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Abstract
The story of Siavash has an old mythological theme, and hence one can consider him a
mythic-ritual person whose study of various aspects of his story calls for the recognition
of ancient rituals. The present research has examined Siavash in ancient texts and
Shahnameh with a descriptive-analytical method. Contrary to the views of previous
scholars, this paper concludes that Siavash has had the signs of Mitraism within himself.
Such signs contain different features than common ones. Incidentally, these signs are
those that are not part of Mehr rituals, but are its distinctive features. These signs
revolve around the issues of belief in action and wisdom, and those aspects of religion
that emphasize the role of intellectuals showed Siavash as the owner of Farah meaning
the follower of religion and country, relating to Mehr rituals. So, a number of Siavash’s
traits and mythical events around him should be found in beliefs such as believing in
theism (Farah bavari), a pass-by-fire test, a horse and a Teshter in ancient mythologies,
the source of the alliance, the righteousness, skillfulness in archery and vendetta are
beliefs of the worshipers of Mehr.
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بررسی جنبههای پیوند سیاوش با آیین مهری


عیسی نجفی  -سحر یوسفی  -زهرا رستمی
چکیده

داستان سیاوش دربردارندة بنمایههایی از اسطورههای کهن است و به همین سبب سیاوش ،شخصیتی اسطورهای ـ آیینی بـه
شمار میرود .برای بررسی جنبههای مختلف از داستان سیاوش ،شناخت آیینهای کهن بایسته است .این پژوهش بـه شـیوة
توصیفی -تحلیلی ،سیاوش را در متون کهن و شاهنامه بررسی می کنـد .در ایـن مقالـه ،بـرخف نظریـه هـای پژوهشـرران
پیشین ،چنین دریافت شد که سیاوش دربردارندة نشانه هایی از آیین میترائیسم است .این نشانه ها از اشتراکهای آیین مهـر و
زوران نیستند؛ بلکه از بخش های متمایزکنندة آنهاست؛ نشانه هایی که همری گرداگرد محور اعتقـاد بـه عمـ و خـرد قـرار
دارد .جنبه هایی از دین بر نقش فرد دین دار در جایراه صاحب خرد و اختیار تأکیـد دارد و آن جنبـه هـا نیـز سـیاوش را در
انجام دین یاری و میهن یاری که وظیفههای اصلی صاحب فرّه است ،بهخوبی نشان می دهد؛ همچنین او را به سـبب فـرّه اش
به آیین مهری مرتبط می کند .ازاینروی برخی از ویژگی های سیاوش و رخدادهای اسطوره ای در پیرامـون او ،در باورهـایی
مانند فرّه باوری ،آزمون گذر از آتش ،اسب و تشتر ،باید در اسطورههای کهن جستجو شود؛ همچنین سرچشمۀ پیمـان داری،
راستگویی ،کمانداری و کینخواهی او را باید در باورهای مهرپرستان کاوید.
واژههای کلیدی

سیاوش ،مهر ،فرّهمندی ،پیمانداری ،اوستا ،شاهنامه
مقدمه
برخی اسطوره شناسان بر این باورند که ارائۀ تعریفی جـام و مـان از اسـطوره کـار دشـواری اسـت؛ بـهطـوریکـه
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اسطوره شناسان و اسطوره پژوهان برجسته گاهی از تعریف آن خودداری می کنند .با وجـود ایـن در تعریـف اسـطوره در
جایراه «روایت نمادین و رمزگونۀ جهان بینی مقدس و فراتاریخی» به نقش خرد در شک گیـری آن بایـد توجـه داشـت؛
زیرا «اسطوره ،شناخت انسان کهن از جهان است .این شناخت ،آفریدة ذهن آدمی است و تحت تأثیر جنبه هـای مختلـف
آن یعنی خودآگاه و ناخودآگاه ،خیال و خرد و شهود و مشاهده قرار دارد .آنچه آدمـی را بـه خلـ اسـطوره وامـی دارد،
کنجکاوی و ماهیت علّی و استداللی ذهن اوست» (موسوی و خسروی .)33 :1391 ،در «کلیّت شاهنامه ،اسطوره در کنار
حماسه و تاریخ یکی از اجزای اصلی شاهنامه است» (همان.)32 :
اسطوره ها دربردارندة باورهای مردم و زاییدة اندیشۀ جمعی یک قوم اند که همراه با دگرگونی های زندگی بشـری ،بـا
دگردیسی به حیات خود ادامه می دهند .روایتهای حماسی نیز «زاییدة اسطوره است ...و جز از دل اسطوره برنمی توانـد
آمد» (کزازی .)113 :1311 ،سیاوش یکی از این شخصیت های اسطوره ای است که پیشینۀ آن به متون پهلوی و اوسـتایی
می رسد .فردوسی در شاهنامۀ خود این شخصیت را بازسازی کرده است .پژوهشهای پیشین تنها باتوجهبـه تقـدیرگرایی
در یکی از کنشهای سیاوش (شیوة مقابلۀ او با مرگ) ،او را به آیین زروان پیوند میدهند .ایـن نوشـتار بـر آن اسـت تـا
باتوجه به جنبه های مختلف شخصیت سیاوش ،پیوند او را با آیین کهن مهری بررسی کند .به همین سبب در این بررسـی
به ویژگیها و کنشهای سیاوش مانند فرّهمندی ،پیمانداری ،میهنیاری ،دینیاری و رزمیاریاش تکیه شده است.
پیشینۀ پژوهش
سیاوش یکی از پیچیـده تـرین و رمزآلـودترین و محبـوبتـرین شخصـیتهـای شـاهنامه اسـت کـه تـاکنون توجـه
پژوهشرران بسیاری را به خود جلب کرده است .دربارة این شخصیت ،پژوهش هایی در قالب کتاب هایی ارزشمند ماننـد
سوگ سیاوش از مسکوب ،آفرین سیاوش از خجستهکیا ،سیاوشان از علی حصـوری و ...انجـام شـده اسـت .مسـکوب،
گزارش و تأویلی از غروب پدر و طلوع پسر ارائه می دهد و باتوجه به تقدیرگرایی در مـاجرای مـرگ سـیاوش ،او را در
پایان عمرش زروانی می داند .خجستهکیا نیز پیوند ایزدان نباتی را با سـیاوش بررسـی مـی کنـد و بـا ارائـۀ دالیـ خـود،
سیاوش را از ایزدان نباتی جدا می کند .او بر این باور است که نباید به سیاوش از دیدگاه ایزدی گیاهی توجه شود؛ بلکـه
باید به او از دریچۀ یک قهرمان حماسی و اسطوره ای نرریست .علی حصـوری نیـز بـاتوجـهبـه منـابعی گسـتره ،پیونـد
سیاوش را با آیینهای مختلفی مانند سوگ آیینها ،تعزیه ،حاجی فیروز بررسی میکند.
افزون بر آنچه بیان شد ،پژوهش های دیرری نیز در قالب مقاله دربارة سیاوش انجام شده است که هریـک جنبـه ای از
این شخصیت اسطورهای و محبوب را بررسی کردهاند .از آن جمله است:
 محمود نیکویه ( )1311در مقالۀ «سیاوش و اندیشۀ زروان» ،کتاب سـوگ سـیاوش از شـاهر مسـکوب را نقـد وبرسی کرده است .او سیاوش و جهانبینی شاهنامه را برپایۀ تقدیرگرایی زروانی میداند.
 ذوالفقار عفمی و نسرین شکیبی ( )1316در «سیاوش در تاریخ داستانی ایـران» پیونـد آیـین هـای حـاجی فیـروز،سوگ سیاوش و ایزدان نباتی را با شخصیت اسطورهای سیاوش بررسی کردهاند.
 جهانریر صفری و همکاران ( )1392در «تحلی روان شناختی ـ سیاسی داستان سیاوش» ،این شخصیت اسـطوره ایرا بررسی کردهاند .این پژوهش از دو بخش تشکی شده است :در بخش نخست ازنظر روانشناختی ،شخصـیت سـودابه
و سیاوش در جایراه دو شخصیت اصلی داستان بررسی شدهاند؛ در بخش دوم ،نقش انریزههای سیاسی و قدرتخواهی
در پیرنگ و کشمکشهای داستان واکاوی شده است؛ همچنین علت رفتارهـای سیاسـی کـه از شخصـیت هـای داسـتان
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بهویژه سیاوش و سودابه پدیدار شده است ،برپایۀ گونۀ شخصیتی آنها و مسائ روانشناسی تحلی میشود.
 محمــدجواد عصــاریان و همکــاران ( )1393در «تحلیـ کیفیــت بیــداری قهرمــان درون در شخصــیت ســیاوش وکیخسرو» ،باتکیهبر نظر پیرسون  -کی مار و برپایۀ نقد روانشناختی کهن الرویی ،شـیوة شخصـیت سـازی فردوسـی را از
دیدگاه چرخۀ حیات در سیاوش و کیخسرو بررسی کردهاند.
در هیچ یک از پژوهش های انجامشده جنبه های پیوند سیاوش با آیین مهری بررسی نشده است .این نوشـتار بـر نقـد
تقدیرگرایی سیاوش متمرکز است و می کوشد تا باتکیهبر هنجارها و کنش ها و ویژگـی هـای شخصـیتی سـیاوش ،مقالـۀ
«سیاوش و اندیشۀ زروان» را نقد و سپس پیوند این شخصیت را با آیین مهر بررسی کند.
ضرورت و پرسش پژوهش
داستان سیاوش یکی از رازآمیزترین داستانهای اسطورهای است و همواره با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده اسـت.
در اسطوره پژوهی برای گشودن گرهی از ابهام های این داستان بسیار تفش شده است و هر مقاله ای که به یکی از این اما
و اگرها پاسخ دهد ،ارزشمند است .سیاوش یکی از شخصیت های اسطوره ای -آیینی است که با آیین های کهن ایرانی در
پیوند است .مهر نیز یکی از بزرگترین ایزدان ،پیش از پیدایش زرتشت است که آیین میترائیسم گرداگرد محور او شـک
میگیرد .مهر در کنار ویژگی های اسطوره بودنش ،شخصیت برجستۀ اجتماعی -آیینی نیز داشت .این ایزد در شک گیـری
جهانبینی و فلسفه و اندیشۀ ایرانی سهمی بسزا داشته اسـت .توجـه بـه ایـن ایـزد کهـن در جایرـاه یکـی از نمودهـای
جهان بینی و فلسفه های ژر

