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 چکيده     

ها را به ها، آنشناس فرانسوی، برای شناخت ساختار اسطورهلوی استروس، مردم     

ها را های پنهان آنکوشد با چینشی جدید، داللتکند و میواحدهای سازنده تجزیه می

ی، حلیلتهش حاضر با استفاده از نظریۀ استروس و با روش توصیفی ـ کشف کند. در پژو

ز های سهراب، سیاوش و فرود تحلیل شده است. سه قهرمان یادشده، اساختار داستان

ری ن مادهستند که عالقه به سرزمین پدری و خدمت به سرزمی شاهنامهپهلوانان دورگۀ 

ر انیرانی(، پدر/پس/نۀ خودی/بیگانه )ایرانیهای دوگاهاست. تقابلهای مشترک آناز ویژگی

قشی مهم هاست که در بروز تراژدی نو پدرساالری/مادرساالری، سه تقابل مهم این داستان

دهد که اقامت قهرمان در سرزمین مادر که تقابل دارند. نتایج پژوهش نشان می

چنین در داستان ترین عامل در سرنوشت اوست. همآورد، مهمخودی/بیگانه را پدید می

تر است و همسهراب و فرود، برخورد و مبارزه با قهرمان دورگه از نبرد با دشمن اصلی م

کر شود. این امر به سبب تقابل تفظاهر اتفاقی ایرانیان منجر به مرگ قهرمان میاعمال به

 های دیگر است.مردساالر ایرانی در برابر تفکر مادرساالر فرهنگ
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 مقدمه

ها، سبب شده است تا نقد ادبی با جستجو برای یافتن معانی متون و داللت پنهان آن

ها که نقد ادبی با آن ارتباطی هایی متعدد در ارتباط و تعامل باشد. یکی از این رشتهرشته

شناسی ۀ علوم اجتماعی و جامعهشناسی از مجموعشناسی است. انسانژرف دارد، انسان

شناسی به ها، انسانبندیهای متفاوتی است. در یکی از تقسیماست که دارای گرایش

تقسیم  (274: 1370)لورا گوران، « شناسی جسمانی، اجتماعی، اقتصادی و...انسان»هایشاخه

شناسی اجتماعی و نسانا» شناسی را در دو دستۀ کلی  است؛ اما غالباً مباحث انسان شده

شناسی اجتماعی یا کنند. انسانبررسی می (123: 1392)فولی، « شناسی زیستیانسان

شناسی اجتماعی و فرهنگی مردم»بر موضوعات فرهنگی جوامع تمرکز دارد.  شناسیمردم

اجتماعی  ـ ها فرآیندهای روانیپردازد، جوامعی که در بطن آناساساً به جوامع ابتدائی می

 (.129: 1384)پیاژه، « ناپذیرندشناختی، اقتصادی و حقوقی جداییاز ساختارهای زبان

مطالعات آنان »شود. شناسان طیفی وسیع از موضوعات را شامل میگسترۀ مطالعات مردم

ها، ها، آوازها، افسانهها، سنتطور معمول شامل شناخت اسطورهدربارۀ فرهنگ به

ها و مفاهیمی است که در رفتارهای ای قومی و مراسم و بررسی نمادها، ارزشهداستان

ویژه اساطیر و برای بررسی جوامع ابتدایی و به (.99: 1386)محسنی، « نهادی منعکس است

ها، ترین نظریههای متفاوتی بیان شده است. یکی از مهمها و روشهای آنان، نظریهافسانه

ای است شناسی فرهنگی است. ساختارگرایی شیوههای انسانۀ پدیدهتحلیل ساختارگرایان

شناس فرانسوی، گره خورده است. روشی که لوی که با نام کلود لوی استروس، مردم

کار گرفته، متأثر از تحوالتی است که در رشتۀ شناسی بهاستروس در بررسی مسائل انسان

گیری از ها با بهرهها و تحلیل آنری به پدیدهشناسی صورت گرفته است. نگاه ساختازبان

شناسی سوسور حاصل آشنایی و دیدار استروس با یاکوبسن است. در ناصطالحات زبا

شناسی گوید که روش او با روش زبان، استروس میشناسی ساختاریانسانکتاب 

شناسی های مردماستروس با پدیده (.Strauss, 1963: 233)ساختاری یاکوبسن مرتبط است 

هایی های فرهنگی متنکند، گویی که پدیدهسان منتقدی ساختارگرا عمل میفرهنگی به

که در نقد سازد. با توجه به اینها را آشکار میاست که روش ساختاری، داللت نهفتۀ آن

ی که استخراج اجزای اثر، کشف ارتباط میان اجزاء و نشان دادن داللت»ساختاری سه نکتۀ 

سزای برخوردار است، استروس در از اهمیتی به (10: 1369)گلدمن، « در کلیت اثر است

های مهم جوامع ابتدایی، ابتدا پدیدۀ مورد نظر را بررسی توتمیسم به عنوان یکی از پدیده
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کند و سپس در جدولی انواع ای بین دو یا چند عنصر تعریف میبه عنوان رابطه

کند و دهد و درنهایت جدول را تحلیل مین عناصر را نشان میهای ممکن ایدگرگونی

  (.51: 1386استروس: )دهد ارتباطات ضروری را نشان می

شناسی یعنی اساطیر، با های مردمروش تحلیلی استروس دربارۀ یکی دیگر از پدیده

اسی بر شنتحلیل توتمیسم اندکی تفاوت دارد. در بررسی اساطیر، تأثیر تحوالت زبان

چه در آرای یاکوبسن برجسته است و اثر آن بر تر است. آنکشف شیوۀ خاص او محسوس

در زبان و « های دوگانهتقابل»آید، طرح چشم میروش ساختاری استروس کامالً به

رومن یاکوبسن معتقد است که واحدهای زبانی توسط نظامی از »مفاهیم انتزاعی است. 

ها در تولید معنا نقش دارند: شوند. این تقابلم مربوط و محدود میهای دوتایی به هتقابل

های استروس از تقابل (.160: 1386)چندلر، « معنای تاریک وابسته به معنای روشن است

های بررسی هر اسطوره بهره سازی و چینش عناصر مختلف در جدولدوگانه برای مرتب

های دوگانه نیست. او از شناسی، محدود به تقابلگیری استروس از زبانگرفته است. وام

شناسی استفاده کرده است. تقسیم دوگانۀ النگ و پارول که بسیاری از اصطالحات زبان

کار گرفته بود، به استروس کمک سوسور برای اشاره به نظام و قواعد زبان در برابر گفتار به

مقصود »ون و متفاوت آن جدا کند. های گوناگکرد تا ساختار کلی اسطوره را از روایت

که بررسی آن نظامی است که شالودۀ کلیۀ واقعی مطالعات زبانی، گفتار فردی نیست، بل

دهد. این بدان معنی است که اگر اشعار یا اعمال داللی خاص انسان را تشکیل می

انی( است دستور زب) کنیم، منظورمان از این کار کشف قوانینیها... را بررسی میاسطوره

استروس برای کشف قوانین  (.135: 1388)سلدن و ویدسون، « کار رفته استها بهکه در آن

طور که زبان به واحدهای کرد. همانکلی اسطوره، اساطیر را مانند نظام زبانی تحلیل می

ای است. شود، اساطیر نیز دارای واحدهای سازندۀ اسطورهتری تقسیم میسازندۀ کوچک

ترین واحد معنایی آن ها( از تجزیۀ اسطوره به کوچکواجاسطوره) ایاسطورهی واحدها

شان در شان را از طریق روابطها، معنایچون واجها همواجاین اسطوره»شود. حاصل می

ها، واجآورند. قواعد حاکم بر ترکیب این اسطورهدست میای بهدرون ساختار اسطوره

در ترکیب نهایی  (.133: 1386)برسلر، « دهدزبان اسطوره را تشکیل می ساختار یا دستور

ها نقشی مهم دارند. استروس در تحلیل هر اسطوره، ها و تقابلها، شباهتواجاسطوره

دهد. این سان یا مشابه در جدولی قرار میهای آن را بر اساس کارکرد  یکواجاسطوره
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های تقابل هستند و معنای نهایی هر اسطوره از این تقابلها دو به دو باهم در ستون

 شود. دوگانه حاصل می

استروس بدین طور خالصه روش تحلیل ساختاری اسطوره بر اساس نظریۀ لویبه

های آن واجشود و سپس اسطورهآوری میصورت است: ابتدا تمام روایات هر اسطوره جمع

شوند. این جدول های دوگانه مرتب میبر اساس تقابلگردد و در جدولی استخراج می

گر صورت عمودی بیانکند و بهصورت افقی کمابیش روایت اسطوره را بیان میبه

هفته در های موجود در آن است. محقق با استفاده از این جدول به معنا و داللت نتقابل

 نماید.طوره را بررسی میوی ریاضی ساختار اسبرد و در پایان الگاسطوره پی می

ها و روابط ی از فرهنگکه بازتابپیش از آن»ها را استروس، اسطورهاز نظر لوی 

ای بر آن است که شمارد. اندیشۀ اسطورههایی در اندیشیدن میاجتماعی بداند، شیوه

از  یگانه را ها پیامیحلی برای تضادهای واقعی و ناگشودنی بیابد و در این راه اسطورهراه

