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53 

 چگونگی دگردیسی اسطوره سیاوش در شاهنامه
  

  24حجت اله امیدعلی

  25شهرام القاصی چکنی

  چکیده

توان  هرچند ممکن است بنیادهاي اسطوره ـ تاریخی متون حماسی در ظاهر تفسیرناپذیر باشند ولی با تأمل و توجه،  می
اسطوره سیاوش یکی از محوري ترین و . تأویل کرد و به منشأ و آبشخورهاي آنها، نزدیک شدها را  هاي این گونه داستان بافت

او دارنده . آید هاي ساختاري شاهنامه به شمار می شود که یکی از پشتوانه ها در زنجیره اساطیر ایران محسوب می اصلی ترین بخش
سیاوش در اسطوره، از ایزدان نباتی بوده است که به تدریج در . تواالترین شخصیت انسانی در اساطیر ایرانی؛ به ویژه شاهنامه اس

در این مقاله ما سعی . هاي خدایی آن کاسته شده است و در متون حماسی شخصیتی زمینی به خود گرفته است طول زمان از جنبه
  .داریم بن مایه این اسطوره و نحوه دگردیسی آن را در شاهنامه نشان دهیم

  

  

  . یاوش، ایزد نباتی، شاهنامه، اسطوره تطبیقیس :کلید واژه ها

    

                                                        
 اراكدانشجوي دکتري دانشگاه  - 24

  کارشناس ارشد ادبیات فارسی - 25
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  مقدمه

  چه بهاري است، خدا را که در این دشت مالل
    

  .ي خون سیاووشانند ها آینه الله
 شفیعی کدکنی  

هاي  به این صورت که رویدادها و چهره. شوند چهره و رویدادها در اسطوره نمادین جلوه گر می. اسطوره گستره نمادهاست
شوند تا سرانجام  ي خود کم کم دور می ي اولیه شوند و با هم درمی آمیزند و از صورت و پیکره راستین و تاریخی در هم فشرده می

اسطوره تاریخی است که درونی شده است؛ راه به ژرفاهاي نهاد مردمان « : توان گفت به سخن دیگر می. شوند به نماد تبدیل می
هاي اسطوره اي و و واکاوي  حال براي راه یافتن به عمق و ژرفاي این داستان) 463: کزازي،؟(» .تبرده است؛ ناخودآگاه شده اس

کند چون بخش  هاي ملل مختلف در این امر کمک شایانی می بررسی اسطوره. آنها، به ناچار باید زبان رازآمیز نمادها را دریافت
. در بسیاري از ملل مشترك هستند) کهن الگوها( =ت که محتویات آنها ها را ناخودآگاه جمعی تشکیل داده اس عمده اي از اسطوره

  .ي زیادي برمی دارد کند و پرده از رازهاي نهفته بنابراین اسطوره شناسی تطبیقی در این زمینه کمک شایانی به ما می

هاي اسطوره شناسی  شناخته شده است الگوي پژوهش) George Dumezil(اسطوره شناسی تطبیقی که با نام ژرژ دومزیل 
ث و پراکندگی . تطبیقی پیش از خود را به هم زده است دومزیل توانست دانشی را که روزگاري بنیادهاي نظري و عملی آن به تشب

  )141: 1387مختاریان، . (دچار شده بود، زنده کند

هاي ملل مختلف از  ها و حماسه نهمحور اصلی اسطوره شناسی تطبیقی دومزیل  بر این باور استوار است که در اساطیر، افسا
جمله هندواروپایی جهان بینی مشترکی نمایان است که این جهان بینی عالوه بر جلوه گري در اسطیر و ادیان، در نهادهاي اجتماعی 

طیر و ي اسا در میان زنجیره... ها و  ها و آیین هاي صوري نام دومزیل دیگر به همانندي و همسانی«. اقوام مختلف متجلی است
ي  نهد و بر آن است تا از پس اسطیر و مجموعه کند؛ بلکه گام را  از این فراتر می هاي اقوام مختلف هندواروپایی بسنده نمی آیین

  )142:همان(» .ها و مناسک و امثال آن، نظام مشترکی را نیز کشف نماید ایزدان و آیین

هاي ملی،  هایی که در حماسه ه رسید که بسیاري از شخصیتتوان به این نتیج با کمی کنکاش در اساطیر ملل مختلف می
هایی بوده اند که بعدها به اقتضاي نیازهاي  هاي گذشته دور دست اسطوره هاي مخصوص به خود دارند، در زمان موقعیت و ویژگی

