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 نقد و تحليل ساختار آييني اسطورة سياوش 
 بناي نظريةبرم ديونيسيا -سياوشان با تراژدي -(مقايسة سياوش

  )اسطوره و آيين
�  
 *فرزاد قائمي

 دانشگاه فردوسي مشهد ،استاديار زبان و ادبيات فارسي
   چكيده

كه حيات اسطوره را وابسته به آيين  »اسطورهگرايي آيين«نظرية يا  »اسطوره و آيين« نظرية
جديد  هاي است، در شكل »شناختياسطوره نقد«حوزة  داند و يكي از رويكردهاي اصلي مي

اين جستار برمبناي اين نظريه، در كند.  خود، بين اسطوره و آيين پاراديمي مشترك پيدا مي
. سياوش از يمكنفردوسي بررسي مي شاهنامةتبلور آيين سياوشان را در اسطورة سياوش در 

ايزدان پيشازردشتي ايراني مرتبط با اساطير باروري و فرهنگ كشاوزي است كه آيين پرستش 
محوريت اين آيين كه در اسطوره همچنان حفظ شده،  آيين سياوشان باقي مانده است.او در 

است كه قابل تحليل با آيين قرباني كردن شاه مقدس در  »مرگ مقدس«نقش بنيادين 
شناسان نظر انسان پايةاست. بر ه آنهاي تحويل سال و مراسم سوگ نمايشي مربوط بجشنواره

گيري تراژدي ار مربوط به مرگ مقدس ايزد ديونيسوس در شكلاشع ديونيسيا، آيين در تحليل
كه در اين  همين ارتباط بين سياوشان و اسطورة سياوش نيز موجود است .مؤثر بوده است

پيوند اين پارادايم با نهايت، اي بررسي شده و درشناسانة نقد اسطورهديدگاه انسان جستار از
دهنده و ايجاد عنوان نظم و والدت دوباره) بهچرخة زمان اساطيري (از طريق الگوي مرگ 
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روايت  -عنوان كاركرد اصلي آيين آيين، به -تجربة فناناپذيري براي بدنة مخاطبان اسطوره

  .شناخته شده است
ديونيسوس، تراژدي، نقد  ،انسياوش /، سياوش»اسطوره و آيين« نظرية هاي كليدي: واژه
 اي.اسطوره

 
  . مقدمه1

و  اسطورهمركزي عمل ديني است. هرچند  ةلفؤ، اسطوره و آيين دو مجوامع سنتيدر 
 ةرابط موضوع ،شوند هر مذهب واحد شناخته ميعنوان بخشي از  طور معمول به هآيين ب

يكي از  بوده است. برانگيزبحث ايلهئمس هميشه ها در ميان محققان دقيق بين آن
گرايي  آيين«نظرية يا  »اسطوره و آيين« در تحليل اين مسئله، نظرية هاي معروفنظريه

پژوهشگر كتاب مقدس، ويليام رابرتسون  بار  يناين نظريه را نخستاست.  1»اسطوره
كه  مبتني بود 3كمبريجگرايان برمبناي اين اصل كليدي آيينكرد و  مطرح 2،يتاسم

گره  آيين يك به آيد، مگر اينكهوجود نمي بهود خ خودي اسطوره به« معتقد بودند:
 بود يمدع شكلش نيتريدر افراطاين نظريه . )Segal, 2004: 63( ».باشدخورده 
ها را  فلسفة وجودي آن ها را تشريح كند و تا آيين ه استوجود آمد به صرفاً اسطوره

در تكامل اين نظريه بايد به سه رويكرد مواجهة  .)Graf, 1993: 40(دهد  حيتوض
دهنده به روش نقد كه مبناي اولية شكل -شناسان با نظرية اسطوره و آيينانسان

دم و به تق 4سرجيمز فريزر كساني ماننددر رويكرد اول،  اشاره كرد. -اي استاسطوره
مانند اس.اچ. و كساني  فريزرديدگاه  . ازاسطوره اعتقاد داشتند نسبت بهاصالت آيين 

ها بيان روايي يا زباني  را بنيان نهاد، اسطوره» اسطوره و شعائر«كه مكتب  5هوك
دوم اين نظريه كه نمايندة  رويكردكنند. در  ها را عملي مي چيزهايي هستند كه شعائر آن

امروز به اين دو شكل  اين نظريهت، اسطوره بر آيين تقدم دارد. اس 6شاخص آن تيلور
بر اين باورند كه اسطوره و آيين  ها آن اغلب و در ميان محققان مورد تأييد نيست

مشتق شده باشد؛ يكي از ديگري نبايد  الزاماً، دارندمشترك (پارادايم)  رةاوالگواگرچه 
سوم، حدود مستقل اسطوره و آيين و تبلور هريك در ديگري  رويكرد بنابراين در
شناسان در بيشترين تحقيقات انسان .)Meletinsky, 2000: 19- 20( شود  بررسي مي
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آيين، دربارة تراژدي و ارتباط آن با كيش پرستش ايزد باستاني  -حوزة نظرية اسطوره
بوده است؛ بنابراين در اين  7شد)ر فرهنگ رومي باكوس ناميده ميديونوسوس (كه د

منظور تحليل خاستگاه اساطيري ساختار آييني  بهبر همين نظريه، جستار نيز با تكيه 
با تمركز بر  وين اين آيين را در فرهنگ ايرانيسياوش، نخست پيشينه و سير تك

هاي مرتبط بين الگوواره ايم ه مقدس بررسي كرده و سپس كوشيدهالگوي قرباني شا كهن
قياس با پارادايم مشابه  سياوش) را در -آيين و روايت در اين اسطوره (سياوشان

  تراژدي) تحليل كنيم. -8درمورد تراژدي (ديونيسيا
اي كه ارتباط روايت او با يك ترين شخصيت اسطوره در ميان اساطير ايران، برجسته

رسد سياوش، از ايزدان نظر مي بهمورد توجه محققان بوده، سياوش است. راگير آيين ف
ترين ر باروري و فرهنگ كشاوزي است كه قديمپيشازردشتي ايراني، مرتبط با اساطي

النهرين) و فرارود (كرانة جيحون) بوده و رودان (بينحوزة جغرافيايي آن ميان
(كيش پرستش ايزد  9هاي آكيتوآييني مرتبط با اين فرهنگ، آيين هاي لترين شك قديم

ام شده و سياوشان بوده است. دربارة سياوش تحقيقات زيادي انجشهيدشوندة تموز) 
متمركز بوده  شاهنامهيا نقد متن آن در  شاهنامهها بر پيشامتن  كه بخش بسياري از آن

 هاي آييني آن در پيوند است، است. ازجملة اين آثار، آنچه با ارتباط اين اسطوره با جنبه
جستاري در فرهنگ  و از اسطوره تا تاريخ، پژوهشي در اساطير ايران مهرداد بهار: آثار

هاي  نظرية دانشمندان روس دربارة ارتباط اسطورة سياوش با آيينت كه از اس ايران
ها ياده شده) صرفاً در سطح مقايسة اسطوره با همتاي  (كه در متن مقاله از آنباروري 

رودان استفاده كرده است. همچنين، پژوهشگران ديگري مانند مسكوب و آن در ميان
فرهنگي اسطورة سياوش  -هاي درون طبه ارتبا سياوشانو  سوگ سياوشحصوري در 

و آيين سياوشان پرداخته و فارغ از برشمردن نمودهاي آيين در فرهنگ عامه، از 
ولسكا نيز در كراسنواند.  رويكرد تحليلي نسبت به سطح اساطيري آن كمتر بهره گرفته

 از ديدگاه فريزر، در ضمن اثرپذيري ،شماري ايرانيچند چهرة كليدي در اساطير گاه
 اسطورةتحليل ماهيت تقويمي اسطوره، سطح آييني آن را بررسي كرده است. دربارة 

