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های صوری به کار رفته در تبیین اسطوره ایزد گیاهی ایران )سیاوخش( با توجه قابلیت

 به ابیات شاهنامه فردوسی
 فرشید مینویی

 کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن
farshid.minooee@gmail.com 

 

 چکیده

های ادبی، تاریخی، اسطوره و فرهنگی نهفته است. در شاهنامه فردوسی یکی از آثار مهم ادبیات ایران است که در آن ویژگی

شوند. میهای شاهنامه محسوب های مثبت و منفی بسیاری آمده است. پهلوانان از مهمترین شخصیتشاهنامه شخصیت

های پهلوانان دیگر است. عالوه بر ساز نبردها و قهرمانیسیاوخش از پهلوانان مثبت شاهنامه است که سامان زندگیش، زمینه

های رفتاری منحصری که در شاهنامه برای او بیان شده، خصوصیات صوری خاصی نیز وجود دارد که برخی از آنها با ویژگی

دهد، مهمترین خصوصیات رفتاری سیاوخش رگزیدة سیاوخش است. نتایج بررسی نشان میپهلوانان دیگر مشترک و برخی ب

از فرّ یزدان آگاه بوده و قبل  است. سیاوخش پرستی و مظلومیت، شهامت، وطنآزادگی، صداقت ،شجاعت، چابکیمواردی نظیر 

داشتن وسایل گر پهلوانان شاهنامه، . از خصوصیات صوری مشترک سیاوخش با دیدهداز مرگ، از سرنوشت شوم خود خبر می

ای زره، تخت عاج و غیره است. برخی خصوصیات نیز منحصر به خود سیاوخش است. مانند رزمی مانند سپر، کوس، درفش، تیر

 گردان است و به دلیل ردرو و مجلسکه در شاهنامه همواره از آن یاد شده و خاصیتی سحرگونه دارد. عالوه بر آن او فردی زیبا

شود. دفاع مانده و از سوی بیدادگران کشته میدرخواست عشق سودابه، همواره مورد تهمت و مظلومیت قرار گرفته و عاقبت بی

شده است. این  شود. همین علت، سبب تبدیل این شخصیت به ایزد گیاهیاز خون او گیاهی موسوم به فّر سیاوشان روییده می

راستگویی، آزادگی، شهامت و مظلومیت این فرد است و دلیلی ازحرمت گذاشتن ملت  ای از انوشه شدنِ صداقت،گیاه نشانه

 ایران به آزادی و آزادگی است. 

 واژگان کلیدی: شاهنامه، سیاوخش، ویژگی صوری، ایزد گیاهی.
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 مقدمه

های حماسی خود دارد. بسیاری از های بصری متنوع، تأثیر بسزایی در توصیف شخصیتشاخصهشاهنامه فردوسی با داشتن 

ای که دارند، برای العادهاند که علی رغم خصوصیات خارقهای شاهنامه از جمله پهلوانان آن به نحوی معرفی شدهشخصیت

های بصری نظیر توجه به حاالت ای که از شاخصههپذیر نیز هستند. فردوسی با ترکیب یکپارچخواننده معاصر قابل درک و لمس

ها ها و حرکات شخصیتتناسبات رنگ صحنه، پردازی، توصیف نور، تضادها، تعادلهای صوری، رنگها، جنبهرفتاری شخصیت

مواردی  ها از جملهداشته، به خوبی توانسته است خوبی را از بدی متمایز کند. در داستان سیاوخش نیز توجه به این ویژگی

ای اهورایی را نمایان صداقت و مظلومیتی که برای این پهلوان در نظر گرفته شده، چهرهاست. است که فردوسی به آن پرداخته 

علت انتخاب ساخته که بر هوای نفس خود چیره شده و فرجام کارش کشته شدن به دست اهریمنان و انوشه شدن نام او است. 

و ظاهری او است. زیرا این فرد از جمله پهلوانانی است که عالوه بر خصوصیات مثبت این شخصیت، جنبه مثبت رفتاری 

های ظاهری نیز دارد. او با غلبه بر هوای نفس خود بر اهریمن پیروز شده، اما در نهایت ناجوانمردانه کشته شده رفتاری، زیبایی

یاب، زمینه –روش توصیفی در این پژوهش به یرانیان است. ساز باورهای فرهنگی اشود که زمینهو  گیاهی از خون او پدیدار می

سعی شده است که خصوصیات رفتاری و صوری سیاوخش به عنوان یکی از پهلوانان مطرح و مثبت شاهنامه مورد مداقه قرار 

 .گیرد

 ز:، عبارتند ااستاهدافی که در این پژوهش مورد نظر 

 با توجه به ابیات شاهنامه فردوسی. یت سیاوخشهای صوری به کار رفته در شخصقابلیتشناسایی 

 . به عنوان ایزد گیاهیبازشناسی عوامل مؤثر در اسطوره شدن شخصیت سیاوخش 

 :ها است، عبارتند ازگویی به آنسؤاالتی که این پژوهش درپی پاسخ

 شود؟های صوری به کار رفته در شخصیت سیاوخش چه مواردی را شامل میقابلیت – 1

  ؟عواملی در اسطوره شدن شخصیت سیاوخش به عنوان ایزد گیاهی تأثیر داردچه  – 2

 

 پیشینه پژوهش

های زیادی در زمینه شاهنامه صورت گرفته است که خارج از این بحث است. بر این در دسته مطالعات روشی، پژوهش

نظر موضوعی بررسی شده است. با توجه های او از ماساس در این مقاله، مطالعات صورت گرفته در راستای سیاوخش و ویژگی

 شود: تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، موارد زیر بیان میبه 

از اسطوره (، اطالعاتی درباره حماسه و زندگی سیاوش آمده است. کتاب 1531نوشته شاهرخ مسکوب) سوگ سیاوشدر کتاب 
رنگ گل تا ( درباره سیاوخش مطالبی آمده است و در کتاب از 1531نوشته مهرداد بهار ) تا تاریخ و جستاری در فرهنگ ایران

هایی از شناسی معرفی شده است و  در بخش( داستان عاشقانه سودابه از منظر شکل1535نوشته قدمعلی سرّامی) رنج خار

نوشته  آفرین سیاوش(، 1533حصوری ) نوشته علی سیاوشان هایکتاب مذکور به زندگی سیاوش پرداخت شده است. در کتاب

(، درباره نام سیاوخش و 1531نوشته ذبیح اهلل صفا ) حماسه سرایی در ایران( و در بخش کوتاهی از کتاب 1533خجسته کیا )

(، داستان 1533ایرج گلسرخی) روایت شاهنامه به نثر نوشتهتوصیف کلی زندگی او در شاهنامه مطالبی آمده است. در کتاب 

نوشته سجاد ؛ هفت گفتار در شاهنامه پژوهی از اسطوره تا حماسهای از زندگی سیاوخش بیان شده است. در کتاب ونهگنثر

نوشته « سیاوش مادر هویت درباره نظری ؛نظری و گذری»( درباره مادر سیاوخش مطالبی آمده است. در مقاله 1533آیدنلو )

داستان »نیز مطالبی درباره مادر سیاوخش و زندگی او آمده است. در مقاله  ،1533جالل خالقی مطلق در مجله ایران نامه سال 

