
 
  
  
  
  
  
  
  
  

   آفرین سیاوشنقدي بر : شناختی شناسی نقد اسطوره گفتاري در روش
  

  ٭فردین حسین پناهی
  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

  
 چکیده

هـاي   هاي مهم در اسـاطیر و حماسـه   سیاوش با جایگاه اساطیري و رازناکش، یکی از شخصیت
این شخصیت تاکنون موضوع تحقیقات فراوانی هم در داخـل و هـم خـارج ایـران     . ایرانی است

است  به قلم خجسته کیا منتشر شده آفرینِ سیاوشدر چند سال اخیر، کتابی با عنوان . است بوده
با توجه به جایگـاه مهـم   . سابقه درمورد سیاوش است برانگیز و کم هایی چالش دیدگاه که حاوي

شـناختی، در ایـن نوشـتار بـا نگـاهی بـه        سیاوش در ادبیات حماسی و نیـز مطالعـات اسـطوره   
پـردازیم و در خـالل ایـن     شناختی، به نقد و بررسـی ایـن کتـاب مـی     شناسی نقد اسطوره روش

رشِ کیا به اسطوره و نیز شخصیت سیاوش، سعی شده تا چند و چونِ ها، با محک نوع نگ بررسی
دهد که اشکال عمده و  نتایج این بررسی نشان می. نگاه علمی به مقولۀ اسطوره نیز تبیین شود

هاي صرفاً روساختی در نگرش به داستان سیاوش اسـت و   ها و نگرش بنیادین این کتاب، قیاس
  .هایی پرهیز کرد ها و نگرش شناختی باید از چنین قیاس رهاین در حالی است که در نقد اسطو
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  مقدمه -1
ها و مطالعات فراگیري کـه  رغم پژوهشدنیاي اسطوره، دنیایی است پر رمز و راز، و علی

گونه که بایـد   ها و چیستیِ اساطیر آناساطیر انجام گرفته، همچنان ریشه ةتاکنون دربار
هاي ناپیدا و سرشار از زوایا آشکار نگردیده است و همچنان، عرصۀ اسطوره جهانی با افق

. و راز است هاي پر رمزاسطورة سیاوش یکی از این حوزه. و مبهم استو خبایاي تاریک 
هـاي   همسـانی . است سیاوش و کارکردهاي آیینی او همواره مورد توجه پژوهشگران بوده

، و ...، آدونیس، آتیس، ازیریس و)دموزي(قابل تأمل این اسطوره با اساطیري چون تموز 
وش در آسیاي مرکزي، قدمت بسیار کهـن  هاي سوگ سیا نیز کشف آثاري از رواج آیین

مورد این اسطوره انجام گرفته تاکنون تحقیقات متعددي در. دهدیاین اسطوره را نشان م
او با مرتبط دانستن ایـن اسـطوره بـا    . مهرداد بهار است ءاست که اغلب آنها متأثّر از آرا

دانـد   ز ایزدان نباتی میالنهرین و باور به جایگاه آیینیِ آن، سیاوش را یکی ااساطیر بین
علـی حصـوري بـا رد تأثیرپـذیري      ).427-428 ،420: 1387و  62-63 ،44-47: 1374بهـار،  (

شناسـی،   هاي تاریخی و باسـتان  النهرین، با تکیه بر یافته سیاوش از اساطیر بین ةاسطور
هـاي   یعنی سوگ سـیاوش، از آیـین   ،سیاوش و شکل آیینیِ آن ةمعتقد است که اسطور

-49: 1387حصوري، ( است صورت مستقل رواج داشته کهن آسیاي مرکزي بوده که به بسیار
تطبیقـی عناصـر و    ۀهمچنین، بهمن سرکاراتی و جالل خـالقی مطلـق بـا مقایسـ     ).24

هاي کیومرث و جمشید، سیاوش را نیز  سیاوش با اسطوره ةکارکردهاي موجود در اسطور
خسـتین انسـان در اسـاطیر ایرانـی     هـاي ن  همچون کیومرث و جمشـید، یکـی از نمونـه   

در چند سال اخیر کتابی  ).99-104: 1372و خالقی مطلق،  108: 1378سرکاراتی، ( اند دانسته
ایـن  . اسـت  به قلم محقق توانمند، خجسته کیا، منتشر شـده » آفرینِ سیاوش«با عنوان 
 آفـرین . منتشـر شـده اسـت   ) 1388: چـاپ اول ( صفحه از سوي نشر مرکز 110کتاب در 

بخش اول کتـاب کـه بخـش اصـلیِ آن، و     : است از دو بخش اصلی تشکیل شده سیاوش
درصد از صفحات کتاب است، به بررسی اسـطورة سـیاوش اختصـاص     78شامل حدود 

سراسـر ایـن بخـش،    . است آرش کمانگیر پرداخته ۀبخش دوم نیز به بررسی افسان. دارد
او بـا  . دهد شناختۀ آرش نشان میتر پیگیري محقّقانۀ خانم کیا را درمورد شخصیت کم

است  آرش در متون مختلف و نیز با یاري گرفتن از اساطیر دیگر، توانسته ۀردیابی افسان
  . ابعاد پنهانی از این شخصیت را نشان دهد
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کیـا ایـن   . برانگیزترین بخش این کتـاب، همـان بخـش اولِ آن اسـت    ترین و چالشمهم
داند که سیاوش را ایزد نبـاتی   فارسی و غیرفارسی میهاي  کتاب را پاسخی به انبوهی نوشته

 انـد  زدهکه هویت اساطیري او را به خارج از مرزهاي فرهنگـی ایـران گـره     اند و یا این خوانده
هاي باروري منتسـب کنـیم و    داستان سیاوش را نباید به آییناو معتقد است . )1: 1388کیا، (

مـورد  توجه به تحقیقاتی کـه تـاکنون در   با. ایزدان نباتی خارج سازیم ةسیاوش را باید از زمر
. برانگیـز اسـت   سابقه و در نوع خود چـالش  است، دیدگاه کیا کم سیاوش انجام گرفته ةاسطور

یـا، بـه نقـد و    ک ءشناختی، بـا محـک آرا   شناسی نقد اسطوره این نوشتار با نگاهی به روشدر 
   .پردازیم اي سیاوش می اسطورهمورد جایگاه بررسی دیدگاه او در

  
  ايشناسی نقد اسطورهنقد دیدگاه کیا برمبناي روش -2
عنوان یکی از دالیل عدم انطباق سیاوش با ایزدان نباتی، معتقد است  کتاب، به ةنویسند - الف 

اما سیاوش شخصیتی انسانی  ،که ایزدان موسوم به ایزدان نباتی، سرشتی برین و ایزدي دارند
هـاي انسـانی سـیاوش را    هـا و کـنش  ، ویژگیشاهنامهاو سپس با استناد به . )24: همان(دارد 

یکی . است آورده... اش، توصیف قامت انسانی او، کشتی گرفتن و همچون خردمنديِ او، زیبایی
او معتقد است . اوستعنوان خصوصیت انسانی سیاوش آورده، زیبایی  هایی که کیا بهاز ویژگی