ی در پهنه وسیع و رازآلود شمار زیادي از قهرمانان حماس. مردم و جوامع تاریخی رنگ حماسی یا گاهاً واقعیت به خود گرفته اند
ها را تحت سیطره خود داشته اند و قدرت و اعمال خاصی شهره  هایی بوده اند که هر کدام قسمتی از آسمان ها ایزدان یا الهه آسمان

  .ي موجودي زمینی درآمده اند بوده اند؛ اما به سبب تحول و دگردیسی در طول زمان  در شکل و پیکره

و نقش و کارکرد ویژه اي دارد که در جریان زمان و در مرزهاي مختلف جغرافیایی و در میان مردم  اسطوره در هر زمان شکل
هاي تازه اي بپذیرد و در جریان یک تغییر ناخودآگاه و یا از روي  هایی شود و نقش گوناگون، ممکن است دستخوش دگرگونی

هاي حماسی، تمثیل و یا  ها، داستان افسانه: هاي تازه اي مانند ههاي جدیدي پیدا کند و به شیو یک دگرگونی بنیادي و عمدي، گونه
  .هاي عامیانه درآید قصه

خداي ( ، تیشتر)خداي باد( مانند ویو -اعتقاد به خدایان مختلف بوده است: هاي ایران باستان، یکی هاي اسطوره از بن مایه
و دیگري ستیز میان خدایان و ... و) خداي نبات و گیاهان (، هومه)خداي آتش( ، آتر)دیو خشکسالی( ، اپوش)نیکوکاري و باران

هاي دیگر ملل را تشکیل  هاي بسیاري از اسطوره شایان ذکر است ستیز این دو ناساز بن مایه). 249: 1378سرکاراتی، (دیوان است
  . دهد می
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اي آن پیشینه اي اساطیري دارد و با اخبار ه ها که بسیاري از داستان ها و تاریخ حماسه ملی ایران هم آمیزه ایست از این اسطوره
: 1378سرکاراتی، .(دهد این تلفیق بسامان و تا حدودي همنواخت تار و پود حماسه ایرانی را تشکیل می. پراکنده تلفیق یافته است

205(  

هاي نوشته و  سرچشمههاي ایران و بازتاب نمادین آنهاست، که با بهره گیري از  هاي اسطوره شاهنامه فردوسی پربارترین جلوه
هاي پیشین، نمودي از بیشترین باورهاي دوران رازآلودایران گذشته است و فردوسی آنها را در پیکر بلورین شعر  نانوشته ي اسطوره

هاي اسطوره اي از روزگاران گذشته تا زمان  هاي داستان توضیح مطلب اینکه بن مایه)  243: 1379واحدپرست،( نمایانده است
ها در هر دوره اي تحت تأثیر شرایط تاریخی، تعبیري  این دگردیسی. هایی روبه رو شده اند ها و کاستی هنامه با افزودهسرایش شا

تازه براي چینشی نو از داستان را سبب شده اند تا به یاري آن حادثه اي را از نو در حافظه تاریخ ثبت کنند؛ به این صورت که 
هاي تاریخی یا حوادث زمان را بسته به  هاي شخصیت هر نقل و سرایش و بازگویی ویژگی هاي اساطیري در هاي داستان شخصیت

در تبدیل تدریجی . کنند تا از این رهگذر اسطوره را در دوران تاریخی خود پاس دارند همسانی کارکردهاي آنها به خود جذب می
شود تا قابل قبول موازین عقلی و تجربی آن  سته میهاي شگفت و وهمناك رویدادها کا اسطوره به حماسه، اندك اندك از جلوه

  .گیرند هاي عادي، مردمانه و این جهانی به خود می تا حدودي جنبه... ها و اعمالشان، اشیاء، مکان و شخصیت. دوره شود

رجاي خود هاي اسطوره اي آنها همچنان ب هاي اسطوره اي ـ داستانی انعطاف پذیرند؛ اما بن مایه با این وجود گرچه شاخص
هاي گوناگون و  پس پژوهش هر داستانی از این دست پژوهنده را با الیه. گیرند ماند؛ چون از باور و تقدس جمعی سرچشمه می می

