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Analysis of Correlated Structures of Siavash, Kaykhosrow and Forud
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Abstract
The story of Siavash in Shahnameh has been discussed more than any stories. Researchers
continually have discussed the structure and deep-structure of this story. Especially they have
tried to find a deep-structure in the story of Siavash that can explain the multiple structures in
this story. In this article we are going to explain the major structure of the story of Siavash based
on his diverse deep-structures so that we can able to explain the position and relation of Siavash,
Kaykhosrow and Forud in the big scheme of the story of Siavash. The results show the
determinant role of four deep-structures in genesis and narrative of the story of Siavash. Among
them, the myth of First Prototype of Human is the fundamental deep-structure in the major
structure of Siavash story and it plays a key role in genesis of other deep-structures in the big
structure of this story. Each of these deep-structures, with their multiple structures, have
effective function in shaping of major structure of the story of Siavash. All structures branching
from these deep-structures are so interrelated that caused the complexity of structure of the story
of Siavash.
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هاي سیاوش، کیخسرو و فرودتحلیل ساختار همبستۀ داستان

پناهیفردین حسین- تیمور مالمیر

دهیچک
دربـارة سـاختار و   ث و جـدل بحث شده است؛ اما همچنان بحشاهنامههاي دیگر دربارة داستان سیاوش، بیش از داستان

ساختی از داستان دست یافت که بتواند ساختارهاي متعـدد را تبیـین   ویژه آنکه باید به ژرفساخت آن ادامه دارد، بهژرف
هاي گوناگون تبیین شود تـا از طریـق   ساختدر این مقاله کوشش شده است ساختار کالن داستان سیاوش در ژرف. کند
نتـایج تحقیـق، نقـش    . هاي سیاوش، کیخسرو و فرود در طرح بزرگ داستان تحلیل شـود صیتجایگاه و نسبت شخ،آن

سـاخت مبتنـی بـر    از میان آنهـا ژرف . دهدساخت را در تکوین و روایت داستان سیاوش نشان میکنندة چهار ژرفتعیین
اوش اسـت کـه در تکـوین    هـا در سـاختار کـالن داسـتان سـی     سـاخت ترین ژرفاسطورة نمونۀ نخستین انسان از بنیادي

ها با ساختارهاي متعدد، جایگاه تأثیرگـذاري در  ساختهر یک از این ژرف. هاي دیگر نیز نقش اساسی داردساختژرف
اند شدهاي در هم تنیدهگونهبه هاساختهمۀ ساختارهاي منشعب از این ژرف. اندگیري ساختار کالن داستان داشتهشکل

. ختار داستان سیاوش انجامیده استکه به پیچیدگی سا

هاي کلیديواژه
هاي باروري، اژدهاکشیسیاوش، نمونۀ نخستین انسان، آشناسازي، آیین

ـ بیان مسئله 1
در این داستان، ساختارهاي متعددي وجود . ، تولّد سیاوش تا عروج کیخسرو استشاهنامهطرح کالن داستان سیاوش در 

هاي درون داستان انجام نشده است؛ بـه طـوري   سازي داستان براي زدودن آثار تعدد و نظیرههدارد و تالشی براي یکپارچ
در متـون پهلـوي   شـاهنامه جز به . توان گفت داستان سیاوش یک داستان نیست، بلکه ترکیبی از چند داستان استکه می

دربـارة کـاوس،   مینـوي خـرد  مطالـب  . دنیز شخصیت، ماجرا و کردارهاي مربوط به سیاوش با افراد دیگر آمیختگـی دار 
سـود کـاوس در   . دهـد کننـدة یکـدیگر نشـان مـی    صورتی است که ایـن سـه شـخص را تکمیـل    سیاوش و کیخسرو به
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همچنـین سـود کیخسـرو، کشـتن     . دژ اسـت دنیاآوردن سیاوش و سود سیاوش نیز در زادن کیخسرو و سـاختن کنـگ  به
کنـد و در آخرالزمـان یـاریگر    دژ را برپـا مـی  کیخسـرو، کنـگ  . اسـت افراسیاب و کندن بتکدة ساحل دریاچۀ چیچسـت  

در اینجـا سـیر ممتـدي از یـک     ). 45: 1364، مینوي خـرد (کردن آفریدگان براي رستاخیز خواهد بود سوشیانت در آماده
گر رسـد کـه بیـان   شود و در نهایت به کیخسرو مـی این سیر از کاوس شروع می. وظیفه یا خویشکاري واحد مطرح است

در این میان، نقش و شخصیت فرود نیز قابل توجه اسـت؛ ارتبـاط فـرود بـا     . ساختی این سه شخصیت استارتباط ژرف
تواند این مسئله همچنین می. یافتشاهنامهسیاوش و دو تن دیگر را باید در ساختار ویژة داستان فرود و سرنوشتش در 

دهنـدة یـک سـاختار    مجموع اینها نشان. یس در ساختار داستان باشدهدایتگر خواننده به نقش جریره و نسبت او با فرنگ
هـاي مختلـف در   جایگـاه آیینـی سـیاوش و تـداخل روایـت     . حال پیچیـده در داسـتان سـیاوش اسـت    کالن و در عین 

. اي به این داستان داده استپردازي سیاوش، ساختار پیچیده و چند الیهداستان

ـ پیشینۀ تحقیق2
اي مایـۀ اسـطوره  بن: صورت جداگانه موضوع تحقیقات پیشین قرار گرفته است از این قرار استي که بهاز جمله موارد

داستان و شخصیت سیاوش، رفتن از ایران، عامل تسلیم او در توران، هویت مادر او، رابطۀ او با پدر، نقـش افراسـیاب و   
هـاي  ادشاهی کیخسـرو و نقـش رسـتم در داسـتان    ویسه در زندگی و سرنوشت سیاوش و کیخسرو، مرگ فرود، پپیران

به تأمل و تحقیق شاهنامهاما همچنان حضور و جایگاه مؤثّر سیاوش و افراد دیگر خاندان او در ساختار . خاندان سیاوش
هایی مثل کیخسرو، کـاوس و افراسـیاب را گـزارش و تأویـل کـرده      مسکوب، داستان سیاوش و شخصیت. نیازمند است

و بـه  ) 65-67: 1351مسـکوب،  (پنـدارد  ان را از اساطیر آفرینش ایرانی و نبرد اهورا و اهریمن متـأثّر مـی  او داست. است
برخـی  ). 468: 1377بهـار،  (» اما به منشأ داستان پـی نبـرده اسـت   «کند، تسلیم تقدیرگونۀ سیاوش در پایان کار توجه می

محقّـق و همکـاران،   (انـد  هـاي یونـانی همسـان دانسـته    تراژديمحقّقان با تمرکز بر عناصري از داستان سیاوش، آن را با 
هاي ایرانی دیگر مثل کیومرث و سـیامک و پسـران   که ساختارهاي مشابه داستان سیاوش در داستانحالی ، در )2: 1389

ـ  . فریدون نیز تکرار شده است ی اهمیـت  اگر این ساختارها تراژدي باشد، چرا فقط یکی از آنها این همه در فرهنـگ ایران
شده است؟ هاي خاص اجرا مییافته است و با آیین

اش، پرهیـز و  بخش اول، داستان عشق یک مادر ناتنی به پسرخوانده: داندبهار، ساختار داستان سیاوش را دو بخش می
اي بـه  زادهبـردن شـاه  بخش دوم، داستان پنـاه . امتناع پسرخوانده از درخواست او و توطئۀ نامادري علیه پسرخوانده است

شدن او به فرمان پادشاه انگیزي دیگران علیه او، کشتهشدنش در آنجا، فتنهسرزمین دشمن، شهرت و محبوبیت او و داماد
شناسی، بخش نخسـت را بـه   بهار با توجه به شواهد باستان). 44-45: 1374بهار، (آنجا و روییدن گیاهی از خون اوست 

از متـأثر سـاختی نیـز داسـتان سـیاوش را در     و از نظـر ژرف ) 45: همـان (دانـد  تعلّق مـی دورة تمدن ایرانی ماوراءالنهر م
هاي بر یافته؛ اما علی حصوري با تمرکز)420: 1387بهار، (داند ویژه ایشتر و تموز میالنهرین بههاي باروري در بینآیین

پذیرد و معتقد است اسـطورة  النهرین را نمیي بینهاشناسی، دیدگاه تأثیرپذیري اسطورة سیاوش از آیینتاریخی و باستان
صـورت مسـتقل رواج   هاي بسیار کهن آسیاي مرکزي است که به سیاوش و شکل آیینی آن، یعنی سوگ سیاوش از آیین

: 1378حصـوري،  (شـده اسـت   سیاوش در ادوار کهن، ایزدي بوده است که در آسیاي مرکزي تقـدیس مـی  . استداشته 
داند و معتقد است با توجه به آنکه در روایات زرتشـتی  کیا نیز سیاوش را از ایزدان نباتی نمیخجسته). 47ـ49و 16ـ17
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-28: 1388کیـا،  (است، نباید داستان سیاوش را به خارج از مرزهاي فرهنگی ایران نسـبت داد  ایزد باروري وجود داشته
اي موجود در داستان سـیاوش را بـا کارکردهـاي داسـتان     مطلق نیز با رویکرد دیگري، کارکردهسرکاراتی و خالقی). 27

خـالقی مطلـق،   (؛ )108: 1378سـرکاراتی،  (انـد  هاي نخستین انسان هستند، همسان دانسـته کیومرث و جمشید که نمونه
را جعفري نیز بر مبناي پیرنگ داستان و به پیروي بهار، داستان سیاوش در شاهنامه از تولّد تا مـرگ او  ). 99ـ104: 1372

جعفـري،  (شـدن او  از تولّد سیاوش تا ترك وطن و از حضور سـیاوش در تـوران تـا کشـته    : داندمشتمل بر دو اپیزود می
سازي برخی عناصر اپیزود اول بـا عناصـر درام و برخـی عناصـر اپیـزود دوم بـا عناصـر        جعفري با همسان). 98: 1391

او همچنـین بـر مبنـاي    ). 105: همان(داند ستان تراژیک میتراژدي، بخش نخست را داستان دراماتیک و بخش دوم را دا
سـیاوش و  : هاي اساطیري داستان سیاوش، این داستان را متشکّل از سه قصه دانسـته اسـت  مایههاي داستانی و بنپیرفت

وطـن  سودابه که از تولّد سیاوش تا رستاخیز او در قالب کیخسرو است، سیاوش و کاوس که از حملۀ افراسیاب تا ترك
ترتیـب در سـه   این سه قصـه بـه  . شدن اوستسیاوش است و سیاوش و افراسیاب که از ورود سیاوش به توران تا کشته

تـرین  هـا از مهـم  ایـن نظریـه  ). همان(گنجند می» حسادت و سعایت«و » جوانمرگی«، »مرگ و رستاخیز«اي مایهواحد بن
ویـژه آراي  هـاي پیشـگام، بـه   سیاوش بیشتر متأثّر از پـژوهش تحقیقات بعدي دربارة. هاي اسطورة سیاوش استپژوهش

، رضـایی  101-116: 1389شـکیبی ممتـاز،   : تـوان ایـن مـوارد را نـام بـرد     است، از جملۀ این تحقیقات مـی مهرداد بهار
ئمی، و قـا 93-108: 1389، فاضـلی و کنعـانی،   1-8: 2006ونـد و نصـراهللا،   ، آیینه57-83: 1390زاده، ارژنه و گلیدشت
1389 :83-81 .