و تطبيقي دارند و در  سياوش آثار تحليلي بسياري نوشته شده كه بيشتر جنبة نقدي
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شناختي پيشامتن آييني اسطوره (موضوع اين جستار) يا تطبيق هاي مردمها به جنبه آن

  .ه استآن با فلسفة تراژدي پرداخته نشد
. كرد طرح توان مي در دو سطح را چكيدة پرسش و فرضية كانوني اين جستار

 -هاي سياوشانروابط و مناسبات متناظر حاكم بر الگوواره ها به اين شرح است: پرسش
در تحليل بافت مشابه اين دو  ؟كنداز چه نظمي پيروي مي تراژدي -سياوش و ديونيسيا

وردي بررسي تطبيقي سياوشان و ديونوسيا از منظر نقد آيين برمبناي نمونة م -اسطوره
روايت چه بوده است؟  -كاركرد (خويشكاري) اصلي اين آيين شناختي،اسطوره

تراژدي  -سياوش و ديونيسيا -هاي سياوشانپيوند الگوواره اند از: ها نيز عبارت هفرضي
قهرمان  -شاهبه چرخة زمان اساطيري از طريق تبلور الگوي مرگ و والدت دوبارة 

روايت را  -ساخت آييني آيين(مرگ و رستاخيز قرباني مقدس) نظم حاكم بر ژرف
دهد و ايجاد تجربة فناناپذيري براي بدنة مخاطبان اسطوره يا جامعة شكل مي

  .دهد روايت را تشكيل مي -كننده به رفتارهاي آييني كاركرد اصلي آيين عمل
داستان (با » شناختياسطوره نقد«حوزة  اين جستار تحليلي درازنظر روش نقد، 

بر  و مبتني 10شعائر) -شناختي آن: حلقة كمبريج و مكتب اسطورهتأكيد بر زمينة مردم
آييني سياوشان  -ابعاد رواييساخت آييني روايت است. در بخش نخست مقاله، ژرف

و تداوم هاي آن در فرهنگ باستان در اساطير و فرهنگ ايران را در دو قسمت خاستگاه
در بخش دوم نيز، ساخت آييني  ايم. آن در فرهنگ عاميانة ادوار ميانه بررسي كرده

الگوي قرباني مقدس، در قياس با پيشينة نظرية اسطورة سياوش را برمبناي كهن
  .ايم آيين در ارتباط با تراژدي تحليل كرده -اسطوره

 
 اندر اساطير و فرهنگ اير سياوشانآييني  -ابعاد روايي .2
  در اساطير و فرهنگ باستان سياوشانپيشينة  .1 -2

 شـده  مـي  برگـزار ها سـوگ سـياوش    است كه در آن هايي مكان و نيز آيينسياوشان نام 
رود  ةدر درواقع ، 11جكنتشده در پن كشف ةديوارنگارترين يادگار اين آيين است. كهن 

مربـوط بـه قـرن     و در تاجيكستان(در سرزمين باستاني سغد)  حوالي سمرقند ،زرافشان
 سـياوش كـه بـه     آيين سوگ بـر آن ترسـيم شـده    كه نقشي از استسوم پيش از ميالد 
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 مانند سياوش يا پيكرة نمادين او را در يك عماري حجله ه. اين نگارشودنسبت داده مي
دهـد كـه مـردان و زنـان سـوگوار       كشـند، نشـان مـي    نيز آن را بر دوش مـي  ايكه عده
 -121 :1372 (فـرامكين، انـد  آمـده  زنان پيرامون آن گرددريده، گريان و بر سروروي گريبان

  .)Mongait, 1959: 316؛ 124

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 به سياوشان منسوب ،پنجكنتة ديوارنگار 1شكل 
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جنازه در  يك مراسم تشييع ة مهمديوارنگار خست،در شكل شمارة يك تصوير ن

به سياوشان منسوب كه  پيش از ميالد بيش از قرن سوممربوط به  تاجيكستان كهن
 رميتاژآ ةموز محل نگهداري:( اي و بسيار آسيب ديده استتكه. نگاره هشتاست

 است ايبرمبناي نسخه شدة نگارة پنجكنتدوم هم تصوير بازسازي تصوير 12روسيه).
 از اصل ديوارنگاره برداشته است.  13كه گرمياشنسكايا

نيـز  شاهنامه هاي نگارهتوان تأثير اين شكل آييني را در برخي سوگر اين زمينه ميد
 بزرگ مغولي مـة شاهنا ،»دمـوت «معروف به  شاهنامههاي  نگاره جمله سوگبازجست؛ از

ايسـه بـا ايـن تصـوير     كه مجـالس سـوگ آن قابـل مق    ق)736( متعلق به عصر ايلخاني
 14.است

ويژه از دورة  آيين سوگ سياوش و ستايش آييني او در سراسر آسياي مركزي، به
در آثاري  ،روس سرشناس ، محقق15كه تولستوفاست هخامنشي چنان اهميت داشته 

يك دوره در تاريخ ) از 1947( زم باستانخوار) و 1945( تاريخ سياوشان خوارزممانند 
از  ايدوره تاريخي پيش. اين دورة كندميياد  »سياوشان«باعنوان  تمدن اين سرزمين

كه آيين سياوش در كانون اعتقادات مذهبي و بوده كشاوزي در اين منطقه رشد فرهنگ 
ترين حاكماني كه در حدود سدة هفتم  كهن. اجتماعي مردمان آن قرار گرفته بوده است

ترين سلسلة سكايي را تشكيل قديم فرمايي كرده و پيش از ميالد در اين منطقه حكم
 يكوشان يهاسكه نام سياوش است و به ها و مهر آن طغرا ي كهپادشاهان(داده بودند 

ها باعنوان سلسلة  و تولستوف از آن ).كندها را تأييد مي وجود آن موجود در خوارزم
ها  سياسي آن عنوان مراكز را به 17قلعهتوپرك خوارزم ياد كرده، مناطقي مانند 16سياوشان

 تولستوف. )Huart, 1972: 46; Rosenfield, 1967: 167- 169( تشخيص داده بود
كند كه اساس منبعي چيني، از دو جشن كهن در سغد در قرن هفتم ميالدي ياد ميبر
 به شكاردر سنت نخست، شاه و اطرافيانش  باور او، مرتبط با سياوشان است. به

نشيند. سياوش جاي شاه بر تخت مي يك روز به شكار رقابت ةبرندروند و مي روزه يك
هاي ورزشي) برنده شود. در سنت  نيز پيش از ازدواج بايد در آزمون شكار (و رقابت

روند تا به مزارع مي خراشان سينه كنان وپوش شيون دوم، گروهي مرد و زن سياه
برمبناي شواهد، زمان را كه سوگوار اويند، بيابند.  »پسر آسماني«هاي پراكندة  استخوان
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اين آيين مقارن با ماه ششم سال سغدي و آغاز انقالب تابستاني (نوروز) بوده است. 
 و آيد اين پسر آسماني ايزد نگهبان رويش غالت و ضامن حفظ باروري بودهنظر مي به

-آوري مياش) جمعريخته عنوان اجزاي پيكر نباتي او (يا خون برزمين غلة كوفته نيز به
اين شيون و سينه خراشيدن و موية آييني  .)Džarylgasinova, 1985: 319(است شده 

بر مرگ پسر آسماني بيشترين شباهت را با تصوير عزاداري پسر آسماني در پنجكنت 
هاي تدفين در فرهنگ پيشااسالمي سغديان نيز  دارد. در پيشينة اين آيين، به نقش سنت

در نقطة پاياني شمال  قلعهدر گورستان توپرك ).122 :1372 (فرامكين، اشاره شده است
هايي شبيه  ها نقش كه روي آناست دست آمده  هايي به دلتاي آمودريا، استودان (تابوت)

