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 آیین سوگ سیاوش در نوروز
 *دکتر مهری ادریسی

 
 اسطورۀ سیاوش نمادی از باورهای خاص           :چکیده

فرهنگ کشاورزی جوامع آسیایی دربارۀ خزان و بهار،         
این اسطوره در   . خشکسالی و باران و زندگی گیاه است      

اتی دورۀ قبل از ورود آریاییها، ملهم از اساطیر ایزدان نب         
بین النهرین، در نجد ایران و درّۀ سند، صورتی منطبق            
با فرهنگ ایران یافت و به طور متمرکز برای مدت              
زمان حدود سه هزار سال در آسیای میانه به شیوۀ               

 .آیین های نمایشی به اجرا درآمد
      قدمت آیین سوگ سیاوش در نوروز نشانگر عمق باور         

زد ساکنان کشاورز آسیای    تودۀ مردم و اهمیت این اسطوره ن      
چند نقاشی موجود دربارۀ نحوۀ اجرای آیین         . میانه است 

سیاوشان حاکی از وجود عناصر اصلی و مهم چون زنان و            
موسیقی، حضور خدایان با هاله ای دور سر به نشانۀ تقدّس           

اگرچه پس از ایام مراسم      . و آسمانی بودن این آیین است      
 اولین روز سال نو و      آیینی سوگ سیاوش، جشن آن نیز با       

منطبق با فصل بهار، آن هم به کمال برگزار می شد، ولی               
عموماً اطالعات نسبتاً کمتری دربارۀ جشن سیاوش یا             

نویسندۀ این مقاله درصدد    . جشن رویش گیاه موجود است    
تبیین آراء مختلف در خصوص ریشه های آیین سوگ             

 .سیاوش در ایران است
 

 ، فرهنگ ایران، سیاوشآیینهای نوروزی: کلیدواژه
 

وضعیت اقلیمی فالت ایران همواره شرایط خاصی را        
.  تحمیل نموده است   ،ویژه کشاورزان   به ،بر ساکنان آن  

 ۀ نحو ۀپراکندگی جمعیت و نشانه های موجود دربار       
شهرها حاکی از کمبود آب،       گیری روستاها و   شکل

خشکی زمین و عدم امکان سکونت و کشاورزی در          
شرایط فوق در نظر     . فالت ایران است   بیشتر نقاط    

ه  در عصر باستان، ب     ،فالتاین  کشاورزان و دهقانان    
ناپذیر می نمود که به نظر می رسید        جبری سازش  ۀمنزل

 انسان  ،از این رو  . چاره ای جز تسلیم در برابر آن نبود      
عصر باستان، جز در ذهن و قلب خویش، راهی برای          

از  ؛ طبیعی نداشت  مبارزه با شرایط تحمیلی و بالیای      
 سوی دیگر، در آرزوی ایجاد شرایط مطلوب              

 در  ه، با اهداف دوگان    ،راهکارهای عملی خویش را    
مسیر نیایشها و برگزاری مراسم آیینی یافت که در            

 .طول زمان شکلی مشخص و ثابت به خود گرفت
        آثار برگزاری مراسم آیینی در دوره های             

 ی، و حتی درـاستانای بـل حکومتهـی و تشکیـتاریخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، مرکزشاهرود*
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 اسالمی، حاکی از استمرار اعتقاد به کارکرد و           ۀ دور
 با  ،اگرچه.  مردم است  ۀبه تأثیر آیینها در زندگی تود      

تسلط مسلمانان بر ایران و ورود اعتقادات توحیدی          
الشعاع  ، آیینهای کهن تا حد زیادی تحت        در پی آن   
 ،گ باختند، ولی برخی از آنها         ن ر و ندقرار گرفت 

 به دلیل اصالت دیرینه و نفوذ              ،همچون نوروز  
 . ماندگار شدندگرفتند و گسترده، رنگ اسالم به خود 

، از جمله آیینهای     سوگ سیاوش در نوروز           آیین  
 آن  در شرق ویژه  ه  باستانی مرسوم در فالت ایران ب      

که هرساله همزمان با رخداد طبیعی فصل بهار          ،  بود
،  آیین کهنسال  این. دشمی   خاص برگزار  ای به شیوه 
شود،   تخمین زده می   از سه هزارسال  آن بیش    که عمر 
 نزدیک  ۀ اسالمی نیز با تغییراتی چند تا دور        ۀدر دور 
با این همه، تأثیر این      . شد  مغول برگزار می    ۀبه حمل 
 با وجود منسوخ گردیدن اجرای آن از حدود            ،آیین

قرن ششم هجری به بعد، در برخی آیینهای                  
به لحاظ  .  ایران باقی است   سراسرسوگواری مشابه در    

محوریت اسطوره و داستان سیاوش در آیین سوگ           
 این  ۀسیاوش، شایسته است معرفی مختصری دربار       

 . د شوشخصیت ارائه 
س وکاو.  بود ،یران پادشاه ا  ،سو      سیاوش پسر کاو  

پهلوان   که جهان  ،سیاوش را درکودکی به رستم دستان     
 آیین   و د و بپرورد  رَ سپرد تا وی را به سیستان بَ        ،بود

 ،رستم. آزادگی و جنگ و شکار را به وی بیاموزد            
 که در رزم و بزم         ، سیاوش را   ،پس از هفت سال    

سرآمد همه و شاهزاده ای خردمند و پهلوانی تمام            
 .  س باز آورد وه درگاه کاوشده بود ، ب
 آخر   ؛ سیاوش شد  ۀ شیفت ،سو همسر کاو  ،      سودابه