ایرانی ازنظر ویژگی های اسطورهای و آموزه های اخفقی درخور اهمیـت اسـت .افـزونبـر

ویژگی های اسطورهای مهر که در آفرینش شخصیت های اساطیری و کهن مؤثر است ،آموزه های اخفقـی او نیـز در نـزد
مهرپرستان جایراه ویژهای دارد .این آموزه ها برپایۀ پیمـان داری ،راسـترویی ،راسـت اندیشـی و درسـت کـرداری اسـت.
شخصیت های اسطوره ای ،مبهم و در تحلی گسترش پذیر هستند؛ البته آنها را به یک تحلی نمی توان محکـوم و محـدود
کرد .به همین سبب این نوشتار می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا نشان این شخصـیت اسـطوره ای را در آیـین
کهن مهرپرستی میتوان یافت؟
سیاوش و پیوند او با آیین مهری
پیش از پرداختن به پیوندهای زندگی سیاوش با آیین مهـری ،بـه آیـین زروان و پیونـد آن بـا مـرگ سـیاوش اشـاره
می شود .زروان در لغت به معنای زمان است .در اسطوره ها ،زروان خدای زمان و تقدیر است که اهورامزدا و اهـریمن از
او زاده شدند (ر.ک :اوستا .)996-997 :1312 ،او خدای تقدیر و مرگ پنداشـته مـی شـد (زنـر .)39 :1371 ،عملکرهـای
اساطیری او بر هفت محور استوار است که دو محور برجستۀ آن تقدیرگرایی و بخترفتاری است (همان.)396-397 :
به سبب آنکه تقدیرگرایی موجب بخترفتاری میشود و «در جهانبینی زروانی [هم] تقـدیر حـاکم مطلـ اسـت... .
وقتی زمان رفتن فرامی رسد ،باز برنده ترین حربۀ تقدیر یعنی مرگ در دست اوست؛ چون او خود خوتـای مـرگ اسـت»
(دولت آبادی .)10 :1391 ،استاد مسکوب هم بر این باورست که «سـیاوش در پایـان زنـدگی جبـری و زروانـی اسـت»
(مسکوب.)61 :1313 ،
سیاوش در روبه رو شدن با مرگ ،به تقدیر تن می سپارد و تسلیم اسـت؛ امـا در طـول زنـدگی نـه چنـدان بلنـد خـود
بخترفتار نیست .مسکوب نیز سیاوش را در شیوة برخورد با مرگ «مردی زروانـی» مـیخوانـد؛ امـا نیکویـه شخصـیت
سیاوش را منفع و تقدیرگرا ارزیابی می کند و می گوید« :او بالقوه توانا و بالفع ناتوان است .او کاووس را می توانـد بـه
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بند بکشد و به توران نرود ... .او از چنگ افراسیاب می تواند به در رود؛ او یک زروانی است و معتقد بـه جبـر و تقـدیر
است و این باعث هفکش می شود» (نیکویه .)101 :1311 ،او افزون بر سیاوش ،جهان بینی فردوسی را نیز بسیار تقدیرگرا
و متأثر از باورهای جبرگرایانه در آیین زروانی میداند و می گوید« :شاهنامه بیش از هر اثر قومی دیرـری پویـای عقایـد
زروانی است» (همان.)101 :
بررسی شخصیت سیاوش در شاهنامه نشان می دهد کنش ها و کردارهایی مانند تفش برای حفظ پیمـان  ،برقرارکـردن
صلح و ...بیانرر باور به قدرت اختیار و عملررایی است؛ از این روست که سیاوش چهره ای تفشرر و پویا دارد و خود را
در چارچوب تقدیرگرایی زندانی نمی بیند .شخصیت سیاوش مانند سایر شخصیت های اسـطوره ای ،در آیـین هـای کهـن
دیرر نیز درخور بررسی و تحلی است؛ به همین سبب در ادامه ،جنبه های مختلف زندگی و شخصیت او در آیـین کهـن
مهر بررسی میشود.
مهر از ایزدان قدرتمند در اسطورههای ایران است که ملتهای مختلف مانند سـامیهـا او را پرسـتش مـیکردنـد .در
باورهای کهن در اسطوره های ایران« ،او دهندة شکوه و عظمت به شاهان بود ... .برطبـ گفتـۀ پلوتـارک ،اردشـیر دوم و
داریوش سوم خود را نور میترا می خواندند» (مهرین)117 :1310 ،؛ زیرا نور و روشنی یکی از بـارزترین تجلیـات مـادی
فرّه است .نسبت دادن شاهان به ایزد مهر به این سبب است که مهر دهنده و بازپس گیرندة موهبت فـرّ اسـت و از دیرـر
وظایفی که بر دوش این ایزد نهاده شده ،نرهداری از فرّ شاهان است (سرخوش کرتیس.)13 :1311 ،
مهر در باورهای اسطوره ای ،ایزدی است که «به پادشاهان تاج و دیهیم و عزت و افتخار می بخشد؛ اما چـون از راه او
منحر

میشوند آنها را به ذلت و خواری سوق میدهد» (رضی .)111-112 :1360 ،به همین سبب پیوند مهر بـا فـرّه را