هاي سغدي دور آن  سوگواراني كه با جامهاي در تابوت و  شود: پيكرهكنت ديده ميپنج
  ).162 -161(همان، . )2(شكل كنند  عزاداري مي

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شده از شمال خوارزم استودان كشف 2شكل 
د كه قابل مقايسه با تصوير دهتصوير سوگواري آييني را نشان ميشكل شمارة دو 

  شود: بر آثار سفالي آثار جديدتر نيز ديده مي هاي سوگ سياوش نشانه است. پنجكنت
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 ب سياهحالت اول از روايت تصويري: كمان كشيدن سوار اسالف.  -3شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جان اووم: زاري زنان بر پيكر بيحالت دب.  -3شكل 
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 )2پيكر خداي قرباني (بخشي از تصوير حالت ج.  -3شكل 
 

  
 دوبارهبانو پس از حيات بانو يا بغ حالت سوم: بزم با شاهد.  -3شكل  
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جود در مـوزة  مو(شده از مرو  كوزة سفالي رنگارنگ كشف :شمارة سه شكلتوضيح 

او  »الـف «تصـوير   وش منسوب است و تصويري روايي است.كه به سيا )تاژيرمه يدولت
دهـد. در تصـوير   را سوار بر اسب سياه (نشان سياوش) درحال شكار يا نبرد نشـان مـي  

بانويي  نشستن او در بزمي همراه شاه »د« زاري گروهي زن بر پيكر او و در تصوير »ب«
كه چرخة اسـاطيري   تواند شكل رستاخيزيافتة شاه قرباني باشدكه مي است ترسيم شده

 ).(چهرة شاه نيز در همة تصاوير ثابت است .دهداز مرگ و والدت دوباره را نشان مي
كـه   شـود  مـي ر صحنة عزاداري پنجكنت سه الهه در بخش فوقاني تصوير مشاهده د

هـاي مربـوط   ها و نگـاره  نديسباروري ايراني (اناهيد) مرتبط باشد. در ت تواند با الهة مي
هـا   آن گروهي دريدن افشاني و جامهتر زنان در آيين و موينقش برجسته ،به سوگواري

   ):4 شكلمضموني تكرارشونده است (

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دهندة سوگواري در آسياي ميانههاي نشان تنديس 4شكل 
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نان نقش ز هاي زنانهها و زيور ) وجود اندام(رديف پايين ها اين تنديسدر برخي از 
ها اشاره  نقش در متون متأخري كه به سوگواري دهد. اين را در اين مراسم نشان مي

  شود. اند، نيز براي زنان تكرار ميكرده
توان  مينيز نقاط ايران  دورتريندر را  ياوشانس، آثار برگزاري خوارزم بر عالوه

ها به  وجود داشته كه هنوز برخي از آن راي آنمخصوص ب هاي  مكانو حتي يافت 
و مسجد  غربي آشتيان  جنوبمثل روستاي سياوشان در  ؛است همين نام باقي مانده

بسياري  نكتة درخور توجه دربارة. )28 -27و  15 :1380 (حصوري،سياوش در شهر شيراز 
ها در نواحي خشك جاي گرفته و  اين است كه بيشتر آن سياوشان از نواحي منسوب به

تواند گواهي از ارتباط آيين با اند كه ميبراي مراسم تعزيه كاربرد ساليانه داشته
كه در  جمعي بر سياوش و گرداندن تابوتزاري دسته خواهي باشد. هر دو سنت باران

 و طوسي )91 :1347( اصطخري .داردارتباط  خواهي با باران تصاوير آيين موجود است،
خواهي با تابوت نمادين دانيال نبي كه پس گرداني براي باران از رسم تابوت )109 :1345(

د. برمبناي شواهد موجود، نكن ، ياد مياست شـوش معمول بـوده از اسالم همچنان در
 گفتة بهه است. شتدا اهميت ردم در ميان م باستان هاي دورهاز هاي سياوشان  آيين

 هاست مردم بخارا را، در كشتن سياوش نوحه«: اتاريخ بخاردر (سدة چهارم) نرشخي 
و قواالن آن را گريستن مغان خوانند و اين سخن،  اندو مطربان آن را سرود ساخته[...] 

ياوش را مغان بخارا گور ساو، روايت  . بنابر)33: 1361( »زيادت از سه هزار سال است.
و مغان بخارا آنجاي را عزيز «اند: دانستهفروشان) ميشرقي بخارا (در كاه ةدر درواز

دارند و هر سالي هر مردي آنجا يكي خروس برد و بكشد، پيش از برآمدن آفتاب روز 
 ق/466(تأليف  التركديوان لغاتدر  )111/ 3: 1384(كاشغري  .)32، همان( ».نوروز
كشتنگاه او و  را بر سر »مجوسان«انة سوگواري يآيين سال م) كشتن سياوش و1074

خروس  .داده استاختصار شرح  شيون كردن و ريختن خون قرباني بر گور او را به
تاراند و همواره خروس اي اهورايي است كه خروش و بانگش اهريمن را ميپرنده

، دليلشايد به همين  ).63: 1371(ورمازرن، كردند سفيد را به اورمزد و ميترا پيشكش مي
 اين پرندهبانگ  .كندفردوسي داستان تراژيك سياوش را با بانگ خروس آغاز مي
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اي قرباني مقدس را يادآوري ماند كه فرارسيدن زمان اسطوره ميصيحة دردناكي را 

  كند: مي
روز طوس كيگفت موبد كه  نيچن

 

بدانگه كه برخاست بانگ خروس 
 

 )19 ب 202/ 2: 1386(فردوسي، 
 شهرت بسـياري در ميـان مـردم باسـتان     ي حماسي منسوب به اين آيين نيزسرودها
(سـرود  » كين ايـرج «نام  گانة باربد، از دو سرود به. نظامي در ميان الحان سيداشته است

هـاي كهـن را    كند كه كـاركرد يـادآوري كـين   ) ياد مي28(سرود  »كين سياوش«) و 29
 اند (مشابه تعزيه):  داشته

خمه راندي از كـين سـياوش   چو ز
 

  پر از خون سياووشان شـدي گـوش   
 ) 35ب  226: 1378(نظامي،  

 
 فرهنگ عاميانه ان درسياوشآييني  -جنبة روايي تداوم .2 -2

نمودهاي متعدد  تا روزگار معاصر در ادبيات شفاهي مردم ايرانان جنبة روايي سياوش
اي از روايات مجموعه )127 -119و  110 -101/ 2: 1369( انجوي شيرازي داشته است.

كه  يترين مضمون مهم .گرد آورده است نامهفردوسيرا در شفاهي از داستان سياوش 
ده، داستان جوشيدن برجسته ش شاهنامه ازخوانان شفاهي حماسهتقريباً در همة روايات 

 تاس آن سياوشون يا برگ سياوش از روييدن پربر زمين و جفاريختة سياوش  خون به
) (روايت كاليستنس دروغين اخبار اسكندركه در  ريشة مردمي بسيار كهن دارد؛ چنانكه 

شده چنين توصيف  اومانند گور بهشت، گردسياوش در در ذكر سفرهاي اسكندر،
ميان آن خون گرم، گياهي  جوشيد و در خون تازه ديد كه مي خاك او سرخ بود.«: است

  .)342: 1342( »[...] جا جمع آمده بودندبود سبز و جماعتي مردم آن  برآمده

مظلومان  خواهي خون نماد بهافسانة جوشيدن خون سياوش در فرهنگ شفاهي 
اليشتر لرستان و دشت رزم  و نيز در ،امثال آذري شده است. درتبديل دربرابر ظالمان 