ها و اهداف تحقیقـ پرسش3
نظریات مختلف دربارة داستان سیاوش، بیانگر ساختار پیچیدة این داستان است؛ به طـوري کـه هـر یـک از محقّقـان بـا       

ین هاي اصلی، آن است که با توجه به اپرسش. اندهاي خاصی رسیدهاستناد به عناصر معناداري در این داستان به استنباط
هـاي گونـاگون،   بـا وجـود روسـاخت   . شودهاي متعدد، ساختار کالن داستان سیاوش چگونه تبیین میساختارها و داللت

هـاي  توان ساختار مرکزي داستان را معین کرد تا از طریق آن بتوان چگونگی و سبب پیوسـتن برخـی داسـتان   چگونه می
تبیین کرد؟ در این مقاله با تفکیک و تحلیل ساختارهاي داستان فرعی را در داستان سیاوش به صورت یک خاندان ویژه، 

هاي سیاوش، کیخسرو و فـرود را در طـرح   شود تا بتوان جایگاه و نسبت شخصیتها ارائه میسیاوش، پاسخ این پرسش
ـ  . هـا روشـن کنـیم   و ساختارها و موضـوعات متفـاوت داسـتان را بـا دیگـر داسـتان      بزرگ داستان تبیین کرد  ن نمونـۀ ای

.موضوعات، وجود دو زن، دو فرزند و مرگ یکی از آنان، فرود و عروج دیگري و کیخسرو است

ـ ساختار کالن داستان سیاوش 4
ها، عناصر مکان ، شخصیت...داستان سیاوش از یکسو مجموعۀ رویدادها مثل عشق، توطئه، آزمون، سفر، ازدواج، مرگ و

از سـوي دیگـر مثـل هـر     . دهندرا در این متن روایی تشکیل می) fabula(مجموع، وجه داستانی و جز اینهاست که در
بـر انتقـال از وضـعیتی بـه     ) 153: 1391پـرینس،  (بـودن آن  نظر از عناصر مختلف، وجه بنیـادین روایـی  روایتی، صرف 

ن روایـی، یـک   در ایـن مـت  . گیرندها، متن روایی داستان سیاوش را دربرمیمجموع این مؤلّفه. وضعیت دیگر مبتنی است
یـافتن نـزد   رفتن سیاوش به زابلستان و تعلیم: استدر نظم معناداري قرار گرفته) function(زنجیرة خطّی از کارکردها 
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شدن در تـوران، بازگشـت فرزنـد او،    رستم، بازگشت به خانه، رفتن به توران، ازدواج با دختران پیران و افراسیاب، کشته
ایـن  . رسیدن کیخسرو و سرانجام رفتن او از این دنیا و عالوه بر آن ماجراي مـرگ فـرود  ی کیخسرو، به ایران، به پادشاه

در . انجامـد ناچار به ایجاد وضعیت جدیدي میاین انتقال به. کارکردها بر انتقال از وضعیتی به وضعیت دیگر، مبتنی است
این مسئله کـه  . ی از وضعیت پیشین، مبتنی استاي، این انتقال در هر نظام آیینی و روایی بر گسستگساخت اسطورهژرف

کنـد؛ اصـل مهمـی کـه در آن،     سازي بشر است به مبناي معرفتی عمیقی اشـاره مـی  پردازي و اسطورههاي روایتاز بنیان
تـرین  مـرگ از مهـم  ). 59: 1386الیـاده،  (تحول بنیادین تنها در گرو نابودي وجود پیشـین و تولّـد وجـود نـوین اسـت      

مرگ در داستان سیاوش، نقطـۀ اصـلی تحـول و دگرگـونی     . گسستن از وضعیت پیشین یا وضعیت اولی استهاي شکل
آفرینـی قهرمـان دیگـر،    اي را براي ایجاد وضعیت جدید و نقـش در این داستان، مرگ یک قهرمان، زمینه. کنشگران است

سـاز و کـار مـرگ، انتقـال از     . شـود عث میبه عبارت دیگر، مرگ یک کنشگر، ظهور کنشگران جدید را با. کندفراهم می
. توان هستۀ مرکزي در ساختار کـالن داسـتان سـیاوش دانسـت    وضعیتی به وضعیت دیگر و ظهور کنشگران جدید را می

بایـد توجـه داشـت کـه     . خیـزد وجود ساختارهاي متعدد در این داستان، بیشتر از جایگاه پویاي هستۀ مرکـزي آن برمـی  
اصالت روایـی و آیینـی سـیاوش، قـدمت     . تواند بقا و تأثیرگذاري آن را تضمین کندد زیادي میاصالت یک روایت تا ح

هـاي مختلفـی در ایـن داسـتان     سـاخت گیري و تـداخل ژرف بسیار کهن آن و نقش پویاي هستۀ مرکزي داستان به شکل
ناسـازي را اسـتخراج کـرد و از    هـاي آش ساخت مبتنی بر آیـین توان ژرفدر داستان سیاوش از یکسو می. انجامیده است

همچنـین پیچیـدگی نهفتـه در روایـت ایـن داسـتان،       . هاي باروري دست یافتساخت مبتنی بر آیینسوي دیگر به ژرف
هـا از  سـاخت هـر یـک از ایـن ژرف   . کنـد ساخت مبتنی بر اسطورة اژدهاکشـی را آشـکار مـی   هایی از وجود ژرفنشانه

تنهایی دربردارنـدة همـۀ   نکتۀ شگفت آنکه داستان سیاوش به. اي استهاي اسطورهپردازيساختارهاي بنیادین در روایت
. ها منشأ ساختارهاي متعـددي در داسـتان سـیاوش اسـت    ساختهاي اصلی است و هر یک از این ژرفساختاین ژرف

شده ا مرزهاي تفکیکتوان میان آنهکه نمیهاي مختلف، طوري در هم تنیده شده است ساختهمۀ این ساختارها با ژرف
ادعـاي  . در ظاهر، مخاطب با یک روایت بسیار پیچیده و بدون یک ساختار مشـخّص مرکـزي مواجـه اسـت    . ایجاد کرد

تـري از  تـر و بنیـادي  سـاخت کـالن  تـوان امیـدوار بـود کـه ژرف    یابی به ساختار نهایی، سخن گزافی است، اما میدست
. تـري اسـت  ارز، نشانگر وجـود سـاختار کـالن   یرا وجود ساختارهاي همهاي موجود دیگر به دست آورد؛ زساختژرف

.بنابراین واضح است که ساختار این داستان در وجه بنیادینش بر اسطورة نمونۀ نخستین انسان مبتنی است
نگـاهی بـه  . ها در روایات بشـري اسـت  ترین اسطورههاي برخاسته از آفرینش نمونۀ نخستین انسان از بنیادياسطوره

هـا از سـاختار نسـبتاً    دهد که ایـن روایـت  نشان می) 64-170: 1383رضایی، (اساطیر آفرینش نخستین در سراسر جهان 
پدیدآمـدن  . نمونـه و ایجـاد آفریـدگان بعـدي از کالبـد اوسـت      کنند که مبتنی بر مرگ یا نابودي پیشهمسانی پیروي می

هـاي ایرانـی، پـس از مـرگ دو     کـه در روایـت  همچنـان  . نمونه، وابسته اسـت آفریدگان و وضعیت جدید به مرگ پیش
مـزدا بـه وجـود آمدنـد     ها و آفریدگان دیگر اهورهنمونۀ نخستین یعنی کیومرث و گاو یکتاآفریده از کالبد آنها انسانپیش

ونـه و  نم، مـرگ پـیش  شـاهنامه بـودن روایـت   با توجه به متـأخّر شاهنامههاي در داستان). 65-66: 1390فرنبغ دادگی، (
صورت ایجاد نسبت پـدر و پسـري و   این تغییر به . شوداي مشاهده میآمدن آفریدگان از پیکر او به شکل تغییریافتهپدید

سـن، ایـن سـاختار را در    کریستن. شودیافته یعنی نسبت برادري است، سپس مرگ یکی از آنها روایت میشکل تحولبه 
امـا نگـاهی بـه سـاختار     ). 1377سـن،  کریسـتن (ید بررسی کرده است هاي کیومرث، هوشنگ، طهمورث و جمشروایت
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هـا  اي از ایـن داسـتان  تـوان همـین سـاختار را در مجموعـۀ گسـترده     دهد که مینشان میشاهنامههاي بنیادین در داستان
ي ظهـور  اي بـرا در داستان سیاوش، مرگ قهرمان در تـوران، سـبب و انگیـزه   ). 202-207: 1387مالمیر، (استخراج کرد 

یـافتن ایـن کالبـد    یافتـۀ سـیاوش اسـت و بـراي هسـتی     کیخسرو در واقع شکل تکامـل . یافته استقهرمان برتر و تکامل
. نمونه ضروري استیافته، مرگ پیشتکامل

