند  مي شوكت صاحب و قدرتمند ايزداني
 و دهيخم نييپا طرف به و شدند يم پژمرده جيتدر  به اهانيگ هك يهنگام طبيعت، ظاهري
 ها گل كهي هنگام و است رفته نيرزميز به باروري ايزد كه كرد يم تصور شدند، يم خشك

 ايـزد  كـه  كـرد  مـي  تصـور  دند،ييرو يم خاك از جيتدر بهي كشاورز محصوالت و اهانيگو 
شـدن   دور از مـردم، كشـته    كوه بـه زندگي كيقباد در البرز .است بازگشته رگيد بار باروري

ويـژه اسـارت بيـژن در چـاهي      سياوش در توران، زندگي كيخسرو در كوه نزد شبانان و به
هايي از خشكي و پژمردگـي   توانند تمثيل ساخت خود، همگي مي تاريك و عميق، در ژرف

  . گياهان باشند
جديـد در پـي فسـخ و     ةاي عميق و فراگير اسـت، برهـ   يشهبر اند ري كه مبتنيدر باو
اگر تحصيل آغازي مطلـق را  «به عبارت ديگر،  ؛)59: 1386الياده،(آيد  قبلي مي ةنابودي بره

كـه آخـرت پايـاني بـر      همچنان ،»طور قاطع و نهايي پايان يابد خواهند، بايد دنيايي، به مي
ـ  ).مـان ه( اين گيتي و آغاز عالمي جديد و به كمال اسـت  ملمـوس بشـر، مـرگ     ةدر تجرب

چند كه هيچ هر. رو استهدر اين جهان با آن روبانسان برانگيزترين پاياني است كه  چالش
ملموسي از جهان پس  ةتجرب است گاه نتوانسته اي جز از راه الهام يا وحي، هيچ انسان زنده

و گـذرگاهي بـه   ، مجـدد  حيـات  بـراي  يا پنجرهاز مرگ داشته باشد، اما همواره مرگ را 
هاي باروري نيز راه انتقال از دنياي  در آيين. است اش دانسته دنيايي واالتر از دنياي كنوني

انـد و ايـن پايـانِ     پيشين دانسته ةسترون به دنياي سرسبز و بارور را در پايان قطعي پديد
م كرده قطعي را در مرگاند؛ وجودي كه سرسبزي يا ستروني طبيعـت  وجودي برتر تجس 

جا حائز اهميت است، نو شـدن يـك پديـده    آنچه در اين. كنش او بستگي دارد به حيات و
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منشأ اين علم ناخودآگـاه  . است پيشين ةاست كه نوشدگيِ آن منوط به پايان قطعي پديد
هاي فراوانـي   وجود نمونه. است هاي بشر داشته چه باشد، تأثير آشكاري بر باورها و آيينهر

هاي اساطيري به جهان مردگان، تنها يكي  تشد شخصيوطير و آمدآييني در اسااز مرگ 
  . شمار چنين علمي است هاي بي از مصداق

كـه در   در باور انسان بدوي، مرگ راهي براي تجديد نيـروي ايـزد بـاروي بـود، چنـان     
بايسـت پـيش از مـرگ طبيعـي در اثـر       برخي جوامع بدوي شاه يا فرد مقدس قبيله مـي 

شد؛ زيرا در باور آنان مرگ طبيعـيِ ايـن فـرد مقـدس باعـث       ته ميبيماري يا پيري، كش
كـه هنـوز تندرسـت بـود،      اما با كشـتن او در حـالي   ،شد انقطاع نيروي حيات و بركت مي

بـاور بـه   . )295- 305 :1386فريـزر، ( يافت نيروي حيات و بركت از او به جانشينش انتقال مي
هـر  . حساب آورد چنين پندارهايي به ةگون توان از شونده را نيز ميايزد شهيد ةمرگ ساالن

ام طبيعت همچنـان دو  ةشد تا با اين كار چرخ سال ايزد موكّلِ باروري طبيعت كشته مي
در . تواند مرتبط باشـد  ر بشر درمورد آفرينش نخستين نيز مياين باور با تصو. داشته باشد