اما سیاوش عشق   . درجهان خوبروتر   از سیاوش نبود      
بانو را نپذیرفت و تمهیدات سودابه برای به چنگ          شاه

 عالوه بر مظهر    ،سیاوش ؛ زیرا ثمر ماند  آوردن وی بی  
 از  ،هسوداب. کمال جسم، مظهر پاکی روح نیز بود          

 با  ،سوترس رسوایی،  به شاهزاده تهمت زد و کاو          

 سرانجام به    ،آنکه می دانست سیاوش گناهی ندارد       
 برای اثبات بی گناهی    ،اصرار زن پذیرفت که سیاوش    

زیرا آتش از یک     . خود، بنا به آیین، از آتش بگذرد        
                  .از سوی دیگر در پاکان نمی گیرد  و کننده است  سو پاک

زیان        سیاوش پذیرفت و در انبوه آتش رفت و بی        
 گناه سودابه    ترتیب، این  و، به   از سوی دیگر درآمد     

 ؛ خواست او را بکشد     ،ناچاربه   کاووس   .مسلم شد 
ولی سیاوش می دانست که پدر روزی پشیمان خواهد        
شد، پس خود میانجی شد و از کاووس خواست که           

    .     بگذرد سودابهاز خون 
 به ایران   ، پادشاه توران  ، افراسیاب ،      در این میان  

 را به جنگ     اوخواست که    از پدر    سیاوش  . تاخت
چنگ  هم از      چون به این ترتیب      ؛دشمن بفرستد 

کاووس . می یافتپدر رهایی   دست  سودابه و هم از      
به همراهی  به عنوان سرکردۀ سپاه      ،سیاوش. پذیرفت
 ،گرفت  را لخ جنگید و ب     ؛ رفت به میدان  ،رستم

 سیاوش از شاه فرمان پیشروی به         ،تورانیان گریختند 
 کاووس او را امر به ماندن       ،آن سوی جیحون خواست   

 .کرد تا افراسیاب بیاید
      افراسیاب در حال گردآوری سپاه، خوابی             

 صلح کرد و برای وفای به           ، ترسید ؛هولناک دید 
 صد تن از کسان خود را          ، سیاوش ۀپیمان، به اراد   

اما کاووس   .سیاوش پیمان بست   با  گروگان داد و     
هوسی دیگر کرد و به سیاوش پیام فرستاد که                 
گروگانها را بفرست تا بکشم و خود به سرزمین              

 ،سیاوش نپذیرفت و   . توران بتاز و پیمان را بشکن       
چون بازگشتش به ایران محال بود، از افراسیاب راهی         

 .          خواست تا از توران بگذرد
سا الر و وزیر خردمند و         به راهنمایی پیران، سپاه      

 افراسیاب  .خوبدل افراسیاب، سیاوش در توران ماند      
 ،دختر خود . پدروار سیاوش را دوست می داشت       

 در توران،   ، و سرزمینی را به وی داد و او          ،فرنگیس
و شهریاری  ا . را ساخت   »گرد سیاوش« و    »دژ گنگ«

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 پیک نور، سال دوم، شماره دو  6

 

 . کامروا بود
 که می پنداشت    ،درحسود افراسیاب  برا ،      گرسیوز

 ،با وجود سیاوش دیگر کسی او را به چیزی نمی گیرد         
 دروغ و بد گویی، افراسیاب و سیاوش را نسبت به           اب

افراسیاب سیاوش را      ، سرانجام. هم بد گمان کرد    
 ، او همسر اما با وساطت پیران از کشتن              ؛کشت

 کیخسرو از     ،پس از چندی    .  درگذشت  ،فرنگیس
پیران کیخسرو را به شبانان سپرد تا       . ده شد فرنگیس زا 

 زیرا افرا سیاب   ؛از دربار و پادشاه دور و در امان باشد        
 به خونخواهی پدر،  او       ،ترسید که فرزند سیاوش    می

 . را بکشد
 به  ،      خبر کشتن سیاوش که به ایران رسید، رستم        

تالفی، سودابه را کشت و به توران تاخت و چند سال           
 .پرداختغارت و کشتن و سوختن        به  در آن دیار     

پس از آن، افراسیاب به      . سپس به زابلستان بازگشت   
ایران تاخت و هفت سال در این کشور خشکی و              

  تا آنکه گودرز، پهلوان ایرانی، ایزد            ؛ویرانی بود  
سروش را به خواب دید که به وی گفت فرزندت             
 .گیو را به جستجوی کیخسرو به توران بفرست             

 افراسیاب، تنها با آمدن     ستمز قحط و    رهایی کشور ا  
 . او باز بسته است

      گیو هفت سال در پی کیخسرو بود تا او را                
 همراه با فرنگیس و به یاری اسب و            ،گاه آن. یافت

زرهی که سیاوش برای کیخسرو و گیو بر جای نهاده          
. کنان از توران گریختند و به ایران رسیدند        بود ، جنگ  

به ترتیبی که    ـ  کاووس رفت و  پس کیخسرو به نزد      
 پادشاهی  حکم از دست کاووس      ـ آمده   شاهنا مهدر  

 به کین   ،در دوران پا دشاهی او   . را دریافت کرد  ایران  
 . بزرگترین جنگهای ایران و توران درگرفت       ،سیاوش

 ،سرانجام. جنگهای نهایی را او خود هدایت می کرد        
ته تورانیان مغلوب و افراسیاب و گرسیوز اسیر و کش         