هـایی از  میان روایتايها، رشتۀ ارتباطی نامرئیساخت تعداد فراوانی از روایتاسطورة نمونۀ نخستین انسان در ژرف
علیزاده و آیدنلو اسطورة نبرد پدر و پسر را در دو داستان رستم و سهراب . نرها و موضوعات مختلف ایجاد کرده استژا

پژوهشـگران،  ). 196-204: 1385علیـزاده و آیـدنلو،   (انـد  مقایسه کردهتذکرة االولیاو داستان ابراهیم ادهم و پسرش در
اند، اما از تحلیـل علّـت شـباهت دو داسـتان     حماسی و عرفانی ذکر کردههاي دیگري از تقابل پدر و پسر در متون نمونه

حـالی  ایـن در . اندـ حماسی نبرد پدر و پسر دانستهاياند، جز آنکه مبناي اشتراك را وجود الگوي اسطورهچیزي ننوشته
هـا مبتنـی   این روایـت ساخت مشترك اسطورة نمونۀ نخستین در ها بر وجود ژرفاست که اشتراك ساختاري این روایت

هـاي متنـوع   نبـرد پـدر و پسـر بـه شـکل     شاهنامه،در . است و الگوي نبرد پدر و پسر نیز بر مبناي آن شکل گرفته است
. همین طرح یعنی مرگ پدر یـا پسـر اسـت   شاهنامه،اي اساسی مبناي بخش اسطورهطور به . شوددیگري نیز مشاهده می

هـاي  سـاخت داسـتان  در ژرف. یابداي شبیه به تراژدي میاست، اما مرگ پسر، مایهمرگ پدر، بیشتر جریان عادي زندگی
. آیـد شود و در نتیجۀ مرگ پدر، پسر به وجـود مـی  مبتنی بر اسطورة نمونۀ نخستین براي ایجاد و آفرینش، پدر کشته می

خویشـکاري و وظیفـۀ   . شودزیده میپسر به جاي پدر به پادشاهی برگ. اي یافته استکارکرد سیاسیشاهنامهاین الگو در 
اصالً تا پدر نمیـرد  . با وجود پسر، جایی براي حضور و تداوم زندگی پدر نیست. کردن براي ایجاد پسر استپدر، زندگی

دهـد تـا   یافتۀ خواب نمونۀ نخستین انسان است، رخ مـی سبب غفلت او که شکل تغییرمرگ پدر به . آیدپسر به دنیا نمی
این مسئله، گناه، ضـعف و یـا   . شدة او، فرزندش به دنیا آیدتکّه غلبه یابد، او را بشکند و از شکسته یا تکّهاهریمن بر او 

بازتاب دیگري از ضرورت وجود و هجوم اهریمن براي کشتن نمونۀ نخستین «کند و غفلت ابتدایی قهرمان را توجیه می
نیـز تـوجیهی بـراي مـرگ     ... اهریمن، ضحاك، افراسـیاب و حضور ضد قهرمان مثل). 204: 1387مالمیر، (» انسان است

غـرور و  : هـاي مختلفـی آمـده اسـت    در شاهنامه، عنصر غفلت مقدر قهرمان به شـکل ). 204-205: همان(قهرمان است 
تدبیري نـوذر، غفلـت و خـامی سـهراب، غفلـت سـیاوش در       نخوت جمشید، غفلت ایرج از توطئۀ برادران، ضعف و بی

. اسیاب و شیفتگی اسفندیار به قدرتاعتماد به افر
به تکثیر نیروهـاي اهـورایی   ) البتّه با علم اهورا(در ثنویت زرتشتی، نبرد اهریمن با اهورا براي مبارزه با نیروهاي اهورا 

زمینۀ اصلی نبرد اهریمن و تاریکی با اهورا و روشـنی بـر اخـالق مبتنـی     ). 54ـ51: 1390فرنبغ دادگی، : ك.ر(انجامد می
مزدا همچون پدري است که فرزند خود را براي تـداوم خلقـت بـا ایجـاد شـرایط قربـانی در       در وجه دیگر، اهوره. ستا

پس از . او خلقت تداوم یابدکند که اهریمن، این موجود نیک را قربانی کند تا با قربانیدهد و کاري میقربانگاه قرار می
آیند و با اهریمن و نیروهاي اهریمنی مبارزه ندان یا انسان نوعی به وجود میشدن او، فرزتکّه مرگ نمونۀ نخستین از تکّه

صـورت  کند، امـا شـکل قبلـی نیـز بـه      نبرد از قالب پدر و پسر به نبرد نیروهاي نیکی با نیروهاي بدي تغییر می. کنندمی
صلی، نزدیک اسـت و مبنـاي اخالقـی    در جاهایی که این نبرد به شکل ا. یابدناخودآگاه با همان الگوي اصلی، تداوم می

میـرد و همـین مـرگ پـدر و     شود، اما در شکل عادي و مبتنی بر کارکرد سیاسی اسطوره، پدر مییابد، پسر قربانی میمی
بـا وجـود ایـن،    . گیرددهد و جنگ بر سر قدرت شکل میکارکرد سیاسی، نبرد را از پدر و پسر به میان برادران سوق می
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شود، مثل داستان پسران فریدون که نبرد آنان بـر سـر   ها تکرار میاصلی همچنان در این نوع داستانبرخی عناصر الگوي
همچنین طرفداري فریدون از ایرج و هشدار به او بـراي درك کینـۀ بـرادران و انتقـام     . قدرت در زمان زندگی پدر است

در . دیگري از تـدوام نبـرد پـدر و پسـر اسـت     فریدون از پسرانش، سلم و تور به سبب مرگ ایرج از همین نوع و شکل 
شود که البتّـه بـه کمـک    در داستان دیگري، فریدون نیز از جانب برادرانش دچار سوء قصد میشاهنامههاي برخی نسخه

در ساختار اسطوره، این مـرگ بـه پـدر فریـدون     ). 251/1: 1374فردوسی، (شوند یک نیروي ایزدي، برادران او ناکام می
سـپس  . کشـد رسد؛ یعنی ضحاك، نماد نیروهاي اهریمنی، پدرش را میاو با مرگ پدرش به قدرت می. استمنتقل شده 

. خواهی هوشنگ نیز پیرو همین الگوستمرگ سیامک و کین. گیردشود و انتقام او را میفریدون زاده می
نمونـۀ بـارز آن در   . روایت شـده اسـت  صورت نبرد میان برادران الگوي نبرد پدر و پسر، گاهی به شکل تغییریافته به 

تـري از ایـن سـاختار    مراتب پیچیدهشکل به،در داستان سیاوش. شدن ایرج است، تقابل پسران فریدون و کشتهشاهنامه
هاي قابل تأملی بـا  داستان فرود از نظر ساختاري شباهت. توان یافتاین ساختار را در داستان مرگ فرود می. وجود دارد

هاي کیانیان در پیکـرة اولـی حماسـۀ    دانستن داستانترحمیدیان تنها با فرضیۀ کهن. یی مثل رستم و سهراب داردهاداستان
-283: 1383حمیـدیان،  (شدن فرود، الگوبرداري شده است ملّی، معتقد است که داستان رستم و سهراب از داستان کشته

دهد که قرارگرفتن ناگهـانی  اسطورة ایسلندي بالدر، احتمال میمختاریان نیز با تطبیق ساختاري اسطورة سیاوش با ). 281
کشـیدن اسـبان و دارایـی او    انگاري با رویداد مرگ همسر بالدر و به آتشداستان فرود در کنار داستان سیاوش از همسان

: 1389تاریان، مخ(شدن فرود، اسبان و قلعه را به آتش کشید و خودکشی کرد شود؛ چون جریره نیز هنگام کشتهناشی می
کشـیدن اسـبان و   کشیدن اسبان و قلعه و خودکشی جریره از نظر ساختاري با مرگ همسر بالدر و بـه آتـش  به آتش). 97

مقایسۀ دو یا چند شخصیت یا کارکرد با هـم، بـدون درنظرداشـتن سـاختاري کـه در آن جـاي       . دارایی او ارتباطی ندارد
تان بالدر روایت هر چند ناقصـی از اسـطورة ایـزدان شهیدشـونده اسـت، امـا در       داس. رسداند به نتیجۀ مناسبی نمیگرفته

هـاي بـاروري   سـاخت آیـین  کشیدن اموال در داستان فرود بـا ژرف ساختار داستان فرود چنین شواهدي نیست و به آتش
.ارتباطی ندارد

تان مـرگ فـرود را بـر توطئـۀ     هاي اخالقی در تفسـیر روایـت اسـطوره، داسـ    گذاريبرخی محقّقان با تمرکز بر ارزش
اش کـه همـان بـرادر اوسـت بـه      به این صورت که کیخسرو براي حذف رقیب سیاسی. اندکیخسرو علیه او مبتنی دانسته

: 1387باالزاده، (فرستد تا با این ترفند، فرود را از میان بردارد سوي توران به منطقۀ کالت میبهانۀ لشکرکشی، سپاهی به
سـاخت اسـطورة فـرود راهنمـا     تواند به شناخت ژرفچنین دیدگاهی نمی). 59: 1392ارژنه، دشترضایی(؛ )142-128

شناسـانه بـه مبـاحثی    اسطوره با رویکرد هستی. اي کارایی نداردهاي اسطورهگذاري اخالقی در روایتباشد، چون ارزش
خت مبتنی بر اسـطورة نمونـۀ نخسـتین    ساداستان فرود با داشتن ژرف. چون خدا، انسان، جهان و آفرینش معطوف است

انسان، شـکل دیگـري از نبـرد بـرادران اسـت، امـا نبـرد بـرادران در ایـن داسـتان را نـه بـر اسـاس تفسـیر اخالقـی و                
در داسـتان فـرود در کنـار    . تـوان تبیـین کـرد   اي داستان، میتاریخی، بلکه بر مبناي ساختار اسطورههاي شبهسازيفرضیه

ساخت آن وجود دارد؛ یعنی مـرگ پـدر کـه سـیاوش     ، همچنان بازتابی از نسبت پدر و پسر در ژرفوجود تقابل برادران
در الیۀ دیگري از داستان، مرگ فرود از مقـدمات تـداوم   . است، پیشتر رخ داده است و زندگی پسر را موجب شده است