پیوند مهر با شهریاری میتوان به شمار آورد؛ زیرا نرهبانی او از فرّ شاهان یا بازپس گیری فرّ از آنـان ،قـدرتی اسـت کـه
شهریاران را نیازمند خود میکند .مهر در کهن ترین سروده های ایرانیان فرّه مندترین آفریدة مزداست و در ماجرای گـرفتن
فرّ جمشید ،این مهر است که به جـرم دروغ و ناسپاسـی ،فـرّ را از او جـدا مـی کنـد« :ایـن فـرّ از جـم گسسـته را مهـر
فرا چراگاه – آن هزار گوش ده هزار چشم -برگرفت» (اوستا.)390 :1312 ،
فرّه مندی سیاوش ،نخستین نشانه ای است که ذهن را به سوی آیین مهری هدایت مـیکنـد .ایـن نوشـتار ،پیونـدهای
دیرری از این شخصیت اسطورهای با آیین مهری مییابد که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
سیاوش و پیوند آن با فرّهمندی در آیین مهر
سیاوش ،شخصیتی با بن مایههای کهن اسطورهای است و برای تبیین شخصیتاش ،به آیینها و باورهـای اسـطورهای
کهن باید توجه داشت .یکی از باورهای کهن اسطوره ای در نزد ایرانیان ،شیوة به قـدرت رسـیدن پادشـاه یـک سـرزمین
است که با مفهوم اسطوره ای فرّه پیوند می خورد؛ زیرا در این باور تنها کسی به قدرت پادشاهی می رسد که از فـرّ کیـانی
برخوردار باشد .سیاوش در اوستا با لفظ کی و کوی آمده و درنتیجه از موهبت فرّ برخوردار اسـت (ر.ک :همـان.)391 :
این نیروی آسمانی ،در وجود دارندة آن به امانت گذاشته می شود تا به ساالری و فرماندهی برسد (ر.ک :آموزگار:1317 ،
 .)310سیاوش در شاهنامه به پادشاهی نمیرسد؛ اما فرّهمند است؛ زیرا در اوستا کـی و کـوی خوانـده شـده اسـت .ایـن
فرّهمندی در شاهنامه نیز تأیید میشود:
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(فردوسی)092 :9631 ،

در جلوه های فرّهباوری چنین آمده است که فرّ با خویشکاری به دست میآید؛ زیرا در فرهنـگ ایرانـی ،خـرد و فـرّه
پیوندی ناگسستنی دارند و یکی از قانون های به دست آوردن فرّ ،خـردورزی اسـت .ایـن موهبـت ،بـدون شایسـتری و
داشتن شرایط الزم در اختیار کسی قرار نمی گیرد؛ پس کسب فرّ ،وابسته به خردورزی و انجام خویشکاری اسـت و ایـن
خود ،نتیجۀ اراده و خواست آدمی است (ر.ک :موسوی و خسروی .)217 :1319 ،سیاوش دارندة فرّ است و فرّهمند نیـز
کسی است که باید دینیار و میهنیار باشد و الزمۀ یاری کردن نیز ایمان داشتن به توانایی و کارایی انسان اسـت؛ بنـابراین
سیاوش با داشتن فرّه نمیتواند قَدَرباور باشد و یا دستکم اسیر تفکرات جبری و روش قدری باشد.
سیاوش از دیرباز در متون پهلوی و اوستایی نیز نمود داشته است .در زامیاد یشت ،از پیوستن فرّ کیـانی بـه سـیاوش
سخن میرود و از او با عنوان «کی» و «کوی» یاد میشود« :فرّی که به کیقبـاد پیوسـت؛ کـه از آنِ کـی اَپیـوَه ،کـاووس،
کی آرش ،کی پَیشین ،کی بیارَش و کی سیاوش بود» (اوستا)391 :1312 ،؛ بنابراین سیاوش فرّه منـد اسـت و دارنـدة فـرّ،
اه خویشکاری و خردورزی است؛ یعنی بر او تکلیف نهاده شده است .جز این نیست که بر عاقفن تکلیف مـینهنـد و
تکلیفنهادن خود دلیلی بر وجود خردورزی است .تکلیف بر کسی نهاده می شود که قـدرت و اختیـار و اراده ای داشـته
باشد .کسی که خود را مکلّف به دینیاری و میهنیاری میداند ،دیرر جبریبـاور نیسـت .فـرّهمنـدی نیـز خـودبـهخـود
صاحبش را با اختیار پیوند می دهد؛ زیرا پاکی نتیجۀ خویشکاری و الزمۀ خویشکاری ،انتخـاب میـان بـد و نیـک اسـت.
درنتیجه ،فرّه مندی در اثر خویشکاری است .اه خویشکاری به اختیار اعتقاد دارد و فرد معتقد به اختیار ،نظام پـاداش و
پادافره را نیز باور دارد؛ بنابراین نخستین پیوندی که سیاوش را به آیـین کهـن مهـری نزدیـک مـی کنـد ،خویشـکاری و
خردورزی و مهمتر از همه فرّهمندی اوست.
سیاوش و پیوند او با پیمانداری در آیین مهر
پیوند سیاوش با مهر ،تنها به سبب فرّهمندی او نیست؛ بلکه آنچه این پیوند را تقویت مـیکنـد ،اهمیـت پیمـان بـرای
سیاوش و پایداری او بر پیمان داری است .در باورهای کهن ،مهر حـافظ پیمـان اسـت؛ مهـر در مهریشـت ،مسـتقیم فرمـان
می دهد که هرگز پیمان بستهشده ،نباید شکسته شود .در هر شرایطی ،پیمان را باید حفظ کرد؛ چه این پیمان با یک فرد اهـ
راستی بسته شده باشد و چه با فردی که ناراست است« :مبادا که پیمان بشکنی نه آن [پیمان] که با یک دروند بسـته ای و نـه
آن [پیمان] که با اشون بستهای چه پیمان با هر دوان درست است خواه با دروند خواه با اشون» (همان.)313 :
سیاوش از مادری انیرانی و پدری ایرانی است .آیدنلو حضور مادر سیاوش را «مبهم و شتابناک» می خواند و بر این بـاور
است که «خروج ناگهانی مادر سیاوش از جریان داستانی شاهنامه باعث شده است کـه بعضـی از پژوهشـرران بـهدرسـتی،
احتمالِ بودن اسطوره ای گمشده یا تغییریافته را دربارة هویت این زن و زایش سـیاوش مطـر کننـد» (آیـدنلو)63 :1311 ،؛
سپس با استناد به نمونههایی از شاهنامه ،گمان خود را دربارة مادر سیاوس مبنیبر پریبودن او ارائـه مـیکنـد (ر.ک :همـان:
 .)67شاید بتوان این علت را در توجه نکردن آیین مهری به جامعۀ زنان نیـز جسـتجو کـرد (ر.ک :ابراهیمـی دینـانی:1391 ،
 .)69-70شاید چون سیاوش خود نتیجۀ پیوند ناساز ایران و انیرانی است ،میکوشد تا این دو ناساز را در فراتضـادی آشـتی
و پیوند دهد .نمونۀ بارز آن در ابیاتی دیده میشود که تفش سیاوش را برای نجات گروگانها نشـان مـیدهـد و بـه سـنّتی
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اشاره دارد که وفادارنبودن به هنجار و قرارداد ،سبب نقص و کاستی است؛ زیرا خداوند ناظر پیمان است:
باادینگونااه پیمااان کااه ماان کااردهام

باااه یااازدان و ساااوگندها خاااوردهام

اگاااار ساااار بگااااردان از راسااااتی

فاااراز آیاااد از هااار ساااوی کاساااتی

پراگنااده شااد در جهااان ایاان ساا ن

کاااه باااا شااااه ترکاااان فگنااادی بااان

باااه باااد

بااه هرجااای باار ماان چنااان چااون ساازد

باااه کا این بازگشاااتن بریا ادن ز دیااان

کشااایدن سااار از آسااامان و زماااین

چنا این کا ای پساااندد ز مااان کردگاااار

کجاااا بااار دهاااد گاااردش روزگاااار

زباااان برگشاااایند هااارک

(فردوسی)072-079 :9631 ،

سیاوش برای وفای به عهد و پیمانی که با افراسیاب بسته است ،از دادن جان خود نیـز دریـغ نمـی کنـد .سـیاوش آنچـه
گذشته را برای پدر شر می دهد و از او می خواهد پیشنهاد صلح افراسیاب را بپذیرد تا از جنگ جلـوگیری شـود .سـیاوش
خود را به دست تقدیر نمی سپارد؛ بلکه خود را موظف به میهنیاری می داند؛ او دست به دامن تقدیر نمی شود تا خـود را از
عذاب وجدان نجات دهد؛ بلکه در برابر پدر دلی آوری میکند؛ میایستد و به کارش ایمان دارد که عاقفنه است:
ز ماان چااون خباار یافاا
بدانساا