  .شدند
 کیخسرو شصت سال به عدل و داد سلطنت کرد              

 .)14-11 ص :1354مسکوب ، (
 ۀ در فرهنگ عامیان    ،      داستان کشته شدن سیاوش    

را به    آن فردوسی شکل خاص خود را دارد و         ،ایران
مظلومیت و   . زیباترین وجهی روایت کرده است        

بی گناهی سیاوش و اثربخشی قطرات خون وی که           
گام بریدن سرش بر زمین ریخته شد از                به هن  

حتی افراسیاب و   .  وی است  ۀقسمتهای اصلی اسطور  
خوبی از تأثیر آن      نیز به  ،باز وی، گرسیوز   برادر نیرنگ 

 : روست که تأکید می کنند از اینو ند ا آگاه
 ن  ـا روز کیـ    نبوید نروید گی بباید که خون سیاوش زمین  

  )280 : 1379فردوسی،(

 :  از قول گرسیوز آمده است ، دیگردر جای
که هرگزنروید گیا    ه شخیـب   جدا    به خنجرسر از تن کنیدش

  )278 :همان(

ر پَ«زیرا اگر این خون بر زمین ریزد گیاهی به نام               
 : روید  از آن می1 »سیاوشان

 گه زخون     بدانجا که طشت شد سرنگون  گیاهی برآمد همان

ن    که خوانی همی خون گیا را دهم من کنونت نشا
  )664:فردوسی ، چاپ بروخیم(اسیاوشان  

      و این پرسیاوشان گیاهی است که هر چه آن را            
این گیاه نشان   . رند باز می روید و جان تازه می گیرد      ببُ

زندگی پس از مرگ و مداومت حیات سیاوش است          
و روییدن آن از خون سیاوش از مهمترین بخشهای           

 هـشاهنامکه  چنان. ستاو مرگ ۀدرباراعتقادات عوام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 که شامل   ، پتریده ها ۀ سرخسها، جزو تیر   ۀپر سیاوشان گیاهی است از رد     . 1
این گیاه بیشتر در نقاط گرم و مرطوب می روید         . گونه های بسیاری می شود  

انتیمتر همراه با    س 10 زیرزمینیش به درازی      ۀساقکه  و گیاهی است پایا      
 15 طول به   ، زیرزمینی آن برگهایی   ۀاز ساق . ریشه ای باریک و ظریف است    

از این دمبرگها   . دمی روی دارند،   تیره سانتیمتر که دمبرگی قهوه ای        20تا  
د که هریک از این        شو دار کوچک خارج می       انشعابات فرعی فاصله    

گیاه مزبور  . ددمنتهی می گر ) bobees(انشعابات به برگچه ای بوب دار       
دار   سایه مکانهای و   ) چاهها ۀ دیوار مانند(نسبتاً زیباست و در نقاط مرطوب       

در اطراف  (در ایران   همچنین،   ،غالب نواحی اروپای مرکزی و جنوبی و        
 تمام نواحی گیالن، مازندران، گرگان و بندرگز و نواحی شرقی و             وتهران  

ه بسابقاً  پر سیاوشان   . ید به فراوانی می رو   )غربی و بلوچستان و خوزستان    
ق و ضد تب و ضد       آور و معرّ    خلط با خواص عنوان یک داروی گیاهی      

 . می شدفادهگریپ بسیار است
پرسیاوش، پرسیاوشان، شعرالجبال،   : عبارت اند از اسامی دیگر این گیاه           

 . )744 -743 /1 : 1371معین، ( شعرالجبار
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 :مکرّر دارددر سرتا سر داستان سیاوش به آن اشارات 
 زخاکی که خون سیاوش بخورد

 رددر آمد درختی زگُـر انـه ابـب

 ر  برگــها چهر اوـنگــاریده ب

 ی بوی مشک آمد از مهر اوـهم

 ـــدیه نشان بــهاران بُـم دی بُ

 ـدی ه ســوگـواران بُــپرستشگ

  )168:همان (

 همیشه  ریخته شد، و خونی که از سیاوش بر زمین          
زیرا . ک آن را در خود نکشید       جوشان است و خا    

 دلسوزی و صبوری، دشمن        ۀ با هم   ، زمین ۀفرشت
 ،بیدادگران است و خون ستمدیدگان را نمی نوشد          

از . گاه که ستمگران به سزای خویش رسند         مگر آن 
 حتی پس از مرگ افراسیاب همچنان باقی           ،این رو 

رد  گُ چون به سیاوشْ    ،که اسکندر مقدونی    ماند چنان 
ساعت برنشست و برفت تا آنجا که          همان  «رسید،  

چون آنجا رسید پنداشت که بهشت      . گور سیاوش بود  
خون . سرخ بود  خاک او . بر سر خاک او رفت    . است  

تازه دید که  می جوشید ودر میان آن خون گرم، گیاهی          
 به نقل از        ،243 :اسکندرنامه(. »…برآمده بود سبز    

 ) 73 :1354مسکوب، 

وش بر دو اصل خیر و         حماسی سیا  ۀ         اسطور
. ، نیکی و بدی، روشنایی و تاریکی مبتنی است           شرّ

این دوگانگی در زندگی و افکار انسان کشاورز عصر          
 به صورت سرسبزی و خشکسالی،      ،باستان، به ترتیب  

. آبادانی و ویرانی، بهار و زمستان جلوه گر شده است         
 در متون دینی قدیم هندوایرانی،      ،بر همین مبناست که   

 مربوط به رفع خشکسالی و       های مختلف مذهبیِ  آیین
بی آبی و بزرگداشت خدایان بار وری، گیاه و آب به           

 آنها بدی و شر و تاریکی در        ۀ در هم  .چشم می خورد 
قا لب مرگ، خشکسالی و دنیای تاریک زیر زمین در          