جایگاه آیینـی کیخسـرو در   . ل شده استنمونه به برادر یعنی فرود، منتقدر این ساختار، مرگ پیش. حیات کیخسرو است
متون زرتشتی باعث شده است که تقابل دو روایت فـرود و کیخسـرو در سـاختار داسـتان بـه تـداوم روایـت کیخسـرو         
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به این صورت که نبـرد بـرادران، سـیاوش و    . پذیر استاین الگو به تقابل کیخسرو و فریبرز نیز تا حدي تعمیم. بیانجامد
ابقۀ کیخسرو و فریبرز براي تصاحب قدرت و شکل معقول آن به صـورت گشـودن دژ بهمـن نمـود     فریبرز در قالب مس

. کنداي آن را کمرنگ میساخت اسطورهگیرد و ژرفریخت سیاسی به خود میشاهنامهالبتّه این تقابل در . یافته است
فرود و نیز کیخسرو یا سـیاوش و  ساختی کیخسرو و اي داستان، جایگاه کاوس در تقابل ژرفساخت اسطورهدر ژرف

جایگاه نظارتی کاوس در داستان نبرد بـرادران،  . فریبرز، همسان با وظیفۀ نظارتی فریدون در نبرد پسران، قابل تأمل است
هـاي کیـومرث، سـیامک،    توان الگوي موجـود در روایـت  در این داستان می. شکل دیگري از ضرورت مرگ فرزند است

مرگ فرزنـد بـه   : شودها، کارکردهاي مختلفی دیده میدر این روایت. و منوچهر را ردیابی کردهوشنگ و فریدون، ایرج
اي از قهرمـان  آفرینی پـدر در غیـاب فرزنـد شهیدشـده، تولّـد فـرد یـا نـواده        دست ضد قهرمان یا نیروي اهریمنی، نقش

ها در داستان کـاوس، سـیاوش و کیخسـرو    این کارکرد. خواهی قهرمان نورسیده از قاتالن پدر یا جدششهیدشده و کین
گیـري روایـت داسـتان سـیاوش     کنندة اسطورة نمونۀ نخستین انسان در شکلنیز تکرار شده است و بیانگر جایگاه تعیین

بهـار و دوري آن از رنـج و درد و بـدي شـده اسـت      ساختن کاوس در البرز با وصفی که دربارة هواي همیشهکاخ. است
ایـن کـاخ شـباهتی بـه     . ساختی دیگر در ساختار کالن داستان سیاوش اسـت از پیوندهاي ژرف) 93/2: 1386فردوسی، (

ویژه با دقّت در گزارش طبري ساختی کاوس و سیاوش است، بههاي پیوند ژرفو از نشانه) 309/2: همان(دژ دارد کنگ
بفرمود تا گرداگرد آن «: توان دریافتمیکرد به درازاي هفت فرسنگ این نکته رااز شهرساختن کاوس در البرز با نام کی

اي کردند رویین و یکی برنجین و دیگري از مس و چهارم از زر و دیگري از نقره و هر خواسته کـه او را  شهرستان، باره
دژ کـه  ، کنـگ روایـت پهلـوي  و بنـدهش در ). 436-437: 1389طبـري،  (» بود اندر آنجا بنهاد و دیوان را پاسبان آن کرد

؛ )138: 1390فرنبـغ دادگـی،  (نشـاند  یاوش است در میان آسمان و زمین قرار دارد و کیخسرو آن را به زمین میساختۀ س
دژ گرد نمونـۀ زمینـی شـهر آسـمانی کنـگ     اي، سیاوشبهار معتقد است که از نظر اسطوره). 327: 1390، روایت پهلوي(

پردازي در روایت). 263-267: 1357بهار، (مستقر کرد است که میان آسمان و زمین معلّق بود و کیخسرو آن را در زمین
یافتن این شهر در زمین بوده است کـه بعـدها بـه    گرد در واقع صفت این شهر آسمانی و یا محلّ استقرارداستان، سیاوش

بـر  دژ شـدن کنـگ  ها از سـاخته در برخی روایت). 266-267: همان(ها تغییر یافته است شهر مستقل و جدایی در روایت
. توان آن را با کاخ کاوس در البـرز مقایسـه کـرد   که می) 264: همان(نایافتنی سخن رفته است فراز یک کوه بلند و دست

هاي کاوس، سیاوش و کیخسرو اسـت کـه دربـارة کـاوس و سـیاوش یـا       ساختی شخصیتهمۀ اینها بیانگر ارتباط ژرف
. نمونه به پسر منتقل شده استکیخسرو، مرگ پیش

تـوان  نیـز مـی  شاهنامههاي دیگري از ییریافتۀ نبرد برادران بر اساس الگوي نمونۀ نخستین انسان را در داستانشکل تغ
بـرادر جمشـید، اسـپیدور بـا     : آمـده اسـت  بنـدهش در . شـود در داستان جمشید نیز نبرد برادران تکرار می. مشاهده کرد

نمونـه بـه   اي، مـرگ پـیش  در این روایت اسـطوره ). 149: 1390فرنبغ دادگی، (دهاك همراه شد و جمشید را کشت اژي
کـه پـیش از جمشـید نیـز     نمونه در کالبد برادر دیگر است، همچنـان  صورت مرگ برادر آمده است و تداوم حیات پیش

هاي نخستین انسان در اساطیر ایرانی است تهمورث از نمونه. نمونه به تهمورث، برادر جمشید، منتقل شده بودمرگ پیش
شدن او به دست اهریمن سخن رفتـه اسـت   هاي کهن از مرگ و بلعیدهدر روایت). 163ـ280: 1393سن، کریستن: ك.ر(
دادن اهـریمن توانسـت جسـد    بـا فریـب  ) 327-333: همـان (هاست نمونهتا اینکه جمشید که خود از پیش) 233: همان(

). 233-234: 1393سن، کریستن(؛ )108: 1383هینلز، (تهمورث را از بدن او بیرون کشد 
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هـاي پـیش   با وجود این که در روایت. تبیین داستان اسکندر، برادر دارا نیز شکل دیگري از همین الگوي بنیادین است
، مینـوي خـرد  (؛ )49: 1391، هـاي ایـران  شهرسـتان : ك.ر(از اسالم، اسکندر شخصیت منفور و پلیدي معرّفی شده است 

الیاده به این مسئله تصریح دارد که در . از اسالم به یک نماد برین و متعالی تبدیل شدهاي پس، اما در روایت)23: 1364
هاي ایرانی ـ غربی قرون وسطی و رومانیایی با تأثیرپذیري از اساطیر سنّتی و تقریر مجدد آنها بـا یـک بیـان نـو،      روایت

ایـن دسـتگاه   ). 173-175: 1376الیـاده،  (پردازي شده اسـت  هاي او متناسب با آن فرهنگ خاص روایتاسکندر و کنش
یابـد  ها، اسکندر جنبۀ پیامبري مـی که گاهی در برخی روایتکند تا آنجا تبلیغی عظیم اسکندر و جانشینان او را تأیید می

هاي ایرانی، داستان اسکندر از یکسو بر مبناي الگـوي آشناسـازي قهرمـانی و از سـوي     در روایت). 166: 1363نظامی، (
هر چنـد از قتـل دارا مبرّاسـت، امـا     شاهنامهاسکندر در . بر مبناي اسطورة نمونۀ نخستین انسان، روایت شده استدیگر

اي بـدون آنکـه اسـکندر را بـه     طرز هوشمندانهپردازي بهاین شیوة روایت. مرگ دارا نتیجۀ حملۀ اسکندر به ایران است
براي این منظور، ابتـدا از طـرح آشناسـازي    . انسان ساخته شده استکشی متّهم کند بر مبناي اسطورة نمونۀ نخستین شاه

شدن قهرمان یعنـی  راندن ناهید از ایران به روم و تولّد اسکندر از ناهید در روم، صورت دیگري از رانده. انداستفاده کرده
القـۀ قیصـر روم بـه او،    شود و به سبب شایستگی فراوان و عاسکندر در آنجا بزرگ می. اسکندر به سرزمین بیگانه است

دارا بـا توطئـۀ دو   . دهـد کند و دارا، برادر ناتنی خود را شکسـت مـی  مدتی بعد به ایران حمله می. شودجانشین قیصر می
دارا در لحظات آخر عمـرش پـس از   . برندسرانجام، دارا و اسکندر به برادریشان پی می. دارداي برمیوزیرش زخم کاري

پـردازي بـر   ایـن سـبک روایـت   ). 524/5-561: 1386فردوسـی،  (سـپارد  دشاهی ایران را به او میپنددادن به اسکندر، پا
نمونه به دارا منتقل شده است و اسکندر در جایگـاه بـرادر   اسطورة نمونۀ نخستین انسان مبتنی است که در آن مرگ پیش

ایـن الگـو،   . دهـد به حیاتش ادامـه مـی  تریافتهاو یا شکل دیگري از پسري که جانشین پدر شده است، به صورت تکامل
خـواهی اسـکندر از   ساختی به صورت کینهاي او به لحاظ ژرفگشاییجهان. کنداعمال اسکندر پس از دارا را توجیه می

. اهریمنان و قاتالن است

هاي آشناسازي ـ ساختارهاي مبتنی بر آیین5
هـایی گفتـه   ها، هنجارهـا و آیـین  ذار، همه به مجموعۀ آزمونهاي تشرّف و گ، پاگشایی و آیین)Initiation(آشناسازي 

از . رسـد گیرد و به بلوغ فکري، جسـمی و روحـی مـی   شود که طی آن فرد از دوران پیشین یا دوران خامی فاصله میمی
ز دورشـدن ا : تـوان اشـاره کـرد   ها و جوامع مختلف به ایـن مـوارد مـی   ترین آداب مراسم آشناسازي در میان فرهنگمهم

ها، نبردها، تحمل گرسنگی و تشنگی و یادگیري اسرار و رموز آیینی قبیلـه  خانواده، گذراندن مراحل دشواري از خشونت
هـاي  در برخـی آیـین  . یافته بـه میـان جامعـه   زیر نظر راهنمایانی با خصوصیات ویژه و سرانجام بازگشت قهرمان تشرّف