افراساایاب

کااان کااار دشاا وار گشاا

ساایه شااد بااه جااام اناادرش آفتاااب
جهااان تی اره شااد ب ا

او خااوار گش ا

بیامااااد باااارادرش بااااا خواسااااته

بساااای خااااوبرویااااان آراسااااته

کاااه زنهاااار خواهاااد ز شااااه جهاااان

سااادارد بااادو تاااا و ت ااا

مهاااان

بساانده کنااد زیاان جهااان ماارز خااویش

بدانااااد همااااه مایاااه و ارز خااااویش
پاااا

از ایا اران زما این بسااادرد تیا اره خاااا

بشاااوید دل از کیناااه و جنااا

ز خویشاااان فرساااتاد صاااد نااازد مااان

باااه خاااواهش آماااد گاااو پیلاااتن

گااار او را بب شاااد ز مهااارش سزاساا

کااه باار مهاار او چهاار او باار گواساا
(همان)030 :

در ادامه رستم از کاووس چنین می خواهد که از سیاوش درخواست شکستن پیمان نداشـته باشـد؛ زیـرا او از پیمـان
بستهاش هرگز برنمیگردد:
کساای کاشااتی جویااد و سااور و باازم

نااه نیکااو بااود پاایش رفااتن بااه رزم

و دیگاار کااه پیمااانشکسااتن ز شاااه

نباشااااد پسااااندیدۀ نیااااکخااااواه

ساایاوش چااو پیااروز بااودی بااه جناا

برفتاااای بااااهسااااان دالور پلناااا

چه جستی جاز از ت ا

و تاا و نگاین

تااانآساااانی و گااان ایاااران زماااین

هماااه یا اافتی جنا ا

خیا اره مجاااوی

بااا ب تیاااره مشاااوی

گر افراسایاب ایان سا نهاا کاه گفا

دل روشااان

بااه پیمااانشکسااتن ب واهااد نهفاا

هاا از جناا جسااتن نگشااتی ساایر

بااهجااای اس ا

ز فرزناااد پیماااانشکساااتن م اااواه

دروغ ایااااچ درخااااورد بااااا کاااا ه

بایاااد سااا ن

سااایاوش ز پیماااان نگاااردد ز بااان

نهاااانی چااارا گفااا

شمش ایر و چنگااال ش ایر

(همان)032-032 :
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ازجمله باورهای مهریان راستی و پیمان داری است؛ چنانکـه «پیمـان هـا و آداب و باورهـای میترایـی مبنـیبـر اینکـه
پارسایی و راستی تنها ضامن پایداری تاج و تخت شاهی و کامیابی است ،در سـنگ نوشـته هـا بـه یادگـار مانـده اسـت»
(کومن)31 :1313 ،؛ سیاوش نیز به سبب مـیهنیـاری و دیـنیـاری اش ،هرگـز از پیمـانی کـه بـا تورانیـان بسـته ،روی
برنمی گرداند و با وجود آنکه از نتیجۀ وفاداری به این پیمان اندوهرین است ،باز وفاداری به پیمـان صـلحش را بـر هـر
چیزی مقدم میداند:
آمااادی بااار سااارم

ناااازادی ماااارا کاااااجکی مااااادرم

و گااار زاد مااار

کاااه چنااادین ب هاااا ببایاااد کشاااید

ز گیتااای همااای زهااار بایاااد چشاااید

باادینگونااه پیمااان کااه ماان کااردهام

باااه یااازدان و ساااوگندها خاااوردهام

اگاااار ساااار بگااااردان از راسااااتی

فاااراز آیاااد از هااار ساااویی کاساااتی
(فردوسی)062 :9631 ،

سیاوش وفای به عهد را سنتی می داند که شکستن آن باعث کاستی است؛ سنتی که در همۀ دنیـای کهـن ،از چـین و
هند و روم تا بین النهرین ،دربارة حاکمان وجود داشته است .وفای به عهد و پیمان ،زیرمجموعۀ عدالت به شمار میرفتـه
و آیین مهری در ایران بزرگ ترین نمایندة دینی آن است؛ بهگونهایکه در هیچ دین دیرـری بـه پاسـداری عهـد و پیمـان
تکیه نشده است .شکستن پیمان نوعی دروغ است و شاهان با دروغ ،فرّ و زیـب نمـی گیرنـد؛ همچنـانکـه داریـوش در
جایراه یکی از وارثان سنت پادشاهی ایران ،در کتیبۀ خود دروغ را هم ارز دشمن می داند و می گویـد :دروغ برکـت را از
مملکت دور می کند .حفظ این پیمان ،سیاوش را از پشتکردن بـه کـاووس شـاه و سـرزمین پـدری نـاگزیر مـی کنـد و
سرانجام به مرگ او می انجامد .وفاداری بسیار سیاوش به عهد با افراسیاب ،دربارة ندادن گروگان ها بـه پـدر و نشکسـتن
پیمان خود حتی با دشمن ،پیوند سیاوش را با مهر و دستور دادهشده در مهریشت ،بیشازپیش تقویت میکند.
مهر در باورهای کهن ،ایزدی دوسویه است و پیوند او «با شهریاری ـ که برخاسته از پیوستری او با پیمان است ــ او
را به یک سازنده و درعینحال ویران کنندة پادشاهان تبدی کرده است» (اسماعی پور)137 :1317 ،؛ بنابراین پیروان مهـر
و بهویژه پادشاهان که نمیخواهند دچار خشم مهر شوند ،به خواستۀ او مبنیبـر پیمـانداری عمـ مـیکننـد .در سراسـر
مهریشت چنین آمده است که مهر همواره با یاری پیروان راستین خود ،راسترویان را بر دروغ گویان و پیمـان داران را بـر
پیمان شکنان پیروز می کند .شاید با این امید است که سیاوش بر پیمان خود استوار است و به سبب پایـداری بـر آرمـانی
جان میبازد که بسیار به آن ایمان دارد.
از سوی دیرر «چهار پایۀ آیین مهری بر برادری ،برابری ،نورگرایی و صلح ک استوار بود» (فرخـزاد )397 :1316 ،و
عهدنامۀ میان دو کشور ،مهم ترین و اساسیترین پیمان به شمار میرفت .شاهی که پیمـان خـود را بشـکند و عهدنامـه را
نقص کند ،سراسر کشور خود را در معرض خشم مهر قرار داده و سبب نابودگری است« :مهردورج [دشمن مهر] سراسر
کشور خود را ویران کند ،فرومایه ای که فریبکارانه پیمان خود را شکسته است» (توبینرن .)63 :1393 ،سیاوش با عهـدی
که از جانب کیکاووس بسته خود را در برابر جان گروگانـان مسـوول مـی دانـد و در پـی آن اسـت کـه از جنرـی تـازه
جلوگیری کند و میان دو سرزمین صلح برقرار شود.
یکی دیرر از نشانه هایی که سیاوش را به آیین مهری پیوند می دهد ،پیشـرویی بـا نجـوم اسـت« .آیـین میتـرا آیینـی
نجومی است که بر بن داد باورداشت های مغان کیهان شناس بنا شده است» (فـر زاد )360 :1316 ،و «نجـوم و اختربینـی
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جزء مهمی از بدنۀ معرفت شناسی میتراپرستی است و بدون آن ،درک آمـوزه هـا ممکـن نیسـت» (اوالنسـی.)21 :1317 ،
پیشرویی در بخشهای مختلف از داستانهای شاهنامه ،ازجمله داستان سیاوش ،میتواند تحت تأثیر بخشـی از باورهـای
این آیین باشد.
پیوند و شباه