 ات منطقیدهند و عموماً تا آخرین حد از امکانخالل چندین نظام رمزگذاری... انتقال می

بنابراین  (؛196-195: 1384ویر، )ری« کنند تا تنوع یابندمی های متقابل استفادهواسطه

شف های گوناگون هر اسطوره، آشکارکنندۀ بخشی از ساختار آن هستند و برای کروایت

ساطیر ها را در نظر گرفت. هدف استروس از تحلیل اتار نهایی آن باید تمام روایتساخ

های کشف ویژگی»نماید. وی به دنبال گرایانه و ناممکن میگوناگون بسیار آرمان

ها به شمول جامعۀ بشری و فراتر از آن ربط دادن این ویژگیساختاری عام و جهان

روس و روش از این روی نقدهایی بر است (.550: 1392تامور، )با« ساختارهای عام بشری است

های پیچیدۀ آن و حال شیوۀ او در بررسی اساطیر و کشف الیهاو بیان شده است. با این

 گشاست.ها راهپس این الیه های نهفته دررسیدن به معانی و داللت

در ایران برخی  های شیوۀ استروس،ها و دشواریرغم پیچیدگیعلیپيشينة پژوهش: 

توان ها میهای حماسی با استفاده از روش او تحلیل شده است که از میان آناز داستان

)چهارمحالی و « بر اساس نظریۀ لوی استروس شاهنامهساختار تقابلی داستان سیاوش در »

بررسی ساختار تقابل رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ تقابل لوی » (،1396دیگران، 

نگاهی به عناصر اسطورۀ جمشید بر اساس منطق » (،1385)حسینی و محمدزاده،  «استروس

ای نخستین نبرد پهلوان ساختار اسطوره» (،1390فر و رضادوست، )بهنام« مکالمۀ اساطیر

ای نجات خورشید در مایۀ اسطورهرمزگشایی بن»، (1395کاران، پرست و هم)حق« هندوایرانی

بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار »و  (1394نیا، و صالحی پرست)حق« خانهفت
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اشاره کرد. پژوهش  (1395کاران، جمیل و هم)عبادی« های دوگانۀ کلود لوی استروستقابل

حاضر نیز با استفاده از نظریۀ بررسی ساختاری اسطوره از استروس و با روش تحلیلی ـ 

های سهراب، یعنی داستان شاهنامهگانۀ سه هاینامهتوصیفی، در پی کشف ساختار غم

 هاست. های نهفتۀ آنسیاوش و فرود و تبیین داللت

 بحث و بررسي

ی داـاوس و ابتـکهای سهراب، سیاوش و فرود که در اواخر پادشاهی کینامهغم

ۀ ه زمیناست ک شاهنامههای ترین بخشافتند، از سوزناکخسرو اتفاق میروایی کیفرمان

 اند. نگاهی ساختاری به این سه داستان کمکحماسی آن را به تراژدی نزدیک کرده

نی در ها ترسیم شود و تأثیر فرهنگ ایراکند تا چارچوبی منطقی برای سیر حوادث آنمی

و راز این ثمرۀ یک روند جمعی است.»ها نشان داده شود. زیرا اسطوره نامهبروز این غم

یر ناگز ومیان اسطوره و فرهنگی که منشأ آن بوده است شرط اصلی ای پیدا کردن رابطه

را  ی آنهر تحلیل است. فرهنگی که هم ساخت اسطوره را آفریده است، هم محتوای روای

سی با برر (.28: 1369)مختاری، « اندیشیده است و هم کارکرد آن را مشخص کرده است

رانی دساالر ایأثیر عمیق فرهنگ مرها تساختار سه داستان مذکور و الگوی ساختاری آن

 شود.در بروز پایان تراژیک هرکدام مشخص می

 سهراب -1

تر است و همانند بیش شاهنامهسری در همهای برونسهراب حاصل یکی از ازدواج

های حماسی ایران، پدر تباری ایرانی دارد و مادر انیرانی است. آشنایی رستم و ازدواج

زآلود داستان سهراب است. زیرا حوادثی که منجر به آشنایی این دو تهمینه از موارد را

کند، خان، اژدها را مغلوب میشود. اسبی که در هفتگردد با گم شدن رخش آغاز میمی

رسد. گویا قبول این شود و رستم در پی یافتن آن، به سمنگان میسادگی دزدیده میبه

رود، اندکی دشوار بوده است که سازندگان می امر که رستم آگاهانه در پی تهمینه

سرگزینی نیز با سایر تا رستم در هم اندداستان، گم شدن رخش را به آن اضافه کرده

پهلوانان متفاوت باشد. نحوۀ آشنایی، خواستگاری تهمینه از رستم و مدت بسیار کوتاه 

های معشوق ازلی ایپزندگی مشترک این دو سبب شده است که تهمینه به یکی از پروتوت

شدند و گر نسبت داده شود که بر سر راه پهلوان ظاهر میها یعنی پریان افسوندر حماسه

بردند. فرزندی که از ازدواج پهلوان سر میبَری یا فریب و حیله مدتی کوتاه را با او بهبا دل

والدین است و  آید، واجد خصوصیات پسندیدۀوجود میزادۀ سمنگانی بهایرانی و شاه
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رود، سهراب که انتظار میبرد. چنانتنومندی را از پدر و زیبایی را از مادر به ارث می

کند. سالگی آمادگی مبارزه در میدان نبرد را کسب میالعاده دارد و در دهرشدی خارق

ترین کوششی از سوی رستم یا ایرانیان سهراب به سرزمین مادریَش تعلق دارد و کوچک

گیرد. سبب رخ دادن تراژدی نیز در همین نکته نهفته رای آوردن او به ایران صورت نمیب

کند. است که سهراب با نادیده گرفتن این امر، برای تغییر حکومت به ایران حمله می

آید که با حمله به ایران، شمار میکه او از سوی ایرانیان شخصی غیر ایرانی بهغافل از این

خصوص که در حمله به ایران، شود و باید به هر طریقی کشته شود. بهمیدشمن محسوب 

کنند. اگرچه حوادثی چون کشته شدن زندرزم راهی میلشکری از توران نیز سهراب را هم

کننده و نشانی نادرست هجیر به سهراب، در سیر داستان راهبه دست رستم و نیز پاسخ گم

داد تأثیرگذار در ناشناس ماندن سهراب و مرگ او ما دو رویآیند. انظر میکامالً طبیعی به

گیرد. نپذیرفتن عشق سهراب از سوی گردآفرید هستند که به دست ایرانیان صورت می

توانست وارد جامعۀ نیز مؤید این امر است که سهراب حتا به صورت پیوند سببی نیز نمی

ه دختر ایرانی باشد، در جامعۀ ایرانی سری به صورتی کهمایرانی شود. زیرا ازدواج برون

پذیرفتنی نیست و گویا عواقب ناگواری به دنبال دارد. یک نمونۀ آن ضحاک است که 

ها و حاصل ازدواج آن (149: 1369دادگی،  )فرنبغمادرش ایرانی و پدرش غیر ایرانی است 

شود و ارد خاک ایران میحال سهراب با هویتی انیرانی و هر اشغال و ویرانی ایران بود. به

مبارزه با ساکنان دژ سپید و دعوت رستم برای مصاف با او، مسیری غیر قابل بازگشت را 

 یابد. کند که با مرگ سهراب خاتمه میترسیم می

ای از داستان سهراب آمیزههای داستان سهراب: واجهای دوگانه و اسطورهتقابل

گیری تراژدی سرنوشت او تأثیری عمیق دارد. ر شکلای است که دهای دوگانهتقابل

ها، برگرفته از بافت فرهنگی جامعۀ ایرانی است. این بخش را بخشی مهم از این تقابل

ترین واحد بیان کرد. جوامع انسانی از کوچک« خودی/ بیگانه»توان به صورت تقابل می

ای از روابط بین ارای شبکهآن یعنی خانواده تا واحدهای بزرگ سرزمینی چون کشور، د

که دربارۀ جوامع به صورت جمع هنگامی»اعضا و نیز در ارتباط با جوامع دیگر هستند. 