 در  .خدمت اهریمن و دستیاران وی معرفی شده اند        
 شکوفایی   خیر، نیکی و روشنایی به صورت        ،مقابل

زندگی، بهار و زنده شدن طبیعت و سرسبزی در              
اختیار موجودات نیک، فروهرها، خدایان و ایزدان           
قرار دارند و آنها هستند که این نعمات را به انسانها             

 . ارزانی می دارند
ویژه برا ی کشاورزان ساکن نجد      ه   ب ،      این باورها 

 و  یافته سکانایران، خواه ساکنان بومی و خواه آریاییهای ا       
کشاورز، با انجام آداب خا ص سوگواری سیاوش           
برای دعوت و تشویق نیروها ی زایای طبیعت به زاد           

 سیاوش  ۀ اسطور ،ترتیب بدین. و ولد همراه گشت     
شت، نما د مرگ و رستاخیز و تابع          کِ ۀهمان اسطور 

بهار است و آیین سیاوشان نیز           الگوی خزان و   
 و تجدید حیات    حکایت از مرگ و زندگی، پژمردن      

  پس   ،مرگ سیاوش خزان کامل و تولد کیخسرو      . دارد
 رفتن سیاوش    ،همچنین. از مرگ سیاوش، بهار است     

 خزان و بیرون آمدن وی نماد         ۀبه درون آتش  نشان     
 .)44 :1378حصوری،  ( رویش دوباره در بهار است       

 سیاوش را به      ۀ نیز شکل حما سی ا سطور       شاهنامه
 با را ن معرفی    ۀ فرشت  دیو خشکی و     ۀصورت مبارز 

 باران به پیروزی دست       ۀمی کند که سر انجام فرشت     
 . می یابد

 برگزاری آیین   ۀ نحو ۀ      کهنترین اثر موجود دربار    
نگاره ای است مربوط    سوگ سیاوش در ایران ، سنگ      

که در حوالی   ) قبل از میالد   سوم   ۀهزار(به دورۀ نوسنگی    
 مذکور به   دست آمده است و در آن آیین       ه  سمرقند ب 

سفالهای مکشوفه از خوارزم    . روشنی مالحظه می شود  
 نحوۀ برگزاری سو گواری    ۀنیز اطالعات بیشتری دربار   

 .می نهند سیاوش در اختیار
 نقش اصلی را بر       ، در آیین سوگ سیاوش      ،زنان      

تصویر ( در تصاویر سفالهای خوارزم     . عهده دارند 
حالت افشانی را در         ، زنان مراسم موی       )1ۀشمار

  در حالی که سر    ،آنان. اند گذاشتهسوگواری به نمایش    
 خویش را برهنه سا خته اند، موهای خود را           ۀسین  و 

 آنان  ۀ چشمهای وحشتزد  واند   کردهکنده یا افشان      
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   .)61 :همان(اجرای مراسم سیاوشان است  همگی حاکی از
 در یک نقاشی دیواری کاخ پنجکند،          ،      همچنین
ستانی سغد، واقع در کنار رود زرافشان        در سرزمین با  

و هفتاد کیلومتری شرق سمرقند، نشانه های آشکاری        
در این نقاشی     . از آیین عزاداری مشاهده می شود       

مانند   سیاوش در درون اطاقکی نخل     ،) 2 ۀتصویر شمار (
 د ـچن. ودـروی دوش عده ای حمل می ش آرامیده و بر

افشاندن در   ویمزن در حال سوگواری و موی کندن و           
 آالت  گانوجود گروه نوازند  . کنار سیاوش دیده می شوند   

 در کنار نخل، نشانگر همراهی موسیقی در             ،موسیقی
 تن از خدایان با چهره ای     تصویر چند    .مراسم و آیینهاست  

 یکه در ابعاد    هاله  ای  بر دور سر، در حالی          وغمگین  
رتقدس کیدی ب أ ترسیم شده اند، ت   سایرینبزرگتر نسبت به    

 . )65-64 :همان( الهی این آیین است
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مجموع تصاویر آثار مکشوفه بر نقش محوری             
سیاوشان  و اصلی زنان در اجرای مراسم آیین          

نظر می رسد که این امرحاکی از        ه  ب. دارند تأکید
 عشق و   ۀ ویژگیهای اله  نگرش عمومی در تعمیم    

در کشف پیکرکهای زن     . زایندگی به زنان است    
 سوم و   ۀ متعلق به اواخر هزار     ، گرگان ۀتورنگ تپ 
 سراب  ۀ و نیز در تپ    قبل از میالد،   دوم     ۀآغاز هزار 

 ۀ نشان پیش از میالد،   ششم   ۀ از هزار  ،در غرب ایران  
 زایندگی، برکت و احتماالً         ۀقدمت تقدس اله    

این . پیروزی در جنگ در نجد ایران است             
  که خاص فرهنگ کشاورزی کهن است،       ،پیکرکها

 از قبیل برکت، موفقیت، قدرت      ، جادویی هایینقش
. داشتند ،اعمال نفوذ بر مردم و به ویژه بر طبیعت         

 ۀ عشق و زایندگی حتی در دور          ۀ به اله   اعتقاد
 که خود    ،اسکان آریا ییها در ایران نیز پایدارماند       

 کشاورز به کارکرد آن      ۀنشانگر تداوم اعتقاد تود    
  .)446 :1376بهار، (است

 با داشتن اشتراک در ویژگی        ، زنان ،ابراین      بن
 از  ، از یک سو با الهۀ عشق و        ،باروری و زایندگی  