آزمون گذر از آتش در آیین مهر

در داستان سیاوش ،پس از آنکه سودابه از کامجویی ناکام میماند ،به سیاوش تهمت میزند و کـاووس نـاگزیر بـرای
تشخیص گناهکار از بی گناه ،آزمون عبور از کوه آتش را پیش روی سیاوش قرار می دهد .پیوند آزمون گـذر از آتـش بـا
آیین مهر ،از دو جنبه درخور بررسی است :فرّهمندی سیاوش و آزمون ورود به آیین مهری.
چنانکه پیشتر اشاره شد ،سیاوش فرّه مند است و در باورهای اسطوره ای ،ایزد مهر به او فرّ بخشیده اسـت .بـه سـبب
آنکه «گوهر فرّه ،از آتش است و سیاوش چون پادشاهی فرّهمند و بافرّه است؛ پس از جنس آتش است و درنتیجـه آتـش
او را نمی سوزاند» (اتونی .)67 :1319 ،در روایتی مشابه از اسطورة زایش زرتشت چنین آمده که زرتشت نیز از صـاحبان
فرّه است و در ماجرای تولدش همین فرّه مندی ،او را از آسـیب حفـظ مـی کنـد .ایـن روایـت در دینکـرد و زادسـپرم و
زرتشت نامه نیز بیان شده است (ر.ک :آموزگار و تفضلی 92 :1316 ،و  .)37آتش ،از جنس راستی اسـت و سـیاوش نیـز
مرد راستی است؛ به همین سبب با پیروزی کام از این آزمون بیرون میآید.
افزونبر پیوندی که آتش با باورهای زرتشتی داشته ،در آیین مهر نیز از جایراه ویژهای برخوردار بـوده اسـت؛ «طبـ
معتقدات میترایی ،آتش علت نخستین و مظهر آن ،میترا بود» (مهرین .)123 :1310 ،از یکسـو «مهرپرسـتان اصـ انجـام
وظیفه ،مردانری ،تحم رنج و سختی و رعایت انضباط را تعلیم میدادند» (همان )131 :و از سوی دیرر در نـزد پیـروان
این آیین ،مراح و آزمون های چندگانۀ دشواری وجود داشت .هر نوآموزی که می خواست به آیین مهریان درآیـد ،بایـد
این آزمونهای دشوار را پشت سر میگذاشت .در نزد ایرانیان کهن نیز «آزمون وَر» یکـی از شـیوههـای رایـج تشـخیص
بی گناه از گناهکار بود؛ «وَر سرد» با آب زهرآلود و «وَر گرم» با آتش سوزان انجـام مـی شـد (ر.ک :معـین.)177 :1313 ،
گذشتن سیاوش از آتش ،بازتاب یکی از همین آزمونهاست که یادآور آزمون ورودی در آیین مهری است .ایـن آزمـون،
«آزمون چال» نامیده می شود که «از آن به عنوان آزمون اولیه [ورود به کیش مهر] استفاده می کردند» (هیلنز.)230 :1311 ،
در نزد مهرپرستان تعمید مرسوم بود؛ آنها با آب و آتش تعمید می دادند؛ آزمون «وَر» نیز با گذشتن از آتش همـراه بـود و
این آزمون با تعمید مهریان می تواند در پیوند باشـد (ر.ک :مهـرین .)123-126 :1310 ،گـذر سـیاوش از آتـش آزمـونی
دشوار است که پس از پشت سر گذاشتن آن ،سیاوش تولدی دوباره می یابد؛ بنابراین ناپاکان در آتـش سـوزی و گـذر از
آتش می سوزند؛ اما پاکان گویا در چشمه ای شستوشـو مـی کننـد و در آسـایش انـد .سـیاوش نیـز صـداقت راسـتین و
پیمانداری و پاکدامنی خود را با پذیرش و انجام آزمون گذر از آتش به اثبات رساند.
سیاوش و پیوند او با کمانداری در آیین مهر

یکی دیرر از پیوندهایی که سیاوش را با آیین مهری و مهر نزدیک می کند ،کمان و هنر کمان داری اوسـت .در اوسـتا
آمده است که در گردونۀ مهر ،هزارن کمان وجود دارد که زه آنها به گَوَسنَ (نام جانوری که از رودة آن زه مـی سـاختند)
زینت داده شده است .تیری که از کمان مهر پرتاب می شود با سرعت نیروی خیال بهسوی دشمنان نشانه مـی رود .کمـان
از لوازم اقتدار این ایزد قدرتمند اسطوره ای است و توان این ابـزار بـرای اهـدا

او بـه کـار مـی رود« :در گردونـۀ مهـر

فرا چراگاه ،هزاران کمان خوش ساخت هست ... .تیر از این کمانها به شتاب نیروی خیـال پرتـاب شـود و سـر دیـوان
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پرواز گیرد» (اوستا .)313 :1312 ،در تندیس هایی که از مهر یافت شده است« ،کنار میترا [مهر] ،نقش یـک خنجـر ،یـک
کمان و یک ترکش دیده می شود» (رضی .)391 :1311 ،شاید به همین سبب است کـه هرگـز پهلـوانی بـا گـرایش هـای
مهری ،به وسیلۀ تیرِ کمان کشته نمیشود و یا انتقام کشتهشدن پهلوان مهری مانند رستم با تیر و کمان گرفته میشود.
آنجا غذای کمان ،آتش است؛ زیرا اگر کمانی کژی یابد ،برای جلوگیری از فسادش ،آن را با آتش درسـت و راسـت
می کنند (ر.ک :کیا .)16 :1317 ،در کهن ترین سرودهای هندی نیز تیر کمان به آگنی ،خدای آتش ،منسوب است و چوب
کمان را از درختی می سازند که ریشۀ آن از آتش آگنی است؛ به همین سبب است که می توان گفت هم کمان و هم تیـر،
طبعی آتشین دارند .آگنی ،حمایتکنندة جنراوران و شکستناپذیر معرفی شـده اسـت؛ او جنرجویـان آریـایی را یـاری
میدهد (ر.ک :ریگودا.)111-112 :1311 ،
در شاهنامه اینگونه دریافت میشود که پهلوانان مهری برای نشاندادن پیوندشان با آیـین مهـری ،بیشـتر بـه کمـان و
کمان داری منسوب می شوند .سیاوش نیز یکی از پهلوانان شاهنامه است که در بیان رزم آوری هایش ،مهـارت کمـان داری
او وصف شده است؛ ازجمله در صحنۀ تیراندزی سیاوش با گرسیوز ،این چیرگی آشکار است:
ساایاوش ساادر خواساا
کمااان خواساا

گیلاای چهااار

بااا تیرهااای خاادن

یکا ای در کماااان راناااد و بفشاااارد ران

دو چااااوبین و دو ز آهااااان آبااااادار
شش اندر میاان زد ساه چوباه باه چنا
نظااااره باااه گاااردش ساااداهی گاااران
(فردوسی)606 :9631 ،

سیاوش و پیوند او با اسب در آیین مهر
اسب در مفهوم اسطوره ای آن از دیرر پیوندهایی است که سیاوش را به آیین مهری نزدیک می کنـد .بـرای درک ایـن
پیوند ،ذکر جایراه اسب در اسطوره های ایران و پیوند او با مهر ضروری است« .اسـب در اسـاطیر ایرانـی ،از جایرـاهی
ویژه برخوردار است و یکی از نمادهای خورشید نیز به شمار می رود» (هیلنز .)213 :1311 ،هیلنز بر این باور اسـت کـه
«کهن الروی توتمیک اسب ،در نقش سـیاوش اسـت؛ اگرچـه نـامی از سـیاوش نیسـت» (همـان .)361 :اسـب ،یکـی از
توتم های حیوانی در نزد ایرانیان است .برای پیوند سیاوش با اسب و مراسم توتمیک ،نشانه های بسیاری وجود دارد .این
پیوندها در باورهای کهنسرزمین خوارزم به اوج خود می رسد .در باور این مردم «هر خوارزمی بعـد از مـرگ ،سـیاوش
میشد و در آیینهای کهن ،سیاوش را به شک اسب ترسیم میکردند» (همان.)329 :
در شاهنامه نیز حضور اسب های اسطوره ای مانند رخش و شبرنگ در کنار پهلوانـانی ماننـد رسـتم و سـیاوش دیـده
میشود .رخش ،اسبی بیهمتاست که همزمان با رستم زاده میشود و با مرگ صاحبش زندگی او نیز پایان مییابد .اسـب
سیاوش نیز همراهی است که تا آخرین لحظه در کنار صاحبش قرار دارد .سیاوش به کمک همین اسب از آزمـون آتـش
پیروز به در میآید:
ساایاوش باار آن کااوه آتااش بتاخاا