چه خبر شده، مگر خون سياوش به جوش «گويند: جدال مي مقام مردم در ممسني
ر گاه ابري به سرخي ؛ حتي اعتقاد داشتند ه)1696 /2 :1388 ذوالفقاري،؛ 134(همان،  »آمده؟

به اين باور  .)66 :1387 ري عالم،گ(عس با خود داردرا اي از خون سياوش گهرگرايد، 
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ذهاب گويند در سالي كه هاي پل است: در يكي از نقل راه يافته اعتقادات مذهبي نيز
از روزهاي جمعة فصل بهار كه مطابق هفدهم ماه باشد، خون مار است، در يكي  نام به
/ 2: 1369انجوي شيرازي، (كند ظهور مي (عج)الزمانجوشد و حضرت صاحبياوش ميس

133.(  
 خواني مذهبيهاي تعزيه و شبيه در آيين هم ة سياوشآييني اسطور هايهتكرار جنب

يران قابل رديابي است. وگواري در فرهنگ نواحي مردم اس مراسم عمومي و هم در
كنان بر سر و سينه زدن، زاريبخشي از اين تكرار در كبود پوشيدن و سياه كردن جامه، 
 گرداني است. هايي مثل تابوت موي را كوتاه نكردن، افشان يا برهنه كردن مو و سنت

از ديرباز شناخته شده  هاي آييني اسطوره سياوش با مراسم سوگواري ارتباط بين جنبه
كه  را يدنپوش و كبود جامه نيلي كردن )88: 1339( حمداهللا مستوفي كهاست؛ چنان دهبو

 و موي فروگذاشتن در سوگ رااست  شدهبدل جامگي پوشي و سياهسياهبه بعدها 
و (تزيين تابوت عزا و ماتم با پيكرة نمادين شهيدان  .داندمياز آيين سياوش  برگرفته

 ،ها ها با انواع نشانه بندي آن آذين ،»)كوتل«و  »علم«استفاده از نمادهايي موسوم به 
هاي  هاي سوگوار در گذرگاه همراه دسته ها تابوتو گرداندن  ،ديگر يها و اشيا سالح

ي از شيـوة عمل و رفتـار ايرانيان كهـن در آرايش و گردانـدن كرارشهر و روستا، ت
گرداني در مراسم نخل .)36 :1378 (بلوكباشي،عمـاري يا تابـوت سياوش مقـدس است 

، يزد ماننداز آداب مشهور عزاداري حسيني در شهرهاي كويري و آييني  -ماه محرم
 ).106 -105 :1380 حصوري،( باشدآيين سياوشان  متأثر از ممكن استنيز  -نائين و ميبد

ترمه  و داري است كه آن را با انواع پارچه، شال اتاق چوبي شبكهن مراسم در اينخل 
در تصوير  .گردانند همراه عزاداران در شهر مي كشند و مي طي آدابي بر دوش  ،آرايند مي

دار را بر مانند و پنجرهخيمهسوگواران اتاقي  هاي ديگر مشابه آن،و نمونه پنجكنت
 قرباني مقدس به ديار مردگان است. يك كجاوة نمادين براي حمل كشند كه دوش مي

نقش توتميك يك گياه در متن آن كه نمادي  بادرخت نخل پارسي  ةشباهت اين كجاو
ر آذين بستن اين تابوت آرزو د از تولد دوبارة اين قرباني از دل خاك است (تولدي كه

 وجود سنت ؛هايي از مضمون مرگ و رستاخيز قرباني مقدس است شود)، نشانه مي
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 است هايي نشانه در تعزية كربال نخل بستن طاق نصرت براي مردگان و استفاده از اين

  .)5(شكل  18كه وجوه اشتراك روشني با اين سنت آييني كهن دارد

  

  
 نخل 5شكل 

اتاقي كه پيكر ؛ قابل مقايسه با داراتاقي چادرمانند و پنجرهشكل شمارة پنج:  توضيح
مانند با شكلي ماننـد نخـل   )؛ يك كجاوة نمادين خيمه1بود (ر.ك: شكل  سياوش در آن

پارسي (گياه: سمبل رويش و تولد دوباره) و سقف محدب (مشابه فلك: نمـاد تماميـت   
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ز تكرار مرگ مقدس، آرزوي رستاخيز و بازگشت و رستاخيز)؛ تابوتي نمادين كه بيش ا
   .كندغايي قهرمان مطلوب را نمادپردازي مي

كين مانند  ،سرودهاييدر مقايسة اشعار تعزيه و سوگ) 89 -84: 1386(مسكوب 
كه ايرانيان شيعه  ظرفي بود انسياوش  تگيرد كه سننتيجه مي سياوش و گريستن مغان

در سنت  .جستند ميياري  آناز  (ع)ة امام حسينبراي سوگواري بر شهادت مظلومان
 :است چنين بوده شيون و مويه كردن، شيوة بندهشتعبير  سوگواري باستاني ايراني، به

 291 :1369دادگي، ( .»به چنگ و چكامه ستانند،] سخن او را[ د و ديگرانيكي خوانَ [...]«
 يادگار زريرانهم به  ،دبه تعزيه شباهت داركه هم اين وصف از سوگواري در  ).431و 

 موية مردم بر )،گريستن مغان مانند( سرودهاي مردم بخارا در سوگ سياوشبه و هم 
عبدالجليل  . براساس سخنانمعمول بوده استياران  از زبان دينمذهبي  سوگ شنيدن

در روز عاشورا خاك بر سر نيز شيعيان  ،ق)555( النقضدر  )590: 1358( قزويني رازي
در هر  .خواندند و عالمان شيعه مويه بازمي كردند مي  گويان نوحه زنان مويه ريختند، مي

با  هاي آييني را هستة سوگواري »گريستن مغان«و  »بازخواندن عالمان مويه«دو آيين، 
  داده است. تشكيل مي نامحوريت نقش روحاني

خدايي كهن آن كه با پرستش  اسطورة سياوش و شكل آييني آنچه در ترتيب، به اين
 »مرگ مقدس«شود اهميت داشته، نقش بنيادين يك  ميرد و دوباره زنده مي كه مي

 از را بوده است. در ادامه، معناي اين مرگ مقدس -مرگي مقرون به والدت دوباره -
 .كنيم مياي، در ساختار آييني اين اسطوره بررسي  شناسانة نقد اسطوره ديدگاه انسان

 
هاي مرتبط با آيين قرباني ة سياوش برمبناي الگووارهبررسي ساخت آييني اسطور .3

 مقدس 
  و آيين قرباني پادشاه مقدسسياوش  اسطورة .1 -3

فرهمند  ةو داستان قرباني شدن شاه يا شاهزاد ،او تباريمرگ نمادين سياوش و گياه
سيامك  مانندبر سياوش، نمودهايي  و اساطير ايران عالوه شاهنامه معصومي كه در

سنت است. ويژه ايرج دارد، قابل تحليل با آيين قرباني كردن شاه مقدس  يار و بهاسفند
كشتن و تقديم  اي ءاياش و غذاشامل اعطاي  ،قانون كي مثابة كه به يقربانباستاني 



   25 / شمارة 7 سال                                                                                      168
 شده انجام ميها  آن عبادت ايي يجو دلبا انگيزة  بوده، انيخدا ايبه خدا موجودات 

ه بود يعاد يامر نيزكردن انسان  يقربان ،ياستانب يها از فرهنگبسياري  در است.
 و توفان يسال خشكطبيعي مثل  يايبالو رخداد  معبد ي مانند ساختندر مواقع :است

 اين سنت ها آنكاهش خشم  يبرا -بوده انيخدا يتينارضا اياز خشم  يانشانه كه -
 مثل هايي تشده است؛ گاهي دربرابر تغييرات فصول و براي خواستاري نعم انجام مي