  .شوند سازد که به سادگی جلوه گر  نمی درهم تنیده رویه رو می

ایان هندوایرانی از جهان خدایی بیرون توان به این نکته پی برد که گروهی از خد با مطالعات تطبیقی در اساطیر مختلف می
پذیرد و  این تحول که شاید از عصر اوستا آغاز شده باشد در عصر اشکانیان و ساسانیان کمال می. آمده و وارد حماسه شده اند

د گشته، ترتیه هاي بع ایزد یمه ودایی که برابر ببمه اوستایی و جمشید دوره: پذیرد؛ از این جمله بخشی از آن در شاهنامه تحول می
گشته، ایندره هندوایرانی که -روحانی ایرانی -آپتیه که به صورت آثویه اوستا و آبتین و فریدون درآمده، سومه هندوایرانی که هوم

  .هاي داستانی خود را به رستم بخشیده است بخش عمده اي از زمینه

در حماسه به خاطر دگردیسی اساطیري، جامه اي دیگر  -که همان ستیز بین خدایان است –بنابراین؛ سرشت بسیاري از اساطیر 
هاي ما فوق طبیعی  مثالً خداي اساطیر در حماسه به صورت یک قهرمان با ویژگی. بر تن کرده اند تا مورد پذیرش مردم قرار گیرند

هاي جاودانگی و خداي  ز نشانههاي ایران به صراحت قهرمان را خدا یا فرزند خدا ذکر نکرده اند اما بسیاري ا در حماسه. آید در می
حال پس از ذکر این مقدمه به داستان ). 77: 1383شمیسا،( گونگی را دارد؛ مثل عمر دراز، اعمال محیر العقول، تولد غیر متعارف و 

  .پردازیم سیاوش می

  

  سیاوش

هایی است که قبل از ظهور و حضور در عرضه شاهنامه در محیط رازآلود اسطوره، خدایی خاص با  سیاوش از جمله شخصیت
هاي اسطوره اي ـ حماسی ایران است که به تدریج از  در واقع او یکی از پر استعدادترین چهره. شده است کارکردي ویژه تلقی می

هاست که از پدري ایرانی و  او در شاهنامه یکی از مهمترین و محوري ترین شخصیت .مقام خدایی به مرتبه انسانی رسیده است
است که با سبکسري هاي خود، زمینه ) کی کاووس(پدر او یکی از شاخص ترین پادشاهان کیانی . شود مادري تورانی متولد می
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قضیه است که بنابر مقدمه اي که در باال ذکر شده  اما این ظاهر. سازد مرگ ناجوانمردانه فرزند خود را در سرزمین توران فراهم می
  .شود هاي دیگر ملل رمز و راز آن تا حدودي گشوده می داستان جنبه اي نمادین دارد و که با تأمل و تطبیق با اسطوره

خاصی را بین توان ارتباط  هاي مدیترانه می با مطالعه تطبیقی اساطیر ایران و ملل آسیاي غربی و ساکنان هندواروپایی کرانه
هاي پنجم و چهارم قبل از میالد داراي ساخت هاي اجتماعی و نهادهاي  این اقوام در هزاره. داستان سیاوش با اعتقادات آنها دریافت

فرهنگی مادرساالري بوده اند و به الهه زمین و آب اعتقاد داشتند که این الهه یک پسر یا یک معشوق داشته که خداي گیاهی بوده 
الهه به خاطر روي . کند ورزد ولی معشوق این عشق را رد می ها مادر به پسر یا معشوق خود سخت عشق می این اسطوره در. است

این اساطیر . بخشد گردد و بار دیگر او را حیات می پس از مرگ معشوق سراسیمه به دنبال او می. کشد گرداندن معشوق او را می
  .شود هاي قدیم دیده می هاي مختلف در آسیاي غربی زمان ییدن آن است به گونهکه به گونه اي مرگ هرساله گیاه و بازرو

داستان سیاوش اسطوره سرزمین بومی ماست که پس از ورود قوم آریایی و درگذر زمان، ساختار کهن و قداست خود را از 
بن مایه . اجتماع ما زنده و جاري استدست داده است ولی به دلیل ارتباطی که با زندگی عملی جامعه یافته است، هنوز در متن 

این خداي برکت . اصلی این داستان، همان مرگ و زندگی دوباره طبیعت به شکل خدا بر روي زمین و شهادت و بازیابی اوست
شود که براي تحقق بخشیدن به خویشکاري خویش،که  بخش و زندگی مدار در ورود به حماسه، به شاهزاده و پهلوانی تبدیل می