زیبایی سیاوش از فرّ ایزدي اسـت  «که زیبایی سیاوش با زیبایی ایزدان نباتی فرق دارد؛ زیرا 
فرّ کیانی نشان سزاواري . ایزدي با فرّ کیانی یکی نیست ةفرّ. که در شاهان پیشین نظیر دارد

دان نباتی چه تفـاوت  با وجود این توضیح، باز هم معلوم نشد که زیبایی ایز ).25: همان( »است
نوعی، به زیبـایی   اي با زیبایی ناشی از فرّه ایزديِ سیاوش دارد؟ زیبایی قهرمان که بهاسطوره

یکی از خصوصیات عـام   ،)51- 52: 1384مالمیر، (شود  هاي نخستین انسان نیز مربوط می نمونه
طیر، از زیبایی منحصر اش در اساقهرمان به دلیل برتريِ نوعی. ها است  ها و افسانه در اسطوره

گل ، سمک عیارو دیگر آثار همچون  شاهنامهاین ویژگی همچنان در . فردي برخوردار است به
 ۀهمگـی زیبـارو و مایـ    شـاهنامه قهرمانـان در  . اسـت  حفظ شـده  هماي و همایون، و و نوروز

 ۀاش رانده شد، پس از بازگشت از آشـیان تحسین هستند، حتی زال که به خاطر سپید مویی
  : تحسین بینندگان شد ۀسیمرغ، زیبایی رخسارش مای

ــد همـــی    ــویش بزیبـ ــپیديِ مـ   سـ
 

هــا فریبـــد همـــی تــو گـــوئی کـــه دل    
)1/160: 388فردوسی، (                         
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ت دارد، زیبـایی قهرمـان     در این جا، آنچه در بررسی ساختار اسـطوره  اي داسـتان اهمیـ
اي کـه  نکتـه . ایـزدي او  ةباشد و خواه ناشی از فـرّ است؛ خواه ناشی از سرشت ایزديِ قهرمان 

اسـطوره در   شـاهنامه باید در نظر داشت، ایـن اسـت کـه در     شاهنامهدر بررسی اثري چون 
بـا   شـاهنامه گونـه کـه در اسـاطیر آمـده، در     شکل خام و اصلیِ آن حضور نـدارد؛ یعنـی آن  

بلکـه بـا شـکل     ،روبـرو نیسـتیم  هایی چون آفرینش انسان و جهان، و یا اعمال ایـزدان   مقوله
هـاي   ویژه در بخـش هاي اساطیري روبرو هستیم که البته، بهها و کنششخصیت ۀتغییر یافت
 شـاهنامه در . انـد نوعی وجـه اسـاطیريِ خـود را حفـظ کـرده      ، همچنان بهشاهنامهنخستین 

انی چـون  اند و جز قهرمانـ هاي انسانی دادهقهرمانان برین و ایزدین جاي خود را به شخصیت
اي انســانی و کیــومرث، هوشــنگ، طهمــورث، جمشــید، فریــدون و کیخســرو، بقیــه وجهــه

هـاي  ویـژه حماسـه  هـا، بـه  یندي طبیعی اسـت؛ زیـرا در حماسـه   ااند و این فراجتماعی یافته
اي انسـانی و  شـوند و وجهـه  تـر مـی  هـا زمینـی   ، معمـوالً شخصـیت  شـاهنامه متأخّري چون 
 شـاهنامه سـیاوش در  . سیاوش نیز ماجرا به همین منـوال اسـت  در مورد . یابنداجتماعی می
اش دارد و ایـن مغـایرتی بـا مبنـاي      سـاخت اسـاطیري  تـر از ژرف تر و انسـانی شکلی زمینی

گرفتن و شرکت در مجلس بزم و بازي چوگـان  هایی چون کشتیویژگی. اساطیري آن ندارد
تـر  ساخت داستان مبنـایی عمیـق  که ژرفمربوط به روساخت این داستان است، در حالی... و

شناختیِ این داسـتان بایـد    هاي روساختی دارد، و مبناي کار ما در نقد اسطوره از این ویژگی
ساخت آن باشد، نه روساخت آن؛ و البته این به معناي تناقض روساخت این داسـتان بـا   ژرف
عی دارد و ایـن  داستان سیاوش روساختی با عناصري انسانی و اجتما. ساخت آن نیستژرف

اي سـاخت اسـطوره   اما در هر حـال ژرف  ،ناشی از تغییر روساخت داستان در گذر زمان است
شناسـی، تبیـین    کند و اصـوالً یکـی از وظـایف اسـطوره    تا حد قابل قبولی خود را حفظ می

هاي دیگر نیـز صـدق   ها و داستانمورد شخصیتراین مسأله د. هایی استساختچنین ژرف
بـا شـکل اسـاطیريِ ایـن داسـتان،       شـاهنامه اي مثال تفاوت داستان کیومرث در بر .کند می

در . نمونـه در اسـاطیر باشـد   با کیومرث پیش شاهنامه تواند مالك عدم انطباق کیومرثنمی
کـه در   ، کیومرث اولین شاه است و لشکریان و زیر دستانی دارد، در حـالی شاهنامهروساخت 

داد آفریـده شـده   اي است که همراه با گاو ایوكنمونه پیش شکل اساطیريِ داستان، کیومرث
حتـی فراتـر از تفـاوت    . آینـد است و از مرگ این دو اسـت کـه دیگـر آفریـدگان پدیـد مـی      

تواند مـالك عـدم    هاي فرهنگی و جغرافیاییِ اساطیر نیز لزوماً نمی ها، تفاوت هویت روساخت
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د آمدن آفریدگان از جسـم او در اسـاطیر   وجو که مرگ کیومرث و به اشتراك آنها باشد، چنان
کـال و دیگـران،    مک(گو و پدید آمدن آفریدگان از جسم او در اساطیر چینی  ایرانی، با مرگ پان

لیـک،  (النهرینـی   طوفان و سیل عظیم به فرمـان انلیـل در اسـاطیر بـین     و ؛)237- 239: 1389
- 171: 1386بیـرلین،  (با طوفان و سیل عظیم به فرمان زئوس در اساطیر یونان  )40- 43: 1389
هـاي روسـاختی    هـا تفـاوت   کند و این در حالی است که میان ایـن اسـطوره   برابري می) 170

هـاي همسـان بـا     هـاي مختلفـی از اسـطوره    تـوان نمونـه   همین طور، می. فراوانی وجود دارد
  . هاي متفاوت آورد روساخت

روییدن گیاه از خون سیاوش نه به معناي باروري مجدد است و نه «ظر کیا، به ن -ب
تردید، به معناي بازگشت سیاوش هم نیسـت؛ چـون در    بی. نوید نعمت و فراوانی غالت

ایزدان نباتی اگر زیر زمین . ش در فردوس برین خبر داریماهمین داستان از شادخواري
سبز شود، مادر درختی خواهد بود که ایزد نباتی اگر هم گیاهی ... رویدبمانند غالت نمی

کـه   انـد ایشان معلوم نکرده. )26: 1388کیا، (» روید، مثل ادونیس و مثل آتیساز آن می
اي است و مبنایش چیست؟ ایشان تبدیل باالخره روییدن گیاه از خون سیاوش چه نشانه