دهد یا از دیگر پیوند میهایی را که روابط اجتماعی افراد را به یکگوییم شیوهسخن می

بندی برای تقسیمترین ساده (.37: 1380)البرو، « سازد، در ذهن داریمدیگر جدا مییک

تمایز بین افراد یک جامعه از جامعۀ دیگر، تقسیم دوگانۀ خودی و بیگانه است. فردی که 

در یک جامعه به عنوان عضوی از آن پذیرفته شده است، برای افراد آن خودی محسوب 
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شود. طبیعی است که در این حال افراد خارج از حریم آن جامعه برای تمام اعضاء آن، می

که نبرد نیروهای اهورایی و اهریمنی به نبرد بین  شاهنامهآیند. در شمار مینه بهبیگا

ایرانیان و غیر ایرانیان تبدیل شده است، این تمایز به صورت ایرانی/انیرانی کاربرد دارد. در 

ایران( تعلق دارد و برای ) جامعۀ مردساالر ایرانی فرزند متعلق به مرد است و به جامعۀ مرد

های گیرد. در داستان سهراب و نیز در برخی ازدواجیان در دستۀ افراد خودی قرار میایران

سه اصل رجحان مرد بر زن که الزمۀ نظام پدرشاهی و »، شاهنامهسری در همبرون

پدرساالری است؛ یعنی انتقال ارث از طریق اوالد ذکور، مذموم بودن روابط جنسی آزاد و 

ها، نسبت به جامعه کهن ایرانی بیگانه است د و بنابراین نشانهارزندگی عفت زن وجود ندار

ها را در فرهنگ و تمدن اقوامی جست که نظام مادرساالری و و باید سرچشمۀ آن

 (.161-160: 1369)مختاری، « سروری داشته باشندزن
تقابل نظام پدرساالری با نظام مادرساالری که حاصل دو فرهنگ کامالً مجزایند، در 

 شاهنامهسری همهای برونعریف خودی و بیگانه بودن فرزندان حاصل از ازدواجت

تأثیرگذار است. سهراب که پدری ایرانی دارد، طبق نظام پدرساالری، ایرانی محسوب 

شود. اما چون در نظام مادرساالر فرزند به مادر تعلق دارد، کوششی برای بازگرداندن می

آید. شمار میرد و او به عنوان عضوی از جامعۀ سمنگان بهگیسهراب به ایران صورت نمی

هجیر، ) افراسیاب، بارمان و...( و نیز تقابل با ایرانیان) در مجموع، تقابل سهراب با تورانیان

بخشی دیگری از داستان،  گردآفرید و...( بر مبنای تقابل خودی/ بیگانه شکل گرفته است.

انگیزترین تقابل دوگانۀ داستان است. تقابل این دو یعنی تقابل میان رستم سهراب، شور

های دوگانه شکل گرفته است. تقابل دوگانۀ پدر/ ای از تقابلشخصیت، بر پایۀ مجموعه

است؛ فریدون و سلم و تور،  شاهنامههاست که تقابلی پرکاربرد در پسر یکی از این تقابل

هایی از تقابل پدر و پسر ر نمونهکیکاوس و سیاوش، رستم و سهراب، گشتاسب و اسفندیا

پدرْ منشأ تشکیالت است، همانند خداوند و »هستند. از دید نمادشناسی  شاهنامهدر 

یافته، فرزانه و دادگر است... پدر نه تنها موجودیتی آسمان، او تصویر تعالی و مزیتی نظام

تی است که ضمن موجودی که درخواهیم در تصاحب داشته باشیم، بلاست که ما می

 (.2/181: 1384)شوالیه و گربران، « و به همان درجه شایسته باشیم خواهیم بشویم، باشیممی

گاه شود و در کوشش برای کسب جایهمین امر منجر به تقابل و رقابت پسر با پدر می

شود. در اساطیر دهد که اغلب به مرگ یکی از دو طرف ختم میای رخ میپدر، مبارزه

شود. جدال ماند و کشته میی در جریان رقابت میان پدر و پسر، معموالً پسر ناکام میایران
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هایی رستم و سهراب تقابل بین سنت و تجدد نیز هست. از نظر سهراب، رستم با توانایی

که دارد، شایستۀ حکومت بر دو کشور ایران و توران است. هدف سهراب از حمله به ایران، 

شمار روا بهن و پس از آن توران است که انقالبی در عرصۀ انتخاب فرمانتغییر حکومت ایرا

روایی، بر اساس شایستگی است، آید. تفکر او که مبتنی بر انتخاب اشخاص برای فرمانمی

با تفکر رستم که خواهان حفظ وضعیت موجود است، تضادی بنیادین دارد. اگرچه رستم 

گاه در پی حکومت فراگیر ، اما هیچ(2/147: 1369سی، فردو) روایان استفرمان« بخشتاج»

بر کشور نیست و به قلمرو سیستان قانع است و به سنت پهلوانی و گوش به فرمان شهریار 

مشروعیت و »توان تقابل ماند. تقابل تفکر رستم و سهراب را، میبودن، وفادار می

فراسیاب را به عنوان شاه کاوس و اسهراب رسم حاکم را که کی»هم نامید. « صالحیت

کند تا حکومت جهان را به دست داند و علیه آن قیام میمشروع پذیرفته است، مردود می

طبق  (.160: 1381مطلق، )خالقی« رستم بسپارد که به عقیدۀ او صالحیت حکومت با اوست

شود و تفکر ایرانی پادشاهی موهبتی از سوی اهورامزداست که به افرادی خاص اعطا می

داشتن فرّه گواه حقانیت شاه است. فرّه در خاندان پادشاه وجود دارد و تنها افرادی از 

روایی دارند، حتا اگر در عمل شایستگی حکومت نداشته باشند. همان خاندان لیاقت فرمان

حال، همه به او  کاوس است که سبکسریَش شهرۀ دربار شده است. با ایننمونۀ آن کی

 وفادارند.

یر توان در جدول زهای داستان سهراب را میواجهای دوگانه، اسطورهکنار تقابلدر 

 مشاهده کرد:
رفتن رستم به 

 سمنگان

ازدواج رستم با 

 تهمینه

 تولد سهراب

  آگاهی از پدر اقامت سهراب در سمنگان

   کمک افراسیاب به سهراب 

 نبرد گردآفرید با سهراب پرسش از هجیر حمله به ایران 

شکست رستم و دیگر  

 ایرانیان

کشته شدن زندرزم به دست  

 رستم

 زخمی شدن سهراب   

دارو و مرگ ندادن نوش   

 سهراب
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ن بیا ای از داستان سهراب از تولد تا مرگ راجدول فوق که به صورت افقی خالصه

ز پدر اب راگر تولد سهکند، شامل چهار ستون و دو تقابل دوگانه است. ستون اول بیانمی

شود، رستم در طور که مشاهده میهای مختلف است. همانو مادری ناهمگون و با تابعیت

 تون اولسدر  کننده دارد. در مقابل، تهمینه تنهادو ستون اول و آخر نقشی فعال و تعیین

 آخر شود. در ستونیعنی تولد قهرمان نقشی پررنگ دارد و در ادامۀ ماجرا حذف می

 نقش اند. در این ستونر به مرگ سهراب به صورت عمودی سامان داده شدهعوامل منج

هراب سای است که امکان زنده ماندن را از گونهویژه رستم، بهایرانیان و سیر اعمال آنان به

رسند، به دست نظر میکند. حتا عواملی که در رخ دادن فاجعه، کامالً اتفاقی بهسلب می

ه هم ناختکند که سهراب حتا اگر شگیرند و این فرضیه را تقویت میایرانیان انجام می

ر دکنندۀ این اعمال است، چه توجیهشد. آنشد، باز هم به دست ایرانیان کشته میمی

خش بستون دوم آمده است. سهراب بخشی از وجود ایرانیان را با خود دارد و این 

. شور استای کاو در سمنگان خطری بالقوه بر تواند خارج از قلمرو ایران باشد. اقامتنمی

ناپذیر ترین سالح ایرانیان در مقابل بیگانگان است، در مبارزات، شکسترستم که مهم

از  باشد که د و حتا از او برترپهلوان برابری کنتواند با جهانتنها، کسی می»شود. ظاهر می

تم را در اب این ویژگی را دارد و رسسهر (.340: 1348)اسالمی ندوشن، « خون خود او باشد

های سهراب پیش و پس از آگاهی از نسب پدر، دهد. کنشنبرد نخست شکست می

ب به بستگی سهرالشود و این شاید از دآگاهانه یا ناآگاهانه به تقابل با ایرانیان منجر می

ی مین پدربستگی سهراب به سرزسرزمین مادری نشأت گرفته باشد. ستون سوم نشانۀ دل

تون سبستگی به سرزمین مادری قرار دارد. نقش که در تقابل با ستون دوم یعنی دل است

ل سؤا سوم در زندگی سهراب ضعیف است و مصداقی چندان ندارد. پرسش از هجیر و نیز

ه ایران ببستگی او به ایران است، حمله اگرچه تأییدکنندۀ دل از رستم، بدون معرفی خود،

(، این افراسیاب) صلی ایرانکاری با دشمن اتر از همه، همویت خود و مهمو نهان کردن ه

دی/ شود تا بر طبق تقابل دوگانۀ خوکند و باعث میرنگ میوجه از وجود سهراب را کم

مادر  سرزمین مت درشمار آید که باید از میان برداشته شود. اقابه بیگانه، او دشمنی بیگانه