نشااد تنگاادل جناا

ز هااار ساااو زباناااه همااایبرکشاااید

کساای خااود و اسااب ساایاوش ندیااد

بااا دیاادگان پاار ز خااون

کااه تااا او کاای آیااد ز آتااش باارون

غاااو

کاااه آماااد ز آتاااش بااارون شااااه ناااو

اگااار آب باااودی مگااار تااار شااادی

ز تاااری هماااه جاماااه باایبااار شااادی

یکاای دشاا

چااان او را بدیدناااد برخاسااا
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چناااان آماااد اسااا

و قباااای ساااوار

کااه گفتاای ساامن داشاا

اناادر کنااار

(فردوسی)063 :9631 ،

گفتنی است ،در باورهای اساطیری ،گردونۀ مهر را اسبانی تندرو می کشند« :آنکه اسبان سپید ،گردونه اش را می کشند»

(اوستا .)361 :1312 ،افزونبر آن ،مهر به هم پیمانان خود اسبانی تندرو و توانا میبخشد و از همین روست کـه در اوسـتا
چنین آمده است« :مهر فرا چراگاه ،آنکس را که اه مهردورج (پیمان شکنی) نباشد ،اسبان تیزتک مـی بخشـد» (همـان:
 .)390از همین جاست که در باورهای اسطورهای ،مهر بخشندة اسبانی تواناست و اسب توانمنـد سـیاوش را از بخشـش
مهر می توان دانست .به هر روی سیاوش اسبی بی همتا دارد که در سختی ها او را یـاری مـی کنـد .او پـیش از مـرگش از
اسب خود میخواهد که تنها در رکاب کیخسرو درآید تا کیخسرو انتقام او را بریرد:
بیاااااااورد شاااااابرن

بهاااااازاد را

خروشااان ساارش را بااه باار درگرفاا
باااه گاااوش انااادرش گفا ا

رازی دراز

کااااه دریااااافتی روز کااااین باااااد را
لگاااام و فساااارش ز سااار برگرفااا
کااه بیااداردل باااش و بااا کاا

مساااز

چااو کی ساارو آیااد بااه کااینخواسااتن

عنااااانش تااااو را بایااااد آراسااااتن

از آخاااار بباااار دل بااااهیکبااااارگی

کااه او را تااو باشاای بااه کااین بااارگی
(فردوسی)627 :9631 ،

سیاوش و پیوند او با پاداش واپسین و کینخواهی در آیین مهر
سیاوش مانند مهرباوران مرگ را پایان زندگی نمی داند؛ زیرا مهریان باور داشتند که گوهر ایزدی در خـود فـرد جـای
دارد و زنده می ماند؛ آنان به پاداش و کیفر پس از مرگ نیز باور داشتند (کومن« .)111 :1316 ،امیدهای فراسوی گور کـه
دین مهر به پیروانش می آموخت ،یکی از رازهای نیرومند در این روزگار پرآشوبی بود که نررانیِ آن سوی جهـان ،همـه
را در بیم فروبرده بود» (همان .)113 :در شاهنامه نیز از دژی با نام «گنگ دژ» یاد می شود که سیاوش با یاری فرّ و نیروی
آسمانیاش آن را بنا کرده است و اینگونه توصیف میشود:
که چون گن

دژ در جهاان جاای نیسا

بااادانساااان زمینااای دالرای نیسااا
(فردوسی)623 :9631 ،

این دژ در باورهای اسطوره ای و متون کهن ،جایراه بسیار ویژه ای دارد و «بنابر نق بندهشـن و دینکـرت ،رسـتاخیز
ایران از این دژ آغاز خواهد شد» (صفا.)113 :1392 ،
با این همه برای استخراج نمونه هایی از باورهای مهریان دربارة مرگ در شاهنامه سه مشک وجود دارد :نخست آنکه
اعتقاد به جهان پس از مرگ ،باوری مشترک در نزد برخی از آیین ها و همۀ ادیان الهـی اسـت؛ ازایـنرو بـه نمونـه ای در
شاهنامه نمی توان اشاره کرد و آن را تنها به یک تفکر ویژه نسبت داد .همانطور که ادیان الهی و «زرتشت معتقد بـه روز
رستاخیز ،داوری پاداش و مجازات بود[ند] ،این عقیده در مهرپرستی هم ادامه یافت .مهرپرسـتان معتقـد بودنـد همـه بـا
همین گوشت و پوستی که در این دنیا دارند ،در آن دنیا از نو زنده خواهند شد و میتـرا از آسـمان فـرود خواهـد آمـد و
آدمیان را از قبرهاشان بیدار خواهند ساخت» (مهرین .)126 :1310 ،از سوی دیرر فردوسی در روزگار خـود ،بـا وجـود
پرواهای بسیاری که در گفتار داشت ،بهآسانی نمی توانست از باورهای کهن سخن گوید .البته «فردوسی مطلـب خـود را
ابداع و ابتکار نکرده؛ بلکه از مآخذ قدیم برداشته است و مقایسۀ داستان های مذکور با اسـاطیر سـایر ملـ نیـز قـدمت و
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اصالت آنها را بر ما ثابت می کند و ما هنرام ذکر ریشه و بنیاد داستان های حماسی ایران ،عین این کیفیات و مطالب را در
روایات قدیم در باب پهلوانان خواهیم دید» (صـفا .)197-191 :1392 ،فردوسـی شـرایط روزگـار خـود را از نظـر دور
نداشته و با دشواری هایی نیز روبه رو بوده است .آیدنلو نیز بر این باور است که در سنت ادبی ایران از هـزار سـال پـیش
تاکنون فردوسی و شاهنامه جایراه بسیار نمایان و انکارناپذیری دارند و کمابیش همرـان بـه شـکوه کـفم و ارزش هـای
شاهکار فردوسی معتر

بودهاند و هستند؛ اما از دیدگاه عقیدتی و دینی گاهی برخی ادبا و علمـا در بخـشهـای زمـانی

گوناگون ،موضوع داستان های شاهنامه را به سبب وابستری آنها به ایران پیش از اسفم نکوهیده و از توجه به آنها پرهیـز
دادهاند (ر.ک :آیدنلو.)231-232 :1390 ،
دوم آنکه آیین مهری برخف

برخی از آیین های کهن ،متون روشنی مانند اوستا و ریگ ودا ندارد که میترائیسم را بـا

زرتشتی گری و یا تفکرات ودایی بتوان سنجید .از سوی دیرر «دسترسی به سرگذشت مهر و چرونری دین مهر به علـت
از میان رفتن مدارک و آثار آن بسیار دشوار است؛ اما با وجـود ایـن ،پـژوهش دانشـمندان بخشـی از زندگینامـۀ مهـر و
پایه های دین مهر و فراز و فرود آن را روشن می کند و برای آگاهی می بایـد خـود کتـاب هـا و پـژوهش هـا را خوانـد و
بررسی کرد» (وحیدی.)63 :1360 ،
سوم آنکه در نمونه های بسیاری ،رگههایی از باورهای مهری را در آثاری با بنمایههـای اسـاطیری و شخصـیتهـای
اسطوره ای می توان یافت .برای نمونه استاد بهار دربارة شخصیت کیخسرو ،فرزند سیاوش ،چنین می گوید« :الیۀ دیرـر از
زندگی کیخسرو این است که او از پیامبران مهری است و درحقیقت خورشید است...؛ بنابراین در شاهنامه می خوانیم کـه
قب از صعود به کوه در چشمه شستوشو می کند؛ ازآنجاکه طلوع و غروب خورشـید را در آب مـی دانسـتند ،مـی تـوان
چنین دریافت کرد که همراهان کیخسرو می پنداشتند او در آب رفته و باز باید از آب چشـمه بیـرون بیایـد؛ بنـابراین در
اطرا