از خـون ایـزد نبـاتی     ، مادر آدونیس، به درخت را مصداقی براي روییدن گیـاه »میرها«
اي جدا از روییدن شدن به درخت و نیز تولد از درخت مقولهکه تبدیلاند، در حالیدانسته

رویـش گیـاه از خـون    «همسان با عنصر داستانیِ . گیاه از خون ایزد شهید شونده است
در آیـین  . تـوان یافـت  هاي ایزدان نباتی نیز چنین عنصري را مـی ، در داستان»سیاوش

س باورمندان معتقد بودند که سرخیِ گل شقایق نعمانی از خـون آدونـیس اسـت    آدونی
و در آیین آتیس نیز به رویش گل بنفشه از خون آتیس باور داشتند ) 386: 1388فریـزر،  (
هاي ایزدان  هاي داستان سیاوش با داستاناین شباهت در کنار دیگر شباهت .)399: همان(

  . ف نظر کردن نیستنباتی، شباهتی تصادفی و قابل صر
روید؛ نه این که در مردن آنهـا  ایزدان نباتی اگر زیر زمین بمانند غالت نمی«به نظر کیا، 
پیش از بررسی این دیدگاه، ذکر توضیحاتی براي فهم بهتـر   ).26: 1388کیا، (» گیاه سبز شود

   :نمایدسخن ما الزم می
هـاي روایـی هسـتند، ایـن     آمیختگـی هـا و  ها، شکستگیجاییها سرشار از جابهاسطوره

شود که پژوهشگر غالباً از رسیدن به جزئیات دقیق و فرمـولی بـاز بمانـد،    ها باعث میویژگی
آورد و نتـایج پـژوهش را نیـز نـه از     هاي کلّی و فراگیر روي مـی درنتیجه به ناچار، به بررسی
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یـن راه بـه مطالعـات    آورد و طبیعتـاً در ا دسـت مـی  یک اسطوره بلکه از چندین اسطوره بـه 
شناسی اظهار نظر براساس تنها یک اسطوره، بـه  اساساً در اسطوره. آوردتطبیقی نیز روي می

تواند درست و علمی باشد و علت آن این اسـت کـه یـک اسـطوره، بـه دلیـل        هیچ وجه نمی
هاي روایی کـه در اسـاطیر رونـدي معمـولی اسـت،      ها و آمیختگیها و شکستگیجاییجابه
هـا نیـز کمـک     واند مالکی قابل اعتماد باشد و باید با نگـاه تطبیقـی، از دیگـر اسـطوره    تنمی

  . گرفت
زیـرا ایـن    ،هاي همسانش بررسـی کـرد  براساس داستانباید داستان سیاوش را نیز 

حتـی   .است ها مصون نماندهها و آمیختگیجاییها از جابهداستان همچون دیگر داستان
هاي ایزدان نباتی نیز همین مشکل وجود دارد؛ براي مثـال  داستانهاي مشهور در نمونه

که تموز موکّل باروري است یا ایشتر، دشوار است، ي تموز تشخیص دقیق این در اسطوره
همچنـین گـاه جنسـیت    . انـد هرچند که غالباً ایشتر را موکّل سرسبزي به حساب آورده

زدان نباتی غالبـاً نرینـه هسـتند، در    که ایخورد، چنانخاصِ ایزد شهیدشونده به هم می
. شود، مادینه استدمتر و پرسفونه، ایزدي که به زیر زمین برده می ةکه در اسطورحالی

هاي فراوان دیگري را شناسی روندي معمولی است و نمونهوجود این مشکالت در اسطوره
یر است و البته ناپذ در روساخت داستان سیاوش نیز مرگ او بازگشت. توان برشمردنیز می

بـرخالف   شـاهنامه  هـاي کامالً طبیعی است؛ زیرا داسـتان  شاهنامه این براي اثري چون
انـد کـه پردازنـدگان آن دوران    اي پرداخته شـده هاي هندي و یونانی، در مرحله حماسه

هـاي تمـدنی و عقالنـی    پیشرفت ۀباورهاي اساطیري را پشت سر گذاشته، گام در مرحل
، صـورتی زمینـی و   شان فاصله گرفته ها از شکل اساطیريدرنتیجه، داستان. نهاده بودند

ساخت داستان سیاوش، همچنان رد بنیان اساطیريِ داستان اند، اما در ژرفملموس یافته
ناپـذیر اسـت، در   اگر در روساخت داستان، مـرگ سـیاوش بازگشـت   . است برجاي مانده

اسـت؛ یعنـی کیخسـرو     ش را پذیرفتهساخت داستان، کیخسرو نقش بازگشت سیاو ژرف
بازگشت، باید داشته  ةساخت داستان، در دورهایی را دارد که سیاوش در ژرفهمان نقش

  : ند ازا ها عبارتترین این نقش مهم. باشد
  : شودگرد باعث رونق و سرسبزي آن جا میبازگشت کیخسرو به سیاوش -1

ــرنگیس و کیخســرو آنجــا رســید      ف
  شارســتان شــاد شــدهمــه خــاك آن 

ــد     ــو پدی ــر س ــد ز ه ــردم آم   ...بســی م
ــرو آزاد شـــد     ــر چمـــن سـ ــا بـ   گیـ
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  ز خــاکی کــه خــون ســیاوش بخــورد
ــرگ  ــر بـ ــده بـ ــر او  نگاریـ ــا چهـ   هـ

  بــه دي مــه نشـــان بهــاران بـــدي   
  

ــی ز گــرد     ــدر آمــد درخت ــه ابــر ان   ب
  همــی بــوي مشــک آمــد از مهــر او    
ــگه ســـــوگواران بـــــدي     پرستشـــ

  )167-168/ 3: 1388فردوسی، (                 
 افراسیاب ۀشدن سیاوش و حمل وقوع هفت سال خشکسالی در ایران پس از کشته -2    
  زمـان بـا   ، و سپس سرسبزي سرزمین ایران و شروع بارش باران هـم )دیو خشکسالی(= 
  : گذاريِ کیخسروتاج

  چــو تــاج بزرگــی بســر بــر نهــاد     
  از ابـــــر بهـــــاران بباریـــــد نـــــم
ــبزه و رود آب   ــر س ــت پ ــان گش   جه

  

ــاد      ــز ش ــاج و او نی ــد ت ــاد ش   ...ازو ش
ــم   ــزدود غـ ــگ بـ ــین زنـ   ز روي زمـ
  ســـر غمگنـــان انـــدر آمـــد بخـــواب

  )9/4: همان(                                    
  

کیا با استناد به بیتی از سخنان سروش در خواب گودرز که علت جنگ و خشکسالی 
طور ضمنی  به، )199/ 3 :همان(داند  و رنج و اندوه ایرانیان را دور شدن فرّه از کیکاووس می

هاي باروري کند که علت این خشکسالی ارتباطی با ایزدان نباتی و آیین چنین استناد می
جـا نیـز    در ایـن ). 26-27: 1388کیـا،  (ندارد و ناشی از دور شدن فرّه از کیکـاووس اسـت   

هـاي متعـدد   کتاب، عنصري روساختی را مبناي تحلیل خود قرار داده و نشانه ةنویسند
این در حالی است که در همـین خـواب   . است موجود در این داستان را مسکوت گذارده