های نامهتر غمشود تا بیش[ خط قرمزی است که سبب می1سر )مادربومی(]یا هم

 یز صادقوش نبر مبنای آن رخ دهد و قابل توجیه باشد. این مورد در داستان سیا شاهنامه

 است.
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 سياوش -2

ع کاوس است. سیاوش نامی است مرکب که در مجموفرزند کی شاهنامهسیاوش در 

« کی»قب لاز وی در اوستا با  (.2/236: 1310د، پورداوو) دهدمعنی می« دارندۀ اسب سیاه»

 ا شاهیچون در اوستا با عنوان کوی »یاد شده است، به این سبب صفا معتقد است که 

از  گار پیشروز مذکور است، باید او را مانند کیان دیگر، یکی از پادشاهان خاور ایران در

 خسرووس و پیش از کیسیاوش پس از کازردشت یا نزدیک به عهد زردشت دانست... کی

ادر وی م شاهنامهدر  (.510: 1333)صفا، « است[] پادشاه مقتدر یکی از نواحی شرقی بوده

یاوش سادر از نسل گرسیوز است که به ایران گریخته و با کاوس ازدواج کرده است. از م

در »ه نتهمی شود او نیز مانندآید و احتمال داده میمیان نمیدر ادامۀ داستان سخنی به

ی و ن ایراناه یالرگر بوده است که با قرار گرفتن بر سر رُبا و افسوناصل یکی از پریان دل

ا با ردگی سپس برانگیختن عشق پادشاه ایران، وظیفۀ اساطیری خود یعنی باروری و زاین

انند سهراب سیاوش نیز هم (.30: 1384)آیدنلو، « دهدبه دنیا آوردن سیاوش انجام می

ماند. می سری است که در جلب اعتماد تبار پدری و مادری ناکامهماجی برونحاصل ازدو

د پذیرد و سربلنگناهی ور آتش را میهای سودابه، برای اثبات بیدر دربار کاوس با توطئه

رود. در های سودابه، به مرزهای شرقی میحال، برای فرار از دسیسهآید. با این بیرون می

سیاوش به یبار[ دیگر افراسیاب کوشید. ک»]شود. اسیاب، سیاوش پیروز میمبارزه با افر

که  دین روید. بشهر باز نشکارزار آمد. به بهانۀ سودابه که زن کاوس بود، سیاوش به ایران

با  (.145: 1369دادگی،  )فرنبغ« آوردن سیاوش( به وی را پذیرفته بود) افراسیاب زینهار

که سیاوش پس طوریشود. بهمیان سیاوش و افراسیاب دوستانه میاقدامات پیران رابطۀ 

 کند. نتیجۀ ایناز ازدواج با دختر پیران، با فریگیس، دختر افراسیاب، نیز ازدواج می

تن کی خازدواج، اختصاص یافتن بخشی از قلمرو توران به سیاوش است. سیاوش در نزدی

دژ را با دست او چنان بود که به فرّه کیان، کنگورجاوندی »کند. ای بنا میشهری افسانه

دژ، جهان را خویش و نیروی هرمزد و امشاسپندان بر سر دیوان بساخت و اداره کرد. کنگ

 هاهنامـشن شهر در ـای (.64: 1367، روایت پهلوی)« کردبه فرمان سیاوش اداره همی
چینی او، نانگیزد و با سخمیگرد نام دارد. ساخت این شهر، حسادت گرسیوز را برسیاوش

و گروی  کندگرد حمله میشود. افراسیاب به سیاوشرابطۀ افراسیاب و سیاوش تیره می

 (.2/375: 1369)فردوسی، کند زره سر از تن سیاوش جدا می
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وت برخالف سیر روایی متفاهای داستان سياوش: واجهای دوگانه و اسطورهتقابل

رد د داهای دوگانۀ مشترکی وجوو سیاوش، در این دو روایت، تقابل های سهرابداستان

د با وجو نیز انگیز دو قهرمان تأثیرگذارند. در داستان سیاوشکه در رخ دادن سرانجام غم

هراب ند سهای دوگانۀ متعدد، تقابل اصلی، تقابل خودی/بیگانه است. سیاوش همانتقابل

 شود. اولین نمودیان تبار پدری و مادری قربانی میپهلوانی دورگه است که در تقابل  م

کی از یابه تقابل خودی/بیگانه در زندگی سیاوش، تقابل با نامادریَش سودابه است. سود

شود سیاوش های متعدد سبب میچینیکاوس است که با دسیسهسران غیر ایرانی کیهم

تن مدر  شاه هاماوران است و شود. در اغلب منابع، سودابه دختربه توران متمایل می

همان: ) شوده میکاوس نیز با همین عنوان خواند، سودابه حتا بعد از ازدواج با کیشاهنامه

ب محسو چنان فردی از سرزمین دشمن است و بیگانهاز دیدگاه سیاوش سودابه هم (.220

ن، مادر تر این داستادر ساخت کهن»مطلق معتقد است خالقی (.220همان: )شود می

دند، ه بوتر چون عشق میان مادر و پسر را نپسندیدسیاوش همان سودابه بوده، ولی سپس

 نام سودابه را مادر ناتنی سیاوش کرده و سپس... برای سیاوش، مادر دیگری بدون

ذیرش چنین با توجه به تبار تورانی مادری سیاوش، پ (.324: 1381مطلق،  )خالقی« اندساخته

ز صل اکند که او خواهان بازگشت فرزند  حال سودابه را چنین توجیه مینظری، اعما

ق موف توران( است و در این کار نیز) ازدواجش با شاهی بیگانه، به سرزمین مادری

از  ودابهکه با رفتن سیاوش به سوی مرز توران، س شودشود. این ظن زمانی تقویت میمی

ای اره، اشها در دو بیت، به مرگ او به دست رستمشود و تنسیر داستان کنار گذاشته می

وع دوگانۀ نتقابل میان سیاوش با تورانیان نیز، از  (.2/383: 1369فردوسی، )شود گذرا می

ه ، خصماننیانخودی/ بیگانه است. تا پیش از پناهنده شده به توران، رابطۀ سیاوش و تورا

گیرد. می حدودی رنگ دوستانه به خودتا  و تیره است. پس از پیشنهاد صلح، این رابطه

ابطه رشود. با رفتن سیاوش به توران، این چنان مرز خودی/ بیگانه حفظ میاما هم

شود. گردد و سیاوش برای تورانیان، خودی و برای ایرانیان، بیگانه میمعکوس می

و  اوسک ها، نرفتن به نزدنشکستن پیمان، نجنگیدن با افراسیاب، نفرستادن گروگان»

رای دهد، سیاوش بقرائنی است که نشان می (،42: 1351)مسکوب، « بازنگشتن به ایران

حتا پیش از  تغییر تقابل دوگانۀ خودی/ بیگانه با ایرانیان آمادگی دارد. این آمادگی،

و دهد درسیدن به مرز و جنگ با افراسیاب وجود دارد. وداع کاوس و سیاوش نشان می

 (.2/243: 1369فردوسی، )دانند بازگشت میبیطرف، این سفر را 
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ا پدرش ن، بتقابل دوگانۀ پدر/پسر در داستان سیاوش اشکالی متعدد دارد. وی در ایرا

نیز  اسب وکاوس رابطۀ مساعدی ندارد. اگر تقابل فریدون و پسران یا لهراسب و گشتکی

و  تقابل رستم چنین اگرگشتاسب و اسفندیار برای کسب حکومت بر ایران است؛ هم

ی س، جدالکاو سهراب را نیز، بر مبنای دفاع از ایران و حفظ سنت بدانیم، تقابل سیاوش و

حوی نفروید بر آن است که همۀ پسران به »نامادری( است. ) خانوادگی بر سر مادر

کین  پدر ناخودآگاه یا خودآگاه به مادر یا جانشینان او عاشقند و به همین دلیل به

اوش و اب سیبنامد... این نظریۀ فروید، در فروید این مقوله را عقدۀ ادیپ میورزند. می

با پدر،  سیاوش در تقابل (.508: 1385)زمردی، « سودابه، از لحاظ ساختاری مطابقت دارد

رفتاری  یاب،کند. در توران دو شخصیت  گرسیوز و افراسماند و ایران را ترک میناکام می

کل پسر ش /پدر رند و تقابل سیاوش با این دو، بر اساس تقابل دوگانۀمشابه رفتار کاوس دا

و  یاوشسگر رابطۀ پدر و فرزندی گیرد. رابطۀ خویشاوندی این دو با سیاوش، تداعیمی

الگوی دشمن پدر که درواقع اولین مزاحم در بهشت نوزاد و مادر است، کهن»کاوس است. 

« ها در ناخودآگاه سمبلی از پدر دارندمنم دششود. بنابراین در طول زندگی، تمامی

ا به رگرسیوز که نیای مادری سیاوش است، همانند کاوس، سیاوش  (.162: 1392)کمپبل، 

های گرسیوز، گاه پدرزن، در مقابل بدگوییبیند. افراسیاب نیز در جایچشم رقیب می

یش گرفت. ودابه در پهای سگیرد که کاوس در مقابل تهمتهمان روشی را در پیش می

ایفا  را پدرزن( سیاوش) در سیر داستان، پیران رفتاری متفاوت دارد. وی نیز نقش پدر

 سیاوش، رفتاریگحال، غیبت پیران در زمان این کند. اما با او تقابل آشکاری ندارد. با می

 کند.گاه تقابل پدر/پسر آشکار میتقابل میان او و سیاوش را در جای

 است: بندی شدههای داستان سیاوش در جدول زیر دستهواجاسطور
آمدن مادر سیاوش به 

 ایران.

