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چکیده
داستان سیاوش در شاهنامه به خاطر قرار گرفتن در متن حماسه ،داشتن ریشه اسطورهای و
برخورداری از عناصر دراماتیك و ترا یك میتواند با بهرهگیری از رویکردهای نو واکاوی و
تحلیل شود .یکی از این رویکردها نظریه «بازگشت جاودانه» میرچا الیاده است .الیاده برای
خدایان میرنده ویژگیهایی مطرح میکند؛ از جمله اینکه اصل و منشأ آنها مشخص نیست ،در
جوانی بدون ارتکاب گناه کشته میشوند ،مرگ آنها منشأ تحوالت و تغییرات بسیار میگردد ،و
پس از مرگشان نیز به خاطر نیاز انسانها آیینهای رازآموزی پیرامون مرگ آنها شکل میگیرد.
با توجّه به ویژگیهایی که در متون اسطورهای ،حماسی و تاریخی برای سیاوش و آیینهای
پس از مرگ او ذکر شده است ،میتوان نتیجه گرفت که سیاوش یکی از همین ایزدان است که
نمادی از صیرورت روان بشر شده است؛ زیرا روح او ،خسته از زمان ،با بازگشت به زمان ازلی
از نو متولد میشود و این بازگشت جاودانه برای معتقدان به آیین سیاوش ،با هر بار شرکت در
مراسم سوگ او رخ میدهد و شرکتکنندگان در این آیین رازآموزی نیز هرکدام سیاوش
دیگری میشوند.
کلیدواژهها :شاهنامه ،سیاوش ،میرچا الیاده ،بازگشت جاودانه ،خدایان میرنده.
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مقدمه
از دیدگاه الیاده ،اسطوره در نگاه انسان پیشامدرن امری گریزناپذیر و ضروری
است و بخشی جداناشدنی از زندگی او به حساب میآید .وی چند دلیل را برای
این نکته ذکر میکند:
الف -اسطوره نقلکننده سرگذشتی قدسی است؛ بنا بر تعریف الیاده ،اسطوره
سرگذشتی قدسی و مینوی را روایت میکند؛ سرگذشتی که همواره با خلقت و
اولینها پیوند دارد و ورود و خرو گاه فاجعهآمیز عنصر مینوی را در عالم وصف
میکند؛ (ر .،.الیاده )11:1553

ب -اسطوره تفسیرکننده جهان است؛ از آنجا که اسطوره بیانگر اعمال نخستین
موجودات ماورایی است ،نمونه و الگویی برای رفتار انسانی و معنادار ساختن آن
در اختیار بشر قرار میدهد .برای انسانهای جوام کهن ،آنچه در روزگار قدسی
و ازلی صورت گرفته است ،به یمن نیرویی که در جشنها و آیینها نهفته است
_ انوا جشنها و مراسم آیینی خود نیز منشأ مافوق طبیعی دارند و از طریق
خدایان ،سروش و یا نیای قبیله ایجاد شدهاند -قابل بازیافتن و تکرار است.
درواق  ،انسان کهن با شرکت در آیینها خود را در فرآیند باززایی جهان شریك
میکند و در هماهنگی با نظمی که بر آفرینش حاکم است ،به خویشتن در حکم
جزئی از مجموعه عظیم کیهانی ،معنا میدهد.
پیش از شکلگیری تفکر منطقی ،اسطورهپردازی شیوه اصلی اندیشیدن بشر بود.
بشر از طریق اسطوره ،جهان خار را تفسیر میکرد و علت وجود خود را
توضیو میداد و چون خود را محدود در زمان میدید ،با شرکت در اعمال آیینی،
خویشتن را به عالمی دیگر متصل میکرد؛ عالمی که در آن ،محدودیتهای وجود
معنا نداشت .او همراه با موجودات ازلی ،به خلق و باززایی عالم و از سوی دیگر،
به آفرینش خود دست میزد و با هربار شرکت در این آیین ،تولدی دوباره
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مییافت .با این نو نگرش الیاده به اسطوره و انسان پیشامدرن ،اگر بگوییم همه
مسأله او زمان و رهایی از آن است ،اغراق نکردهایم( .ر .،.الیاده  )3 :1515اسطوره
برای الیاده ،هم راه گریز است و هم ابزاری است که انسان از طریق آن ،ابعاد
ناپیدای وجود خود را در قالب صور تمثیلی بیان میکند.
 اسطوره پیونددهنده انسان با زمان ازلی و نمونههای آغازین است؛ باید درنظر داشت که انسان اسطورهپرداز محور هر چیز را در گذشته میطلبد و آینده
برای او به صورت تکرار گذشته رخ میدهد؛ یعنی منشأ هر امر نیك و مقدس در
گذشته بوده و با گذشت زمان ،انسان از سادگی و فرزانگی نخستین دور گشته
است .نکتهای که در اینجا حائز اهمیت است و نتیجه تحقیقات اسطورهشناسان
نیز بر درستی آن تأکید دارد ،این است که اسطورههای نواحی مختلف جهان
بهرغم تفاوتهای بسیار ،از شباهتهای خاصی نیز برخوردار هستند .تا آنجاکه
میتوان برای بسیاری از روایتهای اساطیری ،الگوی معینی پیشنهاد کرد؛ برای
مثال ،الگوی خداوند میرنده تجلیهای بسیاری در اسطورههای اقوام گوناگون
جهان دارد .سیاوش در اسطورههای ایرانی جلوهای از الگوی اساطیری همین
خدای میرنده است .بررسی شخصیتها و داستانهای اسطورهای نشان از وجود
چنین پیوند ناگزیری میان انسان پیشامدرن و اسطوره دارد .با توجه به نظر
بزرگانی چون الیاده ،داستان سیاوش نیز میتواند جلوهای باشد از ذات اساطیر
(اسطوره بازگشت یا اسطوره قربانی)؛ مفهومی که ذات تمامی اسطورهها را شامل
میشود.
داستان سیاوش یکی از زیباترین ،جذابترین و غمانگیزترین داستانهای
شاهنامه است که تاکنون نظر بسیاری از محققان را به خود جلب کرده و آنها را
واداشته است تا به این اثر از دیدگاههای گوناگون بنگرند و آن را از زوایای
مختلف تحلیل و بررسی کنند .این داستان به خاطر داشتن ریشه اسطورهای و قرار
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گرفتن در متن حماسه و برخورداری از عناصر دراماتیك و ترا یك هیچگاه رني
و بوی کهنگی نگرفته است و همچنان قابلیّت آن را دارد که با دیدگاههای نو
واکاوی شود و با نظریههای جدید اسطورهشناسی تحلیل گردد .تاکنون مقالههای
بسیاری در تحلیل شخصیتها ،بررسی ریشههای اساطیری و یا تحلیل آن بر
اساس نظریات صاحبنظرانی چون یوني نوشته شده است؛ از میان پژوهشهای
صورت گرفته در این زمینه میتوان به مقالههای اقبالی و همکاران (،)1516
شکیبی ممتاز ( ،)1512و رضایی دستا نه ( )1512اشاره کرد ،اما تا کنون کسی این
داستان را بر اساس نظریه «بازگشت جاودانه» میرچا الیاده تحلیل نکرده است .با
وجود آنکه بیش از شصت سال از خلق این اثر الیاده و سالها از انتشار ترجمه
آن به زبان فارسی به قلم بهمن سرکاراتی میگذرد ،در زبان فارسی ،کمتر به این
اثر و نظریه موجود در آن توجه شده است .شاید در میان داستانهای شاهنامه،
داستان سیاوش یکی از بهترین آثاری باشد که با این نظریه قابل تطبیق است.
نویسندگان این مقاله میکوشند تا با استفاده از رویکرد پدیدارشناسانه الیاده ،به
بررسی داستان سیاوش بپردازند و نشان دهند که داستان سیاوش تبلوری است از
اسطوره بازگشت جاودانه .برای نیل به چنین هدفی ابتدا باید به معرفی
پدیدارشناسی الیاده پرداخت.