 يا پس از مرگ پادشاه در مواردي ؛است شده مي اجرا باران، و دفع دشمنان و بيماري
ي او در زندگي پس همراه ايخدمت  كساني را براي ،مذهبيرهبر بزرگ  ياكاهن اعظم 

؛ در مواردي نيز براي حفظ عمر اند هداددر كنار او قرار مي و  هكرد قرباني مي از مرگ،
كاذب شاه (شاه موقتي) قرباني  ركت مردم بود، كساني با شمايلشاه كه ضامن ب

و معموالً با قرباني جوانان، كودكان و دختران  حجم زياد. اين سنت گاه در اند شده مي
 هاي دورهدر  .شد كه شواهد آن از برخي معابد باستان كشف شده استانجام مي باكره

ر يجانوران توتميك و نمادين تغي انيهاي قرباني انسان به قرب از سنت يپسين، بسيار
 :Nigel, 1981: 109- 134; Heinsohn, 1992: 309- 334; Winkelman, 1998(يافت 

285- 298.( 
شاه پير سنت قتل نخستين،  در جوامع كشاورزي قرباني اسطورة يكي از نمودهاي

  ؛باشد ) بود تا پادشاه هماره جوانمظهر سال نو(دست شاه جوان  به )سال كهن(نماد 
كرد. اسطورة كشتن پادشاه مقدس  پيري و سستي او باروري را دچار نقصان مي زيرا

) شاخة زرينآيين (در  -را در نظرية اسطوره) 674 -673: 1384(هاي فريزر  شالودة تحليل
دانستند  مؤثر ميطبيعت  روند باروريدر باورهاي باستان، پادشاه را در دهد.  تشكيل مي

رويي طبيعت را به خجستگي و  سالي و ترش ن و متقابالً خشكو سرسبزي و بارا
هنگام افشاندن بذرهاي تازه در هر بهار، پادشاه رو  ازاين ؛دادند گجستگي شاه نسبت مي

گزار الهة مادر گوشت او را  كردند و كاهنة خدمتپيش را قرباني مي مقدس سالِ
وي را هم روي خورد تا قدرت باروري وي را در جسمش حفظ كند. خون  مي

مذهبي،  يمراسم درپاشيدند تا بارور شوند. پس از آن، ملكه مي مزارعحيوانات اهلي و 
  .)25: 1379(روزنبرگ، گزيد پادشاه مقدس ديگري را براي سال آينده برمي

گيري نظام سياسي پادشاهي در عصر موازات شكل در استحالة اين آيين به
را به تولد جانشيني داده كه  ششده جاي زد شهيدتدريج زنده شدن اي پدرساالري، به
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تا روح او به جانشينش انتقال ميرد ت رستاخيزيافتة پدر غايب خود است. شاه ميئهي
هم يادآور شده ازدواج سياوش و  )388: 1384( بهار يابد و روند باروري كاستي نگيرد.

اشد. كاركرد اين داشته ب الگوي پادشاه مقدسدر كهن بايد ريشهكشته شدن او سپس 
اي بود كه با مرگ موقتي خداي شهيدشونده متوقف و با والدت او آيين حفظ زايايي

ي و طبيعت اين ارتباط وجود دارد و شاه كيان فردر اساطير ايران نيز بين شد.  احيا مي
ناظر بزرگ بر كار خورشيد و باد  . در زامياديشت، جمشيدضامن خجستگي جهان است

در  .)33 -31(بندهاي  مسلط استكيخسرو نيز بر باد  و )33 -32ندهاي (ب و باران است
؛ گيرد كشور را فرامي ايساله هفتسالي  خشك ،پس از قتل سياوش شاهنامه

  :رتبط استم ه از كاووسفر گسستن با اي كهبختي نگون
ند فرـاوس كش سال بفكـز ك رـز درد پسر گشت بي پاي و پ   

 

رنگ و بوياز ايران پراگنده شد 
 

ي آورد رويـرانـر به ويـسراس 
 

 )98 -97ب  425/ 2( 
بشارت حضور كيخسرو در توران را درحالي در رؤيا به گودرز الهام سروش 

شاخة درخت سياوش كه  -با بازگشت كيخسرو است.» نشسته بر ابري«كند كه  مي
ردد و طبيعت گبخت و بركت نيز به ايران بازمي -او را به ارث برده است فرگوهر 

 . )18 -17 ب 4/ 3: 1386فردوسي، (شود  غرق خرمي و شادي مي
ن اگزارش مورخ بنابه  مقدس نيز در ايران بسيار بوده است. هاي جشن شاهنمونه
عنوان شاه موقت براي چند روز و بعد  يك زنداني محكوم به مرگ به تعيينيوناني، 

 گفتة  ) و بين اقوام سكايي (به19سگزارش كتزيا اعدام او، در دورة هخامنشيان (به
 اين مراسم است. شمارد) معمول بوده كه پيوند آن را با ستايش آناهيتا برمي 20استرابو

از كشتن واقعي به كشتن نمادين تبديل شد و در روزهاي پنجة دزديده،  ،تدريج به
هاي  وارهشد و با قوانين عجيب و وارونه و جشن هنگام تحويل زمستان به بهار انجام مي

  مانندهايي  كند و جشن نقل مي 21كه هرودوت »كشي مغ«بهاري همراه بود. جشن 
ها در متون دورة اسالمي نقل  هايي از آن كه نشانه »برنشاندن كوسه«و  »مير نوروزي«

صورت موقت  پادشاه به ،جشندر اين  .هاي آيين پادشاه مقدس است شده، از بازمانده
جاي او  ترين طبقة جامعه به شد و شخصي از دون بركنار ميچند روزي از اريكة قدرت 
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بردند و پس از پايان جشن، او  سر مي مردم در شادخواري به ،نشست و در اين مدت مي

جاي كشتن) چند سيلي بر گوشش  و (به ندكشيد ميرا با ريشخند از تخت فرو
  22.نواختند مي

و جشن  تحويل زمستان به بهاربا  زمان هم شاه مقدس قرباني نييآترتيب،  ه اينب
عامل را  سياوشانگيري است و  درمورد سياوش نيز اين ارتباط قابل پي سال نو بود.

نيز  )25: 1351(نرشخي  .)226: 1374 ،(بهاردانند مي فرد پديد آمدن مراسم نوروز منحصربه
 نوروز سياوشان را به نوروز ،هاي سال نو به ارتباط سياوشان و جشنضمن اشاره 

ترين وجه اين مهم .داندميپنج روز بعد از آن  را نوروز مغان و كند كشاورزان تعبير مي
سنت در شكل باستاني آن و فلسفة مرگ آييني سياوش، اعطاي قرباني به خدايان (در 

 هاي لرخواست زايايي طبيعت بوده كه در شكآيين، خروس) براي د -اين اسطوره
وجود آزادي بيشتر و اجازة شكستن است.  شده يبا قرباني انسان محقق م اش بدوي

گوياي ارتباط ميان و  هاي ادوار جشن مرتبط با زايايي بوده برخي تابوها نيز از ويژگي
اجازة  مانند ،ها ها و اساطير باروري است. جشن و شادي و برخي آزادي اين آيين

 هاي موسمي است. شراب نوشيدن براي زنان در نوروز از اين آزادي

از رهگذر قياس ديونيسيا و  با تراژدي،سياوش  اسطورةساخت آييني  مشابهت. 2 -3
  سياوشان

اشارة گرسيوز و دستور افراسياب،   زره به، گُرويشاهنامهدر صحنة قتل سياوش در 
گذراند و به كشان از شهر و لشكر ميخواري، كشان گيرد و بهموي سياوش را مي

ن زند. برد تا به خنجر آبگون و تشتي زرين او را گردمي »شخّي كه هرگز نرويد گياه«
معناست كه او به قوة رستن اين خون از خاك بارور  اين دستور شاه توراني به اين