 با زمین، نقش عمده ای را در مراسم          ،سوی دیگر 
نظر ه    ب  . کشاورزی ایفا می کنند      ۀآیینی اسطور  

می رسد که تحقق غایت و آمال این آیین با میزان           
خلوص نیّت عزاداران در اجرای مراسم، ارتباط          

ست به همین دلیل ا    .)جا همان(ه است   مستقیم داشت 
 چون مویه کردن و موی کندن      رفتارهاییکه زنان با    

سوگواری ابراز    نهایت خلوص خود را در          
 که با   ، در شروع جشن    ،از سوی دیگر  . می دارند

مقارن  روز انتقام کین سیاوش و اول عید نوروز         
 ،)Veije(وئی جه. ز زنان نقش ویژه دارند    ـ، نی است
 خاص،   ی اجرای آیین    اشاره به   با     ،چینی سیاح

در  )224: 1374بهار، (2رجیهمانند آیین همبستری اُ   
بین النّهرین عصر باستان، توضیح می دهد که سیصد       

 ند تا   بدن فرزندخدا   فتتا پانصد زن و مرد به مزرعه ها می ر       

 .) 92-91: 1378حصوری، (دا کنندـرا  پی)یعنی خدای نباتی(
 تداوم این آیین را در دوره های اسالمی،                سیر و 

 ، میان برخی اطالعات بازمانده در منابع ایرانی            از
 مراسم  ،تاریخ بخارا  مؤلف   ،نرشخی. می توان دریافت 

 ، در قرن پنجم هجری    ، سوگواری بر سیاوش را    ۀساالن
 :چنین توصیف کرده است

 ۀفروشان و آن را درواز        اندرون در کاه   «      
 را آنجا دفن کردند     ]سیاوش[، او   غوریان خوانند 

و مغان بخارا بدین سبب آن جای را عزیز دارند           
و هر سالی هر مردی آنجا یکی خروس برد و             

 پیش از بر آمدن آفتاب روز نوروز و              ،بکشد
. مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه هاست        

 والیتها معروف است و مطربان      ۀچنان که در هم   
قواالن آن را     می گویند و  آن را سرود ساخته اند و    

و این سخن زیادت از سه      . گریستن مغان خوانند    
  )33-32:  1351نرشخی،  (».هزار سال است

      در اصل، زمان برگزاری آیین سوگ سیاوش         
 که در تقویمهای     ،در پنج روز نخستین ماه سال       

تابستان مطابق بود،     سغدی و خوارزمی با آغاز      
شم، سال شروع     در روز ش    ،صورت می گرفت و   

 یعنی  ، بود کین سیاوش  این روز موسوم به       .دش می
روزی که کیخسرو انتقام خون پدرش را از                

 سیاوش در آغاز     ،بدین ترتیب . افراسیاب گرفت 
 که نوروز محسوب می شد، کشته شد و           ،تابستان

در ششمین روز سال نو یا نوروز بزرگ رستاخیز           
 ۀپنج نام    به ، این پنج روز   ،در تقویم زردشتی  .  کرد

 و جشن رستاخیز عمالً      ماه، به آخر اسفند   دزدیده
جاست که   همین. منتقل گردید به اول فروردین     

  ها یاشیْروَ یادبود فَا آیینـاوش بـوگ سیـن سـآیی
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2.Orgy نوروز برگزار   بود که معموالً پیش از عید        ییرجی از آیینها   آیین اُ  ؛
 خود  ، در تاریکی  ،رجیاجرای مراسم اُ  . انجام می گرفت  و در تاریکی     می شد

: 1374،بهار. (از نمادهای آشفتگی نخستین و برآشفتن نظم در جامعه بود            
224 (  
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     در کیش زردشتی پیوند می خورد         3فروهر مردگان 
  . )48 -47 : 1374بهار، (

       ریشه های اعتقادی و آیین سوگ سیاوش در دو        
 اول خاستگاه   ۀنظری.  مطرح قابل جستجوست    ۀنظری

 برای تأیید آن،    ،این آیین را آسیای مرکزی می داند و       
براهین و شواهدی چون قدمت تمدن آسیای مرکزی،        

رت آثار  ثویژگیهای جغرافیایی و کشاورزی منطقه و ک      
شناسی  باستانمکشوفه دربارۀ آیین سیاوش در حفاریهای       

انطباق بیش از همه،    . می نمایدناحیۀ خوارزم را ارائه      
جغرافیایی رویداد کشته شدن سیاوش در آسیای            

 . مرکزی به مدد این نظریه آمده است
دو واژۀ   این نظریه، لغت سیاوش مرکب از            طبق 
 و  »نر اسپ  «)varšna (ورشنه و ) siya (سیا اوستایی

 که با نامهای    ، است »اسب نر سیاه  «مجموعاً به معنی    
 که همه با اسپ مربوط و        ،… گرشاسپ و    لهراسپ،

. استند، قابل مقایسه      ا همگی از خاندان سیاوش     
 معنای واژۀ سیاوش    تحول بعدیِ . )44 :1378حصوری،  (

 و بوده    ، شاه ـ یعنی سوار   ،به دارندۀ اسب نر سیاه      
سپس به خدای نباتی، نیرومند ترین خدای آسیای           

 .فته است تغییر یا،مرکزی در میان قبایل هندو اروپایی
      بنابراین نظر، قبایل آریایی پس از اسکان در             

 مساعد کشت و زرع در      ۀ با توجه به زمین    ،فالت ایران 
 به دلیل    ند و برخی نقاط، به کشاورزی روی آورد        

 دشواریهای طبیعی و    مواجهه با  در   ،وابستگی به زمین  
ـ عوارضی چون قحطی و سیل       که زمین، کشتزارها،     