بحث نظری
پدیدارشناسی هوسرل درحقیقت ،واکنشی بود به سنت غالبس پوزیتیویستی
(تجربهگرایی) در سالهای  1200میالدی( .ر .،.دارتیك  )15 :1515پوزیتیویسم با
تقسیم جهان به دو جزء سو ه و ابژه ،رویکرد تجربی را مناسبترین رویکرد
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برای مطالعه طبیعت و انسان میدانست ،اما هوسرل با تأکید بر غیرتجربی بودن
احکام پدیدارشناسی ،کوشید جریان تازهای در فلسفه تأسیس کند.
«هوسرل از آغاز تحقیقات فلسفی خود ،تأکید نمود که پدیدارشناسی پیوسته
میکوشد تا به ما خاطرنشان کند که معنای اصلی جهان عینی (برونذات) چیزی
نیست به جز آنچه در نحوه برخورد آگاهی انسانی با جز خود تبلور مییابد .در
مقابل ،چنین رویکردی به ما میآموزد که معنای آگاهی ذهنی (درونذات) مستلزم
نحوهای خاص در برخورد با عالم خار است .درواق  ،گونهای دادوستد غیر قابل
اجتناب همواره میان آدمی و جهان خار وجود دارد .این برداشت درست در تقابل
با تفسیر فلسفههای اثباتی قرار میگیرد که جهان را همچون ابژهی بریدهشده از
آگاهی ما تلقی میکنند و ذهن را ظرفی میدانند که محتویات جهان خار را در
خود جای میدهد .هوسرل سعی کرد تا با بهکارگیری روش پدیدارشناسی ،نشان
دهد که دو قطب ذهنیت [سو ه] و عینیت [ابژه] درحقیقت ،در مناسبتی ضروری
قرار میگیرند .ما هیچگاه نمیتوانیم این دو را از هم جدا فرض کنیم( ».ضیمران
)503 :1510

هوسرل از مشاهدهای متفاوت از مشاهده پوزیتیویستها سخن گفت؛
مشاهدهای که به جای دیدن خود اشیا ،به مشاهده ذات اشیا میپردازد( .ر.،.