آيند و  وجود مي تين بههاي آفرينش، دنيا و ديگر آفريدگان از پيكر موجودي نخس اسطوره
در . آينـد  تنها با مرگ اين موجود نخستين است كه ديگر موجودات از پيكر او پديـد مـي  

نتيجـه  اي براي هستي مجـدد او، و در  مهشونده مقدوري نيز مرگ ايزد شهيدهاي بار آيين
دهـي ايـزد و    است كه نيـروي بركـت  باروري و سرسبزي طبيعت است و با چنين تكراري 

ه با توج شاهنامههاي  البته در داستان. شود باروري و سرسبزي طبيعت احيا مي نتيجه،در
 ها ايـزدان نبـاتي   ها، در روساخت داستان به فضاي حماسي و نيز عصر تدوين اين داستان

در انـد و   به شاه يا پهلوان بدل شـده ) ايِ تأثيرپذير از اين ايزدان هاي اسطوره تيا شخصي(
است كه اين  به بر تخت نشستن شاه نو بدل شدهشونده، د شهيدمورد شاهان، بازگشت ايز

  . روساخت همان نوشدن طبيعت است
مـورد جهـان هسـتي و    ها نوعي انديشيدن در اين اسطوره توان گفت كه مجموع ميدر
فريـزر  . كـرد  الت پيرامـونش را تفسـير و توجيـه مـي    گونه، تحو الت آن بود و بشر اينتحو
ايـن  . دانسـت  يي سمپاتيك براي تغيير در شـرايط طبيعـي مـي   هاي باروري را جادو آيين

هـا نيـز    براي تشريح اسطوره» جادو«ديدگاه مشكالت مختلفي دارد و استفاده از اصطالح 
است و بيشتر به يك اظهار نظر اساطيري شبيه است تا يك نظر علمـي   بر ابهام آن افزوده

انسان بدوي بـه طبيعـت و رويـدادهاي    ه آيينيِ هاي باروري بيانگر توج آيين. انهو موشكاف
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ر انسـان بـدوي   تصـو گيرنـد، در   شرك باستان قرار مـي  ةها كه در زمر اين آيين. آن است
توانـد در   رد كه ميك ر ميهايي تصو د و با انجام چنين آييننوعي عبادت براي خدايانش بو

با ايـن اعمـال   كرد كه  ر ميطبيعت تأثيرگذار باشد و شايد تصو ةالت ساالنتغييرات و تحو
به نظر الياده، زمان براي انسـان  . هاي طبيعي ياري برساند تواند به ايزدان موكّل انقالب مي

هـايي   برگزاري چنين آيين. )96: 1378 الياده،(باستاني مرتباً در حال تجدد و نو شدن است 
اليـاده،   بـه بـاور  . شدگي اسـت اي براي تفسير اين تجدد و نو هآنها، شيو ةو نيز تكرار ساالن

و تكـوين عـالم اسـت و     بندهشـن مثابـه تكـراري از    دوباره آغازيدن زمان از ابتدايش، بـه 
هاي نمايشي و آييني ميان دو گروه از بازيگران، حضـور فروهـر نياكـان، برپاداشـتن      رزم«

هاي كامراني و شادخواري، پرداختن به لهو و لعب و غيره، همـه عناصـري هسـتند     جشن
اسـاطيريِ آغـاز    ةتحويل سال نـو، لحظـ   ةه در پايان سال و در آستاندهند ك كه نشان مي

اسـاس، اليـاده     بـر ايـن   ).68- 69 :همان(» شود آفرينش و گذار از آشوب به سامان تكرار مي
. )65- 101 :همـان (اسـت   اي ازلي دانسـته  هاي آييني را بازآفريني زمان و تكرار حادثه جشن

وكـارش، بـه    دانستن آن با كشـت  باروري و مرتبط هاي جشن ةسالانسان بدوي با تكرار هر
اي نخسـتين يـا    اش را بـا حادثـه   داد و از اين راه، زندگي اش هويتي آييني مي امور زندگي