  :  کنددیدگاه ما را تأیید می) بیت آخر از ابیات زیر(= بیت مذکور گودرز، بیت بعد از 
  بفرمــان یــزدان خجســته ســـروش   
  مرا دید و گفت این همه غم چراسـت 

ــی   ــه ب ــرا ک ــاه  ازی ــت ش ــرّ و برزس   ف
ــین   ــوران زم ــد ز ت ــرو آی ــو کیخس   چ

  

  ...مــرا روي بنمــود در خــواب دوش    
  نـم چراسـت  جهانی پر از کـین و بـی  

  نگـــاهنـــدارد همـــی راه شـــاهان   
  ...سوي دشـمنان افگنـد رنـج و کـین    

  )199-200/ 3: 1388فردوسی، (             
  

بـه ایـران، و   ) کالبد دیگـر سـیاوش  (= اي است به بازگشت کیخسرو  بیت آخر، اشاره
  . رونق و آبادانی ایران زمین

او با . است ویکندر استناد کرده ءسیاوش، به آرا ةـ کیا براي تأیید دیدگاهش دربار ج
ژرژ دومزیـل درمـورد    ۀگانـ بندي سـه توجه به دیدگاه استیگ ویکندر که براساس طبقه

شـاهان داراي خویشــکاري رزمیـاري قــرار    ةاسـاطیر هنـدواروپایی، ســیاوش را در زمـر   
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است، معتقد است از آن جا که خویشـکاري سـیاوش رزمیـاري اسـت، پـس نبایـد        داده
 باشـد، داشـته  - تن نقش ایزد بارورياز جمله داش -هاي دیگرخویشکاري یا خویشکاري

 ).30: 1388کیـا،  (یعنی کشـاورزان اسـت    ،سوم ۀزیرا نقش ایزدان باروري مربوط به طبق
هاي روسـاختی روي  کتاب در این جا نیز همچون دیگر موارد مذکور، به قیاس ةنویسند

رسید که  دومزیل با مطالعات گسترده در اساطیر هندواروپایی، به این نتیجه. است آورده
واروپایی اسـت و ایـن   بینـی اقـوام هنـد   ایدئولوژي و جهـان این اساطیر گزارش تمثیلیِ 

شـکل  » اقتدار دینی، نیـروي انتظـامی و قـدرت اقتصـادي    «سه رکن  ۀپایبینی بر جهان
بر این اساس، دومزیل معتقـد بـود کـه نظـام     . )86: 1378سرکاراتی، : به نقل از(است  گرفته

موبدان، رزمیاران و  ۀاروپایی برمبناي سه طبقوک جوامع ابتداییِ هنداجتماعی و ایدئولوژی
اي بـا عنـوان   اسـتیگ ویکنـدر در مقالـه    ).همان(است  کشاورزان ساخته و پرداخته شده

 )310-325 :1950 1،ویکنـدر (» هاي ایران و هندبنیاد مشترك هندوایرانی حماسه ةدربار«
اول، پادشاهان نخستینِ  ۀطبق ةدومزیل، پیشدادیان را نمایند ۀگانبندي سهمبناي طبقهبر

دوم، و آخرین شاهان کیانی، به ویژه لهراسـب و   ۀکیانی از کیقباد تا کیخسرو را در طبق
کـه   چنـان  ).87: 1378بـه نقـل از سـرکاراتی،    (اسـت   سوم جـاي داده  ۀگشتاسپ را در طبق

ویکنـدر   ۀاست، مقال نشان داده» ملی ایران ۀبنیان اساطیري حماس« ۀسرکاراتی در مقال
 ةو اظهار نظر دربار )91-94: همان(است  او کاسته ۀهایی دارد که از جامعیت فرضی نارسایی

اتکاي محکمی  ۀتواند نقطویکندر نمی ۀبنیان اساطیري داستان سیاوش بر اساس فرضی
کـه  د، در حـالی گیـر کشـاورزان قـرار مـی    ةویکنـدر، گشتاسـپ در رد   ۀدر فرضـی . باشد

شـاهیِ او، و   - هاي این شخصیت در اساطیر ایرانی گاه نمایانگر جایگاه موبدخویشکاري
بینیم در طور که میهمان ).92-93: همان(گاه نمایانگر جایگاه ارتشتاري و رزمیاريِ اوست 

درمورد اسفندیار نیز همـین  . جا دو خویشکاري براي یک شخصیت قابل اثبات است این
توانـد   براسـاس متـون زرتشـتی اسـفندیار مـی     . هـا وجـود دارد   نگیِ خویشـکاري چندگا

توانـد خویشـکاري ارتشـتاري داشـته      می شاهنامهـ شاهی، و براساس  خویشکاري موبد
خواست هـم جایگـاه شاهنشـاهی در نظـام      که اسفندیار، خود تعمداً می ویژه آن باشد، به

  . را داشته باشد) پهلوانی هانج(و هم جایگاه ارتشتاري ) موبد ـ شاهی(گشتاسپی 

                                                
1. Wikander 
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هـاي هنـدي نیـز چنـین      در اسـطوره ) سري رامچندر(کیا در بررسی شخصیت راما 
نبـاتیِ   - معتقد بـه مبنـاي ایـزد    ۀدرستی، در فرضی او به. است اي را در پیش گرفته هروی

ت   ،است شخصیت راما تشکیک کرده اما روش بررسیِ او در این زمینه، همچنان با ماهیـ
رامایانـا میـان آریـایی     ۀاگر بپذیریم که حماسـ «او معتقد است، . اسطوره ناسازگار است

اسـت، قهرمـان آن از اصـل     زبان سانسـکریت تـدوین شـده    ها شکوفا شده، چون به زبان
توانسته ایزد نباتی باشد؛ زیرا شاه در کاست کشاتریا جاي دارد کـه خویشـکاري آن    نمی

جا نیز مبناي استدالل کیـا همـان    در این ).21: 1388کیا، (» رزمیاري است نه کشاورزي
هاي اجتماعی و تمدنی،  نديب از سوي دیگر، با وجود اهمیت تقسیم. ویکندر است ۀفرضی

هاي اجتماعی در بندي تر از تقسیمهاي مربوط به ایزدان نباتی مبنایی بس کهناسطوره
شناسی ما نباید به دنبال این هند باستان و یا هر سرزمین دیگر دارند و اساساً در اسطوره

یا نه؟ اسطوره اند اي، خود به معناي آن واقف بودهکنندگان آیین اسطورهباشیم که اجرا
یونگ، با  ۀفکري انسان بدوي و یا به گفت ةلوي استروس، با شیو ۀامري است که به گفت

هاي  بندي هاي خودآگاهی چون دستهها سروکار دارد، نه با حوزهناخودآگاه جمعی انسان
هاي اسطوره را باید در عصر طالیی هر قوم یـا فرهنـگ   اجتماعی و قومی، و اساساً ریشه

کرد که در باورها و اساطیرشان عصري آرمانی است کـه معمـوالً در آن مـرگ،    جستجو 
مورد دیدگاه کیا نیز باید گفت که مبناي در. شودیافت نمی... ي، بیماري وگرسنگی، پیر