های مطرح داستان سیاوخش ، نماد شناسی از شخصیت1531پناه در مجله شعر سال نوشته یداهلل قایم« سیاوش از منظر عرفان

لی اصغر موسوی در مجله رشد نوشته ع« های داستان گذر سیاوش؛ گذر سیاوش از آتششرح دشواری»آمده است. در مقاله 
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خون سیاوش؛ »، نیز مطالبی کلی از زندگی سیاوش بیان شده است. در مقاالت 1531آموزش زبان و ادب فارسی سال 

اجتماعی  –های اخالقی ای بر ویژگیاندیشه»، 1531نوشته مهدی پرتوی در هنر و مردم سال« های تاریخی امثال و حکمریشه

« بررسی عنصر کشمکش در داستان سیاوش»، 1531های فلسفی سالنوشته محمد فوالدی در مجله پژوهش« داستان سیاوش

نوشته نازبانو « داستان سیاوش و تأثیر آن بر فرهنگ و ادب ایرانیان»، 1533نوشته سید کاظم موسوی در مجله نقد ادبی سال

نوشته ناهید جعفری در مجله ادبیات عرفانی و اسطوره « ش در آیینه عرفانشکوه سیاو»، 1533ترکاشوند در مجله رودکی سال

نوشته فرامرز خجسته و « تحلیل داستان سیاوش بر بنیاد ژرف ساخت الهة باروری و ایزد گیاهی»، 1533سال شناختی

نوشته سکینه « یاوشبررسی عنصر داستانی دسیسه در داستان س» و 1531رضا حسنی جلیلیان در تاریخ ادبیات سالمحمد

، نیز مطالبی درباره سیاوش، زندگیش و سرشت گیاهی و 1511مرادی کوچی در مجله پژوهش زبان و ادبیات فارسی سال

ارژنه در دشتنوشته محمود رضایی« تطبیقی سیاوش و دموزی –بررسی تحلیلی »بارورانة او آمده است. همچنین در مقاله 

ای تطبیقی بین شخصیت سیاوش و دموزی خدای نباتی بین النهرین صورت گرفته ، مقایسه1531مجله مطالعات ایرانی سال 

طور منسجم های صوری این پهلوان در شاهنامه بهتوان این نکته را یاد کرد که قابلیتمی ،مطالعات انجام شدهبا توجه بهاست. 

با خصوصیات صوری سیاوخش به عنوان ایزد گیاهی در  مورد مطالعه قرار نگرفته و از این مطالعات نتیجه روشنی در ارتباط

کار رفته در توصیف شخصیت های صوری بهشناسایی قابلیتایران، استخراج نشده است. در نهایت پژوهشی که راجع به 

ابیات  سیاوخش باشد، صورت نگرفته است. در این راستا ابتدا مختصری درباره پهلوانان شاهنامه بیان شده و سپس با توجه به

 شود. های صوری و بصری سیاوخش تحلیل میشاهنامه ویژگی

 روش تحقیق

با استفاده از روش کیفی و بر  مقالهای استوار است. دراین بر مبنای مطالعات کتابخانه مقالهابزار گردآوری اطالعات در این 

شود. همچنین با استفاده از شیوه داده می پاسخ مطرح شده،سواالت  مبنای عقل، منطق و استدالل مطالعات انجام شده و به

 شودتحلیل میهای رفتاری و صوری سیاوخش گردآوری منظم اطالعات پرداخته و با خوانش ابیات شاهنامه، ویژگیاستقرایی به

 گیرد. و  روش کیفی صورت می

 

 پهلوان در شاهنامه -

زندگی پهلوانانی است که با وارد شدن به حماسه،  ةدارندبرشاهنامه فردوسی اثری حماسی است که بخش مهمی از آن در

   اند.کردههایی پر فراز و نشیب را خلق داستان

گردد که در خور روایت هایی در آن مطرح مینام و نشانی که تنها رویدادهای بیگری است. آفرینشحماسه نوعی آغاز

های رزمی ها، زور بازو و قدرتاند که در آن زمانطرح ریزی شدهای ها برای زمانهتوان گفت که این رویدادکردن هستند. می

شاهنامه (. 1533، )شالیانیافته استوار در چهره پهلوانان تجلی میصورت هالهشدت مورد توجه مردمان بوده و این شرایط بهبه

های پر شور را ایجاد پهلوانانی است که داستانگیرنده های کهن است، در برها و داستانای از حماسهفردوسی نیز که مجموعه

های حماسی طبیعی و ملی است که در آن، شاعر با ابداع و گفته ذبیح اهلل صفا، شاهنامه فردوسی بخشی از منظومهاند. بهکرده

مه گرفته و صورت ظاهری از بعضی وقایع خارجی سرچشهای مدون کتبی یا شفاهی را که بهخلق توجهی نداشته، بلکه داستان

-صورت کمی و کیفی تغییراتی در آن ایجاد شده و با حوادث و اتفاقات دیگری که در زمانتدریج براثر نقل و تخیل ناقالن بهبه

کند. اما تفاوت شاعر حماسی با ناقل در این است که شاعر حماسی، های مختلف ترکیب یافته را مانند یکی از ناقالن نقل می

ی خود در توصیف آنها استفاده کرده و در بیان عواطف هم پیوند زده و از قدرت شاعرانها مهارت و استادی بهها را باین داستان

درباره معنای لغوی پهلوان گفته شده که (. 1511)صفا، گیرداند را پیش میو احساسات گذشتگان، راهی که دیگران عاجز بوده
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قوی  ،دالور ،توانا ،مردم سخت، مناسبت دلیری قوم پارته ب ،زورمند، معنی سخت توانا همجازاً باین واژه منسوب به پهلو است و 

معین،  ؛1533معنای دلیر)دهخدا،  همچنین به(. 1533)دهخدا، است یل و زورمند مرد، بطل ،درشت گوی، ضابط ،بزرگ، جثه

و شجاع و نیرومند نیز یاد شده  (1531معین،  ؛1533)دهخدا،  درشت اندام (1531و دالور )عمید،  (1531؛ عمید، 1531

پهلوانان شاهنامه ، مُبَلغ زندگی پر جزر و مدی هستند. آنها موانع و مشکالت را یکی پس از دیگری پشت . (1531)معین، است

وسی هر در شاهنامه فرد (.1531رفعت، )شوندگذارند و هنوز خستگی از تن درنیاورده آماده خطر پذیری دیگری میسر می

ها و کند. همگی پهلوانان دارای رفتارهای او را در دل رویدادها آشکار میای دارد، که صفات و کنشپهلوان رفتار و کردار ویژه

حماسه تا انتها آن را دارا هستند. شخصیت این پهلوانان متناسب با کردار ثابت و مشخصی هستند که از ابتدای ورود به

خود دارد و دارای نهادی نیکو که شهرت پهلوانی را از ابتدا برپهلوان، با آن (.1511ایروانی و حسینیانی، )رویدادهای زندگی است

زینت پهلوانی  شود. بلکه پرورانده آیین و مرامی است که در آن باور، پرورانده شده و بهتنهایی پهلوان نمی سرشت است، به