 ـ، انسان و دام را از بین می برد          ها  آبیاری، خانه  ۀشبک
 بد گرایش    ذهنی چون بخت و سرنوشتِ      یبه مسائل 

پیدا کردند و چاره ای جز تساهل در برابر جبر زندگی          
 اجتماعی و   اوضاع ،از سوی دیگر  . و طبیعت نداشتند  

جغرافیایی خوارزم و آسیای مرکزی نیز به پیدایش و          
 دو رود   حوزۀ. بودده  کرتحول اسطورۀ سیاوش کمک     

سیردریا و آمودریا با شعبات فراوان و عبور از                
د و رشد   اجایسرزمینهای متنوع، بستر مناسبی برای        

آبادانی و   . بود فراهم آورده        ی کشاورز  ۀجامع
 بسیار پیشرفتۀ   ۀکشاورزی غنی این منطقه مدیون شبک     

ظاهراً تا قرن   ـ   چند هزاره     این آبادانی  .آبیاری بود 
سپس به دلیلی    اما   .اشتددوام  ـ  چهارم میالدی    

 و آثار تمدن    ساکنان منطقه آن را ترک کردند     نامعلوم  
 عظیم و آباد و       ۀمنطقاین    و از بین رفت   در آن    

 .       )30 :همان (4قوم شد حاصلخیز تبدیل به صحرای قره
گیری اسطورۀ     در شکل    ،مجموع این شرایط          

 سیاوش، باورها و سپس مراسم آیینی مربوط        ـکشت  
 .  نقش داشته استـ همان طور که گفته شدـه آن ب

اعتقادی  ـ    که اصل آبشخور فرهنگی     وم، د ۀ      نظری
آیین سیاوشان را از بین النّهرین می داند، بر تبادالت و          

فرهنگی دو حوزۀ تمدنی ایران و         متقابل  تأثیرات  
 مشابهت عناصر اصلی      کند و  میبین النّهرین  تأکید    
 آیینهای همانند در آن خطه شاهد       آیین سیاوشان را با   

 . قرار می دهدو برهان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بر اساطیر زردشتی، خلقت جهان طی یک سال و در شش مرحله                بنا. 3
 برای هر یک جشنی هم برگزار          کهموسوم به گاهنبار صورت گرفت         

 میدیم سپه ههم گاهنبار با نام پهلوی           آخرین ششمین و  . می گردید
hamaspahmaedem  دیگر،  به عبارت  و    » سپاهۀحرکت هم «به معنای

 به تقویم    ،کهبود   فروهر مردگان مربوط به خلقت انسان           فرود گروهیِ 
 اسفند ادامه   29 اسفند و با پنج روز درنگ تا           24 دی تا     15 از   ،امروزی

به  موسوم   ،داشت و جشن مربوط به این گاهنبار، در پنج روز آخر اسفند             
 فروشیا  ی جشن مرده ها    ، در واقع  ،این جشن . برگزار می شد »  دزدیده ۀپنج«

 ،بر اعتقادات زردشتی، به تعداد هر انسانی       بنا. مرده ها و انسانهای آینده بود    
، به  یند وجود دارد که دستیاران نیکوی اهورامزدا       فروشیدر عالم مینوی،    

با . اند شدهنه ها جاری   رودخا و    گیاهان روئیده  و   خلق شده جهان  کمک آنها   
 خود را که    ۀ انسان در گیتی در کنار وی قرار می گیرند تا انسان وظیف           ظهور

.  بزرگ اهورامزدا علیه اهریمن است انجام دهد              ۀشرکت در مبارز    
 پس از مرگ انسانها  ، به آسمان برتر صعود می کنند و فقط در                ،فروشی ها

 از . به زمین می آیند،ه هایشان برای بازدید از خان کهروزهای آخر سال است  
 فروردیگان فروشی هادلیل تعلق به   که به  ، انسانها در روزهای مذکور    ،این رو 

ت این ایام   یاهم.  آنها را می ستایند   و ویندج می توسل   فروشی ها به   ،نام یافته 
 در واپسین ده روز )یا فر شکرد(را در اعتقاد انسانها به تجدید حیات هستی    

 :1376همو،   ؛26-25: 1374بهار،(ان نیز می توان دریافت     آخرین سال جه  
 . )327: 1375،  یاحقی؛21

 ابتدا در شب آخر     فروشی ها ۀمری بویس معتقد است که جشن ساالن            
از  به سبب آشفتگیهای ناشی       ، ساسانیان ۀ اما در دور    ،سال برگزار می شد  

ه روز رسید    بر طول این مراسم افزوده شد و به د           ،بدعت در گاهشماری  
 . )169 :1376 ، بویس(
، توسط دولت شوروی سابق،        1950عکسبرداری هوایی در سال        . ٤

 .شبکه های آبیاری و آثار تمدن آن منطقه را برای اولین بار نشان داد
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  دو جشن     ،نظر این گروه از محققان                     طبق
 یکی جشن بهارۀ ازدواج مقدّس یا جشن           ـ بین النّهرین
 »تموز« یا    »دموزی« و    »ایشتر«که به اسطورۀ      ،باروری

 جشن آیین آکیتی یا آکیتو که در          و دیگری مربوط بود   
 برگزار » تیامت « بر »مردوخ«اوایل پاییز و برای پیروزی       

 یکی شده پیش از میالد باهم     در پایان هزارۀ دوم     ـ  می شد  
صورت نمادین و نمایشی     ه   در آستانۀ فصل بهار ب        و