چشمه همچنان منتظر او بودند:
خروشاااان بااادان چشااامه بازآمدناااد

پااار از غااا دل و باااا گاااداز آمدناااد

ک ماااد فااارود

همااااایداد شااااااه جهاااااان را درود

بااار آن آب هااارک

(فردوسی( »)296 :2 ،9631 ،بهار.)972-979 :9633 ،
سیاوش در چر زندگی و حوادث آن گرفتار است؛ اما حاضر نیست به اصول اخفقی ای پشت کند که به آنهـا بـاور
دارد .ازسویی «خود میتراس و زندگی و نبرد و رنج او می تواند بهترین الرو باشد برای انسانهایی کـه در چنبـرة حیـات
افتاده اند؛ بنابراین نجات بخشی میترایی ارتباط نزدیکی با اخفقیات دارد .کامیابی رو پـس از مـرگ موقـو

بـر اعمـال

انسان است؛ اما همۀ اینها آیندة بالقوة نجاتبخشی برای مؤمن است» (اوالنسی.)21 :1317 ،
شیوة انتقامگرفتن برای مرگ سیاوش ،از پیوندهای دیرر او با آیین مهری است .ایزد مهر ،وظیفۀ نظارت بـر پیمـان را
بر عهده دارد .همانطور که او از پیمانداران حمایت می کند و آنها را یاری می رساند ،با پیمان شـکنان بـهشـدت برخـورد
می کند .همین دو جنبهبودن مهر ،او را به ایزد انتقام تبدی می کند .به بیان دیرر مهر کارکردی دوسـویه دارد؛ از یـکسـو
تجسم قداست پیمانها و یار و یاور پیمانداران است و از سوی دیرر خدای جنگ و دشمنی انتقامجو و سرسخت بـرای
پیمانشکنان است (ر.ک :زنر.)132 :1371 ،
سیاوش را معادل ورونا (خدای آسمان در اندیشه هایی ودایی) و همکار مهرایزد آورده اند (حصوری)31 :1317 ،؛ امـا
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بهتر است برپایۀ شواهد اوستا و شاهنامه اینگونه برداشت شود که او از پیروان این ایزد اسطوره ای است .به همین سبب
است که سیاوش ،جان خود را در راه وفای به عهد و پیمانداری میدهد و مهر ،ابزار انتقام مرگ او را فراهم مـیکنـد .در
اوستا آمده است کیخسرو از دَوراسپ (بانوایزد نرهبان چهارپایان) درخواست یاری می کند تا بر افراسیاب چیـره شـود و
انتقام مرگ ناجوانمردانۀ سیاوش را بریرد .دوراسـپ نیـز او را کامیـاب مـی کنـد (ر.ک :اوسـتا .)339 :1312 ،آناهیتـا ،از
ایزدبانوان در اسطوره های ایرانی است که دختر مهر به شمار می آید .او یکی دیرر از ایزدانی است که کیخسـرو را بـرای
پیروزی بر دشمنان و گرفتن انتقام سیاوش کامیاب میکند (ر.ک :زنر.)132 :1371 ،
در شاهنامه نیز کیخسرو برای گرفتن انتقام مرگ پدر سوگندهای سختی (مانند سوگند به خورشـید) یـاد مـی کنـد .او
عهدی استوار میبندد و رستم و بزرگان را گواه و شاهد خود قرار میدهد:
چااااو بشاااانید زو شااااهریار جااااوان

سااااااوی آتااااااش آورد روی و روان

باااه دادار دارناااده ساااوگند خاااورد

باااااه روز سااااادید و شاااااب الژورد

و کا ه

بااه مهاار و بااه تیااغ و بااه دیهاای شاااه

کاااه هرگاااز ندا ایچ ساااوی مهااار اوی

نبیاان بااه خااواب اناادرون چهاار اوی

بااار پهلاااوی

باااه مشاااکاب بااار دفتااار خساااروی

گاااوا باااود دساااتان و رسااات بااارین

بزرگااااان لشااااکر همااااه همچنااااین

رسااات نهااااد

چنااان خاا و سااوگند و آن رساا و داد

بااه خورش اید و ماااه و بااه ت ا
یکااای خااا بنوشااا
باااه زنهاااار بااار دسا ا

(فردوسی)222 :9631 ،

سیاوش و پیوند او با تشتر
در اوستا ،مهر شهریار همۀ سرزمین ها خوانده می شود و فرّه مندترین آفریدة اهورامزداست (ر.ک :اوستا.)390 :1312 ،
تشتر نیز ستارة موک باران است که به فرّه مندی ستوده شده است« :تشتر ،ستارة رایومند (باشکوه) فرهمند را می سـتاییم»
(همان.)331 :
تشتر در فرهنگ اساطیر ،ستاره ای «آب سرشت» و «توانا» معرفی می شود که در نبرد با اپوش ،دیو خشکسالی ،به سـه
صورت مرد و گاو و اسب نمایان می شود (ر.ک :قلی زاده .)171 :1311 ،فرّه مندی عام پیوند تشتر با مهر است؛ همچنین
هموارکردن مسیر و راه تشتر در آسمان (که خویشکاری مهر به شمار می آید) مسولۀ دیرری است کـه تشـتر را بـه مهـر
پیوند می دهد« :مهر جلوة خورشید است که در آسمان ،راه را برای تشتر هموار و مهیا می کند» (رضـی .)367 :1311 ،در
نراره ای از مهر نیز که بر سنگ حک شده است ،تصویری از خرچنگ (نماد برج تیر و ستارة تشـتر) دیـده مـی شـود .آن
سنگنراره ،زادهشدن مهر را از تخم کیهانی نشان میدهد که در یک دست خود ،مشـع و در دسـت دیرـرش خنجـری
دارد که یادآور کشتهشدن گاو نیز هست (ر.ک :هیلنز .)121 :1311 ،شیوة زایش مهـر از صـخره نیـز پیونـد او را بـا آب
تقویت میکند.
از اشتراک هایی که میان سیاوش و تشتر وجود دارد ،تجسمشدن تشتر به صورت اسب است که با آیـین هـای سـوگ
سیاوش بی شباهت نیست .تشتر در مرحلۀ دوم نبردش به پیکر اسبی زیبا و سپید و زرنشان درمی آیـد و در برابـر اپـوش
قرار می گیرد که به پیکر اسب سیاهی درآمده است و با او پیکار می کنـد (ر.ک :اوسـتا .)333 :1312 ،همـانطـور کـه در
مراسم توتمیک ،افزونبر آنکه سیاوش به صورت اسب تجسم میشود «مردمانی هستند که برای رسیدن به مقام سـیاوش،
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به هیأت اسب درمیآیند» (هیلنز.)311 :1311 ،
مهر ایزدی است که با آتش در پیوند است؛ زیرا پیروان او از آتش آسیبی نمی بینند؛ یکی از جلوه های فـرّه نیـز آتـش
است .از سویی مهر که از صخره زاده شده ،آبسرشت است؛ زیرا در باورهای اساطیری هند و ایران ،ایزد مهر بـهوجـود
آورندة باران به شمار می آید و همچنین نمادی از صاعقه و توفان برای باروری و حاص خیـزی اسـت (همـان .)227 :در
باورهای اسطوره ای ،تشتر ایزدی آبسرشت و خدای موک باران است .بازماندة باورهای اسطوره ای در ایـن دو چهـره،
در بازی کودکان بروجرد بهخوبی دیده می شود .این کودکان ،هنرامیکه در بازی لیلی ،از روی جهنم میپرند ،این جمله
را بر زبان می آورند« :آب ببار ،آتیش ببر» و هیلنز بر این باور است که این جمله می تواند بیانرر پیوند این بازی با مراسم
طلب باران باشد (ر.ک :همان .)311 :در روایت شاهنامه نیز تنرناهایی بـرای سـیاوش وجـود دارد کـه گـذر از آتـش و
تندادن به جنگ های ناخواسته بخشی از آنهاسـت و بـی شـباهت بـه مراحـ نبـرد اسـطوره ای اپـوش و تشـتر نیسـت؛
به گونه ایکه هیلنز ،این روایات را نوعی دگردیسی از اسطورة نبرد تشتر و اپوش برای آمدن باران به شـمار مـی آورد .در
این داستان ،او دیو خشکسالی را افراسیاب میداند و تشتر را با سیاوش پیوند میدهد (ر.ک :همان.)330 :
کریستن سن بر این باور است که سـیاوش خـدای بـاروری اسـت و کیخسـرو نیـز ماننـد او بـا افراسـیاب کـه دیـو
خشکسالی است ،می جنرد و طراوت و سرسبزی را به ایران برمی گرداند؛ زیرا افراسیاب هربار که به ایران روی می آورد،
ایران گرفتار خشکسالی می شود (ر.ک :کریستن سن)10 :1311 ،؛ بنابراین اگر ستارة سیاوش ،همـان سـتارة بـاران باشـد،
می توان گفت اسطورة اپوش و تشتر در این داستان تکرار می شود .همانگونه که این چهره های اسـطوره ای در پیکرهـای
مختلفی نمود می یابند ،در نمادهای مختلفی نیز می توانند فرافکنی شوند .تشتر که در قالب مردی آشکار شـده اسـت ،در
نخستین نبردش از اپوش شکست میخورد ،گویی سیاوش نیز در ابتدا با تهمت سودابه مغلوب او میشود؛ امـا سـرانجام
با تندادن به آزمون آتش ،بیگناهی خود را اثبات میکند (فردوسی.)233-237 :1369 ،
در دومین نبرد تشتر و اپوش ،تشتر به پیکر «گاوی زرین شا » درمی آید و از پیشـکش هـا و نـذرهای پرسـتندگانش
می پرسد (ر.ک :اوستا .)323 :1312 ،در این مرحله نیز نشانی از پیروزی تشتر نیست؛ سیاوش نیز نمی توانست افراسیاب،
نماد اپوش ،را از بین ببرد و در این مرحله باید قربانی می شد؛ زیرا قربانی در اسطوره ها ،قـدرت را افـزون و پیـروزی را
قطعی میکند .افراسیاب ،سیاوش را میکشد و همانگونه کـه اهـریمن ،گـاو نخسـتین را از بـین مـیبـرد و از تخمـۀ او
چارپایان و ستوران پدید می آیند (ر.ک :همان ،)1031 :در شاهنامه نیز سیاوش کشته می شود و از خون او درختی همیشه
سبز میروید:
ز خاااکی کااه خااون ساایاوش ب ااورد