شود. اصطالح پهلوانی نقش بسیار مهمی در و خود نیای پهلوان یک قوم می گردد، چنانکه نیک و بد را آموختهآراسته می

، اصالت، هایی از باورهای ایرانی همچون: دالوریبیانی اندیشه فرهنگ و تمدن ایرانی دارد. این واژه دارای غنای وسیعی است، به

کار بردن صفت پهلوی و پهلوانی خصایصی چون وقار، به (.1533صیرفی، )دهدقدرت و شکوه داشتن، را در دل خود جای می

رسد و پهلوان در باور کمال میتوانایی، دالوری و مردانگی را یادآور شده و شخصیت پهلوانان درون حماسه رشد کرده و به 

پهلوانان شاهنامه با (. 1533پور، تقی)ایرانیان نماد قدرتی پاک است، قدرتی که توسط دو عامل خرد و اخالقیات مهار شده است

ای پوالدین هستند. پهلوانان شاهنامه هر یاری دل و بازوی خود همواره در تالش هستند و دارای عزمی راسخ و ارادهنیرو و به 

 (.1535فالحی، )آن استخدایی تکیه دارند که شکست و پیروزیشان وابسته بهیک به

 

 اسطوره و ایزد گیاهی -

معین، ؛ 1533دهخدا، )سخن بیهوده و پریشان ،افسانه( 1531)معین، قصه آمده، کلماتی چونتعاریفی که برای اسطوره 

توان با توجه به دیدگاه های مختلف تعریف و تبیین کرد. اسطوره ها چه ساخته روح جمعی اقوام ( است. اسطوره را می1531

است. به عبارتی اسطوره واقعیت فعالی است، که در  باشد و چه از ذهن افراد ناشی شده باشد، در زمان رواجشان پذیرفته شده

 باشد آن مفاهیم ةة تعریف کاملی از اسطوره که در برگیرندة همیارا (.1531میان جوامع پیشین زندگی می کرده است)ترنر، 

 محض ایِافسانه جنبة و است واقعی غیر و خیالی آنچه معنی اسطوره ها،فرهنگ برخی در و عامه فهم در. نیست آسانی کار

ن معلوم نیست و شرحِ عمل، عقیده، نهاد آ به طور معمول اصل که دانست مینوی سرگذشتی و داستان باید را اسطوره اما دارد.

ها و ها گرفته شده و با آیینها و روایتکم بخشی از آن از سنتای طبیعی است، یعنی به صورت فراسویی که دستیا پدیده

سخن از این است که چگونه هر  در اسطوره شود. ناگسستنی دارد. در اسطوره وقایع از دوران اولیه نقل میعقاید دینی پیوندی 

دهد و همواره های اسطوره را موجودات مافوق طبیعی تشکیل میدهد. شخصیتآید و به هستی خود ادامه میچیزی پدید می

گردد، زیرا شود داستانِ واقعی تلقی میهای مثبت آن را فراگرفته است. حوادثی که در اسطوره نقل میای از تقدس قهرمانهاله

کند، کند. اسطوره گاهی به ظاهر حوادث تاریخی را روایت میشود و همیشه منطقی را دنبال میها برگشت داده میقعیتبه وا

ها برای معتقدان آنها در بلکه مفهومی است که شرح این داستان ،ها مهم است صحت تاریخی آنها نیستاما آنچه در این روایت

کند دارای اهمیت های آدمی را نسبت به خویشتن و جهان و آفریدگار بیان میهبر دارد و همچنین از این جهت که دیدگا

از تمدن های باستانی مصر، یونان و آسیای صغیر، ایران و آسیای میانه، بین النهرین، سوره و فلسطین (. 1533)حریریان، است

شونده است که با مادر و یا همسر خویش در روایت های مهنی باقی مانده که همگی معرف وجود ایزدان گیاهی یا ایزدان شهید 

ارتباط بوده اند. سرگذشت این ایزدان در ادبیات حماسی و گاه در تاریخ مکتوب این ملت های باستانی باقی مانده است. به 

که  عنوان مثال در ایران و آسیای میانه سیاوش و سودابه از این دست است. اسم سیاوش به معنی مرد سیاه است. مرد سیاهی
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می میرد و دوباره زنده می شود. این سیاه رنگ بودن نشانه ای از بازگشت او از جهان مردگان است برای آوردن باران و 

 (.1531برکت)ضابطی جهرمی، 

 

 سیاوخش -

را بنا  توان آنبه معنی نر و حیوان نر است. بنابراین می« اَرشَن»و « سیّا»سیّاوَرشَن که نام سیاوش در اوستا است، از دو جز 

معنی کرد. این نام در پهلوی سیاوُش یا سیاوخش و در فارسی نیز به همین صورت « دارندة اسب سیاه»بر سنت ایرانیان قدیم 

دنیا آمدن سیاوخش گفته شده که درباره به  (.1531آمده است. در شاهنامه سیاوش صاحب اسبی بنام شبرنگ است)صفا، 

یابند. بر سر تصاحب این شکارگاه رفته و پس از شکار، دختری زیباروی و تنها را میهمراه چند سوار به روزی گیو و توس به 

شود، اما کاوس کاوس شاه سپرده می گری یکی از بزرگان، داوری این کار بهگیرد که با میانجیمیدختر میان این دو بحثی در

شود. این زن، گزیند و بدین ترتیب سیاوخش از این زن زاده میمیی بربا دیدن این دختر شیفته آن شده و او را به همسر

های متعددی البته درباره مادر سیاوش نظریه (.1533)آیدنلو، کندهمسر دوم کاوس بود که پس از سودابه با وی ازدواج می

تر چون عشق ابه بوده، ولی سپسش همان سودختر این داستان، مادر سیاودر ساخت کهنوجود دارد. به اعتقاد خالقی مطلق: 

مادر دیگری  ،شخای برای سیاووسیله افسانه کرده و سپس به ویمیان مادر و پسر را نپسندیده بودند، سودابه را مادر ناتنی 

بوده گفته آیدنلو: احتماال مادر سیاوخش یکی از پریان دلربا و افسونگری . به(1533)خالقی مطلق، اندساختهبرای او بدون نام 

جای گرفتن بر سر راه یالن ایرانی و برانگیختن عشق پادشاه، وظیفة اساطیری خود که باروری و زایندگی است را بهکه با قرار

 درباره زاده شده سیاوخش در شاهنامه چنین آمده است: (.1533)آیدنلو، آورده است

 

 یکی کودکی فرّخ آمد پدید»

 پری جدا گشت ازو کودکی چون   

 کرد سیاوخشنامش  جهاندار»  

    

 کنون تخت بر ابر باید کشید 

 «بت آزریچهره بسان به

، )فردوسی« برو چرخ گردنده را بخش کرد

1531.) 