ساکالوفسکی  )503 :1510چنین مشاهدهای بهناچار باید مشاهدهای شهودی باشد؛
مشاهدهای که مفهوم زمان نقشی در آن ندارد؛ چراکه بررسی جوهر (ذات) ناگزیر
از نادیده گرفتن زمان است( .ر .،.جمادی  )61 :1513برای چنین مشاهدهای باید
جهان طبیعی را تعلیق کرد و به تعبیر خود هوسرل ،آن را در پرانتز گذاشت؛
چراکه مشاهده پدیدارشناسانه تنها پس از تعلیق (اپوخه) کردن امکانپذیر خواهد
بود.
«پیشفرضهای رویکرد طبیعی ،گرچه برای زندگی طبیعی و معمول آدمیان الزمند و
فیلسوف هم به عنوان انسان طبیعی ،قادر به شك در آنها نیست ،در مقام فیلسوف و
به عنوان فاعل فعلیت فلسفی و هنگامی که رویکرد فلسفی را اتخاذ میکند ،باید این
پیشفرضها را مهار کند( ».رشیدیان )162 :1510
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اگر بخواهیم نکات اصلی (البته در ارتباط با مقدمه حاضر) پدیدارشناسی هوسرل
را ذکر کنیم ،باید به مشاهده جوهر پدیدهها و نادیده گرفتن (یا بیتوجهی به)
مسأله زمان اشاره کنیم .هوسرل پدیدارشناسی را در حوزه فلسفه به کار گرفت،
اما پس از او پدیدارشناسی در دیگر شاخههای علم به کار گرفته شد؛ از
پدیدارشناسی ادرا ،حسی گرفته تا پدیدارشناسی اخالق شلر( .ر .،.اسپیگلبرت
)65 :1 ،1521

الیاده نیز یکی از محققانی بود که از رویکرد پدیدارشناسانه برای مطالعه دین و
اسطوره بهره گرفت و در این راه و برخالف کسانی چون هایدگر که از
آموزههای اصلی هوسرل فاصله گرفتهاند( ،ر .،.احمدی  )151 :1519آموزههای
هوسرل را با کمترین تغییر به کار بست؛ چنانکه او نیز سودای مشاهده جوهر
اسطورهها را داشت؛ زیرا تعبیر هوسرل بازگشت به خود اشیا است؛ بازگشت به
دادههایی که در تجربه آگاهی به ما داده میشوند و نه در تجربه خارجی در عالم.
آگاهی در اندیشه هوسرل ،همواره آگاهی از چیزی است و این نسبت ماهیت
التفاتی آگاهی را نشان میدهد( .ر .،.خاتمی  )59:1511الیاده پس از مطالعه
پدیدارشناسانه اسطورهها ادعا میکند که ذاتِ آنها را کشف کرده است .اسطوره
خدای میرنده (در کنار خدای عاطل) یکی از این ذاتهای اسطورهای است.
بررسی اسطورههایی چون اسطوره سیاوش بر اساس الگوی الیاده ،عالوه بر اینکه
نشاندهنده درستی ادعای الیاده و جهانشمولی نظریه او است ،گامی است در
جهت پرده برداشتن از جنبه دیگری از شخصیت پیچیده و جذّاب این خدای
میرنده.

رابطه ماه و بازگشت جاودانه
داستان سیاوش داستان فراز و فرود روح آدمی است؛ روحی که رو به سوی
آغازها دارد؛ آغازی که تمام جهان در صفا و یگانگی به سر میبرد؛ بهشتی که به
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قول ازست کاسیرر« ،هنوز زبان بشری دوگانگی میان خود و جهان را تشخیص
نداده است» (ر .،.کاسیرر  )56 :1553و هیچگونه تمایزی میان او و مام جهان وجود
ندارد .ذهنیت اسطورهپرداز چون همانند انسان مدرن از طبیعت نگسسته است ،در
پی توصیف اندرون خود برمیآید ،تصوراتش را از طبیعت وام میگیرد .برای او
چیزی نزدیكتر و جالب توجّهتر از ماه وجود ندارد .ماهی که در آغاز کامل و
مدوّر است و همواره با کمال و تمرکز همراه است ،با گذر زمان به سوی کاستن
و کاهش گام برمیدارد و هر شب نزارتر میشود ،تا جاییکه به کل نابود
میگردد ،امّا دوباره متولد میشود و تابان و درخشان به جهان بازمیگردد .این
مسأله باعث شده است که ماه در کنار سایر عناصر طبیعی اطراف انسان ،بتواند
بیشترین عظمت و احترام را در درون او برانگیزد و امکان بیشتری برای تبدیل
شدن به موضو خیالپردازیهای او را داشته باشد .عظمت و قداست ماه در نگاه
انسان ابتدایی و نقشی که در زندگی او داشته است ،آن را سرمنشأ بسیاری از
اسطورهها کرده است.