  .شود است، آفریده می) کیخسرو( م آوردن زمینه مناسب براي ظهور آرمانی ترین پادشاه شاهنامه فراه

ي گیاه به کیخسرو نکته درخور توجهی است که معرف ذات ایزدي وبرکت و  در اسطوره سیاوش، تبدیل او به گیاه و استحاله
هاي بشري را در دل خود می  همچون دانه اي که تمام ارزشسیاوش به عنوان نمونه ایزد گیاهی در اساطیر ایران . بخشندگی است

او . کند رود و پس از طی کردن مراحلی، به صورت کیخسرو ـ پادشاه آرمانی اسطوره و حماسه ـ نمود پیدا می پرود به زیر زمین می
  . شود ایران میکه از یک تبدیل و تحول نباتی به وجود آمده است، موجب طراوت و سرسبزي فضاي اساطیري ـ حماسی 

بینیم که این  آري سیاوش در اسطوره خداي گیاهی است؛ او باید بمیرد تا سرسبزي و طراوت به طبیعت برگردانده شود؛ می
روید به نام  باور در حماسه ملی ما به این صورت تجلی یافته است که پس از کشته شدن سیاوش، از خونش گیاهی جاودانه می

  . داند ه تقویت کننده باورهایی است که او را ایزد نباتی میاین گیا. »خون سیاووشان«

در بین النهرین یکی از . بینیم هاي بین النهرین بیندازیم ارتباط تنگاتنگی را با داستان سیاوش می اگر نگاهی هم به اسطوره
در حرمسراي معبد همبستر  -زدبانوای -هاي بسیار مهم و شادي آور، ازدواج مقدس بوده است که شاه طبق آئین خاصی با الهه آئین
شد و الهه، سرنوشت شاه نو را در طی  این ازدواج هر سال نو انجام می. کرد شد که این کار برکت و بقاي جامعه را تأمین می می

  ) 423: 1375بهار، . ( بخشید تا باروري کشتزارها را تأمین کند کرد و به او قدرتی الهی می سال آینده تعیین می

او پیوسته جوان است و خواستار شدید : مادر در میان ایزدان الهه ي بسیار برجسته با خلقیات و شخصیتی ویژه است از جملهالهه 
وصال جنسی است، او اغلب جفتی دارد که نقش کمتري از این الهه دارد و گاه فقط بارور کننده الهه است، الهه معموال همسري 

این الهه نماد مادرانه ي زایش، باروري، همبستري و پرورش . کند شود و با وي ازدواج می میانسانی دارد که هرساله، نو -زمینی
. شود تا سالی نو و همسري نو شود یا به جهان مردگان فرستاده می همسر الهه پس از بارور کردن الهه کنار گذاشته می. فرزند است

تواند فارغ از این مرگ و زایش  ی دائمی میان مرگ و زندگی، نمیهمسر این الهه که خداي نباتی  و کشتزارهاست، براي دگرگون
در این دست . یابد حیات گیاهی در به خاك سپردن و پنهان شده دانه در زیرزمین است؛ دانه تا نیست نشود، تولدي دیگر نمی. باشد

دانی تاریک افتادن همه جانشین و نماد ها، مرگ، شهادت، به آتش فرورفتن، به جایی تبعید شدن، و یا به زن ها و داستان اسطوره
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پنهان شدن و از هستی رهیدن دانه است و بازگشت از جهان مردگان، از آتش بیرون آمدن، از تبعید برگشتن، رهایی از زندان و به 
  )428: 1375بهار، .( فرمانروایی رسیدن، همه جانشین بازروییدن و باروري گیاه است

سودابه که الهه بزرگ جامعه مادرساالري بوده و تجلی بغ بانویی با صفت . اسطوره فوق داردداستان سیاوش شباهت زیادي با 
. طلبد ورزد و در چهره سهمناك و آسمانی خود قربانی می زایندگی و آفرینندگیست در نمود مهربان خویش با انسانها عشق می

سودابه سیاوش را به جهان . هاست خداي کشتزارها و نباتکه  -که به گونه اي فرزند ناخوانده او نیز هست -سیاوش معشوق اوست
  .فرستد اما او در قالب کیخسرو دوباره به سوي هستی بازمی گردد نیستی می

شناسیم که نماد خشک  تواند باشد که نشان این امر را از به آتش رفتن او می از سوي دیگر سیاوش خداي کشتزارها هم می
دانه تا از تابستان و انقالب صیفی نگذرد پخته نشود و . قالب صیفی و برداشت محصول استشدن و زرد گشتن گیاه و آغاز ان

