تخیّل ادبي كهنالگوي تتد در داستان سیاوش از منظر گاستون باشالر
سوسن پورشهرا
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چكیده
آتش در زمان گذشته نقش مهمی در زندگی اقوام هند و اروپايی داشت؛ در زمان زرتشـت ،نمـود طهـارت و پـاکی
دانسته شد .اين عنصر در مزديسنا نماد زندگی اسـت .قـدرت و نیرومنـدی ،درخشـندگی و فسـادناپذيری ،پـاکی و
پا کنندگی ،از ديگر عواملی اسـت کـه توجـه بشـر را بـه آتـش جلـب کـرد .گاسـتون باشـالر (0120 -0000م).
معرفتشناس ،فیلسوف ،منتقد ادبی و از ساختارگرايان آغازين فرانسوی است .او در عینحال که به جهـان مـادی و
مسائل روز میانديشید ،به دنیای شعر و شاعری و خیالپردازی شاعرانه نیز میپرداخت .تأکید باشالر بر تحلیلهـای
مربوط به تخیل آتش ،يادآور ديدگاههای کارل گوستاو يونگ است .در باور وی آتش ،عنصری است کـه مـیتوانـد
به روشی دوگانه اعتبار يابد که ضد يکديگرند؛ هم مظهر خیر است و هم نمـود شـرن ،در بهشـت مـیدرخشـد و در
دوزخ میسوزد ،هم راحت است و هم عذاب .باشالر معتقد است که هر شاعری به يکی از عناصر چهارگانه توجـه
دارد و برای بازشناسی شاعران اصیل ،بايد به میزان نزديکی و دوری ايشان از اين عناصـر توجـه کـرد .در حقیقـت،
هدف نقد ادبی گاستون باشالر ،تربیت خواننده برای بهتر خواندن اثر و يافتن همْگرايیهـای علـم و روانشناسـی و
تخیل در ادبیات است .اين مقاله میکوشد با نگاهی به عنصر آتش در داستان سیاوش ،به تفسیر و تبیین پندارههـای
آغازين تخیل انسان از نگاه فردوسی بپردازد.
كلیدواژهها :کهنالگو ،گاستون باشالر ،آتش ،سیاوش.

 کارشناس ارشد زبان ادبیات فارسی ،دانشگاه حکیم سبزواریsusanpooria@yahoo.com
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مقدمه

را آفريــدهانــد( .پیــر بايــار030 :0232 ،و  )032در

ايرانیان باستان عناصر چهارگانه (آب ،باد ،خـا

ايــران براســاس برخــی اس ـطورههــا و همچنــین

و آتش) را بسیار گرامـی و مقـدس و ارزشـمند

شــاهنامۀ فردوســی ،نخســتین آتــش در زمــان

میشمردند و آنهـا را بـه وجودآورنـد هسـتی و

هوشنگ بهدست میآيد و اين همان آتش نهفتـه

گردانند جهان میپنداشتند؛ تا آنجـا کـه مـذهبِ

در پديدههای طبیعی است.

بیشترِ اقوامِ کهنِ ايرانی نیز همین عناصر طبیعـت

نشد مار کشتــه ولیکن ز راز

بوده اسـت .در میـان خـدايان؛ الهـۀ آب ،آتـش،

ازين طبعِ سنگ آتش آمد فراز

خورشید و آسمان از اهمیت بیشـتری برخـوردار

بودند و در بین عناصر ،آتش( )0برترين عنصر بـه
شمار میآمد .در حقیقت اين عنصـر ،مـرز میـان
زمین و آسـمان بـود .آنچنـان پـا  ،آسـمانی و
باارزش که همچون پیکی میان انسـان و ايـزدان،
شايستۀ احترام بود.
در آيــین مزديســنا چنــین آمــده اســت کــه
زرتشت ،نگاهدارنده و پاسدارند آتش جـاودانی
است .در باور زرتشتیان نیز آتـش ،نمـود فـروغ
ايزدی و پسر اهورامزداست .آتش «بهدلیل پـاکی
و پــا کننـــدگی ،درخشــندگی ،نیرومنـــدی و
فسادناپذيری در نظر زرتشتیان ،کامل ترين نشـان
خداونـــــدی اســـــت( ».دادور )002 :0202 ،در
گزيدههای زادسپرم دربار آتـش آمـده« :اورمـزد
آتش را در سههزار سالِ اول و بـه همـراه سـاير
پیشنمونهها در عالم مینوی آفريد و در سههـزار
سالِ دوم که عالم مـادی اسـت آن را در تمـامی
پــیشنمونــههــای آفرينشــی پراکنــده ســاخت».
(گزيده های زادسپرم )02 :0222 ،در يونان باسـتان،
پرومته آتش را از زئوس مـیربايـد و بـه انسـان
ارزانی می دارد .اما شايد شعلۀ آتش آنگونـه کـه
در کیهانشناسـی ژاپنـی آمـده اسـت از وصـلت
ايزانامی و ايزاناگی ،زاده شده باشد؛ يعنـی زمـین
مادر ،آتش را پديد آورده و خود ،جان باختـه يـا
از نیرو (انرژی) خدايان هندو تولد يافتـه اسـت.
بدين وجـه کـه خـدايان ،نیـروی خـويش را در
صورت آتش گرد آوردهاند و چنین الهـۀ شـاکتی