 

 شخصیت سیاوخش در شاهنامه -

 شناسان بخت و اقبال او را سخت آشفتهدنیا آمدن سیاوخش، ستارهاین نکته اشاره شده است که پس از به در شاهنامه به 

 بینند. چنانکه گفته شده:می

 ستاره بر آن کودک آشفته دید»

 بدید از بد و نیک، آزار اوی 

       

 غمی گشت چون بخت او خفته دید 

 (.)همان« یزدان پناهید در کار اویبه

 

تیراندازی، های زیادی چون سوارکاری، زابلستان برده و به او مهارترستم، سیاوخش را جهت آموزش مهارت با خود به 

 آموزد. ابیات شاهنامه چنین است:مجلس نشستن، عدالت و دادخواهی، خوش صحبتی، فرماندهی و شکار کردن را می

 دل و دیده رارستم سپردش به»

   زاولستان تهمتن ببردش به

    سُواری و تیر و کمان و کمند

 مجلس و میگسارنشستن گه 

 زداد و زبیداد و تخت و کاله   

 هنرها بیاموختش سر بسر      

 جهانجوی گُردِ پسندیده را 

 نشستن گهش ساخت در گلستان

 و چه و چون و چند عنان و رکیب

 باز و شاهین و یوز شکارهمان 

 سَخُن گفتن و رزم و راندن سپاه

 بربسی رنج برداشت و آمد به
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 سیاوش چنان شد که اندر جهان

  

 (.ان)هم« همانند او کس نبود از مهان   

گیرد. کاوس هدایای سوی کاوس بازگشته، مورد استقبال او قرار میهای فراوان نزد رستم، به سیاوخش پس از آموزش

 داند. در ادامه برخی ابیات مرتبط آمده است:کند و او را سزاوار آنها میفراوانی به او اعطا می

 و آن فرّ اوی برزباالیبرآن »

 بدان اندکی سال و چندان خرد

 زهر چیز گنجی بفرمود شاه»

 زین پلنگاسپان تازی بهاز 

 های درمدینار و از بدرهز 

 جز افسر که هنگام افسر نبود 

 سیاوخش را داد و کردش امید

 تاج زربه هشتم بفرمود تا 

 نبشتند منشور بر پرنیان

 زمین کورستان ورا داد شاه 

                                                 

 پرّ اویبسی بودنی دید در  

 « که گفتی روانش خرد پرورد

 ز مُهر و ز تیغ و ز تخت و کاله

 برگستوان و ز خفتان جنگز 

 و بیش و کم زدیبای و از گوهر

 بدان کودکی تاج درخور نبود

 به هر کار جز پاک زاده نبود

 زمین کَوَرستان و زریّن کمر

 رسم بزرگان و فرّ کیانبه

 (.)همان« بزرگی و جاهکه بود او سزای 

شود.چنانکه سودابه با افکار پلید خود قصد ارتباط برقرار کردن با سیاوخش را های سودابه مواجه میسیاوخش با دسیسه

-کند. در نهایت با دسیسهداشته است. سیاوخش که انسان شریف و متعهدی است، پیشنهادهای فریبانة نامادری خود را رد می

دهد. گیرد، کاوس برای اثبات پاکی سیاوخش، درخواست عبور کردن او از آتش را میدابه صورت میهایی که از سوی سو

 آید. چنانکه آمده است:سیاوخش قبول کرده و از این مرحله با سرافرازی بیرون می

 چو سوداوه روی سیاوُش بدید»

     

 (.)همان« دلش بردمیدپراندیشه گشت و  

 گوید:او چنین می سودابه درباره چهره سیاوخش بهدر جایی عنوان شده است که 

 نگویی مرا تا نژاد تو چیست؟»

 هر آنکس که از دور بیند ترا  

 چنین گفت با دل که از راه دیو»

 نه من با پدر بی وفایی کنم

 سیاوش بدو گفت: هرگز مباد»

 وفایی کنمچنین با پدر بی

                                       

 فرّ چهر پریستکه بر چهر تو  

 « هُش و برگزیند تراشود بی

 مرا دور داراد گیهان خدیو

 « نه با اهرمن آشنایی کنم

 بادکه از بهر دل من دهم سر به

 (.)همان« ز مردی و دانش جدایی کنم

 

مطلب است که در هایی است که در شاهنامه نماد یک قدیس است و نشانگر این گفته فالحی، سیاوخش یکی از چهرهبه

گریزد، ولی گذر از آتش را توان پاک بود و پاک ماند. سیاوخش نشانه پاکی و خلوص است. از گناه میعین جوانی و زیبایی می

هایی بین داستان سیاوخش و قصه یوسف پیامبر است، اما سیاوخش یوسفی است که فرّه پیغمبری خرد. شباهتجان میبه

ابه همانند زیلخا، در داستان یوسف پیغمبر، قصد فریب سیاوخش را دارد. وقتی افکار شوم او سود (.1535)فالحی، ندارد

های زیادی برای بدنامی زند. به طور کلی دسیسهسیاوخش تهمت میدرّد و با فریاد به ماند لباس خود را مینتیجه میبی

 شود. سیاوخش از سوی سودابه طرح می

 ناخن دو رخ را همی کرد چاکبه  بزد دست و جامه بدرّید پاک»
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 برآمد خروش از شبستان اوی

 یکی غلغل از کاخ و ایوان بخاست

                           

 کویفغانش از ایوان برآمد به

، )فردوسی« که گفتی شب رستخیزست راست

1531.) 

 اختصار برخی از ابیاتی که مرتبط با از آتش گذشتن سیاوخش است درادامه بیان شده است: به 

 پیش پدرسیاوش بیامد به»

 های سپیدجامههُشیار با »

 یی برنشسته سیاهتازهیکی 

 پراکنده کافور بر خویشتن

 اگر آب بودی مگر تر شدی»

 چو بخشایش پاک یزدان بود

 چو پیش پدر شد سیاوخش پاک»

                                   

 «سرنهاده به خود زریّنیکی  

 لبی پر زخنده، دلی پر امید

 ماههمی گرد نعلش برآمد به

 «چُنان چون بود رسم و ساز کفن

 بر شدیز تّری همه جامه بی

 «دَم آتش و آب یکسان بود

 (.)همان« نه دود و نه آتش، نه گرد و نه خاک

توان گفت داستان سیاوخش نمادی از غلبه شود. میاز آتش، سیرت پاک سیاوخش بر همگان اثبات می یاری ایزد با گذربه

 خوبی نمایان است. بر آتش نفس است. چنانکه در این حکایت مفهوم پاک دامنی و عفت به

 

 جهاندار پاکپیش سیاوخش به»

 

 (.)همان« خاکبیامد، بمالید رخ را به 

 

گناهی ثنا و ذکر یزدان توسط سیاوخش پس از پیروزی عنوان شده است. پس از این ماجرا بیدر بیت باال، حمد و 

بخشد. اما در نهایت دهد. اما اینار سیاوخش وساطت کرده و جان او را میسیاوخش اثبات شده، شاه دستور مرگ سودابه را می

ایران را دارد، نهد. زمانی که افراسیاب اقدام هجوم به سردی میهای سودابه، رابطه کاوس و سیاوخش رو به با افسونگری

دلیل اتفاقاتی که فردوسی  روند. اما بهجنگ می عنوان دلیران و پهلوانان برای محافظت از خاک ایران به سیاوخش و رستم به

بیند یاب با خوابی که میشود. چنانکه افراسکند، ماجراهای جدیدی در زندگی سیاوخش ایجاد میطوسی در شاهنامه بازگو می

 جای رستم بهنهد. اما با آگاه شدن کاوس از این خبر، طوس پهلوان را بهاز جنگ با سپاه ایران دست کشیده و سر بر آشتی می