شود سیاوش نیز بعد از گذر از آتش به نوعی  همچنان به ساقه و ریشه خود وابسته است با انقالب صیفی است که متسقل و پخته می
آیین سیاووشان در ماورالنهر که «شاید به همین دلیل، . کند شود و دوران جدیدي در زندگی خود آغاز می از خانواده خود جدا می

  )135: 1383سید الشهدایی،( » .گیرد سرزمین اصلی اسطوره اوست در آغاز تابستان انجام می

که در عید نوروز ظاهر می شودو صورت خود را سیاه » حاجی فیروز«نکته چشمگیر در پیوند با خداي نباتی این است که 
آید و چون از جهان مردگان برمی گردد چهره او  نده خداي شهیدشونده نباتی است که از زیرزمین به روي زمین میکند، بازما می

روید؛  شود و از خون او گیاه می سیاوش شهید می. ها برابر است با این خداي شهیدشونده سخصیت سیاوش در اسطوره. سیاه است
  . معناي سیاوش بنا بر این سابقه اسطوره اي، باید مرد سیاه سیاه باشد. ستکیخسرو هم درواقع بازگشت سیاوش به این جهان ا

هاي ستایش ایزد نباتی بومی مربوط است و  آئین سیاوش به آئین«: نویسد صاحب کتاب ارزشمند پزوهشی در اساطیر ایران می
روي سیاوش شاید واژه اوستایی و به معناي مرد پیوندد؛ بدین  هاي سومري می به آئین تموز و ایشتر بابلی و از آن کهنه تر به آئین

  )194: 1375بهار، .(»مالیدند سیاه یا سیه چرده باشد که اشاره به رنگ سیاهی است که در این مراسم برچهره می

دموزي ـ خداي برکت بخشنده و باور کننده سومري « . داستان سیاوش از دیدگاه دیگر با اسطوره سومري هم قابل مقایسه است
اینین، دموزي را . همسر اینین ـ مادینه خداي باروري و الهه شهر اوروك ـ بوده که از قدرت و امکانات بسیار برخوردار بوده استـ 

سپارد تا او را به جهان مردگان ببرند؛ دموزي به  به گناه اینکه احترامات فائقه را نسبت به وي به جا نیاورده است، به دست دیوان می
شود و سرانجام طی تحوالتی اساطیري از آنجا به روي زمین بازمی گردد و دوباره با الهه عشق و باروري  ده میجهان مردگان بر

  .کند ازدواج می

این مرگ و ازدواج دوباره که در آن دو ایزد باروري و برکت بخشندگی حضور دارند، نماد و کهن الگویی براي داستان 
) 104: 1389شکیبی ممتاز، (» .شناسند ایران، او را به عنوان ایزد باروري و نباتی می سیاوش است تا جایی که امروز در اساطیر

توان نماد خشک شدن و زرد گردیدن  رود، اي مسأله را می سیاوش نیز همچون دموزي خداي کشتزارهاست؛ او به درون آتش می
به زبانی دیگر این . براي رسیدن بهار و سبز گشتن گیاهشود که نمادي است  اما سرانجام شاد و پیروز از آتش خارج می. گیاه دانست

پژمردن سیاوش و روییدن دوباره کیخسرو اساسی ترین نمود . اسطوره نمایانگر مر گ و رستاخیز و تابع الگوي خزان و بهار است
  )105: همان. ( مرگ ایزدگونه این شهید و سبز گشتن خون سیاوشان است

شخصیتی صرف حماسی و زمینی نیست این اعتقاد است که قتل شاه و ناستدن کین او،  یکی دیگر از دالیل اینکه سیاوش
شود  بنا بر ابیات شاهنامه، پش از کشته شدن سیاوش هفت سال خشک سالی بر ایران حاکم می. آورد خشکی و بی بارانی به بار می
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شبی گودرز به خواب دید « در این اوضاع و احوال . ندشو کند؛ ایرانیان بدحال و نگون بخت می و سرزمین آباد ایران را نابود می
که ابري آبستن باران درآسمان پدیدار شد و سروش فرشته پیام آور بر آن نشسته، به او آواز داد که گوش بگشاي و  بشنو که 