ازدواج با کاوس و تولد 

 سیاوش.

 
اقامت سیاوش در 

 دربار کاوس.

سیاوش تصمیم 

گیرد با دختر می

 سودابه ازدواج کند.

 

  
سیاوش به تورانیان 

  کند.حمله می

سیاوش با توران صلح  

   کند.می
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های سیاوش گروگان

   کندتورانی را آزاد می

 
 رفتن سیاوش به توران

 ازدواج در توران

 ساخت شهر

 
بازی خصمانۀ چوگان

 ایرانیان با تورانیان

ترسیم عکس کاوس و 

دربار بر دیوار قصر 

 سیاوش

   
 چینی گرسیوزسخن

حملۀ افراسیاب به 

 سیاوش و مرگ سیاوش

سیاوش به ایران و ازدواج با کاوس، تولد سیاوش را در پی در ستون اول، آمدن مادر 

شود. دارد. تفاوت این ستون با ستون اول داستان سهراب نیز در همین نکته آشکار می

سر مرد به سرزمین هم) رودبرخالف داستان سهراب که رستم به سرزمین تهمینه می

آید. همین امر سبب شده است رود(، در داستان سیاوش، مادر به سرزمین پدری میمی

نوعی قرینۀ داستان سهراب باشد. قهرمان دورگه پس از تولد، این که داستان سیاوش به

بستگی سیاوش و تمایل او به گر دلکند. ستون سوم بیانبار در سرزمین پدری اقامت می

لبته بستگی است که اسرزمین پدری است. حمله به سپاهی از سرزمین مادر، اوج این دل

شود. صلح با افراسیاب، رفتن به پاید و سیاوش به تبار مادری متمایل میچندان نمی

ای در تر از همه ساخت شهر اهورایی و افسانههای سیاوش در توران و مهمتوران، ازدواج

حال، بستگی یا تمایل سیاوش به تبار مادری است. با این دهندۀ دلآن سرزمین، نشان

نت سیاوش و حسادت و خبرچینی گرسیوز، افراسیاب را به کشتن او ترغیب ترس از خیا

گر عوامل ایرانی و تورانی در مرگ سیاوش است، نقش کند. در ستون چهارم که بیانمی

های واجپررنگ عوامل تورانی مشهود است. این ستون نیز با ستون چهارم جدول اسطوره

سهراب که پدر آغازگر داستان زندگی قهرمان  سهراب تفاوتی بنیادین دارد. در داستان

است، در مرگ قهرمان نقشی کلیدی دارد. اما در داستان سیاوش که داستان با ورود مادر 

گیر است. به نمایندگی از مادر( در مرگ قهرمان چشم) آغاز شده است، تأثیر تبار مادری

شود و او به عنوان ایجاد نمیحتا اگر سودابه را نیز مادر سیاوش بدانیم، در جدول تفاوتی 
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دهد، خواسته یا ناخواسته در مرگ مادر، در عین حال که او را به سرزمین خود سوق می

 شود.او دخیل می

 فرود -3

خسرو، پادشاه ایران ماند: کیهای متفاوتی باقی میاز سیاوش دو فرزند با سرنوشت

واج سیاوش با جریره دختر پیران است که میرد. فرود حاصل ازدشود و فرود، ناکام میمی

، از میان شاهنامهر اساس روایت ـکند. ببا مادر و سپاهیانش در قلعۀ کالت زندگی می

شود. این انتخاب اگرچه کاوس انتخاب میخسرو برای جانشینی کیخسرو و فرود، کیکی

شود الهام می بر مبنای رؤیای گودرز، انتخابی اهورایی است که از سوی سروش به او

خسرو از سوی مادر، بر فرود که کیتوان گفت به دلیل آن. اما می(2/413: 1369فردوسی، )

زاده است. در داستان فرود شود. در تولد پهلوانان، مادر غالباً شاهچیرگی دارد، انتخاب می

دارد، شاه دو، به دربار تعلق که نیای مادری هرو سیاوش این امر صادق نیست و با این

مملکت نیستند. اگر سیاوش را فرزند سودابه بدانیم، الگوی مذکور در مورد او نیز صادق 

وزیر افراسیاب( با سیاوش است و در ) است. اما فرود حاصل ازدواج دختر پیران

شان تفاوتی ژرف هست. مدت گذاری، بین جریره و فریگیس و نیز میان فرزندانارزش

چندان طوالنی نیست و با ورود فریگیس به داستان، جریره و  زناشویی والدین فرود،

شوند. از مرگ سیاوش تا بر تخت فرزندش از سیر داستان زندگی سیاوش کنار گذاشته می

خسرو، پس از بر تخت شود. اولین اقدام کیخسرو نیز از فرود نامی برده نمینشستن کی

دهی سپاه است. انتخاب طوس به فرماننشستن، ترتیب دادن سپاهی برای حمله به توران 

شود. خسرو است که منجر به وقوع تراژدی فرود میعملی غیر قابل دفاع از سوی کی

؛ اما از (3/27: 1371فردوسی، )داند خسرو میفردوسی این عمل را ناشی از نابخردی کی

بیند که بالقوه میرسد او را به چشم رقیبی نظر میخسرو از فرود دارد، بهتوصیفی که کی

ای باشد تواند قرینهتر نیست. انتخاب شخصی چون طوس میخسرو کمشایستگَیش از کی

وه را روانۀ کالت، ـسپاهی انب»خسرو، توران و افراسیاب نیست و او که هدف کیبر آن

ترین رقیب خود در سلطنت را از که دیر شود، بزرگکند تا پیش از آنگاه فرود، میجای

دوشن معتقد است ـامی نـحال اسل ا اینـ. ب(46: 1392ارژنه، )رضایی دشت« رداردـان بمی

جویی کند و خواهد از مدعیان خود دلانتخاب طوس به سپهساالری، می»خسرو با کی

. نگرانی فرود (227: 1348)اسالمی ندوشن، « بستگی خویش را به خانوادۀ منوچهر بنمایددل

سازی دژ و مشورت با جریره، نشان پاه ایران به کالت و آمادهاز شنیدن خبر آمدن س



  75 استروس ةیو فرود بر اساس نظر اوشيسهراب، س یهاساختار داستان ليتحل

 

 

رانیان، نظری مناسب ندارد. برخورد ـدهد وی نیز در مورد نیت واقعی لشکرکشی ایمی

کند که در لشکر سوزانۀ بهرام با فرود و توصیف نابخردی طوس، فرود را متقاعد میدل

کند، طوس به جای بینی میرام پیشطور که بهبرادر، کسی خیرخواه او نیست. همان

شوند. فرود فرستد و هر دو کشته میاستقبال از فرود، داماد و پسرش را به مصاف او می

کشد. روز آن، اسب فرود را می انتقام  کند و بیژن به های طوس و گیو را زخمی میاسب

نیز در دام بیژن و رهام  شوند و خود اوبعد، در جنگی نابرابر تمام افراد فرود کشته می

گردد و پس از وصیت به مادر، از شود. فرود به دژ بازمیشود و بازویش قطع میگرفتار می

 رود.دنیا می

چه در داستان فرود، منجر آنهای داستان فرود: واجهای دوگانه و اسطورهتقابل

رچه فرود از خاندان شاهی شود، تقابل دوگانۀ خودی/ بیگانه است. اگبه بروز فاجعه می

های نظام مادرساالری در داستان زندگی او، از دو داستان قبلی کاوس است، نشانهکی

شود. فرود جا نیز ساکن میآید و در هماندنیا میتر است. وی در سرزمین مادر بهنمایان

است. در طول همانند پدرش، بخشی از قلمرو توران را در اختیار دارد و صاحب دژ و سپاه 

های ای از تمایل او برای آمدن به سرزمین پدری وجود ندارد و از صحبتداستان نیز نشانه

راهی احتمالی او با سپاه ایران، به منظور گرفتن آید که همجریره با فرود چنین بر می

در قاموس تمدن مادرشاهی صرفاً یک »کین پدر است و قصد آمدن به ایران ندارد. زیرا 

که با این (.231: 1378)فروم، « ستگی مقدس وجود دارد و آن بستگی مادر به فرزند استب

شود و بهرام او را به طوس و دیگران معرفی فرود عملی بر ضد سپاه ایران مرتکب نمی

داند. برخالف که وی، فرود را از تورانیان می دهدکند، رفتار خصمانۀ طوس نشان میمی

اطمینان »فرستد تا سواران بسیاری را برای مصاف با فرود میعادت همیشگی، طوس 

از عصبانیت  (.237: 1348)اسالمی ندوشن، « حاصل کند که فرود جان سالم به در نخواهد برد