  . دانست ازلي مرتبط مي
  

  گيرينتيجه - 6
ــراوان  ــر ف ــوع و تكث ــا وجــود تن ــا اســطوره ب ــان  ه ــبدر جه ــا ، اغل ــوان در  را مــي آنه ت

هـاي   هاي مربـوط بـه آيـين    اسطوره. بندي كرد حدودتر دستهمراتب م هايي به ساخت ژرف
هي از اسـاطير  تـوج  شناسي است كه شمار قابـل  هاي مهم در اسطوره  باروري يكي از حوزه

بر مرگ، غيبت يـا سـفر    ها مبتني طرح كلي اين اسطوره. است جهان را در خود جاي داده
عت بر اثر غيبت يـا مـرگ   ايزد موكّل سرسبزي و باروري طبيعت؛ خشكي و ستروني طبي

شـدن ايـزد نبـاتي     ايزد نباتي؛ و سرسبزي و باروري مجدد طبيعت در اثر بازگشت يا زنده
بر شكل اوليه و كهني كه در اساطيري چون تموز، آدونـيس   هاي باروري عالوه آيين. است

هـاي   سـاخت كهـن، در داسـتان    و آتيس دارند، با روساختي تغييريافته اما بـا حفـظ ژرف  
اتنگي كـه بـا   خـاطر ارتبـاط كـامالً تنگـ     از اين ميان، آثار حماسي بـه . اند ري نيز آمدهديگ

هـاي   عنـوان يكـي از حماسـه    فردوسي بـه  ةشاهنام. دارنداي  ها دارند، جايگاه ويژه اسطوره
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دهد كـه   نشان مي شاهنامههاي  بررسي داستان. بزرگ جهان از اين قاعده مستثني نيست
هـاي نـوذر و كيقبـاد، رفـتن      سـاخت داسـتان   ، ژرف»سـياوش «مشـهور   ةبر اسطور عالوه

  . هاي باروري است ژن و منيژه نيز مبتني بر آيين گرد، و بي كيخسرو و فرنگيس به سياوش
دهد بخش مربـوط   زو، گرشاسپ و كيقباد نشان مي هاي نوذر،  بررسي ساختار داستان

همچنين  .بررسي ما ندارد پادشاهي گرشاسپ زائد است و نقشي در ساختار مورد ةبه دور
پادشـاهي زو در سـاختار مـذكور، و عـدم انطبـاق ايـن        ةجايگاه آشـفته و نامنسـجم دور  

، بـاور بـه اصـالت ايـن     شاهنامههاي  ايِ معمول در اغلب داستان نظمي با طرح اسطوره بي
 ه بـه رونـد معمـول در   بنـابراين، بـا توجـ   . سازد رو ميهرا با ترديد روب شاهنامهداستان در 

سـاخت منسـجم و    ، داستان نوذر و كيقبـاد  ژرف شاهنامههاي  ايِ داستان ساختار اسطوره
مرگ نوذر به دست افراسياب؛ سوگ و عزا به خاطر مرگ نوذر؛ بروز قحطي . دارندواحدي 
سالي در ايران پس از مرگ نوذر؛ فرستادن رستم به دنبال شاه آرمـاني، كيقبـاد؛    و خشك

آب؛ آوردن كيقبـاد و بـه پادشـاهي رسـاندن او؛ و     سرسبز و پر تن كيقباد در جايگاهيياف
سرانجام، بازگشت آباداني و سرسبزي به ايران زمين، كاركردهاي بنيـاديني هسـتند كـه    

دهـد، منتهـا برخـي از     هاي باروري در اين داستان را نشان مي بر آيين ساخت مبتني ژرف
پادشـاهي زو   ةتان راه يافته، بـه دور هايي كه در ساختار داس اين كاركردها در اثر آشفتگي

اساس ساختار داستان نوذر و كيقبـاد، بخـش مربـوط بـه ديـدار      بر. است نسبت داده شده
آب، جـزو سـاختار اصـلي داسـتان اسـت و      با كيقبـاد در جايگـاهي سرسـبز و پـر    رستم 
  . سازد رو ميهدانستن اين بخش را با ترديد روب الحاقي