برد با حیوانات درنده و حتّی نبـرد بـا افـرادي از دشـمنان قبیلـه ملـزم       هایی چون نآشناسازي، نوآموز به گذراندن آزمون
آمـوز خـود را بـه    گـاهی نـو  . انجامد که جنبۀ آیینی داردها و نبردها به خشم و شوریدگی قهرمان میاین آزمون. شودمی

مرحلـۀ آخـر، بازگشـت    ). 161: 1368الیاده، (همانی با حیوان درنده است آورد که نماد اینصورت خرس یا گرگ درمی
هاي آشناسازي، یعنـی انتقـال از   کارکرد بنیادین آیین. یافته در جایگاه قهرمان و ابرمرد به میان جامعه استآموز تشرّفنو

یافته وابسته است و آشناسـازي، آیینـی   به مرگ آیینی فرد و تولّد دوبارة او در وضعیت تکاملوضعیتی به وضعیت دیگر 
هـا کشـته   در برخی جوامع، باور بر این بـود کـه فـرد در جریـان آیـین     . نوآموز و تولّد دوبارة اوستبراي کشتن نمادین 



27/هاي سیاوش، کیخسرو و فرود تحلیل ساختار همبسته داستان

چایدسـتر،  (؛ )680: 1389بیـتس و پـالگ،   (؛ )36،39،42: همـان (کنند اش براي او سوگواري میشود و حتّی خانوادهمی
فرسـتد  د و دوباره او را از دهـانش بیـرون مـی   خوراي نوآموز را میدر شکل کهن این باور، موجود بلعنده). 102: 1380

صـورت  ها به این موجود بلعنده، شکل بسیار کهن راهنماي نوآموز است که در برخی آیین). 45،192-44: 1368الیاده، (
نمایش نوآموزان در وضعیت شبیه بـه  . خدا یا خدایان قبیله و در برخی دیگر به شکل هیوال یا کرکودیل نمود یافته است

و تغییـر نـام نوآمـوز    ) 797-798: 1383فریـزر،  (، نمایش نمادین تولّد دوبارة نوآموز از مادر )48: همان(عیت جنین وض
. از جمله مناسک بیانگر تولّد مجدد نوآموز در کالبد جدید است) 70ـ71: 1368الیاده، (یافته در برخی جوامع تشرّف

هـاي  در حماسـه . تـوان دیـد  هاي حماسی میاي در روایتطور ویژهکارکرد روایی و داستانی ساختار آشناسازي را به
هـاي دیگـري بیـان شـده اسـت، امـا در       صـورت یافتـه و بـه   ، مرگ آیینی غالباً بـه شـکل تحـول   شاهنامهمتأخّري چون 

در داستان سـیاوش، شـش سـاختار مبتنـی بـر آشناسـازي       . ساخت آنها عنصر مرگ آیینی همچنان حفظ شده استژرف
.شودخراج شد که در ادامه ذکر میاست

ساختار اول 1ـ5
: 1386فردوسـی،  (اي شود فرستد تا با آموزش رستم، پهلوان شایستهدر ساختار اول، کیکاوس، سیاوش را به زابل می

). 208/2: همـان (گـردد  آموزد و سـپس پـیش کیکـاوس برمـی    سیاوش نزد رستم، تعالیم و آداب پهلوانی را می). 207/2
هـاي دشـوار،   العـاده، گذارنـدن آمـوزه   هاي خارقها و تواناییدن نوآموز به سرزمین دورتر در کنار فردي با ویژگیفرستا

رسیدن به جایگاه پهلوانی، بازگشت به شهر خود، جشـن و اسـتقبال از قهرمـان و پاداشـی چـون فرمـانروایی کورسـتان        
. از عناصر مهم ساختار داستان است) 210/2-211: همان(

ساختار دوم 2ـ5
اش از دادن پـاکی و وارسـتگی  سیاوش، این آزمون را براي نشـان ). 236/2: همان(ساختار دوم، آزمون گذر از آتش است 

بیـانگر مـرگ آیینـی قهرمـان     ) 235/2: همـان (عبور سیاوش از آتش با لباس سفید و کـافورزده  . هاي سودابه برگزیدتهمت
سـبب  به) 234/2- 236: همان(گریه و اندوه حاضران در دشت . اندند و بر او کافور زدهاگویی او را کفن کرده. نوآموز است

. که به منزلت او افزوده شده استحالی مرگ آیینی قهرمان است و عبور سالم از آتش به معناي تولّد دوبارة اوست، در 
ساختار سوم 3ـ5

کاوس بنا به درخواست سیاوش، او را به نبـرد بـا افراسـیاب    . تري داردمراتب پیچیدهتر و بهساختار سوم، شکل کامل
. هـاي کـاوس اسـت   هاي سودابه و سبکسريیکی از دالیل اصلی داوطلبی سیاوش براي نبرد، رهایی از توطئه. فرستدمی

جایگاه اجبار بهساخت آشناسازي داستان، قهرمان بهدر ژرف. ساخت داستان ارتباط تنگاتنگی دارداین روساخت با ژرف
صـورت  این کارکرد در داستان سیاوش به . شودشدن از خانواده رانده میشود و یا حتّی به قصد کشتهآزمون فرستاده می

: همان(هاي کاوس به هنگام جدایی از سیاوش گریه. هاي کاوس آمده استهاي سودابه و سبکسرياجبار ناشی از توطئه
از عناصـر سـاختار   ) 381/2-383: همـان (شدن او پس از شنیدن ماجراي کشتهو همچنین گریه و سوگ ایرانیان ) 243/2

سیاوش که قبالً مراحلی مثل تعالیم رستم و گذر از آتـش را گذرانـده بـود در    . ر مرگ آیینی قهرمان استداستان و بیانگ
هـاي متعـدد سـیاوش،    این آزمون). 289/2-294، 323-326: همان(گذارد هاي مختلفی را پشت سر میتوران نیز آزمون

مختلف براي رسیدن به مرتبۀ ابرمردي یا انسـان کامـل   هاي دهندة جایگاه آیینی او در این اسطوره و عبور از آزموننشان
بریدن سر سیاوش به دسـتور افراسـیاب بـه    . مرحلۀ اصلی، مرگ آیینی اوست. انجامداست که در نهایت به عروج او می
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س کنندة مرگ نوآموز از کالبد پیشـین و سـپ  دست هیوالي بلعنده است که بیانشدن نوآموز بهشدن یا کشتهمعناي بلعیده
در یک پـردة نقّـالی کـه صـحنۀ سـربریدن سـیاوش را نشـان        . یافته یعنی کیخسرو استتولّد او در کالبد جدید و تکامل

صورت یک خردسال بـه تصـویر   نیافته است، بهدهد، سیاوش که در ساختار آشناسازي در جایگاه یک نوآموز تشرّفمی
. اي داستان در ذهن نقّاش برخاسته استساخت اسطورهاه ژرفاین موضوع احتماالً از تأثیر ناخودآگ. کشیده شده است

)127: 1370عناصري، (شناخت اساطیر ایران بر اساس طومار نقّاالناز کتاب 
سـاخت  شـواهد یگـانگی سـیاوش و کیخسـرو در ژرف    . تولّد کیخسرو، میالد دوبارة نوآموز در کالبد جدیـدي اسـت  

فردوسـی،  (هاي سیاوش دربارة مرگ خـودش، تولّـد کیخسـرو    گوییپیش: ن استداستان، این موارد در روساخت داستا
: همـان (شناسـد  ، رفتن کیخسرو به مرغزار و یافتن اسب سیاوش، بهزاد و اینکه بهزاد او را می)346-345/311/2: 1386
سـاخته  ) 1357:266بهـار،  (دژ، شهري که به دست سیاوش بر زمین از سوي کیخسـرو  ، استوارکردن کنگ)427-426/2
همـانی واقعـی و   یافتۀ سیاوش اسـت بـه معنـاي ایـن    باید توجه داشت که تأکید بر اینکه کیخسرو کالبد تشرّف. شودمی

بسا نام کیخسرو و اعمال او در روایات ایرانی، بازماندة یک شخصـیت تـاریخی در   چه . بنیادین این دو شخصیت نیست
احتمـاالً  . دهنـده بـه روایـت داسـتان در نظـر اسـت      وین روایی و الگوهاي شکلدر اینجا سیر تک. ادوار بسیار کهن باشد

هاي شخصیت آیینی و رازآمیز سیاوش، تغییر یافتـه اسـت؛ بـه    هاي مربوط به کیخسرو و اعمال او در تأثیر روایتروایت
یافتـۀ سـیاوش، ایـزد    تدریج جـایگزین شـکل تشـرّف   پردازي حماسی، کیخسرو بههاي متأخّر روایتاي که در دورهگونه

هاي دیگري را براي رسیدن به جایگاه یافتۀ سیاوش، آزمونکیخسرو نیز در جایگاه شکل تشرّف. شهیدشونده، شده است
اسـت  ) 448/2: 1386فردوسی، (آزمون کیخسرو، عبور بدون کشتی از آب خروشان جیحون . گذاردآرمانی پشت سر می

، گشـودن دژ  شـاهنامه آزمون نهایی او براي رسیدن به جایگـاه شـاه آرمـانی در    . دگذارسر میکه با موفّقیت آن را پشت
کـردن بتکـدة   که احتماالً از روایت زرتشتی نابود) 463/2-467: همان(آسا و نابودي دیوان است صورت معجزهبهمن به 

هـا قهرمـان کـه    زمـون در ایـن آ ). 45: 1364، مینوي خـرد (کنار دریاچۀ چیچست به دست کیخسرو برگرفته شده است 
حتّـی در گشـودن دژ بهمـن نیـز کیخسـرو، خـودش       . دهـد سیاوش یا کیخسرو است، نبرد جدي و خونینی انجـام نمـی  

دهـد کـه آشناسـازي    اینها از سویی در جایگاه آیینی سیاوش ریشه دارد و از سوي دیگـر، نشـان مـی   . کندتیراندازي نمی
هایی براي رسیدن به جایگاه آرمانی و مهیاشدن ابرقهرمان براي ت و آزمونسیاوش، چیزي فراتر از آشناسازي پهلوانی اس