گیو از هنرنمایی فرود و اذعان به شناخت او و در عین حال آماده شدن برای حمله به 

ت تقابل دوگانۀ خودی/ بیگانه میان فرود و توان دریافمی (3/47: 1371)فردوسی، فرود 

نماید. این تقابل، برخاسته از دو تقابل دوگانۀ دیگر است. تقابل ایرانیان حل ناشدنی می

هایی فراوان دارد، تقابل های دیگر ایرانی نمونهو نیز حماسه شاهنامهنخست که در سراسر 

فیزیکی کشور و نیز نژاد ایرانی در مقابل ایرانی/انیرانی است که تقابلی برخاسته از مرزهای 

اند. تقابل نژادهای غیر ایرانی است، هرچند بسیاری عقیده دارند تورانیان نیز ایرانی بوده

های سهراب و سیاوش نیز دیگر، تقابل دو فرهنگ مادرساالر/ پدرساالر است که در داستان
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داران هر دو نظریه، در ش طرفناشدنی است و کوشنمود داشتند. این تقابل دوگانه حل

انجامد. این تقابل، به تقابل دوگانۀ بسیاری از موارد به حذف فیزیکی طرف مقابل می

ها وجود شود. درواقع این نگرانی برای هر دو سوی این قبیل ازدواجخودی/ بیگانه ختم می

یا ناآگاهانۀ یکی  که فرزند چنین ازدواجی، به کدام سو گرایش دارد. انتخاب آگاهانه دارد

 کند.از والدین و سرزمین او، به طرف مقابل، پیام غیر خودی بودن ارسال می
اقع بل، دروتقا های داستان فرود است. اینتقابل دوگانۀ برادر/برادر یکی دیگر از تقابل

و در نوعی جانشین انزاع و کشمکشی خانوادگی است. فرود فرزند بزرگ سیاوش است و به

در/ پقابل تواند یادآور تخسرو میشود. جدال غیر مستقیم فرود و کیمحسوب می خانواده

های واجخسرو جانشین پدر در این تقابل است. اسطورهپسر باشد و از این جهت کی

 بندی کرد:توان به صورت زیر مرتب و دستهداستان فرود را می
 رفتن سیاوش به توران

 ازدواج با جریره

 تولد فرود

 اقامت فرود در کالت

 توران()

 ساخت دژ

آمادگی برای پذیرایی از 

 سپاه ایران

جستجوی بهرام و 

 شاورانزنگه

توجهی طوس به بی

 هویت فرود

حملۀ ریونیز و 

زرسب به جنگ 

 فرود

 
مرگ زرسب و ریونیز 

  به دست فرود
گیو و  حملۀ طوس،

 بیژن به فرود

 
مبارزه با سرداران 

  ایرانی از جمله بیژن
زخمی شدن فرود به 

 دست بیژن و رهام

   
 مرگ فرود

توان دریافت که داستان فرود تکرار داستان سهراب و قرینۀ سادگی میاز ستون اول به

داستان سیاوش است. زندگی قهرمان در این داستان با خواست پدر و رفتن به سرزمین 

ستون دوم( و عدم تمایل )ادر شود و به سبب اقامت قهرمان در سرزمین ممادری آغاز می

خسرو( و افراد سرزمین را برای از کی) او به آمدن به سرزمین پدر، پدر یا جانشین پدر

ستون چهارم(. هرچند قهرمان خواهان نزدیکی به افراد ) شوندبین بردن او ترغیب می

خسرو یابد. تفاوت سرنوشت کینمی ی مناسبستون سوم(، اما پاسخ) سرزمین پدری باشد
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خسرو در ایران بازگردد. کزازی تواند به اقامت فرود در توران و اقامت کیبا فرود نیز می

سیاوش »کند. معتقد است ازدواج با غیر ایرانی، فرد را آلوده و مرگ این آالیش را پاک می

شوید. پسر دیگر او فرود... به کیفر آلودگی خسرو آالیش را میبا خون خود، تنها از کی

اگر این استدالل صحیح باشد که خون پدر، آالیش فرزند را  (.471: 1366)کزازی، « رسدمی

شود. اگرچه این ماند، ولی چنین نمیتر است زنده میشوید، باید فرود که فرزند بزرگمی

های متضاد آن در اساطیر ایرانی وجود دارد. در ازدواج استدالل قابل توجه است، نمونه

خسرو که حاصل ازدواج با بیگانه است، از دهد. کیای رخ نمییژه، فاجعهبیژن و من

جاویدانان اساطیری است. سام که حاصل ازدواج نریمان و دختر شاه بلخ است، نیز 

و  شاهنامههای . ساختار تراژدی(432-430: 1354)اسدی توسی، باری ندارد سرنوشت غم

توان حکمی کلی برای همۀ بر هم نیست و نمی های ایرانی، کاماًل منطبقدیگر حماسه

ها صادر کرد. ازدواج با بیگانه، یکی از دالیل وقوع فاجعه است. اما علت اصلی نیست. در آن

تا زمانی که طرف ایرانی و یا فرزند  سری اساطیر ایرانیهمهای برونبسیاری از ازدواج

طور که اشاره شد دهد. همانخ نمیحاصل از این ازدواج در ایران ساکن باشد، فاجعه ر

تواند شاهدی بر این خسرو و فرود نیز در همین نکته است. سرگذشت برزو میتفاوت کی

مدعا باشد. برزو فرزند سهراب و دختری غیر ایرانی است. وی تا پیش از حمله به ایران، از 

از نسب خود آگاه و برزو به دست آنان اسیر و »نسبش آگاهی ندارد. در جنگ با ایرانیان 

گیرنامه نیز حوادثی مشابه . در جهان(48 ـ 47: 1353)مول، « شوددر سپاه ایران ماندگار می

. بنابراین (206 ـ 200: 1325مادح هراتی، ) پیونددگیر به ایرانیان میافتد و جهاناتفاق می

 بار دانست.سری را فاجعههمهای برونتوان تمام ازدواجنمی

 های متعدد،سه داستان سهراب، سیاوش و فرود از جنبهیسة الگوی سه داستان: مقا

رندۀ برداکه در توان ساختاری کلیها میبه هم شباهت دارند. با استفاده از این شباهت

جی هر سه قهرمان، حاصل ازدوا (1 عناصر اصلی هر سه داستان باشد، ترسیم کرد:

رزمین بیگانه ( یکی از والدین، به س2انیرانی( هستند.  پدر ایرانی و مادر) سریهمبرون

امت دارد ( فرزند در سرزمین مادری اق3کند. رود و با فردی از آن سرزمین وصلت میمی

مین مادری ( قهرمان آگاهانه یا ناخودآگاه، به سرز4شود. جا ساکن مییا بعدها در آن

ا واسته یدشاه ایران یا پدر قهرمان، خ( ایرانیان و در رأس آنان، پا5کند. خدمت می

زمین مادری و ( قهرمان ناکام، در سر6آورند. ناخواسته، مقدمات مرگ قهرمان را فراهم می

 شود. داری از آن کشته مییا در طرف
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های که موفق به تنظیم مجموعۀ کاملی از روایتهنگامی»لوی استروس اعتقاد دارد 

توانیم قواعد و ضوابط ایم، میها گشتهگشتمشتمل بر جایای گوناگون به شکل زنجیره

 راه جمیعای به همآید که ساختار هر اسطورهها را ارائه کنیم. ... چنین برمیبندی آنگروه

 های آن با قالب زیر تطابق دارد:روایت

Fx(a): Fy(b) ~ Fx(b): Fa-1(y) ر این معادله دو حدّ دa  وb  با دو کارکردx  و

y  ادله البته استروس برای مساوی بودن دو طرف مع (.157: 1373استروس، )است مالزم

ق در قضیۀ فوشود ). نخست ضد یک حد جانشین آن حد 1»شروطی را ذکر کرده است: 

a  وa-1 قضیۀ فوق  درجزء )که ارزش نقش یا کارکرد حّد در دو . شرط دوم آن2(؛a  و

y ا قابل بنان در تسیر داستان، یکی از والدین یا نمایندگان آدر  همان(.)باشند ( مقلوب هم

و  aد کننده دارد، با نماگیرند. پدر یا مادر که در سیر داستان نقشی تعیینقهرمان قرار می