هاي اجتمـاعی هنـد   بندياي داستان رامایانا هر چه باشد، چندان در گرو دستهاسطوره
البته صرف نظر . ها داردبندي تر از آن دستهی بس عمیقبلکه مبنای ،گیردباستان قرار نمی

که رامایانا ایزد نباتی نیست، قابل تأمل مورد اینکیا، دیدگاه او در هاي روساختیِاز نگرش
هاي بارز و معناداري دالّ بر توان نشانهساخت داستان راما و سیتا نمی است؛ زیرا در ژرف

راما و سیاوش را داراي منشأ همسان  ةکه بهار اسطوراین .ارتباط راما با ایزدان نباتی یافت
کـه ناشـی از    اسـت، بـیش از آن   ایـزدان بـاروري قـرار داده    ةدانسته و راما را نیز در زمر

اي باشد، ناشی از تشـابهات روسـاختی اسـت؛ تقـدس رامـا در       هاي اسطوره ساخت ژرف
یر پاي راما، به زیر زمین رفتن سـیتا  رامایانا، وجود نامادريِ او، تبعید او، رویش گیاه از ز

، بازگشـت رامـا و پادشـاهی او کـه     )از نظر بهار، همسان با شهادت سیاوش(همسر راما 
قراینی است  ،)176-437 :1378وال میکی و تُلسی داس،  .نک(عصري زرین و پر برکت است 
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ایزدان نباتی  ةزمررا همسان با سیاوش، و در ) سري رامچندر(مبناي آنها راما که بهار بر
ترین قراینی است حضور سیتا در کنار راما، از مهم. )125-126 :1380بهار، (است  قرار داده

هایی چـون  آفرینیِ الهه که بهار آن را مبناي استدالل خود قرار داده و آن را مشابه نقش
روسـاخت  بهار نیز در این مورد خـاص،  . )447: 1387بهار، (است  ایشتر و آفرودیت دانسته

روساخت  ۀاست و این قابل قبول نیست؛ زیرا مقول تان را مالك قضاوت خود قرار دادهداس
ساخت آن تفاوت دارد و شـباهت روسـاختی لزومـاً بـه معنـاي اشـتراك       داستان با ژرف

توان عنصر  سیاوش نمی ةراما، همچون اسطور ةساخت اسطوردر ژرف. ساختی نیست ژرف
این ویژگی یکی از عناصر اصلی . را یافت» خشکسالی و سپس سرسبزي طبیعت«کلیديِ 
  . هاي باروري استهاي مبتنی بر آیینداستان

ـ    دیدگاه ۀدـ کیا در ادام بـاززایی سـیاوش در کالبـد     ۀهایش درمـورد سـیاوش، مقول
استدالل کیا در این مورد، این است  ترینمهم ).33: 1388کیا، (کند  کیخسرو را نیز رد می

که چگونه ممکن است انسان یا ایزدي، خود در قید حیات باشد و فرزند یا ایزدي دیگـر  
، تـا پـیش از   شـاهنامه به تصریح وست، در رحم مادر باشد؛ زیرا بنازاییِ مجدد انیز که نو

رانـد  گذاش را در رحـم فـرنگیس مـی   پنج ماهگی ۀکشته شدن سیاوش، کیخسرو مرحل
کتاب براساس روساخت داستان استدالل  ةدر این جا نیز دوباره نویسند. )33-34 :همان(

زاییِ سیاوش در کالبد کیخسرو، بر این اساس است مبناي دیدگاه طرفدارانِ باز. کند می
هـایی در داسـتان   ما بـا کـارکرد   .هاي موجود در داستان را باید مبنا قرار دادکه کارکرد
توان هاي ایزدان نباتی نیز میکیخسرو روبرو هستیم که شبیه آن را در داستانسیاوش و 

یافت؛ رفتن سیاوش به سرزمین توران، کشته شدن در آن جا، سوگ و عـزاي ایرانیـان،   
وقوع خشکسالی در ایران، بازگشت کیخسرو به ایران در هنگام بهار و شروع بارندگی، و 

دیـو  (= گذاريِ او و سـرانجام، کشـتن افراسـیاب    اجزمان با تسرسبزي سرزمین ایران هم
سـاخت آن   ترین قراینی است که مـا را از روسـاخت داسـتان بـه ژرف    ، مهم)خشکسالی

براي برگزیدن دو شخصیت به عنوان دو کالبد از یک شخصیت، عالوه . کندرهنمون می
و شخصیت بر قراین مذکور، عناصر دیگري در داستان موجود است که پیوند تنگاتنگ د

که پس از مرگش، گویی سیاوش مبنی بر اینپیش: دهدسیاوش و کیخسرو را نشان می
گیو به دنبال کیخسرو به توران خواهد آمد؛ و نیز وصیت سیاوش به اسبش، بهـزاد، کـه   

  : تنها براي کیخسرو رام شود و شناختن بهزاد کیخسرو را
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ــراز    ــی فـ ــد بتنگـ ــو آمـ ــیله چـ   فسـ
ــزاد و کـــی را ب  ــرد بهـ ــه کـ ــدنگـ   دیـ

  بدیـــد آن نشســـت ســـیاوش پلنـــگ
  همــی داشــت در آبخــور پــاي خــویش
  چــــو کیخــــرو او را بــــآرام یافــــت

  

ــاز    ــتند بــ ــیراب و گشــ ــد ســ   بخوردنــ
ــید    ــر برکشـ ــرد از جگـ ــاد سـ ــی بـ   یکـ
ــدنگ ــاغ خــــ   رکیــــــب دراز و جنــــ
  از آنجــا کــه بــد دســت ننهــاد پــیش     
  بپوییـــد و بـــا زیـــن ســـوي او شـــتافت

  )210/ 3: 1388فردوسی، (                     
 بود و تنها روایتی ساده و مختصر ازموجود نمی شاهنامهاگر حتی چنین عناصري در 

آمد، کشف آثاري مربوط به مراسم سوگ سیاوش در آسیاي مرکزي داستان سیاوش می
اساس بر. یت آیینیِ داستان سیاوش استبا قدمت بسیار زیاد، خود دلیل محکمی بر هو

اوش و کیخسرو از ارتباط دیگر پـدران و پسـران در   چنین عناصري است که ارتباط سی
ساخت شگفت این داستان است که کیخسرو شود و این ناشی از ژرفمتمایز می شاهنامه

منتها از  ؛گرددشونده در قالب آن باز میدر اصل همان کالبد دومی است که ایزد شهید
اسـت کـه    رداخته شدهاي پدر مرحلهشاهنامه هاي  داستان ةآن جا که شکل برجاي ماند

تدریج بازگشت مجدد  اند، به باورهاي اساطیري و بدوي را پشت سر گذاشته ةایرانیان دور
که  ویژه آن است، به قهرمان، به صورتی منطقی و عقالنی در قالب شخصیتی دیگر درآمده

توحیـدي در   ۀاي که اندیشایزدان نباتی مربوط به ادوار شرك باستان هستند و در دوره
هایی متفاوت بـا   هایی در صورت دوام، روساختجامعه تثبیت شده باشد، چنین داستان