بااه اباار اناادر آمااد درختاای ز گاارد

نگاریاااد بااار بااار هاااا چهااار او

همااای باااوی مشاااک آماااد از مهااار او

باااه دی ماااه نشاااان بهااااران بااادی

پرستشااااااگه سااااااوگوارن باااااادی
(فردوسی)623 :9631 ،

افزونبر آن پس از مرگ سیاوش ،اسب او به کیخسرو میرسد:
لگاااامش بااادو داد و زیااان بااار نهااااد

بسااای از پااادر کااارد باااا درد یااااد
(همان)262 :

در سومین مرحله از نبرد تشتر و اپوش ،هر دو به شک اسب درمی آیند .تشتر اپوش را شکست می دهـد و برکـت و
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باران به سرزمین ایران بازمیگردد (ر.ک :اوستا .)321-326 :سیاوش کار خود را ناتمام میبیند؛ بنابراین اسب خـود را در
کنار نیزه و زره ،سه میراث برای کیخسرو ،می نهد تا افراسیاب را نابود کند .کیخسرو نیـز افراسـیاب را نـابود مـی کنـد و
برکت و طراوت و سرسبزی را به ایران برمی گرداند .نکته اینجاست که فرزند سیاوش در این کـار ،اسـب پـدرش را بـه
همراه دارد (ر.ک :فردوسی .)373-379 :1369 ،سرانجام کیخسرو کار ناتمام پدر را به انجام میرساند و افـزونبـر انتقـام
سیاوش ،انتقام پاکی را از پلیدی میگیرد:
کنااون ماان چااو کااین پاادر را خواساات

جهااااان را بااااه پیااااروزی آراساااات

بکشااات کسااای را کااازو باااود کاااین

وزو جاااور و بیاااداد باااد بااار زماااین

باااه گیتااای مااارا نیاااز کااااری نماناااد

ز بااااادگوهران یادگااااااری نماناااااد
(همان)267 :

نتیجهگیری
سیاوش ،شخصیتی اسطورهای با بنمایههای کهن است که برای تحلی آن افزونبـر آیـین زروانـی ،نشـان آیـینهـای
دیرری مانند آیین مهری نیز به میان میآید .در ادامه عوام پیونددهندة سیاوش به آیین مهری برشمرده میشود.
فرّه مندی سیاوش نخستین عنصر اسطوره ای است که سبب پیوند او با مهر می شود؛ زیرا ایزد مهر در اسطورهها دهنده
و بازپس گیرندة فرّ کیانی است .سیاوش نیز شخصیتی دین یار و مهین یار است که با استفاده از همین موهبت ،از آتش بـه
سفمت میگذرد؛ از سوی دیرر این آزمون با آزمون چال (آزمونی برای ورود به آیین مهر) نیز شباهتهایی دارد.
مهر ،ایزد پیمان نیز به شمار میرود و فرمان او به پیمانداران ،حفظ پیمان اسـت .سـیاوش نیـز بـا خویشـکاریهـای
دین یاری و میهن یاری به خردورزی و اختیار پیوند می خورد و در همۀ مراح زندگی اش ،پیمـان داری راسـتین اسـت و
هرگز پیمانش را نمیشکند؛ بهگونهایکه جان خود را بر سر پیمانش مینهد .سیاوش پیمانشکنی را نمیپـذیرد؛ زیـرا بـر
این باور است که با شکستن عهد شاهانه ،بنیاد کشورش نابود میشود.
یکی دیرر از زمینه هـای پیونـد سـیاوش و مهـر در هنـر کمـان داری اوسـت .کمـان از لـوازم قـدرت مهـر ایـزد در
اسطورههاست .مهر با این سف  ،پیروان خود را یاری می رساند و دشمنان را ناکام مـی گـذارد .چنانکـه در شـاهنامه نیـز
آشکار است ،سیاوش همواره در عرصۀ کمانداری هنرمندی چابک و توانمند و کامیاب است.
یکی دیرر از زمینه های پیوند سیاوش و مهر ،در حیوان اسطوره ای اسب جست و جو میشود .از یکسو اسب ،حیوان
توتمیک ایرانی هاست و در باورهای کهن اسطوره ای ،سیاوش در قالب اسب تجسم می یابد؛ از سوی دیرر مهـر ،اسـبانی
توانمند به پیروان خود می بخشد .به سیاوش نیز اسبی خردمند به نام شبرنگ بخشیده شده است .او با کمک این اسب از
آتش به سفمت میگذرد و پیش از مرگ ،آن را برای فرزندش به ارث میگذارد.
مهر ایزدی دوسویه است که در کنار دهشها و بخششهایش ،خدای جنگ نیز بـه شـمار مـیرود .سـیاوش بـر سـر
پیمان داری و در کمال راستی کشته می شود .به همین سبب مانند هر مهرپرست راستکـرداری انتقـام او گرفتـه خواهـد
شد .در اوستا نیز ایزدان دوراسپ و آناهیتا ،کیخسرو را در انتقامگرفتن از افراسیاب کامیاب میکنند.
در کارکردی نمادین ،اسطورة نبرد تشتر و اپوش را در داستان سیاوش می توان بازیافت .همانطور که تشـتر و اپـوش
در سه شک متفاوت تجسم مییابند ،در قالب نماد نیز میتوانند آشکار شوند .در بازیابی بر این پایه ،تهمـت سـودابه بـه
سیاوش یادآور نخستین مرحلۀ نبرد اپوش و تشتر است .در مرحلۀ دوم تشتر به شک گاو درمیآیـد و گفتروهـای او بـا
پیروانش ،پیشکش و قربانی را ناگزیر میکند .در این مرحله سیاوش قربانی می شود .اهریمن در اسطورهها ،گاو نخسـتین
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را می کشد و به همان صورت ،افراسیاب نیز سیاوش را نابود می کند .در نبرد سوم اپوش و تشتر به شک اسب درمی آیند
و تشتر پیروز می شود و باران می بارد .در داستان سیاوش نیز کیخسرو بـا میـراث پـدر و اسـب او ،افراسـیاب را از بـین
میبرد و باران و برکت را به سرزمینش برمیگرداند.
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