   .)496 :1376بهار، ( می گردید برگزار
 ایزد بانو یا    رابطه بین در هر دو آیین مذکور، نوعی              

 اسطوره ای برقرار   ۀ یک ایزد شهید شوند    وبانوی مقدس   
از آن پیوند، تداوم زندگی و نو شدن           منظور  که  بوده،  

 در اساطیر ازدواج مقدس،      ،که چنان. بوده است طبیعت  
 ،دموزی یا تموز   ، با  ایزدبانوی باروری و زندگانی    ،5ایشتر

زمین پیوند  از این     کند و   ازدواج می   ،خدای شبانی 
، گوسفندان بچّه می زایند و روندی         می شودحاصلخیز  

  . )7 :1381ارفعی، ( آید نوین در زندگی پدید می
 مذکور در    ۀ        مراسم آیینی و نمایشی دو اسطور        

 که ناشی از     ، خاص ی با دقّت   پیش از میالد    اول    ۀهزار
 مردم بود،   ۀعتقاد به تأثیر و کارکرد آیینها در زندگی ساالن        ا

النّهرین،  شاه بین . گردید در اول فصل بهار برگزار می        
سومر و یا بابل بین روز هفتم و هشتم از ماه اول فصل               

 با   و رفت می ، پرستشگاه مقدس ایشتر   ،کیتوآبهار به بیت    
ری  که جانشین ایزدبانوی بارو      ،بزرگ) ۀراهب(پریستار  

 ،گاه شاه  آن.  مراسم ازدواج مقدس را به جا می آورد        ،بود
 به بابل برمی گشت و در آنجا         ، مردوک ۀهمراه با پیکر  

 خدایان دیگری که مردم شهرهای دیگر آورده             ۀپیکر
 در این مراسم سرنوشت کشور رقم       .بودند حضور داشتند  

  .)جا همان(می خورد 
نّهرین ، بازگشت           از مراسم دیگر سال نو در بین ال       

 بود که طبق روایتهای اسطوره ای       ،دموزی، خدای شبانی  
 به هنگام    ،هر شش ماه یک بار به زمین برمی گردد و            

 کسانی با جامه های سرخ بر تن در پی او               ،بازگشت
  .)همان جا(ندا روان

بندی   با تقسیم   ،        استاد بهار، از معتقدان این نظریه       

بخش بر آن بود که        ،  داستان سیاوش به دو قسمت       
 ۀ مادری ناتنی که به عشق پسرخواند        ـنخست داستان   

 با عدم پذیرش پسر، بر او خشم        ،خویش دچار می شود و   
نیرنگ او را به آتش می فرستد تا بمیراند ولی          بهو   می گیرد

 از آیین ایشتر     ـجوان سالم از آتش گام بیرون می نهد         
خش دوم داستان    سپس با ب   ؛بین النّهرین الهام گرفته است   

ـ کشته شدن   و   فراروی به سرزمین دشمن        ـسیاوش  
ه طور متمرکز در آسیای میانه اجرا می شد       ه  توأم شده، ب  

استدالل انتساب بخش نخست داستان سیاوش به        . است
اساطیر بین النّهرین بر نبودن اشاره به این بخش از داستان          

 ۀ مطالع ،از سوی دیگر   . در اساطیر ودایی مبتنی است      
تطبیقی اساطیر ایران و اساطیر ملل آسیای غربی و                

 شرقی، شباهتهای این بخش از آیین سیاوش را با      ۀمدیتران
 مدیترانه ای نشان    ـسامی     ـ  اساطیر و آیینهای سومری    

  .)45-44: 1374بهار، (می دهد
، خدای رود نیل پر         »اوزیریس« ۀکه افسان         چنان

 سیاه دلتای مصر و  خاک ،6»ایسیس« و خواهر وی ،برکت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به جهان   ، ایزدبانوی باروری  ،»ایشتر«بر اساطیر مربوط به این آیین،         بنا. 5
از هر دری که می گذرد چیزی      . عبور می کند مردگان می رود و از هفت در       

 وی  ،اما.  در بعدی را به وی می دهند       عبور از  ۀاز وی برمی دارند و اجاز     
 از  .بانوی باروری است و طبیعتاً نمی تواند برای همیشه زیر زمین بماند             

 مایل به ماندن وی     ،»ارشکیگل« یعنی   ،سوی دیگر ایزدبانوی جهان زیرین    
 مشروط بر آنکه ، توصیه می کند که به زمین برگرددو به طریقی به اونیست 

 را در   »ایشتر« سپس چند نفر از دنیای مردگان     . ای خود بفرستد  رجانشینی ب 
ه  ب ، مردمان ۀهم. برگردانند  با خود  رااو  بازگشت همراهی می کنند تا جانشین      

 ،بنابراین.  شادمان می شوند  »ایشتر «از بازگشت  ،)خدای شبانی ( »دموزی«جز  
 چون  ، ولی ؛عنوان جانشین خود معرفی می کند      ه   را ب   »دموزی« »ایشتر«
رین بماند، خواهر وی راضی      نمی تواند برای همیشه در جهان زی       »دموزی«

 ،در واقع .  به جهان زیرین برود    اوبار به جای     می شود که هر شش ماه یک     
 با کسانی از جهان زیرین      ،نگر تداوم زندگی است   بیا که   ،»دموزی«بازگشت  

ند و از این    ا  سیاه و جامه های سرخ در پی وی روان        ۀهمراه است که با چهر    
یران و یا یادآور بازگشت فروهر           فیروز ا   نظر می تواند مشابه حاجی      

برای توضیح  (  به خانه هایشان باشد    ، در روزهای پایان سال     ،درگذشتگان
 . )7 ص :1381ارفعی، :  نکبیشتر