()1

اسطورههایی که ما در این تحلیل به آنها میپردازیم،

مربوط به باززایی و برکتبخشی است؛ به همین دلیل ،الزم است خالصهای از
رابطه ماه و آیینهای باروری و بازگشت جاودانه از منظر الیاده ،در اینجا
بیانگردد.
ارتباط باروری با ماه به علت پیدایش اشکال مذهبی نو ،تا اندازهای پیچیده
است ،اما آنچه مشخص است ،این است که شأن و منزلت باروری ،آفرینش
ادواری و زندگی پایانناپذیر و جاوید با ماه در ارتباط است .در نگاه انسان
نخستین ،سرنوشت ماه و تولّد دوباره او پس از افول ،زندگی پس از مرگ را
نشان میدهد و همین امر باعث شده است تا او این اسطوره را خلق کند که
مردگان رهسپار ماه میشوند ،یا به زیر زمین برمیگردند تا تجدید حیات کنند و
قوای الزم را برای شرو هستی دوباره به دست بیاورند .خدایان قمری ،خدایان
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جهان زیرین و اموات نیز هستند؛ زیرا ماه همه اجسام را میآفریند و هرچه را
ساخته است ،نابود میکند .تنها آنچه ماورای ماه قرار دارد ،از صیرورت و فساد
در امان است .ماه نقش مهمّی نیز در مراسم رازآموزی دارد؛ یعنی تجربه کردن
مرگ آیینی و بعثی که در پی آن است ،باعث میشود رازآموخته شخصیت حقیقی
خویش را به صورت انسانی جدید بازیابد( .ر .،.الیاده  )161 :1552رمزپردازی
خرو از ظلمت در آیینهای رازآموزی و اسطورههای مربوط به مرگ ،رستنیها
و تخم افشاندهشده در دل خا ،یافت میشود .حیات گیاهی در به خا ،سپردن
و پنهان گشتن دانه در زیر زمین نهفته است .دانه تا نیست نشود ،رستاخیز و
تولدی دیگر نمییابد .این تجربه عینی اقوام کشاورز اعصار باستان بر دیدگاه و
جهانبینی آنها بیتأثیر نبود .انسان در آن عصر ،به یاری شیوه تمثیلی استدالل
خود از سویی ،به این نتیجه رسید که چنین امری ممکن است برای مردگان وی
نیز رخ دهد و از سوی دیگر ،فهمید که نماد جهان گیاهی و خدایی که مظهر
زندگی نباتی است نیز از این زاد مُرد و دگرگونی دائمی میان زندگی و مرگ فارغ
نیست( .ر .،.بهار )095 :1511

خدایان مقتول
الیاده در چشماندازهای اسطوره ،بعد از بحثی درباره سیمای خدایان در اسطوره،
از گروهی خدایان به نام خدایان مقتول نام میبرد که با اسطورههای باروری در
ارتباط هستند .این خدایان که معموالً بعد از خلقت بشر در صحنه جهان ظاهر
شدهاند ،منشأ تأثیرات مهمی در زندگی بشری گشته و به دنبال خود ،آیینهایی
نیز بر جای نهادهاند .الیاده منشأ اسطورههای مربوط به باروری را برگرفته از
اسطورههای مربوط به ماه میداند )161 :1552( .اسطورههای مربوط به باروری از
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شش تا سههزار سال پیش از میالد مسیو ،در سرتاسر آسیای صغیر و بینالنهرین
حضوری گسترده و فعال داشتهاند( .بهار  )095 :1511عید آغاز سال در بینالنهرین
(ب ابل و آشور) و به تقلید از ایشان در عیالم ،در اصل ،عید بازگشت ایزد
شهیدشونده ،دموزی ،بود که بنا بر نظر معتقدان ،هر ساله میمرد و بازمیگشت.
مرگ او مرگ جهان گیاهی و حیات مجدّد او حیات مجدّد همان جهان بود .البته
در طبیعت ،این دو مرحله به صورتی نمادین ،به دنبال هم روی میداد .در پی
عزاداریهایی که برای ایزد شهیدشونده که مظهر برکت ،زندگی و مرگ جهان
نباتی بود ،انجام مییافت ،ایزد شهیدشده از نو زنده میشد و با همسر زیبای
خویش که خود ایزدبانوی عشق ،آب و جني بود ،زندگی از سر میگرفت .هر
سال هنگام بازگشت دموزی در ایام نوروز ،میان شاه در نقش این ایزد و کاهنه
معبد بزرگ در نقش ایزدبانو و همسر ایزد ،ازدواجی مقدس در معبد صورت
میگرفت؛ سپس در سراسر شهر و مملکت ،با پیروی از شاه که مقدس شمرده
میشد و اعمال آیینی را با اعتباری کیهانی انجام میداد ،مراسم ازدوا و عیاشی
مقدس میان مردم برگزار میشد.
شخصیت سیاوش و اسطورههای مربوط به او در ایام بسیار کهن آسیای غربی،
متعلق به دموزی بوده است .در طی اسطورهزدایی عظیمی که هنگام پیوستن به
یگانهپرستی رخ داده است ،بسیاری از اسطورههای مقدس کهن به حماسهها و
ترا دیهای شاهان و پهلوانان ما وارد شدند؛ ازجمله اسطوره ایزد شهیدشونده
آسیای غربی که در ایران به داستان سوگ سیاوش و بازگشت کیخسرو تبدیل
شده است( .بهار  )162 :1516اسطوره خدای میرنده در میان بسیاری از اقوام ،که
امکان هیچگونه تبادل فرهنگی نداشتهاند ،با الگوی ساختاری نسبتاً یکسانی وجود
دارد .الیاده از تعداد قابل توجهی از این اسطورهها در بین اقوام آفریقایی و قبایل
استرالیایی نام میبرد .از جمله ویژگیهای خدایان مقتول این است که هرگز
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فراموش نمیشوند؛ هرچند ممکن است بعضی جزئیات اسطورهای آنها فراموش
شود .وجود این خدایان پس از مرگشان ،برای انسان الزم و ضروری است و وارد
عدیده ،حتی در جسم انسانها خاصه از طریق غذاهایی که مصرف میکنند،
حضور دارند .عالوه بر این ،مرگ این خدایان کیفیت حیات انسان را از بیخ و بن
تغییر میدهد( .الیاده )101 :1553