سوز و معصومانة ذبح سياوش كه  ويژه صحنة جان كشان بردن و بهاشراف دارد. كشان
 ؛آييني مربوط باشد تواند به نوعي قربانيشباهت به صحنة قرباني حيوان نيست، ميبي

دست فرامرز  هي، وقتي سرخه، پسر افراسياب، بهخوابه همين دليل در نبردهاي كين
(فردوسي، كشد او را با همان تشت و خنجر مي ،شود، رستم به همين شيوه اسير مي

سياه برخاسته از آن خود حاكي  وفان و گردتذبح سياوش و  .)59 -2758ب 180/ 3: 1386
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اما  است. شده ني روايت است كه با سنت سوگواري مخاطبان تكميل مياز كاركرد آيي
كند و پس از نجات فريگيس از كشد كه داستان از اين غم كمر راست مي طولي نمي

پر از «دست پيران، در صحنة زايش كيخسرو، پس از ابيات بسياري  چنگال افراسياب به
بهار خنداني كه  مانند گردد؛ميدوباره شور خجستگي به روايت باز ،»آب چشم

اسطوره از شده را از سر گرفته است.  روي زمستان، زندگي سپريفراسوي چهرة ترش
كدام در سطحي از بخش تولد پيوند يافته كه هردو سوية تراژيك مرگ و بشارت

  شده است. ها متبلور مي آيين
و  ومرگ ا در ييها سوگواريشونده اغلب با  ديزد شهيمرتبط با ا هاي زراعيِ آيين

اجرا  شيينماآييني و شكل  كه بهبوده ش همراه ا و تولد دوباره زيي در رستاخيها جشن
سوگواري نمايشي بر ايزد در قالب مراسم  باستان ونانيها در  ن آييني. ااند  هشد مي

نوعي  تجسم يافته بود؛ مقدس او هاي رنج بارةدر و اشعاري زوسيونيدشهيدشوندة 
هدف جلب رضايت خدايان و برانگيختن ريفات مذهبي با جمعي و تشرقص دسته

 نيتر ميقدكه پژوهشگران معتقدند بود  »قرباني آييني«از طريق حس رحمت آنان 
  24.دل آن ظهور كرده استاز  23»تراژدي« هاي لشك

تنها  -خيزي طبيعت ايزد شراب، زراعت انگور و حاصل -ديونيسوس يا ديونوسوس
 ترين خداي جهان يوناني متأخر يرا زاده شد و بزرگخداي المپي كه از زني م

(هلنيستي) بود (مشابه اهيمت سياوش در خوارزم) و در رم پرستش او با مراسمي 
آمد. فردريش نيچه،  شمار مي شد، نوعي وعدة رهايي به پرزرق و برق برگزار مي

اين نظر را از نخستين كساني بود كه  )1872( 25تولد تراژديشهير آلماني، در فيلسوف 
 ، الهة زيرزمين،27هپرسفونو  ، خداي خدايان،26زئوسديونوسوس از پيوند . كرد مطرح

اش: مشابه سودابه) مثله (نامادري ،، همسر زئوس28هراشود؛ ولي با دسيسة  متولد مي
هاي بزرگي  دسته بهارداشت ديونوسوس، هر سال در آغاز فصل  شود. براي بزرگ مي
ويژه زنان شيداي رقصان و آوازخوان با حمل شبيه يا شمايل و ماسك ديونوسوس به  به

خواني در سوگ سياوش و گرداني و شبيهرفتند (مشابه شمايلمعبد مخصوص او مي
برپا  ص و آوازوجود آمدند). در تمام اين مدت، رق هاي تعزيه كه تحت تأثير آن به آيين

نام داشت، مردم دور هم جمع  داشت اين ايزد كه ديونيسيا بود و در مراسم آييني بزرگ
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كردند  آوازخوانان در كل زمين پخش مي كرده، قطعه ، يك بز را قرباني و قطعهشدند مي

خيزي  معتقد بودند باعث حاصلزيرا  ؛(مشابه سنت پسر آسماني در پيشينة سياوشان)
معروف شد.  29دياتراگوبه  ،خواندند اشعاري كه اين كشاورزان مي شود. زمين مي

tragos وي بز امعن در يوناني بهaeidein-  سوسيونيد يها جشنوارهاست.  ي شعرامعن به 
مخصوص تئاتر و در قرن چهارم پيش از ميالد،  بود ونانيتئاتر  ةمحرك توسع يروين

Eleuthereus  وساز آن  خود مسئول ساختاو بودند معتقد  يبرخساخته شد كه در آتن
در  باكوسپرستش  .)6(شكل دژ را ساخته بود) ه است (سياوش نيز خود گنگبود

اي كه  حالت رهايي و جذبه ؛ زيرااست خواري همراه بوده  يونان و روم با مراسم شراب
گرفت و اين كيش  با نوشيدن زياد شراب شدت مي ،كردند كنندگان تجربه مي نيايش

اين ايزد ارتباط روشني با درختان و  ،بسيار داشت. همچنينژه نزد زنان پيروان وي به
هاي سوزني دارد و حتي بخش دوم نام آن را برخي به  ي با برگكاج مخروطنوعي 

ر د .)جا (ر.ك: هماناند (مشابه پيوند سياوش با درخت و گياهي خاص) درخت معنا كرده
و رسد  يم »شرقاز  ي كوچيدهخارج كي« صورت به سوسيونيها، د هنگفر يبرخ

سياوش  .)Sacks, 2009: 114- 115( كندمي يتجل »درحال مرگ يخدا يك«صورت  به
ر است (از ايران به توران). سرزميني كه مركز كيش اوست (خوارزم)، يك مهاج نيز در
 كه با خوي نرم داده شده نشانبالغ، زيبا و جوان  يمرد ، در كالبدادبيات در نهمچني
كه  )Otto Et. a1, 1956: 175- 176( توصيف شده است »صفت مرد زن«حتي  ايزنانه 

بودن  »كين و خاموش بي«هاي الگوي خداي گياهي است و قابل مقايسه با  از ويژگي
شود بر دشمن تيغ سياوش كه حتي در آخرين صحنه درمقابل افراسياب، حاضر نمي

هاي شبيه ايزد در اين اده از ماسك و پيكرهايرج دربرابر برادرانش). استفمانند بكشد (
 قابل مقايسه استبخارا  در بازار ماخ روزدربارة  )25: 1351( نرشخي مراسم نيز با قول

سالي دو بار فروخته و  -خواند ها را بت مي كه وي آن -هاي كوچكي در آن پيكرككه 
. )ولد دوبارهنماد مرگ و ت(شد  ها جايگزين مي هاي كهنه با آن پس از شكستن بت

و  )Djakonov, 1951: 41( ها را مرتبط با نوروز و مهرگاندانشمندان روسي اين پيكره
  اند.دانسته )205: 1958(تولستوف،  سياوشان
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 ) Eleuthereusو تئاتر مخصوص ديونيسوس ( قيران قلعة خوارزمقوي 6شكل 

  
يونسيا كه شكل هندسي دو مكان مخصوص براي برگزاري دو آيين سياوشان و د

كاركرد آييني دو مكان در شكل هر دو  دايره بخشي از متن هندسي هر دو مكان است.
مشهود است كه باعث شده دايرة مركزي محل اجراي نمايشي آيين باشد كه توسط 
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هاي حضور مردم احاطه شده است. اين جغرافيا كه نمودهاي آن درمورد معابد جايگاه
شود، درمجموع، تكراري از تصوير كيهاني زمين است ز ديده ميهاي مقدس ني و مكان

تواند يك مانداال (نماد تماميت  چرخش افالك قرار گرفته و خود مي كه در كانون
  كيهاني) باشد.