 هر ساله با طغیان و فرونشستن      که  ، خدای نیل پر برکت،       »اوزیریس«. 6
، خدای خشکی »ست« مردن و زنده شدن زمین می شد، بر اثر خشم موجب

با دم سوزان خود کشت را می سوزاند، کشته شد و خشکی                 که    ،پلید
 پسر  ، پهلوان »هوروسِ«.  حاکم شد    »اوزیریس«وحشتناکی بر کشور       

.  چیره شد و او را از زمین بیرون راند            »ست « قیام کرد و بر     ،»ایسیس«
 همان خاک سیاه دلتای مصر      ،»اوزیریس« خواهر و همسر وفادار      ،»ایسیس«

 بارور می شد و با حاصلی که می داد          )نیل( »یساوزیر«بود که با رسیدن      
 ات خالق زمین و موجود    ۀ رمز نیروی نهفت   او.  را بی نیاز می کرد   تمام مصر 

وی .  بود که جو و گندم را می رویاند        »ایسیس«.  آن محسوب می شد   ۀزند
 .)239 /1 :1367دورانت، ویل( رفت  می شماره مهر مادری بۀهمچنین نمایند
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 و همچنین مراسم مذهبی     ، و غالت  النوع محصوالت  رب
عنوان ه   باستان ب   ۀنیقییونان ف  در    7»آدونیس«سوگواری  

 های دیگر آیینهای سوگواری ایزدان نباتی به شمار          نمونه
  .) 448: 1376همو، (می رود

 ، آناهیتا ۀ      استاد بهار بر آن بود که آیین مربوط به اله           
یق است، به   که از هر جهت با ایشتر قابل مقایسه و تطب           

 بدون آنکه این تحول   ،سودابه و سیاوش انتقال یافته است     
. و تبدیل در ساخت اسطوره به آیین زیان رسانیده باشد           

 سیاوش احتماالً همان    ۀ واژ هبدین ترتیب، طبق این نظری    
مرد سیاه  «به معنای     )syavaršan (سیاورشان اوستایی   ۀواژ

ی دارد که در     که اشاره به رنگ سیاه     ، است »چرده یا سیه 
به صورتکی سیاه   اشاره   یا    و مراسم به چهره می مالیدند   
 سیمای  ، در واقع  ، سیاه ۀچهر. است که به کار می بردند     

گونه که به هنگام       همان ؛کسانی از دنیای مردگان است     
 تموز از دنیای زیرین کسانی با صورت سیاه و             ۀمراجع

گی در  این ویژ . ندا جامه های سرخ بر تن در پی او روان        
ایران احتماالً یادآور بازگشت فروهرهای درگذشتگان در       

ت یا شخص یروزهای پایانی سال و آغاز سال نوست و           
 به  ،که با رنگ سیاه چهره     دکن را توجیه می    »فیروز حاجی«

و  بازگشت از دنیای سیاه و تاریک مردگان،                ۀنشان
 رنگ زندگی مجدّد ایزد     ـ جامه ای به رنگ خون سیاوش    

 ایزدی که رویش و      ۀ و شادی زایش دوبار      هشد شهید
 ـبرکت بهار را برای کشاورزان با خود به ارمغان می آورد          

فیروز با   بنابراین نظر، آیین حاجی     . نشان داده می شود   
 شگفت آور، به احتمال زیاد، یکی از آیینهای کهن          یقدمت

بومی ایران است که با آیین سیاوش مربوط و همزمان             
   .)157 : 1362، همو(می باشد 

 
مایه ای ملهم از فرهنگ      سیاوش،  ایزد نباتی، با بن      ۀاسطور

نجد ایران و درۀ سند به        بین النّهرین، شکل نوینی را در     
 ضمن داشتن شباهتهایی با اساطیر ایزدان       ،خود گرفت که  

 خاص فرهنگ     و صورتی متمایز ه  نباتی ملل دیگر، ب     
ب آیینی در قال  آسیای میانه در باور مردم جای گرفت و         

 به  ، حدود سه هزار سال    ،زمانی مذهبی طی  ـ   اسطوره ای
 . اجرا درآمد

 در   همدردی و شرکت     مردم به       ۀ        اعتقاد تود  
 در  )  آب و باروری     ۀاله( آسمانی   ۀعزاداری و گریستن اله   

 موجد  )ایزد نباتی ( شوی آسمانی خویش       و مرگ فرزند 
 وحدت و یگانگی انسان زمینی با طبیعت و آسمان              

 در عصر باستان  و حتّی در           ، انسان ،رو از این . می شد
تأثیرگذاری و تشویق نیروهای     به منظور    ، اسالمی ۀدور
 به  ، را سوگ سیاوشان  مراسم آیینی    ،د و زایای طبیعی   مولّ

جا ه   نو ب  و آغاز هر سال   سال   در روزهای پایانی      ،کمال
 تعمیم ویژگیهای انسانی به خدایان آسمانی، به       . می آورد

 به صورت   ، آسمانی ۀ حضور زنان را در نقش اله        ،ویژه 
 .دکن  تبیین می،عنصر اصلی این مراسم آیینی
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 پس از هفت روز که      ،در پاییز هم عزا از نو شروع می شد و        . می خراشیدند
 زنده  »آدونیس«گل سرخ یا گل باد دوباره شکوفا می شد، خبر می دادند که             

ـ119: 1376همیلتون، ( جشن و پایکوبی برگزار می شد       ،در این هنگام  . شد
 ) 47-46 :1374 بهار، ؛126: 1366 ماله و ایزاک،   ؛120
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