های تورانی باید کشته نویسد که این آشتی نباید اتفاق بیافتد و همه گروگانسیاوخش می ای بهکمک سیاوخش فرستاده و نامه

د. سیاوخش که با افراسیاب عهد بسته و آشتی کرده بود، با مواجه شدن و خواندن سخنان پدر و با توجه به اینکه انسانی شون

کند که کند، از شاه توران درخواست عبور از توران را میشریف و خیرخواه بود، بسیار آشفته شده و از این دستور اطاعت نمی

های نامادری و لجاجت پدر مواجه نشود. سرانجام سیاوخش با سپردن سپاه ایران به با دسیسهبرای همیشه از ایران برود تا دیگر 

شود. برخی ابیات مرتبط با این بحث، سوی توران رهسپار می سپاه، خاک ایران را بوسیده و به بهرام گودرز تا رسیدن طوس به

  هایی از سیاوخش را دربر دارد در ذیل بیان شده است:که خصیصه

 چنین بود رای جهان آفرین»

 ز شمشیر و گرز و کاله و کمر»

 ی نابریدبه گنجی که بُد جامه

 وزان جاییکه کوس بر پیل بست»

 بنزد سیاوخش برخواسته»

 زریّن ستاماسپان تازی بهاز 

 تاج پر گوهر شاهواریکی 

 «توران زمینکه او جان سپارد به 

 هم از خود و دِرع و سِنان و سپر

 «فرستاد نزد سیاوش کلید

 «گردان بفرمود و خود برنشستبه

 زهر چیز گنجی بیاراسته

 سیمین نیامهندی بهشمشیر ز 

 صد شتروار بارز گستردنی 
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 ببر هم دویست کنیزکو  غالم

 بفرمود تا هدیه برداشتند»

 بارگاهی شهر تا ز دروازه

 تخت عاجسیاوش نشست از بر »

 جنگ سیاوش چو پیروز بودی به»

                                               

 «بگویش که با تو مرا جنگ نیست

 چشم سیاوخش بگذاشتندبه

 «بود و اپ و غالم و سپاه درم

 «عاج تاجبیاویخته از بر 

 (.)همان« پلنگ   دالور          بسان       برفتی 

 

کند که هرگز چنانکه در جواب نامه پدرش بازگو میشود. در بیت زیر پافشاری بر پیمان و سوگند سیاوخش مشخص می

 قسم و پیمانی که خورده است، را نخواهد شکست. 

 امبرین گونه پیمان که من کرده»

 اگر سر بگردانم از راستی 

 بفرمود بهرام گودرز را»

 پیل و کوس سپردم تو را پاک با

 و سواران و پیالن و کوس درفش»

                    

 امو سوگندها خورده یزدانبه 

 « فراز آید از هر سوی کاستی

 که این نامور لشکر و مرز را

 «بمان تا بیاید سپهدار طوس

 (.)همان« طوس     سپهدار     بیاید    ایدر   چو 

زند. سیاوخش در توران با جریره دختر بزرگ پیران، ازدواج کرده و پس از زندگی در توران پایان کار سیاوخش را رقم می

های توران، همسری گرفته و در یکی از سرزمینچند سال با وساطت و اصرار پیران دختر افرسیاب که فرنگیس نام داشت را به 

گرد، را که ند. عالوه بر آن شهر سیاوخشکگنگ دژ را که در کنار دریای چین قرار گرفته بود، بنا کرده و در آن فرماندهی می

کرد را ساخته و در آن حکومت کرد. کرسیوز، برادر افراسیاب که فردی حسود و اعتقاد فردوسی با بهشت همانندی میبه 

او رشک ورزیده و پس از بازگشت با گفتار دروغ، مبنی بر  شهر سیاوخش و دیدن جالل سیاوخش بهپرنیرنگ بود، با رفتن به 

سیاوخش افراسیاب را دارد، افراسیاب را نسبت به  خواهی و ضربه زدن بهاینکه سیاوخش با کاوس پیمان بسته و قصد کین

گیرد که تشویق افراسیاب را در دستور افراسیاب صورت میگمان کرد. در ابیات زیر زورآزمایی و هنرنمایی سیاوخش به بد

 های سیاوخش در بازی چوگان و تیراندازی بیان شده است. دارد. از جمله تواناییبر

 شبی با سیاوش چنین گفت شاه»

 میدان شویمکه با گوی و چوگان به

 چوگان برو کار کردوزان پس به»

 او گوی شد ناپدید چوگانز  

 چار پردگر باره با  خدنگی

 فرود آمد و شاه بر پای خاست»

                       

 بسازیم هر دو پگاهکه فردا  

 «زمانی ببازیم و خندان شویم

 چنان شد که با ماه دیدار کرد

 «تو گفتی سپهرش همی برکشید

 «بینداخت از باد و بگشاد بر

 (.)همان« خواست     ز آفریننده      آفرین    برو 

 ر است:سیاوخش اهدا شد، که شامل موارد زی پس از این هنرنمایی، هدایایی از طرف افراسیاب به

 آراست شاه خلعتخوان بر یکی به»

 ی دست و هم نابریدجامههم از 

  های درمبدرهو از  دیباز 

 غالمپرستار چندی و چندی 

 بفرمود تا خواسته بشمردند

                       

 کالهو  تیغ و ستام و ز اسپاز  

 که اندر جهان پیش از آن کس ندید

 و بیش و کم پیروزهو  یاقوت ز

 پر ز یاقوت رخشنده جامیکی 

 (.)همان« بردند   سیاوش    کاخ      سوی     همه 
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های جالب این ابیات، گفت و گوی سیاوخش و پیران است. چنانکه سیاوخش از سرنوشت شوم خود صحبت یکی از بخش

افتد، هایی که پس از مرگ او اتفاق میخواهیگناه کشته شدنش و کینکند، گو اینکه او از آینده خود با خبر است. درباره بیمی

نگری سیاوخش را دربر دارد. ای از آیندهداند. این ابیات نشانهدهد و همه این اتفاقات را خواسته و تقدیر ایزدی میخبر می

 چنانکه بیان شده است:

 فرّ یزدان دهممن آگاهی از »

 ها درستبگویم ترا بودنی

 بدان تا نگویی چوبینی جهان

 گرد پیران بسیار هوشتو ای 

 فراوان بدین نگذرد روزگار 

 گناهشوم زار کشته ابر بی

 زگفتار بدگوی و از بخت بد»

 برآشوبد ایران و توران بهم

 پر از رنج گردد سراسر زمین 

 سپهدار توران ز کردار خویش»

 پشیمانی آنگه نداردش سود 

 جهاندار بر چرخ چونین نبشت»

 شادی دهیم و خوریم بیا تا به

                                              

 هم از راز چرخ بلند آگهم 

 از ایوان و کاخ اندر آیم نخست

 که این به سیاوش چرا شد نهان؟

 ها پهن بگشای گوشزین گفته

 کام بیدار دل شهریارکه بی

 «کسی دیگر آراید این تاج و گاه

 گنه بر تنم بد رسدچنین بی

 ز کینه شود زندگانی دژم

 «زمانه شود پر زشمشیر کین

 پشیمان شود، هم زگفتار خویش

 «که برخیزد از بوم آباد دود

 فرمان او بر دهد هر چه کشتبه

 (.)همان« چو گاه گذشتن بود بگذریم

 