بازگشت جاودانه سیاوش
الیاده برای ایزدان شهیدشونده چند ویژگی کلی ذکر میکند که این ویژگیها با
شخصیت سیاوش نیز قابل تطبیق است:
 -1این خدایان پس از خلقت عالم ،در زمین زاده شدند و خالق کائنات نیستند
و از اصل و منشأ آنها اطالعات درستی در دست نیست .با وجود اینکه منشأ و
ذات آنها اسرارآمیز است ،به زمین آمدهاند تا به حال مردمان مفید باشند( .الیاده

 )106 :1515اصل و منشأ سیاوش نیز در مناب اساطیری و حماسی چندان روشن
نیست؛ به همین دلیل ،محقّقان در مورد منشأ او سخنان متفاوتی گفتهاند؛ برای
مثال بهمن سرکاراتی معتقد است سیاوش نماد خدایان نرینگی است:
«کشتهشدن سیاوش بعد از رسیدن به وصال و باروری آن زن بر کیخسرو که دارنده
فرّ و از نمونههای شاهخدایان کهن است ،یادآور خدا شدن بغمردان نرینگی در
رسیدن به بغبانوان مادینگی است که نمونه معروفتر آن جمشید است( ».سرکاراتی
)3 :1513

شاهرخ مسکوب معتقد است« :سیاوش در بیداری و خواب ،تجسم و تظاهری از
ایزد سروش است .او هم پیماندار و در عشق و مرگ «مهردرو » است»؛ (مسکوب

 )165 :1516علی حصوری بر اساس مدارکی که از کاوشهای باستانشناسی در
آسیای میانه به دست آمده است ،نتیجه میگیرد که سیاوش در آغاز یك توتم
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بوده است« :سیاوش در ابتدا اسب و سپس سوار است و از حد سوار و شاه هم
باالتر میرود و جای یکی از خدایان هندواروپایی را میگیرد و نیرومندترین
خدای آسیای میانه میشود .این گونه است که خدای میرنده حالتی تابوگونه پیدا
میکند»؛ (حصوری  )01 :1510عالوه بر این« ،سیاوش با جمشید و گیومرث چند
وجه مشتر ،مهم دارد که نشان میدهد در روایات ایرانی ،سیاوش نیز در شمار
نخستین انسانها بوده است ،ولی با گذار اسطوره به حماسه ،بسیاری از خطوط
اصلی آن محو گردیده است( ».خالقی مطلق  )105 :1559در شاهنامه و به طور
عامتر ،در حماسه چون با شکل انسانیشده روایات اسطورهای روبهرو هستیم،
معموالً شکل ظاهری اسطوره بسیار دگرگون میشود.
در روایتی از داستان سیاوش که در شاهنامه آمده است ،سیاوش اصل و منشأ
مشخصی ندارد .در ابتدای داستان ،گیو و توس که در حوالی مرز توران به شکار
رفتهاند ،به طور ناگهانی دختری خوبرخ را پیدا میکنند و بر سر تصاحب او به
جني میپردازند .چون اختالفشان باال میگیرد ،داوری به پیش کاووس میبرند:
خوبرخ

یکی

به

بیشه

به

دیدار

او

بدو

گفت

توس

زمانه

در
ای

یافتند

پر از خنده لب هر دو بشتافتند

نبود

نبود

ز

فریبندهماه

خوبی

برو

بر

بهانه

ترا سوی این بیشه که نمود راه
(فردوسی )905 :9 ،1516

جالب توجه اینکه توس در آغاز گفتوگو ،او را «فریبندهماه» خطاب میکند و
کاووس در نگاه اول ،چنان شیفته او میشود که او را به همسری خود برمیگزیند
و پس از آن ،جریان تولد سیاوش توصیف میشود .در ابتدای داستان زادن
سیاوش ،از مادر او نامی به میان نمیآید:
روزگار

که رني اندر آمد به خرم بهار

بسی

برنیامد

بر

این

جدا گشت ازو کودکی چون پری

آزری

به

چهره

بهسان

بت

(همان)906 :
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همین ابهام باعث شده است که در مورد مادر سیاوش نیز نظریات متفاوتی اظهار
شود؛ ازجمله جالل خالقی مطلق معتقد است« :در ساخت کهنتر داستان ،مادر
سیاوش همان سودابه بوده است ،ولی سپستر چون عشق مادر و پسر را
نپسندیده بودند ،سودابه را مادر ناتنی کرده و مادری برای او ساختهاند»؛ (خالقی

مطلق  )593 :1516جلیل دوستخواه معتقد است« :مادر سیاوش کهنالگوی زاینده
سوشیانتهای زرتشتی و خود نمونه نخستین سوشیانتها است» (دوستخواه :1510

 )910و سجاد آیدنلو بر این عقیده است که« :مادر سیاوش پری است و ذات
پریانه دارد و فرزندش فرّ پریان را از او به میراث برده است( ».آیدنلو  )65 :1511از
میان این نظرها ،فرضیه سوم محکمتر به نظر میرسد .ظهور ناگهانی مادر سیاوش
و غیبت او پس از زادن سیاوش ،وصف زیبایی و دلبری او و بیشهای که جایگاه
پریان است و او در آنجا پیدا میشود ،ما را بیشتر به این نظریه رهنمون میکند؛
چون پریان همان زن  -ایزدان ایران باستان هستند که نقش باروری و زایندگی
مام -ایزد بزرگ را داشتند ،امّا در دوره فراگیری آیین زرتشت ،مورد کمعنایتی
قرار گرفتند و وجههای منفی پیدا کردند و از انجمن ایزدان رانده شدند( .ر.،.