ها اي که از حماسهخجسته کیا نیز خود، با توجه به آگاهی بایسته. کنندگذشته پیدا می
تولد «: گوید که میاین دو شخصیت واقف است، چنان ةو اساطیر ایرانی دارد، به پیوند ویژ

پیوندد؛ زیرا کار برداشتن مرزها و جاوید، می ةاي است که به کیخسرو، زندایرهسیاوش د
  ). 76: 1388کیا، (» شاه موعود است ۀها وظیفپایان دادن جنگ

 ۀـ کیا معتقد است که جاي ایزدبانوان در داستان سیاوش خـالی اسـت و مقایسـ    هـ
سودابه «رند، درست نیست؛ زیرا گیهایی که در کنار ایزدان نباتی قرار میسودابه با الهه

. این زن جادوگر اسـت : گوید طبري می. ردیف جادواناست؛ هم شاهنامهمنفورترین زن 
تـوز،  زنـی چنـان آشـوبگر و کینـه    ... ابن بلخی نیز سودابه زنی جادو اسـت  ۀفارسنامدر 

وان نباتی النهرینی اگر ایزدبانهاي بیندر اسطوره... شناسدپروا که اندازه نمیموجودي بی
که خویشکاري کشاورزي دارند، در زمین فرو روند یا در جهان زیرین زندانی گردند، رشد 
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فردوسی با کشـتن سـودابه آب از آب تکـان     ۀشاهنامایستد اما در میغالت بر زمین باز
  ).  36-37: همان( »خوردنمی

نباتی، واقعیت آن است آفرین در کنار ایزدان هاي نقشسودابه با الهه ۀمورد مقایسدر
 ةاستداللی محکمی براي قرار گرفتن در زمر ۀسیاوش از پای ةکه شخصیت سودابه به انداز

هاي باروري برخوردار نیست و قرار دادن سودابه در ردیف زا در آیینهاي کنششخصیت
البتـه  . گیـرد  نقـش سـیاوش صـورت مـی     ۀهاي باروري، بیشـتر بـه قرینـ   هاي آیینالهه

هـاي  هـاي آیـین  طور که الههاي سودابه نیز در این امر دخیل است؛ زیرا همانه کارکرد
شوند، سودابه نیز با باروري، باعث رفتن یا ربوده شدن ایزدان نباتی به جهان مردگان می

جایگاه مرگ سیاوش؛ (= هاي خود باعث سوق یافتن سیاوش براي رفتن به توران توطئه
نیز تقارن قابـل تـأملی بـا نقـش     » سودابه«یگر، اسم از سوي د. شودمی) جهان مردگان

 )sutä.äpakä: ، ایرانی باستانsüdäbag: پهلوي(سودابه . هاي باروري داردهاي آیین الهه
هـاي برخـی    و این با کار ویژه )195: 1387بهار، (بخش است  آب روشنی ةبه معناي دارند

ویژه ایشتر و دمتر، ارتباط نزدیکی ایزدان مادینه که موکّل باروري و سرسبزي هستند، به
اسـت، از دیگـر    کتاب بدان اشـاره کـرده   ةخصلت جادوگري سودابه نیز که نویسند. دارد
ساخت باروري در این داستان است؛ زیـرا انجـام اعمـال مـافوق     هاي استداللیِ ژرف پایه

ز بایـد  مورد خباثت سودابه نیدر. هاستکی از خصوصیات این الههالعاده یبشري و خارق
هاي باروري، انجـام توطئـه و    آفرین در آیینهاي نقشگفت که یکی از وجوه برخی الهه

، از زن خـدایان، موجـب   )آریس( دانیم آرتمیسطور که میهمان. کارهاي خبیثانه است
؛ در آیین تموز شدت و خشونت عشق ایشتر هـر  )361: 1388فریـزر،  (هالك آدونیس شد 

 گـیلگمش  ۀحماس؛ در )156-157: 1383رضی، ( کندمردگان میدنیاي  ۀسال تموز را روان
امـا گـیلگمش بـا برشـمردن رفتارهـاي       ،کنـد نیز ایشتر به گیلگمش اظهار عالقـه مـی  

افسـانه گـیلگمش؛   ( کنـد  آمیز ایشتر نسبت به معشوقانش، درخواست او را رد میخصومت
  ). 50-54: 1378ترین حماسه بشري،  کهن

هایش در رد مبناي ایزد نبـاتیِ سـیاوش، بـا برشـمردن      استداللوـ کیا پس از بیان 
، و نیز ارتباط سیاوش با او دوستی ویژه مهربانی و صلح هاي شخصیتیِ سیاوش، به ویژگی

شاه آرمـانیِ   ،1دژ، بر این باور است که سیاوش با چاکراورتن شهر آسمانی و مینوي کنگ
                                                
1. Chakravartin 
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استدالل کیا بر دو جنبـه   ۀاین مورد، پای در. )57-68: 1388کیا، (مرتبط است  ،آیین بودا
آرامش در سراسر گیتـی   ةدوست و برقرارکنند که چاکراورتن صلح یکی این: استوار است

اي سلسـله   چاکراورتن اشاره دارد بـه محـیط دایـره   «که  و دیگر این )68-69: همان(است 
» گیـرد  مـی هایی که چون کمربند اطراف جهان را فراسـوي اقیـانوس کیهـانی در بر    کوه

 ).همان( داند دژ در اساطیر ایرانی مرتبط می مینوي را با کنگ ۀو کیا این عرص )68: همان(
شـاه آرمـانی   . هاي داسـتانی اسـت   جا نیز همچنان قضاوت کیا براساس روساخت در این

ها و اساطیر جهان است که اشکال متنوع آن را  هاي عام در داستان اساساً یکی از ویژگی
دژ نیز که بهار آن را الگـوي آسـمانی    شهر کنگ. توان یافت مختلف جهان میدر جوامع 

هاي همسـان دیگـري در اسـاطیر     نمونه ،)261-267: 1357بهار، (است  گرد دانسته سیاوش
و اساسـاً در   )264: همـان (بابلی و آشوري نیز دارد و تنها خاص اسـاطیر هنـدي نیسـت    

ازلـی   ۀنمونـ  اي عینی از یک پیش هاي مشهور الگو و نمونه ها، شهرها و عبادتگاه اسطوره
  ). 23-25: 1378الیاده، (هستند 
با چاکراورتن مرتبط و همسان اساس آن سیاوش را ارتباطیِ دیگري که کیا بر ۀرشت

ول مسیحی به بعد است ا ةهایی از آسیاي میانه از سد است، رواج آیین بودا در بخش کرده
تر از  هاي مربوط به سوگ سیاوش بسیار کهن که قدمت آیین ، حال آن)54-55: 1388کیا، (

ها به فـالت   آن به قبل از ورود آریایی ۀورود آیین بودا به این نواحی است و حتی پیشین
ر، از سـوي دیگـ  . )70: همـان (گردد و کیا نیز خود به این مسأله واقف اسـت   ایران باز می

 ةاي اسـت کـه اسـطور    هاي آیینی حول شخصیت سیاوش، مسـأله  گیري سوگواري شکل
کـه   شاید بهتر بود نویسنده بـه جـاي آن  . کند سیاوش را از چاکراورتن کامالً متمایز می