 کند: هایی بنا میگرد را با چنین خصیصهسیاوخش شهر سیاوخش

 از ایران و توران گزیده سوار »

 پیش سپاه اندرون خواستهبه

 ی شاهواریاقوت و پیروزهز 

 عبیر و مشکو چه  عود، چه عنبرچه 

 ز مصری و از چینی و پارسی

 نهادند سر سوی خرم بهار

 چن آمد بدان شارستان دست یاخت

 کاخ بلندو  میدانو  ایواناز 

 بیاراست شهری بسان بهشت

 نهادند نام  سیاوخش گِردش»

                                      

 زن ده هزارشمشیربرفتند  

 عماری و خوبان آراسته

 گوشوار و چه از طوق و تاجچه از 

 تختهای حریرو چه  دیباچه 

 همی رفت با او شتروار سی

 و آن لشکر نامدار سپهدار

 دو فرسنک باال و پهنا بساخت

 ز پالیز و از گلشن ارجمند

 «کشتهامون گل و سنبل و الله به

 (.)همان« شادکام     شارستان    آن   از      جهانی

گذارند. فرود، بعدها پس از کشته شود که نام آن را فرود میاز همسر اول سیاوخش، که جریره نام داشت فرزندی زاده می

 شود. درباره زادن فرود آمده است:خواهی پدر راهی نبرد میشدن سیاوخش برای کین

 سیاوش چو بادهمانگه نزد »

 که از دختر پهلوان سپاه

 فرودورا نام کردند فرّخ 

           

 سواری بیامد ورا مژده داد 

 یکی کودکی آمد بمانند شاه

 (.)همان« پیران شنود    چو     اندر     تیره    شب
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کند، او را فریب داده و بدگمانی دوستی میشود. او که در برابر سیاوخش تظاهر بهدر ادامه افکار پلید کرسیوز کارزار می

شود. اما دراین میان چیزی که حایز اهمیت سیاوخش برانگیخته کرده و سبب کشته شدن سیاوخش میافراسیاب را نسبت به

افتد. در داستان سیاوخش نیز های شاهنامه اتفاق مینگری در خواب همواره در داستانطور معمول آینده است، این است که به

بیند که تعبیر آن گریز از توران است و نابودی او موردی آمده است. چنانکه پس از این ماجرا، سیاوخش خوابی میچنین 

ای را کرده بود و اینک این واقعه را در خواب بینی چنین حادثهشود. قبل از این نیز سیاوخش پیشتوسط افراسیاب بیان می

 بیند. برخی از ابیات چنین است:می

 ت یابم نه گورو کفننه تابو»

 خاکبمانم بسان غریبان به

 بخواری ترا روزبانان شاه

  

 نه بر من بگریند زار انجمن 

 شمشیر چاکسرم کرده از تن به

 (.)همان« سروتن برهنه برندت به راه

 

هایی به قسمکند. اما سیاوخش که همواره سمت سپاه افراسیاب راهی گشته، افرسیاب قصد جنگ با او را میسیاوخش به 

سوگندی که خورده، خود و سپاهش هرگز از صالح استفاده نکرده و افراسیاب  ماند، با توجه بهکه خورده تا آخر عمر پایبند می

هایی که پیلسم فرزند پیران و فرنگیس همسر سیاوخش انجام گریکشد. میانجیبند میسپاهیان او را نابود کرده و او را به 

نشده و سخنان پلید کرسیوز علیه سیاوخش، مرگ او را همراه دارد و افراسیاب دستور قطع کردن سر دهند، کارساز می

دستور کرسیوز کشان کشان بر زمین کشیده شده و در نهایت توسط یکی از سپاهیان دهد. سیاوخش بهسیاوخش را می

 شود. چنانکه آمده است:زره سر او از تنش جدا مینام گروی کرسیوز به

 دستمی گشت بر خاک نیزه بهه»

 گردنش پالهنگنهادند بر 

 ی ارغواندوان خون از آن چهره

 چُن از لشکر و شهر اندر گذشت»

 خنجر آبگونز کرسیوز آن 

 مویش کشانپیاده همی برد 

 خاکرا به پیل ژیانبیفگند 

 نهاد از برش تشت زرّینیکی 

 جایی که فرموده بُد تشت خون به

                                 

 گُروی زره دست او را ببست 

 چو سنگ بسته از پسِ پشت دو دست

 (531)همان: « چُنان روز نادیده چشم جوان

 دشتبپردند هر دو به کشانش

 بستد از بهر خون گُروی زره

 چُن آمد بدان جایگاه نشان

 نه شرم آمدش زو بنیز و نه باک

 سرو سیمین سرشجدا کرد از آن 

 (.)همان« کردش نگوند و گُروی زره بر

 

دهند که در بیت باال به این مورد اشاره شده که سر سیاوخش را با خنجر آبگون جدا کرده و تشت زرّین زیر سر او قرار می

 شاهنامه، این بیت شعر نیز آمده است: 1اعتقاد خالقی مطلق در نسخه بنداریخون سیاوخش در آن تشت می ریزد. به 

 سر پر بهافرو ریخت خون »

 خاک همانگونه که خون اندر آمد به

 از آن خون برست گیایی بساعت

 گیا را دهم من کنونت نشان

 بسی فایده خلق را هست ازوی 

                         

 به شخّی که هرگز نروید گیا 

 دل خاک هم در زمان گشت چاک

 جز ایزد که داند که آن چو برست

 اسیاوشانفرّ که خوانی همی ورا خون 

 (.)همان« که هست آن گیا اصلش از خون اوی

 

توان گفت: این گیاه روید. میشود که پس از مرگ سیاوخش، از خون او درخت فرّسیاوشان میبا این ابیات مشخص می

 تبدیل به نمادی از راستی و پاکی است، که از خون مظلوم او رشد کرده است و انوشه بودن حق را در بر دارد و مظلومیت گاهی
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شود. به اعتقاد ضابطی جهرمی، این گیاه مرتبط با اسطوره سیاوش است و طبق اسطوره، بزرگترین حربه علیه بیدادگران می

گیاه یا ایزد  –گیاهی از خون سیاوش از خاک می روید که پر سیاوشان نام دارد. به این ترتیب سیاوش به مثابة نماد انسان 

آیین سیاوش به آیین های ستایش ایزد »به نقل از مهرداد بهار (.1531گیاهی در اساطیر ایران مطرح می شود)ضابطی جهرمی، 

نباتی بومی مربوط است و به آیین تموز و ایشتر بابل و از آن کهنه تر به آیین های سومری می پیوندد. بدین روی شاید واژة 

نی مرد سیاه یا سیاه چرده باشد که اشاره به رنگ سیاهی است که در این مراسم بر چهره می مالیدند یا اوستایی سیاوش به مع

اشاره به صورتک یا نقابی سیاه است که به کار می بردند. اگر از نظر نگارنده درست باشد مراسم حاجی فیروز با چهره هایی 

را می رساند، زیرا به اغلب احتمال آیین حاجی فیروز یکی از آیین سیاه شده، خود گویای این معناست و قدمت شگفت آور آن 