. ترین دشمن ایران، یعنی افراسیاب استنبرد نهایی با بزرگ
ساختار چهارم 4ـ5

در . ساختار سوم داستان سیاوش، ساختار دیگري را نیز در برگرفته است و آن فرستادن کیخسرو به نزد شـبانان اسـت  
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ساخت مبتنی بر آشناسازي در این سـاختار اسـت، مثـل فرسـتادن     شود که بیانگر ژرفم، عناصري دیده میساختار چهار
، رسیدن )369/2: همان(، نبرد با جانوران درنده )368/2: 1386فردوسی، (کیخسرو به کوه قال یا محلّ آزمون نزد شبانان 

و دریافـت  ) 373/2ــ 374: همـان (هاي افراسیاب پرسش، گذراندن آزمون )همان(به جایگاه پهلوانی و بازگشت به خانه 
توان در این ساختار دربارة آن بحـث  هاي او از موضوعاتی است که مینقش افراسیاب و پرسش). 374/2: همان(پاداش 

ساخت داستان، افراسیاب نقش موجود بلعنده یا راهنما را دارد که مرگ آیینی نوآمـوز بـه دسـت او انجـام     در ژرف. کرد
کـه ایـن جایگـاه    شود؛ چنان هاي تغییریافته روایت میشکل، این نقش بهشاهنامههاي متأخّري چون در حماسه. شودمی

هاي افراسـیاب  هاي کیخسرو به پرسشمحقّقان، پاسخ. در داستان سیاوش در قالب پرسشگر به افراسیاب داده شده است
خـالقی  (؛ )177-178: 1351مسـکوب،  (انـد  اط خویش، گـزارش کـرده  اند و این رمزها را با استنبرا عمدتاً رمزي دانسته

، مظهر خرد است و گرداگـرد او نیـز خردمنـدان    شاهنامهسؤال اساسی آن است که پادشاه در ). 174-175: 1388مطلق، 
بسیاري حضور دارند، اگر این معانی رمـزي درسـت باشـد، چگونـه خردمنـدان گرداگـرد افراسـیاب از ایـن سـخنان و          

توان تصور کرد که فردوسی بخواهد افراسیاب را نادان جلوه دهد؛ چـون  اند؟ البتّه نمیهاي تند کودك، اطّالع نیافتهپاسخ
شـده بـر زبـانش او را پادشـاه بـزرگ      نقل شده است و حتّـی برخـی از مطالـب جـاري    شاهنامهاز دانایی او سخنانی در 

به کارکرد جانور بلعنـده در آیـین   توجه یاب در داستان کیخسرو بااگر افراس). 253/2-254: 1386فردوسی، (نمایاند می
شود؛ یعنی افراسیاب در این داستان، جانور بلعنده اسـت  ها بهتر روشن میآشناسازي مشاهده شود، مبناي پرسش و پاسخ

در . طبیعـی اسـت  این مسئله در سـیر تحـول سـاختارها    . ویسه شکل مثبت افراسیاب و حکیم و مرد دینی استو پیران 
تواننـد از سـوي یـک یـا چنـد      دهند، میها و محورهاي اصلی را تشکیل میساختار داستان، کارکردهاي نامتغیر که کمینه

. ها نداردها نیز جایگاهی در تحول کمینهتحول نام یا ماهیت شخصیت. شخصیت نمود یابند
ساختار پنجم 5ـ5

ساخت داستان سیاوش، گیو از راهنمایان سیاوش یـا کیخسـرو در   ند در ژرفهر چ. گیو در این ساختار، قهرمان است
به اینکه هر ساختار نظامی، بسـته و خودبسـنده اسـت، شخصـیت گیـو در سـاختار       توجه مراحل آشناسازي است، اما با 

نگاه ما بـه گیـو در   بر اساس رویکرد ساختارگرایانه،. پنجم، گویی با شخصیت او در داستان سیاوش، هیچ ارتباطی ندارد
هاي دیگر، صرفاً در جایگاه یک کنشگر است و یک کنشگر در هـر سـاختار، عنصـر مسـتقلی از     این ساختار مانند نمونه

دهـد  زا مژده میدر ساختار پنجم، سروش در خواب گودرز از فراز یک ابر باران. کنشگران دیگر در سایر ساختارها است
توانـد او را بـه   بخش ایران از شرّ افراسیاب خواهد بود و گیو، تنها کسی است که میکه کیخسرو، فرزند سیاوش، نجات

در ساختار داستان، انتخاب گیو براي این مأموریت به معناي افاضۀ آزمون آشناسازي به گیـو  ). 413/2: همان(ایران آورد 
. ل زنـدگی دشـوار در آنجـا اسـت    آزمون مهم گیو، سفر به توران و هفت سا. از سوي یک وجود مینوي یا سروش است

همانی قهرمان نوآموز با حیـوان وحشـی باشـد و    معناي اینتواند به می) 421/2: همان(پوشیدن لباسی از پوست گورخر 
خصوصیت توحش در دادن خشم و شوریدگی فراوان به قهرمـان  . این نیز در معناي پذیرفتن خصوصیات درندگی است

هـا  اختیـار همچـون گـرگ   پوشند و براي مدتی، بـی ، پوست گرگ را می»هاسونگول«سۀ دو نوآموز در حما. مؤثّر است
). 431/2-432: 1386فردوسـی،  (زدنـی اسـت   خشم و شوریدگی گیو در این داستان مثال). 163: 1368الیاده، (شوند می

ندارند؛ به طوري که باعث شـگفتی  دادن گیو را نه پهلوانان و نه لشکریان تورانی با وجود تعداد فراوانشان، توان شکست
: شودپهلوانان تورانی می
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ــو    ــد گیــ ــراوان بیفگنــ ــان فــ ــو  ازیشــ ــواران نیــ ــد آن ســ ــتوه آمدنــ ســ

اسـت گـر یـال و سـفت    که ایـن کـوه خار  بـــه نســـتیهن گـــرد گلبـــاد گفـــت    
)432/2: همان(

البتّه ). 448/2: همان(شود ن است که شگفتی نگهبان رود را موجب میآزمون نهایی گیو، عبور از رود خروشان جیحو
مرحلـۀ پایـانی آشناسـازي گیـو،     . سبب همراهی او با کیخسرو است که فرّه ایـزدي دارد موفقیت گیو در آزمون اخیر به 
. که به جایگاه باالتري از قهرمانی رسیده استحالی بازگشت او به ایران است، در 

ششم ساختار6ـ5
و نبـرد  ) 463/2-467: همـان (گشـودن دژ بهمـن   . در ساختار ششم، مراحل گذار دیگري پیش روي کیخسـرو اسـت  

بزرگ با افراسیاب و سرانجام نابودکردن این دشمن ایران، مراحل دشواري است کـه کیخسـرو بـا گذرانـدن آنهـا بـراي       
دشدن کیخسرو در کوه و عروج به آسـمان، همـان مـرگ    ناپدی. شودمرحلۀ پایانی که عروج به عالم مینو است، آماده می

ناتمام است و فقط تا مرحلۀ عروج قهرمان یعنی مـرگ آیینـی   شاهنامهاین ساختار در . آیینی و رفتن به عالم دیگر است
ادامـۀ ایـن   . هاي دنیایی کیخسرو در روایت حماسه آمـده اسـت  با توجه به جنبۀ اجتماعی حماسه، تنها کنش. آمده است

هـا و مراحـل مختلـف    آزمون. در دین زرتشت، کیخسرو از جاودانان است. اختار را در متون دینی زرتشتی باید جستس
رساندن بـه سوشـیانت بـراي نـوکردن و     مرحلۀ آخر، یاري. شدن او براي خویشکاري نهایی استکیخسرو با هدف آماده

هـاي خـود را در   مالقات با سوشیانت، کارها یـا آزمـون  در هزارة سوم، کیخسرو در . کردن جهان در رستاخیز استآماده
سـتاید و در  سپس به امر سوشیانت، دین را مـی . دهدنابودکردن بتکدة کنار دریاچۀ چیچست و کشتن افراسیاب شرح می

). 94: 1364، خـرد مینوي(مدت پنجاه و هفت سال دورة سوشیانت، کیخسرو، فرمانروا و سوشیانت، موبد موبدان است 
ناپدیدشـدن قهرمـان در   . ، بیانگر نبوغ نهفته در روایت آن استشاهنامهجنبۀ دیگر، ساختار ناتمام داستان کیخسرو در از 

. کردن او پس از قهرمانی استپایان داستان، کنشی براي جاودان

هاي باروري ـ ساختارهاي مبتنی بر آیین6
بخشـی اسـت، در   اي کـه عامـل بـاروري و برکـت    و و معموالً نرینههاي باروري، اعتقاد بر این بود که ایزد زیباردر آیین

رود و اي از سال به دالیلی مثل مرگ یا سفر به جهان دیگر که جهان مردگان یا جهان زیر زمین و دوزخ اسـت، مـی  برهه
در ایـن  . رودر میبا رفتن یا مرگ این ایزد، همسرش که یک ایزد مادینه است، به دنبال او به جهان دیگ. شودیا منتقل می

یـافتن ایـزد   اما پـس از دسـت  . گیردجا را فرا میشود و خشکی و سترونی همهمدت، باروري و زایایی طبیعت مختل می
گـردد و زمـین و عناصـر طبیعـی     مادینه به همسرش و بازگرداندن او به روي زمین، سرسبزي و باروري به طبیعت بازمی

شد و هـر  در دنیاي باستان این حادثه هر سال تکرار می. آورنددست میا دوباره بهدیگر، نیروي باروري و زایایی خود ر
خاطر مرگ ایـزد شهیدشـونده،   سال در زمان مشخّصی که متناسب با تقویم کشاورزي، غالباً پیش از آغاز سال نو بود، به 

، 360: 1383فریـزر،  (دادنـد  نجام میسبب بازگشت ایزد شهیدشونده، مراسم شادي اکردند و پس از آن، به سوگواري می
جـا  توان دید، اما شکل کامل و آیینی آنها بیش از همهها را در نقاط مختلفی از جهان میاین آیینگستردگی). 401-385