سياوش از دو سوية مرگ و سوگ (همگام با  مانندهايي  الگوي كهن داستان
 ،بر رويكردي آييني و مراسمي زمستان) و بزم و سور (همگام با بهار) تشكيل شده و

كوبي و سرور و سرودهاي مخصوص مبتني بوده است كه  قرباني، سوگواري، پاي مانند
ديونيسيا و آورد. اين ساختار روايي در پيوستگي وجود مي ساختار روايي خاصي را به

 هاي مشابه (كين ايرج، اسفنديار و...) با تراژدي و همچنين در پيوند سياوشان و آيين
ساخت داستان سياوش و روايات مشابه آن، در قالب يك روساخت روايي و يك ژرف

همين الگوي كهن  31ايدة يك تئاتردر  30فرانسيس فرگوسن. وجوست جستآييني قابل 
برگرفته از اسطورة قرباني و  ،باور وي جويد كه بههاي متأخر بازمي را در دل تراژدي
و  32ترين الگوهاي آييني و مناسكي ن كهناست. فرگوسن ميا ه آنمناسك مربوط ب

جويد و از اين  هاي مشتركي مي هاي كالسيك يونان و رم انگاره ترين تراژدي مهم
هاي نمايشنامة  صحنه دهد كند. او نشان مي تعبير مي 33هماهنگي به ضرباهنگ تراژيك

) اوديپيژه و هاي يونان (به كند كه در تراژدي چگونه همان الگوهايي را تكرار مي هملت
داند  هاي كالسيك را الگوهايي مي هاي اصلي تراژديمايه وجود داشته است. او درون

كه برگرفته از مناسك  »رستاخيز«و » مرگ«، »رشد«كه به بازآفريني چند مضمون اصلي 
 :1913( 34. گيلبرت موراي)Fergusson, 1953: 31- 63(است، اختصاص دارد  بنيادين

طرح كرد كه ماين نظر را  35اوريپيد و عصر اورترين اثرش نيز در مشهو )68 -61
هاي  روح مذهبي و جنبه و تراژدي يوناني با توسعة آييني مذاهب باستان شكل گرفته
 )9 :1962( 36جين هريسون .كهن مناسكي اين آثار همچنان در تراژدي حفظ شده است

در تحليل ساختاري  37هاي اجتماعي مذهب يوناني اي در ريشه تميس: مطالعهنيز در 
روايت (تراژدي) را بايد  به اين نتيجه رسيد كه اين نوع هاي يوناني ماية تراژدي درون

شده  ه در چرخة زمان اساطيري تكرار ميدانست ك 38مناسكي -داراي ساختاري آييني
  .است
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قي در گذشته نيست؛ بلكه بخشي از اش اتفا همتاي يوناني مانندمرگ سياوش نيز 
انه يسال اي نوروزيِه جشنواره ،هاي سوگ و مقابل آن است كه آيين »ابديكنون ا«

كنند. انسان با تكرار اين آيين، در تجربة عرفاني جاودانگي، در  ابديت آن را تكرار مي
شود و نقش ساختار روايي  انگي با گروه و كل كيهان سهيم ميجمع و در احساس يگ

دارد و  دوري حركتي زمان اسطوره، است. در نآ آيين (اسطوره)، تعليل و توجيه فلسفة
رسد و بر اين مبنا، ميان تراژدي و  شدن مي و قداست ابدي ايستايي درنهايت، به

داستان سياوش، ساختار آييني  مانندهايي كه  ديونيسيا و داستان سياوش (و ديگر داستان
هاي مشابه)  و آيينكين ايرج و اسفنديار) با آيين سياوشان ( ماننداي دارند؛ و دايره

هميشگي وجود دارد  »زمان مقدس«نوعي پارادايم مشترك تبديل زمان ميراي حال به 
است و بر مفهوم جاودانگي و چرخة انتقالي  تكرار و نوشدن درحال نهايتبي كه تا

اين زمان مقدس (با . استوار شده استبه ناميرايي است،  اعتقادفصول كه متضمن 
 »گياه كين«شدن) در ساختار روايت فردوسي، در نماد  ابدي ذيري وويژگي تكرارپ

  هايش چهرة وي نقش بسته است: بر برگ و متبلور شده كه از خون قرباني روييده
يكي سبز نردبه ابر اندر آمد  ردز خاكي كه خون سياوش بخو
يشك آمد از مهر اوهمه بوي م ينگاريده بر برگها چهر او

 )14 -2513ب  375 /2 :1386(فردوسي، 
(همان،  كندفردوسي آگاهانه اين درخت را به كيخسرو تشبيه (يا شايد تأويل) مي

درنگ به درخت روييده از خون سياوش متصل كرده،  و اين تعبير استعاري را بي )2510
دهد. با اين نماد، داستان قتل معصومانة سياوش به داستان تولد داستان را با آن پايان مي

خورد و به همين دليل، اين درخت در اش از سياوش پيوند ميخواهيسرو و كينكيخ
تكرار آييني روايت نقش دارد. فردوسي دربارة اين درخت به نقش آن در آيين اشاره 

  كند:مي
سان بهاران بدي  مه به به دي

 

 پرستشگه سوگواران بدي 
 

كسي كز سياوش ببايد گريست
 

يستبه زير درخت بلندش بز 
 

 )16 -2515همان، ب (  
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كاركرد آييني اين داستان با آرزوي حفظ جاودانگي و نقشي كه انسان با  ،بنابراين

 .شده، همراه بوده است اش در جهان براي خود قائل مي انجام وظايف عبادي و آييني
 -كه طبيعت ساختار تكرارشوندة مناسك است -واراين ساختار الگويي چرخه

 دهد.نيز تشكيل مي شاهنامه يري داستان سياوش را درساخت اساط ژرف

   نتيجه. 4
تعادل شب و روز (نوروز)،  در زمان مرتبط با خورشيد بر گور سياوشاي قربانيِ پرنده

در هنگامة برآمدن خورشيد و بر دروازة شرقي شهر همه حكايت از نسبت اين قهرمان 
شود) و د و آتش (كه بر او سرد مي. سياوش از سويي با خورشيداردقرباني با خورشيد 

از ديگر سوي با باران و آب و همچنين با گياه و خرمي و بخت مرتبط است و 
هاي نوروزي محل التقاي همين آرزوها در كالبد رفتارهاي آييني مردمان بوده جشنواره

ين اهاي ايراني از دل  ترين آيين نمايشي شود، آنچه در پيشينة تراژدي گفته مي مانندو 
در مقايسة ديونيسيا و سياوشان، موارد مشابه ذيل برجسته  ه است.آورد بر  سر رفتارها

  رسد: نظر مي به
شمايل و شبيه كه جانشين  ،پيكرك ،مثل صورتك ،استفاده از مظاهر بت يا فتيش -

  كالبد ايزد قرباني است.
  است.قرباني آييني جانور نمادين (بز و خروس) كه جايگزين شاه قرباني  -
عنوان فرزندان  هايي با محوريت نقش زنان در سوگ و سرور (بهجشنواره -

 ها در ايام جشن.  بانوي باروري) و برخي آزادي بغ
 ارتباط با كشاورزي و انتقال فصول. -
 و بازگرداندن بركت براي جلب رضايت خدايان ها و جانوران انسانقرباني كردن  -

 داراي در متن اين آيين -هاي متعددي دارددنموتلف كه در اساطير ملل مخ -طبيعت به
 . است بنيادين ينقش

ها فاجعة مرگ  د كه عنصر اصلي آننانجامهايي مي هر دو آيين به خلق داستان -
ها در  خو و مهاجر) است و ساختار اين داستان شاهي مقدس (همچنين زيبا، نرم
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يافته  وايات پسين پيوند ميقرباني به ر كهن خود، با آرزوي بازگشت شاه هاي شكل
  .است
هايي درمورد هاي نمايشي كه افسانه هايي خاص براي انجام اين آيين وجود مكان -