های کین سیاوش نیز از سوگ(. 1533بهار، «)باشدهای کهن بومی ایران است که به آیین سیاوش مربوط و همزمان می

در این مراسم بانوانی شود و برگرفته از داستان مرگ سیاوش است. خسروانی است که تا به امروز در برخی نقاط ایران برپا می

به اعتقاد بهار، اسم سیاوش که به  (.1531کنند)مسکوب، خوانند و عزاداری و گریه میهای بسیار کهن را غمگینانه میتصنیف

رنگ بودن، نشانة بازگشت از جهان شود. این سیاهمیرد و دوباره زنده میمعنی مرد سیاه است، نشانه این است که مرد سیاه می

شود. در آغاز سال نو است برای آوردن برکت و باران. در ایران نیز این واقعه با توجه به این داستان هرسال تکرار میمردگان 

کند. چهرة سیاه او دلیل مرگش است و لباس سرخ نیز به رنگ رقص و شادی میای سرخای سیاه و جامهحاجی فیروز با چهره

کند. این ای از حیات و مرگ را تداعی مین مجدد است. این سرخی و سیاهی نشانهاحتمال زیاد نمادی از زندگی دوباره و خو

 (.1533، )بهاررقصدشود و به دلیل باران آوری و برکت میای که دوباره زنده میمرُده

 

 های رفتاری سیاوخشتحلیل شاخصه -

دلیری و چابکی، پهلوانی مظلوم و ستمدیده در داستان و زندگی سیاوخش نکات بسیار زیاد اخالقی نهفته است. او عالوه بر 

شود، درداستان سودابه، اعتقاد، آزادگی، راستی و درستی، شهامت، است، که ظلمی خونبار بر آزادگی و مظلومیت وی جاری می

شود. او در بدو جوانی، علیه سودابه که نمادی از وسوسه شهوانی و پلیدی است وطن پرستی و صداقت سیاوخش نمایان می

ها با آن مواجه ها و حسدهایی است که انسانکند، در ادامه پلیدی کرسیوز و حسادت وی که نمادی از رشکپایداری می

روید. در گر راستی و درستی و انوشه است، از خون او میشوند دامنگیر سیاوخش شده و در انتها گیاه فرّسیاوشان که نشانمی

های مثبتی که دارد گاهی فریب جمله پهلوانان شاهنامه است که عالوه بر ویژگی توان عنوان کرد که سیاوخش ازنهایت می

شود. با توجه به ابیات شاهنامه، سیاوخش تظاهر کرسیوز اعتماد کرده و کشته میخورد و با صداقتی که داشته بهتظاهر را می

او لقب پلنگ دهد. در بیتی از شاهنامه بهمی فردی است که از فرّ یزدان آگاه بوده و از سرنوشت شوم خود قبل از مرگ خبر

دالور اهدا شده است، از جمله القاب دیگری که در شاهنامه به او داده شده، شامل: بت آزری، سپهدار و پیل ژیان است. او 

 آورد. جای میهمواره پس از دفع شرّ، حمد و ثنای یزدان را به

 

 های صوری سیاوخشتحلیل شاخصه -

اندام بوده است. در دو بیت از شاهنامه پری چهره بودن او اعالم شده ابیات شاهنامه، سیاوخش بسیار زیبا و خوشبا توجه به

 است. یک بار در کودکی: 

 (.1531)فردوسی، « 2بت آزریچهره بسان به                        پری جدا گشت ازو کودکی چون»

 و بار دیگر از زبان سودابه:  

 (.)همان« فرّ چهر پریستکه بر چهر تو                         نگویی مرا تا نژاد تو چیست؟       »

بیند. از جمله: سوارکاری، تیراندازی، راندن سپاه، رزم، سخن گفتن و های مختلفی را آموزش میسیاوخش نزد رستم مهارت

کند شامل: کند. از جمله وسایلی که از آنها استفاده میرا کسب میگردانی و مهارت استفاده از باز، شاهین، یوز و اسب مجلس
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، سپر، کوس، درفش، تیر خدنگ و تخت عاج است و اینکه او در بازی چوگان و 1، سنان5خود زریّن، شمشیر، گرز، کاله، درع

کند. سیاوخش در کفن، بر تن می تیراندازی بسیار مهارت دارد. او در هنگام عبور از آتش بر خود کافور زده و جامه سفید مانند

، طوق، تاج، عنبر، عود، 3ی شاهوارسازد و در ساخت آن از مواردی چون: یاقوت، پیروزهگرد را میتوران زمین شهر سیاوخش

در کند. های بلند را استفاده میهای حریر، ده هزار شمشیر زن برگزیده از ایران و توران، ایوان، میدان و کاخمشک، عبیر، تخت

برند. با خنجر آبگون سر او کشان تا محل اعدام میبندند و او را کشانآویخته و دستهایش را می 1هنگام مرگ برگردن او پالهنگ

روید. در طول زندگی ریزند. در محلی که خونش را میریزند گیاه فرّ سیاوشان میرا جدا کرده و خون او را در تشت زریّن می

های تازی گیرد، شامل: مُهر، تیغ، تخت، کاله، اسبکند. هدایایی که از پدرش میافراسیاب کسب میهدایای زیادی از پدرش و 

درم، دیبا، تاج زر، کمر زریّن و زمینی در کَوَرستان است. از جمله هدایایی 3 هایهمراه با زین پلنگ، خفتان جنگی، دینار، بدره

، تاج پر گوهر شاهوار، صد شتر 3زرّین ستام، شمشیر هندی، سیمین نیامهای تازی، کند، شامل: اسبکه از افراسیاب کسب می

های پر از یاقوت است.  یکی از مواردی که در نبرد فَرود بار زده، غالم و کنیز، درم، خلعت، کاله، دیبا، بدره های روم و جام

وران، به او اشاره شده است، زره سیاوخش فرزند سیاوخش و بیژن پهلوان ایرانی و همچنین نبرد بیژن و پالشان از پهلوانان ت

کند. چنانکه هنگام نبرد بیژن و است که بیژن پهلوان، هربار که به نبرد می رود به امید پیروزی در آن نبرد، آن را بر تن می

 پالشان این ابیات آمده است: 

 بدو گفت بیژن که: گر شهریار»

 بفرمان مرا بست باید کمر

 لیربیژن چنین گفت گیو دبه

 نباید که با او نتابی بجنگ

 پالشان چو شیر است در مرغزار

 بدو گفت بیژن: مرا زین سخن

 سلیح سیاوش مرا ده بجنگ

 بدو داد گیو دلیر آن زره

 بگو آشکارا که نام تو چیست»

 دالور بدو گفت: من بیژنم

 نیا شیر جنگی پدر گیو گُرد

  

 مرا داد خلعت بدین کارزار 

 برزم پالشان پرخاشگر

 که: مشتاب در جنگ این نرّه شیر

 کنی روز بر من درین جنگ تنگ

 جز او مرد جنگی بجوید شکار

 پیش جهاندار ننگی مکنبه

 پس آنگه نگه کن شکار پلنگ

 (.)همان« همی بست بیژن زره را گره

 که اختر همی بر تو خواهد گریست

 تنمبرزم اندرون پیل رویین

 (.1533 ،)فردوسی« هم اکنون ببینی زمن دستبرد

 