سرکاراتی  )93 :1513با پذیرش این فرضیه ،میتوان گفت که مادر ایزدی چون
سیاوش ،خود از ایزدان بوده و پس از زادن او از انظار پنهان شده است.
 -2این خدایان دیرزمانی نمیزیند ،بلکه در جوانی و به دست انسانها کشته
میشوند ،اما نسبت به قاتالن خود کینه نمیورزند و درصدد انتقامجویی
برنمیآیند( .الیاده  )106 :1515بر اساس روایت شاهنامه ،سیاوش در روزگار جوانی
و به دستور افراسیاب و به دست گرسیوز و گروی زره کشته میشود:
ز گرسیوز آن خنجر
پیاده همیبرد مویش
بیفگند پیل

آبگون
کشان

گروی زره
چون آمد

بستد
بدان

از بهر
جایگاه

خون
نشان

یان را به خا،

نه شرم آمدش زان سپهبد نه با،

یکی تشت زرّین نهاد از برش

جدا کرد زان سرو سیمین سرش
(فردوسی )535 :9 ،1516
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در تصویر دراماتیکی که فردوسی از مرگ او ترسیم میکند ،نمیتوان کینه و
خشمی احساس کرد .حتی هنگامی که از جور افراسیاب به پیلسم مینالد و از او
میخواهد پیامش را به پیران برساند ،حرفی از انتقام به میان نمیآید:
همی شد پس پشت او پیلسم

دو دیده پر از خون و دل پر ز غم

سیاوش بدو گفت پدرود باش

زمین تار و تو چاودان پود باش

به پیران نه زینگونه بودم امید

همه پند او باد و من شاخ بید

کنون پیش گرسیوز اندر دوان

پیاده چنین خوار و تیره روان

نبینم همی یار با من کسی

که بخروشدی زار بر من بسی
(فردوسی )535 :9 ،1516

سیاوش کینهای نمیورزد و نمیخواهد که کسی انتقام او را بگیرد و آنگاه که
آینده را برای فرنگیس نقل میکند ،در سخنش هیچ نشانهای از حس خشم و
انتقام و کینهتوزی نسبت به دشمنانش دیده نمیشود ،بلکه تنها وقای آینده را
پیشگویی میکند:
همی

غم روز تلخ اندر آید همی

مرا

وزین پس به فرمان افراسیاب

مرا تیرهبخت اندر آید به خواب

سرم

افسرم

ببرند

زندگانی
بر

سرآید

بیگنه

بر

ز

خون

جگر

برنهند

از ایران بسی لشکر آید به کین

پر آشوب گردد سراسر زمین

ز گیتی برآید سراسر خروش

زمانه ز کیخسرو آید به جوش
(همان)506 :

 -5معموالً زندگی آنها به نوعی بعد از مرگشان ادامه دارد .زندگی سیاوش پس
از مرگش به دو شکل وراثتی و نمادین تداوم مییابد و منشأ بسیاری از جریانات
میگردد .از نظر وراثتی ،کیخسرو که جانشین پدر خویش میشود ،بسیاری از
صفات بغانه و پیامبرگونه او را به ارث میبرد و خود منشأ تحوالت و اتفاقات
بسیاری میگردد و در صورت نمادین ،از خون او که بر زمین ریخته میشود،
گیاهی به نام پر سیاوشان میروید که به ارتباط سیاوش با اسطورههای باززایی نیز
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اشارهای دارد .اعتقاد به بازنمود روان مرده در قالب گیاه یا جانور ،باوری باستانی
است )9(.فریزر در شاخه زرّین در این باره مینویسد« :اقوام باستانی اعتقاد داشتند
روح متوفی در گیاه ،جانور ،یا شیء حلول میکند و به همین علت ،برای بعضی
از گیاهان یا جانوران احترام خاصی قائل بودند)950 :1510( ».