ها به خود اين  هستند و بناي آن» زمان اساطيري«دهد كه بازمانده از ها نشان مي بناي آن
ل قهرمانان منسوب شده است و در جغرافياي اساطيري معابد، نوعي مح -ايزدان

اند كه براي جامعة معتقد به آيين، تبلور تجربة عرفاني وحدت با نظام نمادين بوده
  .اندكردههستي را محقق مي

دو پديدة روايي (داستان سياوش و تراژدي) يا  شد، آنچه در اين جستار مقايسه
بلكه دو رابطة بينامتني ميان دو  ها (سياوشان و ديونوسيا) نبوده؛ خاستگاه آييني آن

هاي متناظر و تحليل  متن روايي برآمده از اين آيينمتن آييني كهن و دو بيش پيش
اي بوده شناختي نقد اسطورهرويكرد مردم ديدگاهاز  بر اين مناسباتپارادايم حاكم 

است. وجه اشتراك دو پارادايم حاكم بر ساخت آييني اسطوره و ساخت روايي آيين، 
تكرار نمايشي آيين و  :معين انتقال فصول بوده استانة دو الگو در فواصل يتكرار سال

مان با چرخش ز تكرار الگويي مضامين مرگ و والدت شاه يا قهرمان مقدس، هم
همه با نبض طبيعت، جملگي عواملي است كه روابط  نوايي اين رفتارهاي آييني و هم

نظم دوراني  تراژدي را در -سياوش و ديونيسيا -هاي سياوشانمتناظر حاكم بر الگوواره
  كند.مي پذيرتفسير ايزمان اسطوره

انه و غايي قرباني مقدس در ينقش بنيادين آيين سياوشان و مرگ و رستاخيز سال
داستاني با تراژدي،  ماننداسطورة سياوش باعث شده كه بتوان داستان سياوش را 

بر ايزد  سوگواري نمايشيمراسم مناسكي دانست كه از تكرار الگوييِ  -ساختار آييني
آجين و  ه است. داستان تراژيك سياوش يادگار سوية مرگدكرظهور  شهيدشونده

كه بهار و باران را به زمين است داستان تولد كيخسرو و بازگشت او به ايران 
 اين الگوست. فرجام يادگار سوية نيك گرداند و غلبة او بر تاريكي (افراسياب) برمي
شد، با تفسير  داستان سياوش متبلور مي اتي مانندايي از اين نوع كه در روايه آيين

اساطيري مرگ و رستاخيز طبيعت همراه بود و با آرزوي جاودانگي نمادينه معنا 
يافت. اين كيفيت ساختار داستان را از شكل خطي نقل روايتي در گذشته، به تكرار  مي
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ه در عرض زمان، بخشد ك ساختار آييني مي و به آن كند ابدي الگويي در هميشه بدل مي

به اين ترتيب، بافت اصلي  شده است. همسان با رفتارهاي عبادي بشر تكرار ميتا ابد، 
ساخت آييني تراژدي و داستان سياوش، پيوند انسان، از پنجرة تكرار رفتارهاي آييني 

 -پنداري با قهرمانرواني مخاطب از طريق همذات -توسط مردم يا تزكية عاطفي
تجربة  ،الگوي والدت دوباره در مضمون آن اساطيري است كه تبلورقرباني، با زمان 

كند و اين غايي فناناپذيري را كه منتهاي نگرش اساطيري است، براي انسان مجسم مي
  روايت است. -كاركرد اصلي اين آيين

با توجه به اينكه در سوية روايي اين تطبيق، در يك طرف روايت و در ديگر سو 
و ديگر متون،  شاهنامهبرمبناي اشارات متني متعدد در  نيز است و ژانر قرار گرفته

برادرانش، رستم و سهراب  رستم و اسفنديار، ايرج و مانند هاي تراژيك ديگري داستان
اند، به  از پيشينة آييني يا ظرفيت بالفعل اجراي نمايش آييني برخوردار بوده و... هم

كنند نيز بررسي را  شاهنامههاي  ر داستانشود ساخت آييني ديگپژوهشگران پيشنهاد مي
آييني در هاي  هاي روايي برآمده از بافت و انواع ساخت ،مناسبات ميان آيين و روايت و

  .را تحليل كنندكالسيك شاخص فارسي  هاي فرهنگ ايراني و برخي قصه
 

 ها نوشت پي
1. the myth and ritual, or myth-ritualistic, theory 
2. William Robertson Smith 
3. Cambridge Ritualists 
4. Sir James Frazer 
5. Samuel Henry Hooke: The Myth and Ritual School 
6. E.B. Taylor 

7. Dionysus  يونانيبه :Διόνυσος يا Διώνυσος،  التينبه :Bakchos. 
8. Dionysia 
9. Akitu 

شناسي تحليلي دارد كه اولي بر مكتب كمبريج شناختي و روان اي دو زمينة اصلي مردم. نقد اسطوره10
تمركز بوده است و رويكرد دوم بر نظريـات كـارل گوسـتاو يونـگ     فريز م مانند و نظريات كساني

كار  د بهالگوها و ناخودآگاه جمعي تمركز دارد. در اين جستار، زمينة نخست اين رويكردربارة كهن
 ).100 -73: 1391و  56 -33: 1389ك: قائمي، .ر باره رفته است (در اين

11. Penjikent 
12. Hermitage Museum (Russian: Госуда́рственный Эрмита́ж  )  
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13. Gremyachenskaya 
شـود   نگهداري مي واشنگتن دي سيي فر ةنگارخان است كه در مجلس سوگ اسكندرتصوير اول  .14

اسـت. ايـن دو    محفـوظ  در كتابخانة متروپوليتين نيويورك است كه سوگ اسفنديار و تصوير دوم
  :دهندشكل آييني سوگ را نشان ميتصوير 
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15. Sergei Pavlovich Tolstov (1907- 1976) 
16. Siyavush dynasty  
17. Toprak Kala 

) از 1380( خواني تعزيه و تعزيه گيري تعزيه، ان در شكلسياوشهايي مانند  آيين. دربارة نقش 18
داوود  ةترجم چلكووسياز  ي پيشرو در ايرانتعزيه هنر بومو  بلوكباشيعلي اهللا شهيدي و  عنايت
 را ببينيد. ) 1367( حاتمي

19. Ctésias 
20. Strabo 
21. Herodotus 

(دربارة دورة فاطمي در مصر)،  المواعظ و االعتبار، مقريزي در التفهيمجمله روايات بيروني در . از22
: 1324(ر.ك: قزويني،  تالثاب صورالكواكبدر  رازي عبدالرحمان صوفيو  االمراءالكندي در 

 ,Frazer ر.ك:؛ دربارة نمودهاي پادشاه مقدس 260 -230: 1382ولسكا، كراسنو؛ 66 -57
1907- 1913: 113- 114; Strabo, 1949- 1954: IX/ 263- 265; Herodotus, 

1870: III/ 79- 80.( 
23. tragedy )در يوناني :τραγῳδία(. 
هاي آييني ديونوسيا در شكل دادن به اين ژانر  نقش ويژگي. دربارة خاستگاه مناسكي تراژدي و 24

 ر.ك: 
Gregory, 2008: 33- 39; Brown, 1983: 441- 444; Ogden, 2010: 229- 233; 

Storm, 1998: 15; Easterling, 1997: 36. 
25. Friedrich Nietzsche: In The Birth of Tragedy 
26. Zeus, the king of the gods 
27. Persephone 
28. Hera 
29. trag(o)-aoidiā 
30. Francis Fergusson 
31. The Idea of Theater 
32. ritualistic patterns 
33. tragic rhythm 
34. Murray 
35. Euripides and His Age 
36. Jane Harrison 
37. Themis: A Study of the Social Origins of Greek Religion 
38. structure ritual 
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