گرد نيز تحـت تـأثير داسـتان سـياوش،      به سياوش داستان رفتن كيخسرو و فرنگيس
شـدن   گرد و خالي شدن زمين سياوش خشك. است هاي باروري شكل گرفته بر آيين مبتني
جـا پـس از ورود كيخسـرو    ة آنسكنه پس از مرگ سياوش؛ سرسبزي و رونق دوبار زاآنجا 

ده بـود، و  جا ريخته شدن درخت از خاكي كه خون سياوش آن؛ رويي)كالبد ديگرِ سياوش(
هـاي بـاروري    ي است كه طرح آيينحل روييدن آن درخت، از عناصر مهمسوگواري در م

داستان بيژن و منيژه نيز با داشتن كاركردهاي بنياديني . دهد در اين داستان را نشان مي
چون رفتن بيژن از ايران به ارمان در مرز توران؛ نبرد با گرازهاي وحشي؛ رفتن به تـوران؛  

يژه به بيژن و بردن او به كاخ خود؛ اسارت بيژن در چـاهي عميـق و تاريـك؛    شيفتگي من
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دست رستم، و بازگشت او به ايران در هنگام بهار،  گريه و اندوه ايرانيان؛ آزادسازي بيژن به
سـاخت   اسـاس ژرف بر .اسـت  شـاهنامه هاي باروري در  بر آيين هاي مبتني از ديگر داستان

ساختار اصـلي   ءدست رستم جز بوط به آزادسازي بيژن بهداستان بيژن و منيژه، بخش مر
هاي تموز، آدونيس، ازيريس و پرسـفونه   هاي مشابه آن را در اسطوره داستان است و نمونه

هـاي بـاروري    داستان سيامك و هوشنگ نيز تا حدي تحت تأثير آيـين . توان يافت نيز مي
 ةه خاطر مرگ قهرمان، و ادام، سوگواري و عزا ب)سيامك(مرگ قهرمان . است شكل گرفته

أمـلِ  از عناصـر قابـل ت  ) بازگشت قهرمان در كالبد ديگر(هدف سيامك در كالبد هوشنگ 
را بـه مردمـان    هاي آبيـاري و كشـت و زرع   كه هوشنگ شيوهويژه آن اين داستان است، به
  . مقايسه با نقش ازيريس است آموخت و اين قابل

 شـاهنامه الگوي مناسبي در نقـد اصـالت مـتن     ةكنند تبيينهمچنين نتايج اين مقاله 
، همچنـان  شـاهنامه در » الحـاقي «هـاي موسـوم بـه     درمورد برخي ابيات يا بخـش . است
صراحت معتقـد بـه    راي شد كه به توان ديدگاه صريحي ارائه داد و با پژوهشگراني هم نمي

ه بـه  توجـ  هـاي ديگـر،   ارد، عـالوه بـر روش  در اين مـو . ها هستند بودن اين بخش  الحاقي
با ايـن روش، سـاختار داسـتان    . ي خواهد بودها نيز روش مؤثر داستان اي ساختار اسطوره

تان پـيش روي مـا   ساخت داسـ  شود و تمايزهاي ميان روساخت و ژرف وضوح آشكار مي به
. شده به داستان را شناسايي كـرد  هاي زائد و افزوده توان بخش نتيجه، ميدر. گيرد قرار مي

يـا  (كاتبـان   ةهـا، افـزود   توان از اين نكته بحث كرد كه اين ابيات يا بخـش  پس از آن، مي
هاي متـأخّرِ   ق به دورهبع كار فردوسي وجود داشته و متعلاست يا در منبع يا منا) ديگران
هـا،   بـودن برخـي ابيـات بخـش     همچنين در صورت الحاقي .پردازي در ايران است حماسه

عاملي باعث شده كاتبان يا ديگران ايـن ابيـات يـا    توان در اين مورد بحث كرد كه چه  مي
  .بيفزايند شاهنامهها را به متن  بخش
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