گودرز از خواب نوشین بامدادان . رهایی از گزند ترکان در آن است که شاهی نو به نام کیخسرو که در توران است، به ایران آید
رود و دوران  با آمدن کیخسرو به ایران خشک سالی از بین می. و گیو را در پی کیخسرو فرستاد) 104: 1380دبیر سیاقی، (» یاد کرد

در واقع کیخسرو پیک آورنده باران است که داراي تقدس است و با آمدن او به ایران و تاجگذاریش . رسد طراوات و شادابی می
  )101: 1389فاضلی، . (شود آغاز می» باران و سرسبزي«ها خشکسالی، دوران  سالپس از 

  :کنیم حال تجلی و دگردیسی این اسطوره را در شاهنامه بررسی می

توانم سیاوش را پرورش  فقط من می: گوید به کاووس می -که خداي آب است -شود، رستم وقتی سیاوش متولد می -1
  ) :کند یگیاه به وسیله آب رشد م(بدهم

  بدو گفت کین کودك شیرفش
 

  مرا پرورانید باید به کش 
  چو دارندگان تو را مایه نیست 

 
  .مر او را به گیتی چو من دایه نیست 

 )75-76بیت: 1385کزازي، (    

  ):آید گیاه در بهار و از بهار به وجود می.( نامد فردوسی به استعاره مادر سیاوش را خرم بهار می -2

  برنیامد براین روزگاربسی 
 

  که رنگ اندر آمد به خرم بهار 
 )65ب : همان(    

  :خواند سیاوش پس از آنکه از نزد رستم برمی گردد فردوسی او را نودرخت می -3

  خرامان بر شهریار آمدند
    

  که با نودرختی به بار آمدند 
 )96ب : همان(    

  ): گیاه باید در کنار آب باشد تا رشد کند.( دهد کاووس زمین کوي ساران را که همان ماوراءالنهر است به او می -4

  زمین کوي ساران ورا داد شاه
 

  که بود او سزاي بزرگی و جاه 
  زمین کوي ساران بد آن پیشتر 

 
  که خوانی همی ماورانهر بر 

 )130 - 129ب : همان(    

 :گوید که سیاوش را به شبستان بفرست تا کاووس می سودابه به -5

  نمازش بریم و نثار آوریم
    

  .درخت پرستش به بار آوریم 
 )141ب : همان(    

  :خواند و در جایی دیگر سودابه او را سروباال می

  که باید که رنجه کنی پاي خویش
    

  .نمایی مرا سرو باالي خویش
 )242ب : همان(   

  :نامه سیاوش به کاووس رسید، کاووسوقتی  -6
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  به یزدان پناهید و زو جست بخت
    

  .بدان تا بیاراید آن نودرخت
 )660ب : همان(   

  :نویسد با این صفت کاووس در جواب براي سیاوش نامه اي می -7

  به شادي یکی نامه پاسخ نوشت
    

  .چو روشن بهار و چو روشن بهشت
 )661ب : همان(   

  :گوید خواهد ایران را رها کند و نزد افراسیاب برود، زنگه شاوران به او می سیاوش وقتی می -8

  پر از خونمکن دیده تاج و تخت
    

  .مخوشان تن خسروانی درخت
 )1065ب : همان(   

  :بندد پیران براي پذیره شدن سیاوش چنین آذین می -9

  یکی برنهاده ز پیروزه تخت
    

  .سان درخت درخشان درفشی، به
 )1213ب : همان(    

  :گوید خواهد جریره را به زنی به سیاوش بدهد، می وقتی پیران می -10

  برادر نداري نه خواهر نه زن
    

  .چو شاخ گلی بر کنار چمن
 )1422ب : همان(   

  ):کند گیاه در بهار رشد می( داند سیاوش رستم را روشن بهار خود می -11

  پروردگار منستچو دستان که 
    

  .تهمتن که روشن بهار منست
 )1463ب : همان(   

  :گوید رود و چنین می بیند، پیش افراسیاب می پیران وقتی  سیاوش را می -12

  بدو گفت پیران که خرم بهشت
    

  .کسی کو ببیند به اردي بهشت
 )1715ب : همان(   

گوید که سیاوش را به  کارد، افراسیاب به گرسیوز می دل افراسیاب می گرسیوز وقتی تخم کینه را نسبت به سیاوش در -13
  :کند گرسیوز او را از این کار بازمی دارد و سیاوش را چنین وصف می. خوانم تا از راز او مطلع شوم درگاه خود می