و دستۀ ددهیم. کارکردهای دو گروه نسبت به کشور، در نشان می bقهرمان را با نماد 

. به آن حمایت از سرزمین و تمایل ه سرزمین؛ ب(پشت کردن ب گیرند: الف(کلی جای می

با نماد  کردی مثبت استو مورد ب که عمل xمورد الف که کارکردی منفی است با نماد 

y توان تنظیم های هر داستان میگشتدهیم. با استفاده از این نمادها، جاینشان می

کند صلت میود و با تهمینه ور( به سرزمینی بیگانه میa) کرد. در داستان سهراب، رستم

تیجۀ نم و شود. اعمال رستو فرزند حاصل از این وصلت، پهلوانی نیرومند برای دشمن می

[. Fx(a)] توان با عنوان پشت کردن به سرزمین خود، کارکردی منفی دانستآن را می

 ا بخشدارتق اگاه او رخواهد با اصالح ساختار ایران، جای( جویای پدر است و میb) سهراب

(yاین عمل .)کرد او، مثبت و پسندیده است [Fy(b)با این حال، راه رسی .] دن به هدف

نفی ردی مکاری با دشمن و حمله به ایران برای او کارککند. همرا اشتباه انتخاب می

استان با او دکه  به دست پدر (a-1[. درنهایت، قهرمان دورگه )Fx(b)] شودمحسوب می

 است شود. این کارکرد برای سرزمین پدر و ایرانیان مثبتاست، کشته میشروع شده 

[Fa-1(y):بر این اساس، الگوی منطقی داستان چنین است .] 
Fx(a) : Fy(b)  Fx(b) : Fa-1(y) 

رفتن رستم به 

سرزمین دشمن 

 و تولد سهراب

تمایل سهراب  :

 به رستم و ایران

اقامت در سرزمین  

بیگانه و حمله به 

 انایر

کشته شدن سهراب  :

 به دست رستم
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بسیار  شابهیها، با داستان سهراب تگشتها و نیز جایواجداستان فرود، از نظر اسطوره

رود وران می( به سرزمین تa) های چندانی در آن رخ نداده است. سیاوشجاییدارد و جابه

یۀ جریره برای ( با توصb) . فرود[Fx(a)] آیددنیا میکند و فرود بهو با جریره ازدواج می

خسرو ، کی[. در داستانFy(b)] شودراهی با سپاه ایران و انتقام خون پدر آماده میهم

 (.a) ستنده( و طوس و سپاه ایران، نمایندۀ او در برابر فرود a) شودجانشین سیاوش می

آید. فرود در برابر یشمار مبا توجه به اقامت فرود در توران، او برای سپاه ایران، انیرانی به

های وششک[. با وجود Fx(b)] کندکند و به ایرانیان حمله میاین تفکر از خود دفاع می

 [.Fa-1(y)] کشندفرود، ایرانیان او را می
Fx(a) : Fy(b) ~ Fx(b) : Fa-1(y) 

رفتن سیاوش به 

سرزمین دشمن و 

 تولد فرود

آمادگی فرود  :

راهی با برای هم

 ایران سپاه

اقامت در سرزمین  ~

بیگانه و حمله به 

 سپاه ایران

کشته شدن فرود به  :

 دست ایرانیان

های سهراب و طور که اشاره شد، داستان سیاوش در بسیاری از جهات، با داستانهمان

کند و سیاوش یم( با فرار از کشور خود، با کاوس ازدواج a) فرود تقارن دارد. مادر سیاوش

[. Fx(a)] شود. پشت کردن او به سرزمین اصلی، برای او عملکردی منفی استمتولد می

ادرش مکرد کردی برخالف عملجا، عمل( با رفتن به توران و اقامت در آنb) سیاوش

 یز ترسیم[. اقامت اولیۀ سیاوش در ایران، حمله به تورانیان و نFy(b)] دهدنشان می

او  بستگی او سرزمین پدری است، برایدل دهندۀنکه نشا تصاویر کاوس و دیگران بر کاخ

فرمان  [. وی درنهایت با سعایت گرسیوز و بهFx(b)آید ]شمار میکردی منفی بهعمل

 [.Fa-1(y)] توان جانشین مادر سیاوش دانستشود. هر دو را میافراسیاب کشته می
Fx(a) : Fy(b) ~ Fx(b) : Fa-1(y) 

رفتن مادر 

سیاوش به 

ن دشمن سرزمی

 و تولد سیاوش

صلح با افراسیاب  :

 توران و رفتن به

اقامت در  ~

سرزمین پدر و 

 حمله به توران

کشته شدن سیاوش  :

 به دستور افراسیاب

اگر خواست کاوس را عامل ازدواج او و مادر سیاوش بدانیم و برای آمدن مادر سیاوش 

یرات اساسی خواهد داشت. ها تغیگشتبه ایران کارکردی در نظر نگیریم، جدول جای

( تا پیش از b) [. سیاوشFx(a)] کردی منفی دارد( با ازدواج با بیگانه عملa) کاوس
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[. رفتن از ایران برای Fy(b)] ورزدرفتن به توران، به ایران وفادار است و به آن عشق می

 شودکردی منفی محسوب میجا عملاو عملی ناپسند است و ازدواج و اقامت در آن

[Fx(b)چوگان .] بازی خصمانۀ ایرانیان و نیز نقش تصاویر کاوس و ایرانیان، حسادت

توان گفت نقش پنهان ایرانیان در مرگ سیاوش از حسادت انگیزد. میگرسیوز را برمی

 شود که به کشورش پشت کرده استتر نیست و منجر به مرگ قهرمانی میگرسیوز کم

[Fa-1(y).] 
Fx(a) : Fy(b) ~ Fx(b) : Fa-1(y) 

ازدواج کاوس با 

زنی انیرانی و 

 تولد سیاوش

اقامت سیاوش  :

در ایران و حمله 

 به توران

صلح با افراسیاب  ~

و سکونت در 

 توران

کشته شدن سیاوش به  :

کرد پنهان دلیل عمل

 ایرانیان

های سهراب و فرود چنین خوانشی از داستان سیاوش، ساختار آن را بر ساختار داستان

ی گزینها، به تفاوت در جایهای موجود در ساختار داستانکند و تفاوتمنطبق می

ستان توان الگویی کلی برای هر سه دایابد و میدیگر، تقلیل میاشخاص به جای یک

 ترسیم کرد:
Fx(a) : Fy(b) ~ Fx(b) : Fa-1(y) 

ازدواج پدر با 

زنی انیرانی و 

 تولد قهرمان

عالقۀ قهرمان به  :

 سرزمین پدری

پشت کردن  ~

قهرمان به 

 سرزمین پدری

مرگ قهرمان به دست  :

 پدر 

رمان توان اقامت قهها، میبر اساس این الگوی کلی ترسیم شده برای ساختار داستان

. ن دانستاستادر سرزمین مادری و تمایل به آن را از دالیل مهم وقوع تراژدی در هر سه د

ق ودن تعلببول انیان برای کشتن قهرمان، به دلیل غیر قابل قکوشش آگاهانه یا ناآگاه ایر

 االرفرزند به سرزمین مادری، بر تقابل فرهنگ مردساالر ایرانی با فرهنگ مادرس

 همسایگان و گاه دشمنان ایرانی داللت دارد.

 گيرینتيجه

 ها بر مبنای نظریۀ ساختارگرایانۀ استروس، به سبب درنظرتحلیل اساطیر و حماسه

وجو برای روایت اصیل هر اسطوره، روشی گرفتن جمیع روایات و با کنار نهادن جست

با کنار نهادن  هاست.های پنهان آنها و کشف داللتمناسب برای درک این داستان
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های میان روایات های سازندۀ آن، شباهتهای هر اسطوره و رسیدن به واحدافزوده

های دوگانۀ استخراج شده راه را برای رسیدن به ساختار شود و تقابلمختلف آشکار می

کند. در پژوهش حاضر که بر اساس این نظریه انجام گرفت، سه نهایی آن هموار می

انگیز داستان سهراب، سیاوش و فرود بررسی شد. این سه داستان که از ماجراهای غم

ن هر سه داستان، از پهلوانان کنند. قهرماناهستند، از ساختاری مشابه پیروی می شاهنامه

اند. عالقه به هستند و از پدری ایرانی و مادری غیرایرانی متولد شده شاهنامهدورگۀ 

های مهم و مشترک این سه سرزمین پدری و توجه و خدمت به سرزمین مادری از ویژگی

انۀ های دوگزند. تقابلقهرمان است که پایان تراژیکی برای هر سه قهرمان رقم می

خودی/بیگانه )ایرانی/انیرانی(، پدر/پسر و پدرساالری/مادرساالری، سه تقابل مهم در 

انگیز و تراژیک ویژه حوادث غمگیری حوادث و بههای یادشده است. در شکلداستان

عوامل متعددی دخیل است و منحصر کردن سبب وقوع ماجرا به عاملی یگانه صحیح 

توان اقامت های پیشین به آن اشاره شده است، میر پژوهشنیست. در کنار عواملی که د

در سرزمین مادری را عاملی مهم در وقوع فاجعه دانست. این عامل که بر اساس تقابل 

های خودی/بیگانه شکل گرفته است، حاصل تفکری است که فرزندان حاصل از ازدواج

داند و با او ، بیگانه میکه در سرزمین پدری ساکن نشوندسری را، درصورتیهمبرون

کند. حتا در مواردی چون داستان سهراب و فرود، برخورد و همانند دشمن برخورد می

ها در جهت کشتن مبارزه با قهرمان دورگه بر نبرد با دشمن اصلی ارجحیت دارد و کوشش

شود. این ظاهر اتفاقی ایرانیان منجر به مرگ قهرمان میگیرد و اعمال بهقهرمان شکل می

های دیگر است که امر به دلیل تقابل تفکر مردساالر ایرانی در برابر تفکر مادرساالر فرهنگ

پذیرد کودکی را که بخشی از وجودش به ایران تعلق دارد، در خدمت سرزمین دیگری نمی

 ببیند.