هاي تموز، آدونیس، آتـیس و اُزیـریس   آیین). 358: همان(هاي شرق مدیترانه رایج بوده است در آسیاي غربی و سرزمین
بهار، معتقد است طرح داستان سیاوش نیـز  . رودها به شمار میهاي باروري در این سرزمینترین آیینترین و رایجاز مهم
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هـاي  ساخت آیـین ژرف). 420: 1387بهار، (النهرین و شرق مدیترانه شکل گرفته است هاي باروري در بیندر تأثیر آیین
. شوددر ادامه، این ساختارها بر مبناي نظریات بهار، شرح می. تباروري، دو ساختار در داستان سیاوش ایجاد کرده اس

ساختار اول 1ـ6
آفرینـی  زیبایی فراوان سـیاوش، نقـش  : یابند از این قرار هستندهاي باروري انطباق میعناصر مهمی که با عناصر آیین

او به تـوران، کشـته شـدنش، سـوگ و     سودابه در کنار سیاوش، توطئۀ سودابه علیه او، رفتن سیاوش به میان آتش، رفتن
عزاي ایرانیان، حملۀ افراسیاب به ایران و وقوع خشکسالی، رفتن گیو به دنبال کیخسرو یا کالبد دیگر سیاوش، بازگشـت  

نقش سودابه در داسـتان  . شدن آن با بارش باران و آبادانی ایران زمینکیخسرو به ایران، به پادشاهی رسیدن او و مصادف
بِـل در  هـاي ایشـتر، ایـزیس، آفرودیـت و سـی     تواند با نقشساختی میهاي اساسی است و از نظر ژرفنقشسیاوش از 

از همین روست که اگرچه از جریره، فرود و مادر سیاوش در برخـی متـون   ). 447: همان(هاي باروري مقایسه شود آیین
هـاي اصـلی   اه با نـام سـعدي همـواره از شخصـیت    نرفته است، اما سودابه گاهی با نام سوداوه و گتاریخی قدیم، ذکري
معنـاي دارنـدة آب   بهـار، واژة سـودابه را بـه   ). 506/1: 1390مقدسـی،  (؛ )115: 1368ثعـالبی،  (رود داستان به شمار می

ویـژه ایشـتر   هاي باروري بهکه با خویشکاري برخی ایزدان مادینه در آیین) 195: 1387بهار، (بخش دانسته است روشنی
مانـدن از  رفتن سیاوش به درون آتش در اثر نیرنگ سـودابه یـا رفـتن او بـه تـوران بـراي در امـان       . باط نزدیکی داردارت

شدن آدونـیس بـه جهـان    شدن تموز در اثر شدت و خشونت عشق ایشتر و یا فرستادهتواند با کشتههاي سودابه میتوطئه
شـدن سـیاوش، بازمانـدة    در ایـران پـس از آگهـی از کشـته    سـوگواري و عـزا  . دست آفرودیت، مقایسه شودمردگان به

غیبـت ایـزد شهیدشـونده، خشکسـالی و نـابودي سرسـبزي و نیـروي        . خاطر مرگ ایزد شهیدشونده استسوگواري به
صورت حملـۀ افراسـیاب بـه ایـران پـس از مـرگ       در داستان سیاوش این کارکرد به . شودباروري طبیعت را موجب می

. کارکرد مهم بعدي، بازگشت کیخسـرو اسـت  ). 412/2: 1386فردوسی، (ت سال خشکسالی آمده است سیاوش و وقوع هف
بازگشت کیخسـرو بـه ایـران    . شوددر ساختار داستان، کیخسرو کالبد دومی است که رستاخیز سیاوش در کالبد او انجام می

سـارها،  نده با بـارش بـاران، جوشـیدن چشـمه    و پادشاهی او یا رستاخیز ایزد شهیدشو) 448/2: همان(همزمان با بهار است 
هـاي دیگـر داسـتان سـیاوش     ویژگـی ). 4/3: همان(شود شدن رودها و سرسبزي و آبادانی سرزمین ایران مصادف میجاري

شدن و زردگشتن گیاه و در واقع، آغاز انقالب صیفی و هنگام برداشـتن محصـول   نماد خشک«مانند رفتن به درون آتش که 
گرفـت  یا مراسم سوگ سیاوش در ماوراءالنّهر که در آغاز تابسـتان یـا انقـالب صـیفی انجـام مـی      ) 47: 1374بهار، (» است

. دهدهاي باروري قرار میهاي مبتنی بر آییناز خصوصیاتی است که این داستان را در ردیف اسطوره) همان(
ساختار دوم 2ـ6

ایـن داسـتان در تـأثیر داسـتان اصـلی      . شـود مربـوط مـی  گردساختار دوم به بازگشت فرنگیس و کیخسرو به سیاوش
گـرد نرفتـه   که کیخسرو نزد شبانان بود و همراه با مادرش به سـیاوش هنگامی. هاي باروري داردسیاوش، طرحی از آیین

: رونق شد، اما با آمدن کیخسرو یا کالبد دیگر سیاوش، این سرزمین، آباد و پررونق شدگرد خشک و بیبود، سیاوش
ــید    ــا رسـ ــرو آنجـ ــرنگیس و کیخسـ بســـی مـــردم آمـــد ز هـــر ســـو پدیـــد فـ

ــین   ــر زمـ ــپردند یکسـ ــده سـ ــه دیـ زبــــــان دد و دام پــــــر ز آفــــــرین بـ

ازیـــن گونـــه شـــاخی بـــرآورد ســـختکـــز آن بـــیخ برکنـــده فـــرّخ درخـــت
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ــت   ــاد گش ــتان ش ــاك آن شارس ــه خ ــت   هم ــرو آزاد گشـ ــن سـ ــر چمـ ــا بـ گیـ

ــورد    ــیاوش بخ ــون س ــه خ ــاکی ک ه ابــر انــدر آمــد یکــی ســبز نــرد     بــز خ

ــرگ  ــر بـ ــده بـ ــر اوي نگاریـ ــا چهـ همــی بــوي مشــک آمــد از مهــر اوي    هـ

ـدي  بــه دي مــه بــه    پرستشــــــگه ســــــوگواران بــــــدي ســان بهــاران بـ
)375/2: 1386فردوسی، (

. شهیدشونده به وجود آمده اسـت گرد، بیانگر خشکسالی و سترونی است که از مرگ ایزد رونقی سیاوشخشکی و بی
همراهی فـرنگیس  . گرد، شکل دیگري از بازگشت سیاوش به آنجاستساخت داستان، رفتن کیخسرو به سیاوشدر ژرف

ابیـات پایـانی، آشـکارا بـه مراسـم      . شباهت با همراهی ایشتر با تموز در بازگشت از جهان مردگان نیستبا کیخسرو بی
دژ یـا  تواند با روایت اسـتوارکردن کنـگ  ساختی میگرد از نظر ژرفکیخسرو به سیاوشرفتن . سوگ سیاوش اشاره دارد

. گرد بر زمین به دست کیخسرو، مرتبط باشدسیاوش

ساخت مبتنی بر اسطورة اژدهاکشی ـ ژرف7
ر د. تـوان از سـاختار کـالن داسـتان سـیاوش اسـتخراج کـرد       هاي دیگري است که میساختاسطورة اژدهاکشی از ژرف

اوژند و آنچه را که در بند اژدها گرفتار یلی نریمان یا ایزدي ورجاوند، اژدها یا دیو اژدهافشی را می«اسطورة اژدهاکشی، 
هـاي  شمار و گـزارش هاي بیترین گونۀ افسانۀ اژدهاکشی است که از دیرباز تا امروز به گونهاین ساده. کنداست، رها می

در ). 237: 1378سـرکاراتی،  (» هاي مردمان تقریباً سراسر جهان بـازگو شـده اسـت   هگوناگون در اساطیر و حماسه و قص
قهرمـان یـا ایـزد    . شـود کند و خشکی و سترونی طبیعت را موجـب مـی  ها را اسیر میشکل اولی این اسطوره، اژدها آب

بعـدها بـه مـوازات    . شـود زاد میها آشدن اژدها، آبدر این نبرد سهمگین پس از کشته. رودارجمندي به نبرد با اژدها می
زاد بـا  مثل داستان نبرد روشـن (هاي بشر نیز همراه بوده است، دختر پردازيتغییرات تاریخی و تمدنی که با تحول روایت

مثـل داسـتان نبـرد تریتـه بـا      (یـا گـاو   ) 283-288: 1388دیوي بر فراز ابرها که همسر او را دزدیده بود، ارداز و اریتـز،  
ایزدان جنگـاور نیـز   . گیردجاي آب را در این اسطوره می) 185: 1379براي آزادکردن گاوها، رستگار فسایی، ویشوروپه 

شوند و پـس  دهند که براي آزادکردن دختر یا گاوها به سرزمین یا قلعه اژدها وارد میجاي خود را به قهرمانان زمینی می
هاي مختلف، فراوان در متون حماسـی در سراسـر   ین اسطوره به شکلا. کننداز نبرد سهمگینی، دختر یا گاوها را آزاد می

یافتـه و حتّـی در   هاي تحـول هاي متأخّر است، این اسطوره در شکلفردوسی که از حماسهشاهنامۀدر . جهان آمده است
سطورة اژدهاکشی در پژوهش مستقلی در این باره، هفده ساختار مبتنی بر ا. تاریخی نیز آمده استهاي شبه برخی داستان

در ایـن مقالـه نیـز دو سـاختار از داسـتان      ). 147-171: 1391پناهی، مالمیر و حسین(فردوسی استخراج شد شاهنامۀاز 
یـابی  تـرین دالیـل راه  هـاي مختلـف داسـتان سـیاوش از مهـم     روایـت . شـود سیاوش به این هفده سـاختار افـزوده مـی   

در . د دو روایت از ازدواج سیاوش، جایگاه بحث و جدل بـوده اسـت  وجو. هاي مختلف به این داستان استساختژرف
چاپ مسکو، داستان ازدواج سـیاوش بـا جریـره، هماننـد داسـتان ازدواج او بـا فـرنگیس در مـتن آمـده اسـت           شاهنامۀ

الیلی خالقی مطلق با وجود ثبت ازدواج سیاوش با جریره در نسخۀ فلورانس با استناد به د). 92/3-94: 1374فردوسی، (
شناسـی  و برخی متون کهن و بـر مبنـاي دالیـل قابـل تأمـل مـتن      تاریخ ثعالبیمثل نیامدن این ماجرا در ترجمۀ بنداري، 