  سیاوش بدان آلت و فرّ و برز
  

  بدان ایزدي شاخ و آن تیغ و گرز
  سپاهگر آید به درگاه تو با  

 
  .شود بر تو بر تیره خورشید و ماه

 )1907و  1906ب : همان(   

  :گوید کند، می سیاوش در آخرین لحظات عمر خود که با خدا نیایش می -14

  یکی شاخ پیدا کن از تخم من
    

  .چو خورشید تابنده بر انجمن
 )2267ب : همان(   
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  :فرنگیس را بکشید چون: گوید افراسیاب می -15

  نخواهم ز بیخ سیاوش درخت
    

  .نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت
 )2350ب : همان(   

  :دهد تا سر سیاوش را در شخی که گیاه نروید ببرند افراسیاب فرمان می -16

  کنیدش به خنجر سر از تن جدا
  

  .به شخی که هرگز نروید گیاه
 )2410ب : همان(   

  :روید خون سیاوش درختی سبز میولی با این وجود از  -17

  زخاکی که خون سیاوش بخورد
    

  به ابر اندر آمد یکی سبز نرد
  ها، چهر اوي نگاریده بر برگ 

 
  همی بوي مشک آمد از مهر اوي

  به دي مه به سان بهاران بودي 
 

  .پرستشگه سوگواران بدي
 )2530ب : همان(   

  :گوید میشود،  پیران وقتی کیخسرو بزرگ می -18

  همی گفت کز دادگر کردگار
    

  درختی نو آمد جهان را به بار
 )2496ب : همان(   

   :دانند کنند و او را سیاوشی نو می بینند بی درنگ از سیاوش یاد می ایرانیان هم وقتی کیخسرو را می -19

  کز آن بیخ برکنده فرخ درخت
    

  .از این گونه شاخی برآورد بخت
  چشم بد دور بادز شاه جهان  

 
  روان سیاوش پر از نور باد

 )2505و  2504ب : همان(   

در پایان بد نیست به این نکته اشاره کنیم که اسطوره سیاوش بازتاب وسیعی در ادبیات فارسی ما داشته است و همواره یکی از 
  .تلمیحات دلنشینی است که شاعران براي ابراز عواطف خویش از آن سود برده اند

  اي بیژن دل در چه زندان غمت
    

  سهراب خرد کشته به ایوان غمت
  بر کین سیاووش جهان کرد خراب 

 
  توران دلم رستم دستان غمت

 خیام  

  کاووس در فراق سیاوش به اشک خون
    

  با لشکري چه کرد به تنها من آن کنم
  *

** 
 

  کیخسروانه جام ز خون سیاووشان
 

  برافکندگنج فراسیاب به سیما  
 خاقانی   

  :و این شاهکار از دکتر شفیعی کدکنی
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  چه بهاري است، خدا را که در این دشت مالل
    

  .ي خون سیاووشانند ها آینه الله
   

  نتیجه گیري

بر این اساس با . اسطوره شناسی تطبیقی نوین دنیایی جدید در مطالعات اسطوره اي پیش چشم منتقدان ادبی گشوده است
. دارد ها بر می کنیم که پرده از رازهاي نمادین اسطوره هاي ملل مختلف اشتراکاتی را بین آنها کشف می اسطوره کنکاش در

ي  سیاوش در بن مایه. کند هاي جدیدي در تحلیل داستان سیاوش بر خوانندگان ادب پارسی آشکار می هاي تطبیقی گزاره بررسی
ماد ایزدان نباتی است که با دگردیسی اسطوره اي در شاهنامه تبدیل به شخصیتی اسطوره اي، آفریده اي از فرّ خدایی است که ن

شود از خون او درخت  گذارد سرسبزي و طراوت را با خود به همراه دارد و زمانی هم که کشته می شود که هرکجا که پا می می
چون گیاه هر سال رویشی دوباره . آید میان نمی شود ولی هیچ گاه درباره خاکسپاري او سخنی به او در شاهنامه کشته می. روید می

هاي درخت  شود و عکس او بر برگ روید که به درخت تبدیل می بینیم که پس از مرگ سیاوش از خون او گیاهی می دارد و می
برنده خسکسالی و توان نمونه و نمادي از فرزند او ـ کیخسروـ دانست که سرانجام از بین  در نهایت آن گیاه را می. گردد نمایان می

  .نابود کننده دشمن دیرینه ایرانیان یعنی افراسیاب ـ دیو خشک سالی ـ است
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