نکته مشتر ،قابل توجهی که در داستانهای روییدن گیاه از انسان در نمودهای
گوناگون وجود دارد ،این است که شخصیت و کسانی که گیاه از آنها میروید ،به
نوعی نخستین انسان یا پیشنمونه انسان نخستین هستند و این مرحله ،یعنی
مرحله خلق نخستین انسان «یکی از مهمترین مراحل در کهنالگوی آفرینش به
حساب میآید( ».قائمی  )9 :1529سیاوش که از خون او گیاه رشد میکند ،بر پایه
نظر و تحقیق سرکاراتی ( )116 :1535و خالقی مطلق ( )105 :1559یکی از
نمونههای نخستین انسان در اسطورههای ایرانی است .براساس چند بیت که در
بعضی نسخههای شاهنامه آمده و خالقی مطلق آنها را در زیرنویس نسخهاش
آورده است ،پس از جدا کردن سر سیاوش ،از خون او گیاهی به نام خون
سیاووشان( )5میروید:
به ساعت گیاهی برآمد ز خون

از آنجا که این تشت شد سرنگون

گیا را دهم من کنونت نشان

که خوانی همی خون اسیاوشان
(فردوسی )531 :9 ،1516

در برخی نسخههای شاهنامه ،ازجمله چاپ ول مول هنگامی که کیخسرو به
سیاوشگرد میرود ،دوباره از این درخت سخن به میان میآید:
ز خاکی که خون سیاوش بخورد

به ابر اندر آمد یکی سبز نرد

اوی

همی بوی مشك آید از مهر اوی

نگاریده

بر

برگها

چهر

()913 :9 ،1556

روییدن گیاه از خون سیاوش نماد از بین نرفتن خون بیگناه ستمدیده است و
فرزند او نتیجه عملی این نماد است که انتقام خون پدر را از کشندگان او

س  11ـ ش  00ـ پاییز  20ــــــــــــــــــــــ سیاوش و اسطوره بازگشت جاودانه 935 /

میگیرد .فرنگیس ،دختر افراسیاب و همسر سیاوش ،برای بازداشتن پدر از کشتن
سیاوش او را به صورت تلویحی ،از این انتقام و کینخواهی کیخسرو آگاه میکند
و قتل سیاوش را سرآغاز جنيهای خانمانسوز و بیپایان میبیند:
درختی نشانی همی در زمین

کجا برگ خون آورد بار کین
()533 :9 ،1516

در جهانبینی اسطورهای اگر رشته عمر کسی را ظالمانه پاره کنند ،بیگمان به
شکلی دیگر بازمیگردد و زندگی از سر میگیرد .هرچند سیاوش نیز کشته
میشود ،خونی که از او بر زمین میریزد ،نابود نمیشود( .بهار  )105 :1516الیاده
در تحلیل بنمایه روییدن گیاه از بدن آدمی( )0میگوید:
«استلزامات نظری این افسانهها را میتوان چنین خالصه کرد :زندگانی انسان باید
کامالً خاتمه یابد تا همه امکانات خالقیت یا تجلیاش پایان گیرند ،اما اگر ناگهان بر
اثر وقو فاجعه قتل و پیشامد مرگباری گسیخته شود ،میکوشد تا به شکلی دیگر به
صورت گیاه ،میوه یا گل ادامه یابد( ».الیاده )911 :1552

 -0آیینهای رازآموزی پیرامون مرگ آنها شکل میگیرد .خدای مقتول چون
پس از مرگش برای انسانها الزم و ضروری است ،هرگز فراموش نمیشود؛
هرچند ممکن است بعضی جزئیات اسطورهای را فراموش کنند( .ر .،.همان،

 )106 :1515بعد از مرگ سیاوش ،آیینهای رازآموزی پیرامون مرگ او شکل
میگیرد که قرنها پس از ظهور اسالم نیز به حیات خود ادامه میدهد و بر
آیینهای اسالمی تأثیر میگذارد .با توجه به آثار تاریخی و باستانی بهجامانده در
آسیای غربی ،آشکار است که در شهادت این ایزد ،عزاداری عمومی روا داشته
است و آن را بنا به آیینهای محلی خود اجرا میکردند .سینهزنی ،زنجیرزنی،
زخم زدن به خویشتن و زاری کردن از جمله بخشهای عادی برگزاری این
عزاداری بوده است؛ بهویژه زنان در گریستن و زار زدن وظایف مشخصی
داشتهاند .به نظر میرسد که در میان بومیان ایران هم چنین عزاداریهایی پیش از
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نوروز وجود داشته و دستکم ،در بخشهایی از ایران ،از جمله در ماوراءالنهر
بازمانده است؛ زیرا آثار متعددی به صورت نقش بر دیوار در پنجیکنت و دره رود
زرافشان در تاجیکستان یافت شده است که عزاداریهای سیاوشی را نشان
میدهد( .بهار  )150:1516نرشخی نیز در تاریخ بخارا گزارشی از آیینی مذهبی به
نام سوگ سیاوشان نقل میکند که هر ساله در بخارا اجرا میشده است .او پس از
شرحی درباره حصار بخارا که به دست سیاوش بنا شده است ،میگوید:
«سیاوش را هم در این حصار دفن کردهاند و مغان بخارا بدان سبب ،آنجای را عزیز
میدارند و هر سالی ،هر مردی آنجا یك خروس بَرَد و کُشَد پیش از برآمدن روز
نوروز و مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحهها است؛ چنانکه در همه
والیتها معروف است و مطربان آن را سرود ساختهاند و میگویند و قواالن آن را
گریستن مغان خوانند و این سخن بیش از سه هزار سال است( ».نرشخی :1565
.)91

ریچارد فرای نیز معتقد است که در قرون اوّلیه اسالمی آیین نیایش سیاوش و
ستایش الههای نامعلوم در خراسان روا داشته است( .ر .،.فرای  )523 :1516در
اعصار متأخر ،ماجرای عزاداری سیاوش در ایران به ماجرای عزاداری عمومی
تبدیل میشود و آن برکت گیاهی به آیین دینی تغییر شکل میدهد .مفاهیم عوض
میشوند و به جای مفهوم ابتدایی برکت مادی ،برکت معنوی حاصل میشود .هر
شهیدی با مرگ خویش ،دین را رشد میبخشد و در مراسم عزاداری مذهبی عیناً
همان کارها تکرار میشود( .بهار )966 :1516

نتیجه
با تطبیق نظریه بازگشت جاودانه الیاده بر داستان سیاوش میتوان نتیجه گرفت که
سیاوش جزو خدایان شهیدشونده مرتبط با باززایی و کشت و کار بوده است.