 

 نتیجه 

ساز اتفاقات سیاوخش از جمله پهلوانان مثبتی است که نام او در شاهنامه فردوسی آمده است و وجود او در شاهنامه زمینه

توان خصوصیات اخالقی و ظاهری سیاوش را اینگونه بیان کرد: دلیر و شود. با خوانش ابیات شاهنامه میبسیار تأثیرگذاری می

رویی و تمدیده، صادق و راستین، با حیا و با عزت نفس است و خصوصیات صوری او مواردی نظیر زیباچابک، مظلوم و س

وری و داشتن وسایل نبرد از جمله درع، کاله خود، سپر، خود زریّن، شمشیر، گرز، کاله، سنان، سپر، کوس، درفش، تیر سخن

کردند. مثال وانان دیگر بوده و هنگام نبرد از آن استفاده میخدنگ و تخت عاج است. زره او از مواردی است که مورد توجه پهل

کند بیژن هنگام نبرد با فرود و پالشان آن را بر تن کرده و به میدان نبرد رفته است. از جمله هدایایی که از پدرش دریافت می

درم، دیبا، تاج زر، کمر زریّن و  هایههای تازی همراه با زین پلنگ، خفتان جنگی، دینار، بدرشامل مُهر، تیغ، تخت، کاله، اسب

، شمشیر هندی، های تازی، ستام زرّینکند، شامل: اسبزمینی در کَوَرستان است. از جمله هدایایی که از افراسیاب کسب می

های پر از یاقوت های روم و جام، تاج پر گوهر شاهوار، صد شتر بار زده، غالم و کنیز، درم، خلعت، کاله، دیبا، بدرهنیام سیمین
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گیاه شده است و در فرهنگ و باور مردم ایران  –شود، تبدیل به ایزد انسان است. به دلیل مظلومیت و ظلمی که بر او روا می

رود و جاودانه گاه از بین نمیای از انوشه شدن نام این شخصیت است و اینکه درستی و صداقت هیچگیاه پر سیاوشان نشانه

 است.  

 

 کتابنامه

 ، تهران: علمی. از اسطوره تا حماسه )هفت گفتار در شاهنامه پژوهی((. 1533، سجاد )نلوآید

 ، تهران: چشمه. از اسطوره تا تاریخ(. 1531، مهرداد)بهار

 (. تاریخ ایران باستان، تهران: سمت. 1533، محمود)حریریان

 ، تهران: دانشگاه تهران. 12، ج لغت نامه دهخدا(. 1533اکبر )، علیدهخدا

 ، تهران: چشمه.های جهانی حماسهگنجینه(. 1533، ژرار )شالیان

 ، تهران: امیرکبیر. حماسه سرایی در ایران(. 1531، ذبیح اهلل )صفا

 ، تهران: نشر نی. هایی در شناخت هنر ایرانپژوهش(. 1531، احمد)جهرمیضابطی

 ، تهران: سپهر.5ج، فرهنگ عمید(. 1531، حسن )عمید

اهتمام جالل خالقی مطلق، دفتر دوم، تهران: مرکز (. شاهنامه، به1531، )فردوسی ابوالقاسم بن منصور بن حسن طوسی

 های ایرانی و اسالمی. پژوهش

 ، تهران: نشر بلخ. 2اهتمام فریدون جنیدی، ج(. شاهنامه، به1533، )فردوسی ابوالقاسم بن منصور بن حسن طوسی

 ، تهران: خوارزمی. سوگ سیاوش(. 1531، شاهرخ)مسکوب

 اهلل علیزاده، تهران: فردوس.اهتمام عزیز، بهفرهنگ فارسی(. 1531، محمد )معین

 

 

 

 مقاالت

 شاهنامه هایشخصیت فرماندهی منش و اخالقی های آموزه (. »1511، یحیی )حسینایی، محمد رضا و ایروانی

  . 111 – 151(، ص 1511، )بهار 11، شمدیریت نظامی، در: «)مطالعه موردی: داستان فرود سیاووشان(فردوسی

 . 32و  31(. اسطوره و نماد، ترجمه علیرضا حسن زاده، کتاب ماه هنر، ش 1531، ویکتور )ترنر

 های حماسه در حکومتی نظام و پهلوان رابطه) پارسی ادب و فرهنگ در پهلوانی و پهلوان»الف(. 1533، اشکان )پورتقی

 .31 – 35(، ص 1533، )پاییز 3، ش توسعه و بیمه، در: «(ایرانی کهن

 . 235 – 233، ص 11، ش نامه ایران، در: «سیاوش مادر هویت درباره نظری :نظری و گذری(. »1533، جالل )مطلقخالقی

(، ص 1531)بهار  35، ش آموزش زبان و ادب فارسیرشد ، در: «منش و کردارهای قهرمانان شاهنامه(. »1531، تقی )رفعت

13 – 11 . 

رشد آموزش ، در: («شاهنامه و کهن متون بنابر پهلوانی یواژه پیرامون گفتاری) پهلوانی مرام(. »1533، هایده )صیرفی
 . 1و  3(، ص 1533، )تابستان 23، شتربیت بدنی

، 21و  21، ش اصفهان انسانی علوم و ادبیات دانشکدهدر: ، «شاهنامه ترجمه و اصفهانی بنداری»(. 1531، محمد )فشارکی

 . 31 – 11ص 
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(، 1535، )تابستان 51، ش تعاون، در: «شاهنامه آرمانی انسانهای به نگاهی پهلوانانش و فردوسی (. »1535، کیومرث )فالحی

 . 32 – 33ص 

 
 

                                                           
ترین منابع تحقیق در رابطه با ای است که بنداری برای ترجمه شاهنامه از آن استفاده کرده است و یکی از با ارزششاهنامه، نسخهترین نسخه قدیمی 1

 (.1531)فشارکی، شاهنامه، ترجمه شاهنامه از بنداری اصفهانی، ادیب قرن هفتم هـ است
؛ سخت  مثل بت آزری»( 1533)معین، «شدهمنسوب به آزر جد مادری حضرت ابراهیم )ع ( یا عمّ او که آزر بتگر هم گفته »: بت آزری 2

 (.1533)دهخدا، «جمیل
 (.1533)دهخدا، «کنندبر در دشمن یها برای محافظت از اسلحهرا در جنگشود و آنای است که از زره آهنین بافته میجامه» :درع 5
 همان(.)سرنیزه و نیزه را میگویند سنان: 1
 همان(.)«فیروزه . فیروزج . سنگی معدنی گرانبها و آسمانی رنگ که انگشتری و زینت را بکاراست» :ی شاهوارپیروزه 3
 (.1533)معین، بندند و همان اسب را با آن بکشند: ریسمانی است که بر یک طرف از لگام اسب میپالهنگ 1
 همان(.)«ای از جامه و یا گلیم یا تیماج که طول آن از عرضش اندک بیشتر باشد و آن را پر از پول و زر کنندخریطه» :بدره 3

 همان(.)است، سفید و روشن است منسوب به سیم و نقرهو سیمین  غالف شمشیر است : نیام به معنای سیمین نیام 3
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