سیاوش را همسان چاکراورتن قرار دهد، پشوتن پسر گشتاسپ را همسان چاکراورتن قرار 
کنـد و در   دژ پادشـاهی مـی   رمانی است که در کنگدر اساطیر، پشوتن شاهی آ. داد می

هاي مهاجمان  آید و بتکده زرتشت، با یکصدوپنجاه مرد پرهیزگار به ایران می ةاواخر هزار
  . شود آغاز می) هوشیدر(اوشیدر  ةبرد و پس از آن، هزار و دژدینان را از بین می

خـاطر کشـته شـدن     هاي سوگواري به سیاوش، آیین ةزـ یکی از عناصر اصلی اسطور
خاطر بازگشت  خاطر مرگ ایزد شهید شونده و سپس شادي به سوگواري به. سیاوش است

عالوه بر گزارش نرشخی در تـاریخ  . هاي باروري است او، از کارکردهاي بنیادین در آیین
هـزار سـاله    بخارا که سوگ سیاوش در منـاطقی از آسـیاي میانـه را داراي قـدمتی سـه     
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هـاي   هاي کشف شده در آسیاي میانـه، رواج آیـین   نگاره ، نقش)20: تا بی نرشخی،(است  دانسته
خاطر بازگشت او را در این نـواحی   خاطر کشته شدن سیاوش و سپس، شادي به سوگواري به

کیا براي توجیه  ).75- 98: 1965، 2تالبوت رایس و 1146: 1983 1تاریخ ایران کمبریج،(دهد  نشان می
سوگواري باورمندان بـه آیـین سـیاوش در ادوار کهـن، از نـوع      خود، معتقد است که  ۀفرضی

امـا   ،تعزیه نیست و استدالل او این است که تعزیه مبتنی بر زمـان خطـی و تـاریخی اسـت    
او . )76- 77: 1388کیـا،  (سوگواري در آیین سیاوش مبتنی بر زمان اسـاطیري و ادواري اسـت   

ش آیین بود، اما تاکنون کـه اثـري   درست است که گریستن مغان بر مرگ سیاو«: نویسد می
است و نه نمایش آیینی از آن بازمانده که بتـوان آن را   دست نیامده از آن یادآوريِ موسمی به

هـیچ   کتاب به ةپر واضح است که این توجیه نویسند. )80: همان(» سنجید شاهنامهبا داستان 
که سوگواري در آیین سـیاوش از نـوع تعزیـه     صرف نظر از این. وجه درست و منطقی نیست

- 168/ 3 :1388فردوسـی،  (بـه سـوگواري بـراي سـیاوش      شـاهنامه صریح  ةاست یا نه، آیا اشار
مردمـان بخـارا را   «که  درمورد این تاریخ بخارا ةدلیل واضحی نیست؟ آیا سخن نویسند ،)167

هـا معـروف اسـت و مطربـان آن را      والیت ۀکه در هم ها است، چنان هسیاوش نوح در کشتن
دلیلـی   ،)28: تـا  نرشخی، بی(» گویند و قواالن آن را گریستن مغان خوانند اند و می سرود ساخته

هـاي باسـتانی در پنجکنـد،     دالّ بر وجود سوگواري در آیین سیاوش نیست؟ آیا کشف نگاره
بخـارا، کـه آشـکارا مراسـم سـوگواري در آیـین سـیاوش را نشـان         در حد واسط سمرقند و 

کنـد؟ و آیـا وجـود کـارکرد بنیـادین       دهد، وجود سوگواري در آیین سیاوش را ثابت نمی می
در آیین سیاوش، در کنار دیگر مستندات موجود در ایـن داسـتان، سـیاوش را    » سوگواري«

   دهد؟ در ردیف ایزدان باروري قرار نمی
. هاي باروري وجود دارد دیگري از ارتباط سوگ سیاوش با آیین ۀنشان بخاراتاریخ در 

بخارا آن بود که ] حصار ارك[سبب بناي قهندز بخارا یعنی «است که  در این کتاب آمده
سیاوش بن کیکاوس از پدر خویش بگریخت و از جیحون بگذشت و نزدیـک افراسـیاب   

افراسیاب او را بکشت و هم در این حصار بدان و ... پس وي این حصار بخارا بنا کرد... آمد
او را آن جا دفن کردند و مغان بخارا بـدین سـبب آن   ... موضع که از در شرقی اندر آئی

جاي را عزیز دارند و هر سالی هر مردي آن جا یکی خروس بدو بکشند پیش از برآمدن 
                                                
1. The Cambridge History of Iran 
2. Talbot Rice 
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کـه در همـه    ناسـت چنـا   آفتاب روز نوروز، و مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحـه 
رسـد ایـن    به نظر می. گزارش نرشخی اندکی مبهم است ).همان(» ها معروف است والیت
یعنـی در پایـان سـال کهنـه      ،ها در همان اوان قربانی کردن خروس ها و سوگواري نوحه

ها در هنگام بهار و  برگزاري مراسم سوگ آدونیس در میان فینیقی. گرفته است انجام می
هاي بهاري نیـز گـزارش شـده     ها در اثر سیالب خ شدن آب رودخانهآلود شدن و سر گل

و در ) پایان سال کهنه(که به احتمال زیاد در اواخر اسفند  )385-386: 1388فریزر، (است 
مراسم سوگواري آتیس که با خودزنی نیـز  . است شده برگزار می) آغاز سال نو(شرف بهار 
شد و پس از اتمام سوگواري، مراسم شـادي و   است، در هنگام بهار برگزار می همراه بوده

با این اوصاف،  .)397-401 :همان(شد  سرور به خاطر بازگشت ایزد شهید شونده برگزار می
مراسم قربانی کردن خروس بر مزار منسوب به سیاوش در پایان سال و به احتمال زیاد، 

هـاي سـوگواري در میـان باورمنـدان بـه       سوگواري در همان اوان، شکل دیگري از آیین
  . ایزدان شهید شونده است

ناقض با ایـن  نباتیِ سیاوش است، اما در ت - که کیا در پی رد مبناي ایزد با وجود آن
اسـت   اشاره کـرده  1طور ضمنی به همسانیِ سیاوش با ربیهوین دیدگاهش، در یک جا به

هـاي انتسـاب سـیاوش بـه      اي جز این نیست؛ زیـرا نشـانه   و البته، چاره )28: 1388کیا، (
تر از آن است که بتوان با تفسیرهاي روسـاختی آن را مسـکوت    رنگ هاي باروري پر آیین
از ایزدان مرتبط با سرسبزي و رویش ) Rapiθwinaرپیثوین : اوستایی(ربیهوین . شتگذا

است و در زمستان به ) نیمروز(او موکّل دومین گاه روز . نباتی در اساطیر زرتشتی است
شـود تـا گیاهـان و     هاي زیر زمینی، باعث می رود و با گرم نگه داشتن آب زیر زمین می

 زمان است با سرسبزي و طراوت طبیعـت ، همدرختان زنده بمانند و بازگشت او در بهار
  ).  336، 295 ،89-90 :1389و هنیلز،  83، 73: 1387بهار، (