()3

تصویر این خدایان از اسطورههای مربوط به ماه استنتا میشود .این خدایان که
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دارای خویشکاری یکسانی هستند و در اسطورههای بسیاری از ملل کهن
حضوری فعال دارند ،با گذشت زمان ،تغییر شکل داده و همراه با رشد تفکر
عقالنی صورت بغانه و الهی خود را از دست داده و صورتی بشری یافتهاند.
خدایان میرنده در اسطورههای تمام جهان ،عالوه بر آنکه حامل معنای مشترکی
هستند ،از نظر ساختاری نیز شباهتهایی به یکدیگر دارند؛ ازجمله اصل و منشأ
آنها مشخص نیست ،در جوانی ،بیگناه کشته میشوند و مرگ آنها منشأ تحوالت
و تغییرات بسیاری میگردد ،و پس از مرگشان نیز آیینهای رازآموزی پیرامون
مرگ آنها شکل میگیرد.
با توجّه به ویژگیهایی که در متون اساطیری ،حماسی و تاریخی برای سیاوش
و آیینهای پس از مرگ او ذکر شده است ،میتوان نتیجه گرفت که سیاوش یکی
از همین ایزدان شهیدشونده است .اگر بپذیریم که اسطوره بیانگر حاالت روانی
بشر است که در محیط اطراف او فرافکنی میشود ،داستان سیاوش را هم میتوان
نمادی از صیرورت روان بشری دانست .روح خسته از زمان که محدودیت خود
را برنمیتابد و مدام در حال کاهش و افزایش و آشوب و آرامش است ،با
بازگشت به زمان ازلی و بیآغاز که همه چیز سالم و بینقص است ،از نو متولد
میشود و این بازگشت جاودانه برای معتقدان به آیین سیاوش نیز با هر بار
شرکت در این آیین حاصل میشود و شرکتکنندگان در این آیین رازآموزی،
هرکدام سیاوشی دیگر میشوند.

پینوشت
( )1برای آگاهی از این اسطورهها و داستانها ر .،.صمدی .1565
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( )9الگوی کهن و پیشنمونه اسطورهای این بنمایه را میتوان در روایات ایرانی مرگ کیومرث
و روییدن گیاه ریواس از منی او پس از چهل سال جستوجو کرد .این بنمایه در اسطورههای
سایر ملل نیز مسبوق به سابقه است( .آیدنلو )21 :1516

( )5در روایتهای عامیانه نیز ماجرای روییدن گیاه از خون سیاوش به صورتهای گوناگون،
بیان شده است .برای دیدن این روایات ر .،.انجوی شیرازی 1565؛ هفت لشکر (طومار جام
نقّاالن) .1555
( )0یکی از صور ارتباط انسان و گیاه در اسطوره ،دگرگونی ایزدان و آدمیان به صورت گیاه و
درخت است .مصریان درباره ایزد هیتاو معتقد بودند که تناسخ یافته و به درخت تبدیل شده
است .در اسطورههای بابلی ،لوکوتیا ،دختر شهریار بابل ،به دست ایزد روشنایی به بوتهای معطر
دگرگون میشود .در داستانهای اسطورهای اپن ،دختر و پسر دلدادهای به شکل دو درخت
کا به هم پیچیده درمیآیند .در قصههای هندی در ایالت پنجاب ،همسر کشتهشده مردی به
زنبق بدل میشود .در باورهای مردمی ایرانی هم گل «زبان در قفا» را دختری میدانند که
مادرش او را نفرین کرده است و ریواس را نوعروسی که شوهرش فریفته و به نفرین او دچار
شده است( .بهار )100 :1516

( )3نمونههای بسیار زیادی از داستان ایزد شهیدشونده در میان اقوام کشاورز سراسر جهان
مشاهده میشود که در اینجا تنها به ذکر یك مثال از اسطورههای یونانی اکتفا میکنیم :هیاسنت
( )hyacinthosجوانی زیبا و معشوق آپولون است که به هنگام بازی پرتاب دیسك ،صفحه
به سرش میخورد و کشته میشود .آپولون برای جاودانگی نام وی ،از خونش گلی (سنبل یا
زنبق سرخ) میرویاند .دوستداران این جوان هر ساله در شهر الکروبیا ،زادگاه او ،جشن
هیاسنتیا (جشن سنبل) را برگزار میکردند که با سوگواری نیز همراه بوده است( .گریمال

 )051 :1 ،1551میبینیم که همان بنمایههای داستان سیاوش ،یعنی ایزدی بودن ،کشته شدن
در جوانی و شکلگیری آیینهای رازآموزی پیرامون مرگ وی در این اسطوره نیز تکرار
میشود.
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