 ــــــــــــــــــــــــ

   نوشتپي

در آن از شوهر »شود که به نظامی خانوادگی اطالق می( Matrilocal family. خانواده مادربومی )1

ها، فرزند گونه خانواده ینا(. در 804: 1381، )گیدنز« سر زندگی کندرود نزدیک پدر و مادر همانتظار می

 (Patrilocal familyکند. این خانواده در تقابل با خانوادۀ پدربومی )نیز در محل سکونت مادر زندگی می

« ی کندرود نزدیک والدین شوهر زندگکه در آن از زن انتظار می»بومی نظامی خانوادگی است است. پدر

 (.807)همان: 



 

 82  1399پایيز و  زمستان ، 30، پياپي شانزدهم، شماره دومپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 فهرست منابع

، 7، دورۀ  نامة فرهنگستان، «سیاوش ای دربارۀ مادرفرضیه(. »1384آیدنلو، سجاد. ) -

 .46-27، صص 3شمارۀ 

ان و ترجمۀ بهار مختاری، «بررسی ساختاری اسطوره(. »1373استروس، کلود لوی. ) -

 .160 -135، صص 4، شمارۀ ارغنونزاد، اهلل پاکفضل

 ، ترجمۀ مسعود راد، تهران: توس.توتميسم(. 1386استروس، کلود لوی. ) -

غمایی، ی، به اهتمام حبیب نامهگرشاسب(. 1354اسدی توسی، ابونصر علی بن احمد. ) -

 خانه طهوری.تهران: کتاب

ن: ، تهرازندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه(. 1348) اسالمی ندوشن، محمدعلی. -

 انجمن آثار ملی.

 ی، تهران: نی.، ترجمۀ منوچهر صبورشناسيمقدمات جامعه(.  1380البرو، مارتین. ) -

یلیام ، وفرهنگ علوم اجتماعي قرن بيستم، «ساختارگرایی(. »1392باتامور، تام. ) -

 .550-549هران: نی، صصآتویت و تام باتامور، ترجمۀ حسن چاوشیان، ت

 فا، ترجمۀ مصطهای نقد ادبيها و روشدرآمدی بر نظریه(. 1386برسلر، چارلز. ) -

 فرد، تهران: نیلوفر.عابدینی

شید بر نگاهی به عناصر اسطورۀ جم(. »1390اکبر رضادوست. )فر، محمد و علیبهنام -

 30، شمارۀ انکرم باهنر گاهدانش زبان و ادب، «اساس منطق مکالمۀ اساطیر

 .127 -101(، صص 20)پیاپی 

ن ، بمبئی: انجم2، جها(یشت) ادبيات مزدیسنا(. 1310پورداوود، ابراهیم. ) -

 زردتشتیان ایرانی بمبئی.

 خانۀ موزه وپور، تهران: کتاباکبری، ترجمه رضا علیساختارگرایي(. 1384پیاژه، ژان. ) -

 مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

 ۀ مهر.، ترجمۀ مهدی پارسا، تهران: سورشناسيمباني نشانه(. 1386. )چندلر، دنیل -

لی ساختار تقاب(. »1396آبادی. )زاده و محمود حسنچهارمحالی، محمد، مریم شعبان -

 وادبيات عرفاني ، «بر اساس نظریۀ لوی استروس شاهنامهداستان سیاوش در 

 .107-75، صص 49، شمارۀ 13، سال شناختياسطوره



  83 استروس ةیو فرود بر اساس نظر اوشيسهراب، س یهاساختار داستان ليتحل

 

 

و اسفندیار  بررسی ساختار تقابل رستم(. »1385) اهلل و اسداهلل محمدزاده.نی، روححسی -

 ،31 ، شمارۀخارجي هایزبان هایپژوهش ،«بر اساس نظریۀ تقابل لوی استروس

 . 64-43صص 

ای نجات ورهرمزگشایی الگوی اسط(. »1394نیا. )پرست، لیال و مریم صالحیحق -

 .66 -49 ، صص188 ، شمارۀادبي تارهایجس ،«خانخورشید در هفت

نخستین نبرد قهرمان  ایساختار اسطوره(. »1395کاران. )پرست، لیال و همحق -

 .50 -21، صص 40 ، شمارۀفارسي ادبيات و زبان پژوهش ،«هندوایرانی

 ، تهران: افکار.های دیرینهسخن(. 1381مطلق، جالل. )خالقی -

اس نقد و بررسی داستان فرود سیاوش بر اس(. »1392ارژنه، محمود. )رضایی دشت -

، 5ال س، گاه شيرازبوستان ادب( دانش) شعرپژوهي، «شکنیکرد ساختروی

 .60-39، صص 2شمارۀ 

مطالعات و  ۀ(. ترجمۀ مهشید میرفخرایی، تهران: موسس1367. )روایت پهلوی -

 تحقیقات فرهنگی.

 نشر نی. ترجمه ناصر فکوهی، تهران،، شناسيدرآمدی بر انسان (.1384ریویر، کلود. ) -

، نقد تطبيقي ادیان و اساطير در شاهنامة فردوسي(. 1385زمردی، حمیرا. ) -

 الطیر، تهران: زوار.خمسۀ نظامی و منطق

باس ع، ترجمۀ نمای نظریة ادبي معاصرراه(. 1388پیتر ویدسون. ) سلدن، رامان و -

 مخبر، تهران: طرح نو.

ه فضائلی، ، ترجمه و تحقیق سودابفرهنگ نمادها(. 1384ن. )شوالیه، ژان و آلن گربرا -

 ج، تهران: جیحون.5

 ، تهران: امیرکبیر.سرایي در ایرانحماسه(. 1333اهلل. )صفا، ذبیح -

بررسی (. »1395خانی. )ارژنه و گلناز قلعهجمیل، سعید، محمود رضایی دشتعبادی -

جستارهای ، «روسنۀ کلود لوی استهای دوگااسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل

 67ص )شمارۀ چهارم(، ص 195شمارۀ  نوین ادبي )ادبيات و علوم انساني سابق(،

-  92. 

ویورک: ، نی2، به کوشش جالل خالقی مطلق، جشاهنامه(. 1369فردوسی، ابوالقاسم. ) -

 بنیاد میراث ایران.



 

 84  1399پایيز و  زمستان ، 30، پياپي شانزدهم، شماره دومپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

یورک: ، نیو3طلق، ج، به کوشش جالل خالقی مشاهنامه(. 1371فردوسی، ابوالقاسم. ) -

 بنیاد میراث ایران.

 ، ترجمۀ مهرداد بهار، تهران: توس.بندهش(. 1369دادگی. ) فرنبغ -

 روارید.، ترجمۀ ابراهیم امانت، تهران: مزبان از دست رفته(. 1378فروم، اریک. ) -

، قرن بيستم فرهنگ علوم اجتماعي، «شناسیانسان(. »1392فولی، رابرت. ای. ) -

 .127 -122و تام باتامور، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نی، صص ویلیام آتویت

 ،چيستا، «سهراب و سیاوش، گومیچشن و ویچارشن(. »1366الدین. )کزازی، میرجالل -

 .471-463، دی و بهمن، صص 46و  45شمارۀ 

ل ، ترجمۀ شادی خسروپناه، مشهد: گقهرمان هزار چهره(. 1392کمپبل، جوزف. ) -

 آفتاب.

 ، ترجمۀ محمدتقی غیاثی، تهران: نگاه.نقد تکویني(. 1369ین. )گلدمن، لوس -

 : نی.، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهرانشناسيجامعه(. 1381گیدنز، آنتونی. ) -

، ترجمۀ اصغر عسکری «شناسیشناسی و مردمانسان(. »1370لورا گوران، آندره. ) -

 .280 -273ص ، ص2شمارۀ ، 2، جگاه تهراننامة علوم اجتماعي دانشخانقاه، 

 ، بمبئی: چاپخانه سلطانی.گيرنامهجهان(. 1325مادح هراتی، قاسم. ) -

، تهران: شناسي فرهنگي ایرانبررسي در جامعه(. 1386محسنی، منوچهر. ) -

 گاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.پژوهش

 تبلور تضاد و وحدت در حماسه ملي(،) اسطورة زال(. 1369مختاری، محمد. ) -

 تهران: آگه.

 ، تهران: خوارزمی.سوگ سياوش(. 1351وب، شاهرخ. )مسک -

ت سهامی گیر افکاری، تهران: شرک، ترجمه جهاندیباچة شاهنامه(. 1354مول، ژول. ) -

 های جیبی.کتاب

- Strauss, Claud Le'vi(1963) Structural Anthropology, translated 

from French by Claire Jacobson and Brooke Grundfest 

Schoepf, New York, Basic Books 

 