کتاب، همسان دانستن شخصیت موسـوم بـه    ةهاي عجیب نویسند یکی از قیاس -ح
اي و غیرتاریخی، شهربانو،  براساس باوري افسانه. با سیتا همسر راما است» بی شهربانو بی«

گریزد و  ، در روز عاشورا، سوار بر اسب امام حسین، به ایران می)ع( همسر حضرت حسین
او برسند، کوه دهان باز سعد به  که نزدیک بود سربازان ابن پس از رسیدن به ري، در حالی

                                                
1. Rabihwin 
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اکنون، بـر  . شود شود و پس از آن، کوه بسته می کند و شهربانو با اسب داخل کوه می می
 مردم، آرامگاه شهربانو همسر امـام حسـین   ۀاي هست که به باور عام فراز این کوه مقبره

و  محقّقـان قـدیم   ءاي بیش نیست و آرا پر واضح است که این داستان، افسانه. است) ع(
کیـا معتقـد    ).98-108 :1380زاده انصاري،  تقی(کند  جدید نیز مردود بودن آن را تأیید می

هاي سیتا در  هاي منسوب به شهربانو، با برخی کنش است که در این افسانه، برخی کنش
دالیل نویسنده براي این قیاس، یکی رضـایت شـهربانو و   . رامایانا مشترك است ۀحماس

کـه   سیتا براي فرو رفتن آنها در زمین، و دیگري کرامات و خوارق عادات آنان است؛ این
شود و یا زمـین   مردان غریبه را یاراي نزدیک شدن به آنان نیست و دستشان خشک می

هایی با  مسلّم است که چنین قیاس. )80-81: 1388ا، کی( کند پاي آنها را در خود حبس می
توانیم  ما زمانی می. تواند درست باشد است، نمی زان مستنداتی که نویسنده آوردهاین می

سـاخت و مبنـایی    سنخ قلمداد کنـیم کـه هـر دو از ژرف    دو اسطوره یا دو داستان را هم
د اشتراك اتفـاقی آن هـم در   صرف یافتن چن که تنها به مشترك برخوردار باشند، نه این

شـود کـه    این اشتراك زمانی میسر مـی . روساخت، رأي به همسانی بنیادین آنها بدهیم
در هـر حـال،   . همگی یا اکثر کارکردهاي بنیادین دو داستان یا اسطوره همسان باشـند 

جا بود که نویسنده براي این  طرح این دیدگاه با این مقدار مستندات درست نیست و به
  .  آورد اش دالیل و شواهد بهتر و بیشتري فراهم می ري قطعیداو

ناي روساخت در این کتاب، عالوه بر شخصیت سیاوش، درمورد کیومرث نیز برمب -ط
 ةکتاب در عوض رد مبنـاي ایـزد نبـاتیِ اسـطور     ةنویسند. است داستان اظهار نظر شده

دگاهش، مـرگ کیـومرث و   سیاوش، کیومرث را یکی از ایزدان نباتی دانسته و مبناي دی
این  ).27: همان(او، و سپس تحول این دو گیاه به دو انسان است  ۀروییدن دو گیاه از نطف

هاي نخستین انسان و قربانی شدن موجود  هاي مربوط به نمونه در حالی است که اسطوره
ز بحث اي فراتر ابزرگ در زمان آغازین، و پدیدآمدن آفریدگان از پیکر این موجود، مقوله

هاي ایـن  هاي باروري است و ایزدان نباتی تنها یکی از زیر مجموعهایزدان نباتی و آیین
راستی نو، آغـاز  که چیزي بهبراي آن«مبناي فکري هستند؛ مبنایی فکري که طبق آن، 

از  )1( ).59: 1386الیـاده،  (» هاي دور قدیم تماماً از بین بروندها و ویرانهشود، باید بازمانده
هاي نخستین انسـان قـرار    نمونه ةروست که برخی محقّقان سیاوش را نیز در زمر همین
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؛ زیـرا  )56-62 :1384و مـالمیر،    99-104 :1372خالقی مطلق، ، 108: 1378سرکاراتی، (اند  داده
و نیز  - کیخسرو ،دوران فرمانروایی شاه آرمانی -مرگ او، آغازي است براي دورانی دیگر

و  اسـت  اش بیانگر سترونی و توقـف بـاروري طبیعـت    اي ساخت اسطوره رفمرگ او در ژ
   .آور سرسبزي و طراوت طبیعت بازگشت او در کالبد کیخسرو، پیام

  
   گیرينتیجه -3

در ارتبـاط بـا شخصـیت سـیاوش و برخـی دیگـر از       خجستۀ کیا  اي که در اثرمشکل عمده
کیـا سـخنی از   . هاسـت روساخت داستانهاي متعدد براساس  ها وجود دارد، قیاس شخصیت

بیشـتر  ... شناسی نـوین اسطوره«: استروس را آورده که خود مفسر خوبی براي این نقد ماست
به ساختار روایت و نقش پرسوناژ در کلّ ماجرا و سـنجیدن کلیـت اسـطوره و کـارکرد آن و     

: 1388کیـا،  (» حکایتهاي ظاهري و خرده در یک ها توجه دارد تا نمودتشابه با دیگر اسطوره
این سخن به خوبی نمودار این دیدگاه اسـت کـه در بررسـی یـک اسـطوره، نبایـد بـه         ؛)33

اي و نیـز  ساخت روایت اسطورهبلکه آنچه اهمیت دارد، ژرف ،کرد هاي روساختی اکتفا روایت
ساختیِ آن با دیگر اساطیر است و اساسـاً روش و نگـرش اسـتروس     پیوندها و ارتباطات ژرف

 135- 160 :1386لـوي اسـتروس،    .نکبراي نمونه، (گونه است  اش این شناختی در مطالعات اسطوره
- مورد داستان سیاوش نیز باید به همین منوال عمل کرد و نبایـد نشـانه  در. )39- 46: 1385و 

 ،را مبنـاي تحلیـل قـرار داد   ... روساختی همچون مهربانی، تیراندازي، کشتی گـرفتن و  هاي
هاسـت کـه اهمیـت دارد؛ زیـرا اسـطوره بـا       بلکه کلیت داستان و پیوند آن با دیگـر داسـتان  

هـاي کـامالً جزئـی و    پـردازي  هـایش مـانع از نکتـه    هـا و آمیختگـی   جایی ها، جابهپیچیدگی
اي اي خاص از موضـوعات اسـطوره   توان در حوزهیک اسطوره را میگاه . شودمانند می فرمول

بینـیم  بینیم که همان اسطوره با موضوعی دیگر پیوند دارد و باز مـی اما یکباره می ،جاي داد
بـا ایـن اوصـاف، در    . تـري هسـتند  موضـوع کـالن   ۀکه آن دو موضوع نیز خود، زیر مجموعـ 

  . هیچ وجه قابل قبول نیست به هاي روساختیشناسی نوین چنین قیاس اسطوره
  

   نوشتپی
عمارت در ویرانی است و وجـود در   ۀکه الزم موالنا نیز در همین معنی، در بیان آن -1

  نه که اول کهنه را ویران کنند؟      هر بناي کهنه کآبادان کنند  : گوید عدم است، می
  )652/ 4: 1382مولوي، (                                                                                                     
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