فردوسـی،  (صورت ابیات الحاقی به زیرنـویس بـرده اسـت    ، این داستان را به )422-429: 1372خالقی مطلق، (شاهنامه
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بودن یا نبودن ایـن ابیـات، وجـود ایـن دو روایـت متنـاظر در       الحاقینظر از داوري دربارة صرف). 297-296/2: 1386
رسد روایت ازدواج با جریره و به نظر می. از درآمیختگی دو روایت از داستان سیاوش برخاسته استشاهنامههاي نسخه

شناسـی،  نـه نسـخه  شناسـی و تولّد فرود، یک داستان صرفاً افزوده یا تقلیدشده از روایت دیگري نیست و از نظر اسطوره
انـد ابهـام   هاي مردمی، داستان فرود جزیی از داستان سیاوش است که البتّه تالش کـرده در روایت. اصالت ساختاري دارد

سیاوش به حالت قهر از ایران به تـوران رفـت و در   : اندبه این صورت آوردهبراي این کار داستان را. داستان را رفع کنند
اش برد و دخترش، جریره را که عاشق سیاوش شـده بـود،   پیران با کمال مهربانی او را به خانه. ردآنجا با پیران مالقات ک

دو سال بعد، افراسیاب . آن قلعه را به سیاوش و جریره داد تا آنجا زندگی کنند. اي داشتپیران در کالت، قلعه. به او داد
سـیاوش  . در این هنگام، جریره باردار بـود . نزد افراسیاب بردناچار، او راپیران به. از آمدن سیاوش به توران آگهی یافت

فرنگیس که از پشـت پـرده، سـیاوش را دیـده بـود،      . در حضور افراسیاب با رفتارش تحسین او و حاضران را برانگیخت
اوش پیران براي آنکه افراسیاب آسیبی به سیاوش نرساند از فرصت استفاده کـرد و فـرنگیس را بـراي سـی    . شیفتۀ او شد

سیاوش همراه با فرنگیس . نُه ماه بعد، فرود از جریره به دنیا آمد و سیاوش را از تولّد پسرش آگاه کرد. خواستگاري کرد
در یـک روایـت در تـالش بـراي     ). 123-124: 1363انجـوي شـیرازي،   (براي دیدن فـرود و جریـره بـه کـالت رفتنـد      

و در روایـت مردمـی   ) 188: همـان (و کیخسرو سخن رفتـه اسـت   نگاري میان فرود کردن داستان سیاوش از نامهمنسجم
شـود  هاي افراسیاب به فرود نسبت داده مـی ربط به پرسشهاي بیدیگري، داستان تظاهر کیخسرو به نادانی و ارائۀ پاسخ

را چنین در روایت دیگري، جریره خواهر پیران معرّفی شده است و از نظـر سـن و سـال، فـرود     هم). 185-186: همان(
). 29: 1318، مجمل التواریخ و القصص(اند تر از کیخسرو دانستهبزرگ

. ساخت اسطورة اژدهاکشی در این داسـتان اسـت  قرارگرفتن این دو روایت در ساختار داستان سیاوش بر مبناي وجود ژرف
ورة اژدهاکشـی سرچشـمه   ساخت مبتنی بـر اسـط  در واقع از ژرف) 44- 45: 1374بهار،(بخش دوم داستان سیاوش از نظر بهار 

شدن قهرمان و روییدن گیاه از خون او، عناصر زاید و مربـوط بـه   گیرد، اما در ساختار مبتنی بر اژدهاکشی، کارکردهاي کشتهمی
. شوددر این بخش، دو ساختار مبتنی بر اسطورة اژدهاکشی در داستان سیاوش بررسی می. هاي دیگر استساختژرف
ساختار اول 1ـ7

و ) 412/2: 1386فردوسـی،  (هایی مثل حمله به ایران و وقوع هفت سال خشکسـالی  با تواناییشاهنامهسیاب در افرا
سـاخت  هـا از ژرف ایـن ویژگـی  . تا حدي ماهیـت جـادویی یافتـه اسـت    ) 316/4-321: همان(توان زیستن در زیر آب 

ساخت مبتنی بر اسطورة اژدهاکشـی را در  رفکارکردهایی که ژ. هاي ایرانی برخاسته استشخصیت افراسیاب در روایت
یابی به کاخ افراسیاب، ازدواج با فرنگیس، دختر رفتن سیاوش به توران، راه: دهد، از این قرار هستنداین داستان نشان می

افراسیاب، بازگشت کیخسرو یا سیاوش به ایران همراه با فرنگیس، پادشاهی کیخسرو یا سیاوش در ایران کـه بـا بـارش    
یافتۀ داسـتان رفـتن قهرمـان بـه     این ساختار، شکل تحول. شودشدن رودها و بازگشت سرسبزي همراه میاران و جاريب

ها از اسارت، بازگرداندن او بـه ایـران و   سرزمین اژدها، ورود به قلعۀ اژدها، نبرد سهمگین با اژدها، آزادکردن دختر یا آب
.زمین استبازگشت باران و سرسبزي به ایران

ساختار دوم 2ـ7
رفتن سیاوش . این ساختار، شکل دیگري از ساختار اول است که به موازات ساختار اول به این داستان راه یافته است

یابی به خانۀ پیران، مشاور و فرماندة ارشد افراسیاب و ازدواج با جریره دختـر پیـران، عناصـري از سـاختار     به توران، راه
تـوان گفـت   به ساختار داسـتان مـی  توجهبا . ی است، اما در مقایسه با ساختار اول ناقص استمبتنی بر اسطورة اژدهاکش
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ساخت اژدهاکشی، بازگشت سیاوش همراه بـا جریـره   حضور فرود همراه با جریره در منطقۀ کالت با درنظرگرفتن ژرف
. ایران استکند که به عبارت دیگر همان آزادکردن دختر و بازگشت بهرا به ایران بیان می

گیريـ نتیجه8
به وجه پدیداري ساختار روایی داستان سیاوش که بر انتقال از وضعیتی به وضعیت دیگر مبتنی اسـت، همچنـین   توجهبا 

سـاخت اصـلی داسـتان بـر     انجامـد، ژرف ها و کنشگران جدید مینقش اساسی مرگ در این تحول که به ظهور وضعیت
تنیـدة  ساخت بنیادین و سـاختار پیچیـده و درهـم   با درنظرگرفتن این ژرف. بنا شده است» اناسطورة نمونۀ نخستین انس«

هـاي موجـود در سـاختار داسـتان، سـاختارهاي متعـددي در نظـر        ساختتوان براي هر یک از ژرفداستان سیاوش، می
هـاي  ساخت آیینمبناي ژرفهاي آشناسازي، دو ساختار بر ساخت آیینگرفت؛ به طوري که شش ساختار بر مبناي ژرف

وجــود . شــودســاخت اســطورة اژدهاکشــی از داســتان ســیاوش اســتخراج مــیبــاروري و دو ســاختار بــر مبنــاي ژرف
. اي به ساختار روایی داسـتان سـیاوش داده اسـت   هاي چندگانه و در نتیجه ساختارهاي متعدد، شکل پیچیدهساختژرف
. هاي مختلف در سیر تکامل روایی داستان سیاوش برخاسته اسـت روایتآمیختنها از درهمساختگیري این ژرفشکل

. هاي مختلف و گاه متضاد، تأثیرگذار بوده استجایگاه آیینی سیاوش نیز در ورود روایت
صـورت ایجـاد   اي بـه  نمونه و پدیدآمدن آفریدگان از پیکر او به شـکل تغییریافتـه  ، مرگ پیششاهنامههاي در داستان

در داستان سیاوش، مرگ قهرمـان در تـوران، سـبب و    . و پسري و سپس مرگ یکی از آنها روایت شده استنسبت پدر
یـافتن ایـن   یافتۀ سیاوش است و براي هستیکیخسرو، شکل تکامل. یافته استاي براي ظهور قهرمان برتر و تکاملانگیزه

اي داستان، براي ایجاد و آفـرینش، پـدر کشـته    رهساخت اسطودر ژرف. نمونه ضروري استیافته، مرگ پیشکالبد تکامل
پسر به جـاي پـدر   . یافته استاین الگو کارکرد سیاسیشاهنامه،در . آیدشود و در نتیجۀ مرگ پدر، پسر به وجود میمی

کـردن  خویشکاري پدر، زندگی. گیردشدن کیخسرو نیز بر همین اساس صورت میشود و پادشاهبه پادشاهی برگزیده می
شـدة پـدر،   تکّـه دهد تا اهریمن بر او غلبه یابد و از پیکـر تکّـه  سبب غفلت او رخ میمرگ پدر به. اي ایجاد پسر استبر

تولّد کیخسـرو  . کنداین مسئله، تسلیم و یا غفلت سیاوش را در برابر گرسیوز و افراسیاب توجیه می. فرزندش به دنیا آید
. پس از سیاوش نیز بر اساس این الگوست

داستان فـرود بـا داشـتن    . صورت نبرد میان برادران روایت شده استگوي نبرد پدر و پسر، گاهی به شکل تغییریافته به ال
سـاخت داسـتان فـرود در    در ژرف. ساخت مبتنی بر اسطورة نمونۀ نخستین انسان، شکل دیگري از نبرد برادران اسـت ژرف

و پسر وجود دارد؛ یعنی مرگ پدر که سیاوش است، پیشتر رخ داده اسـت  کنار تقابل برادران، همچنان بازتابی از نسبت پدر 
در ایـن  . در الیۀ دیگري از داستان، مرگ فرود از مقدمات تداوم حیات کیخسرو اسـت . و زندگی پسر را موجب شده است

ی باعـث شـده اسـت    جایگاه آیینی کیخسرو در متون زرتشت. نمونه به برادر یعنی فرود، منتقل شده استساختار، مرگ پیش
اي سـاخت اسـطوره  در ژرف. که تقابل دو روایت فرود و کیخسرو در ساختار داستان، به تداوم روایـت کیخسـرو بیانجامـد   

. داستان، جایگاه نظارتی کاوس در داستان نبرد برادران، شکل دیگري از ضرورت مرگ فرزند است
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