(فردوسی :0210 ،ج ،0ب )20

هوشنگ پس از دستيافتن به آتـش ،دسـتور
میدهد که آن را نیايش کنند:
بگفتا فروغیست اين ايزدی
پرستیــد بايد اگـر بخـردی
(همان)01/0 :

بدينگونه ،فردوسی رسم پرستش آتش را به
هوشنگ نسبت مـیدهـد .پـس از آن ،تـا حـدی
آتش در همه جا حکم میانجی را داشت و بیشتر،
آتشکده جايگاه نیايش؛ و آتش واسـطۀ انسـان و
خدا بـود کـه رازهـا پـیش آن گشـوده مـیشـد،
سوگندها خورده می شد و پرسـتاران آن ،رسـمی
خاص داشتند و گروهی ويژه ،نگهداری آتـش را
بر عهده مـی گرفتنـد (واحددوسـت.)222 :0231 ،
البته برخی ديگر از روايتهـای ايرانـی ،پیـدايی
آتش را به گیاهان و رويیدنیها نسبت میدهنـد.
چون آتش از سايش دو تکه چوب بـه يکـديگر
ايجاد میشد ،مردم اينگونه پنداشـتند کـه منشـأ
آتــش ،چــوب درختــان اســت؛ امــا افلــوطین در

رساالت نُهگانه ،تاسوعات 0توضی مـیدهـد کـه
«بايد آتش از قبل در عالم وجود داشته باشـد تـا
از مالش پديـد آيـد؛ بايـد اجسـامی کـه بـههـم
میسايیم ،حاوی آتش باشند؛ زيرا ماده به خودی
خــود ،دارای چنــین قــدرتی نیســت» (پیــر بايــار،

)032 -030 :0232؛ بنــابراين عنصــر اريــف و
غیرمادیِ آتش در تمامی اشیا نهفتـه اسـت و بـه
1. Enneades

تخیل ادبي كهن الگوي تتد در داستان سیاوش23 ...

آنها جـان مـیبخشـد .در حقیقـت آتـش ،خـودِ

ادبیات ايران نیز سرشار از تابناکی و روشـنی

زندگی است( .همان )030 :گـوهر زنـدگی همـۀ

اين آتش پاينده و جاودانی است و داليل الزم و

موجودات زنده و جاندار ،آتشی است که هرگـز

کافی دربار افسانههای مربوط بـه تسـخیر آتـش

نمیمیرد و نمود دوام و بقای جان است.

در روانکاویِ افسانهها و اسـطورههـا بیـان شـده

در اوستا ،يسـنای  ،03بنـد  ،00از پـنج نـوع

است؛ اما بررسی دقیق و روشنِ مبنـای کشـفیات

آتش نام برده شده و بـه هريـک جداگانـه درود

بشر پیش از تاريخ ،گرچه تحقیقات يونگ بـر آن
نوری درخشان و تابنا

فرستاده شده است:

افکنده است؛ بهشیوه ای

(بلنگد سگوت یگا بگزرگ

باورپــذير ،بررســی نشــده اســت .گفتنــی اســت،

سودد :آتش معمولی که به آتش سـرخ و سـوزان

دربار عنصر آتش در داستان سیاوش مقاله هـای

يا آتش بهرام معروف است.

فراوانی نوشته شـده اسـت؛ امـا دربـاره کـارکرد

الفد برزي سگون

بد وهوفریان (تتد درونگيد :آتشـی کـه در

عنصــر آتــش از منظــر منتقــدی چــون باشــالر

وجود و تن آدمـی اسـت و آتـشِ درون نامیـده

پژوهشــی انجــام نشــده اســت .باشــالر تصــوير

میشود.

شاعرانه را منشأ و سرآغاز همـهچیـز مـیدانـد و

جد اوروازیشت (تتد مستور در روییدنيهاد:

میکوشد تا از متن به مؤلف برسد؛ تـا آنجـا کـه

آتشی کـه در رويیـدنیهـا و درختـان و گیاهـان

به نظر اين منتقد ادبی ،بـرای مطالعـۀ اثـر هنـری

وجود دارد و مولد حیات جانداران است.

لزومی نـدارد زنـدگی يـک شـاعر و هنرمنـد را

دد وازیشت (تتد برقد :آتشـی کـه در ابرهـا

بررســی کنــیم .درحقیقــت ،اگــر منتقــد بخواهــد

نهفته است و به صورت آذرخش يـا بـرق از دل

معنای واقعی اجزای اثر را برای مخاطب آشـکار

ابرها بیرون میجهد.

کنــد؛ بهتــرين روش ،پیگیــری و جسـتوجــوی

هگد اسپنیشت (تتد فروزان در خانۀ سگرود و

عناصر اربعه است که هنرمند در زمان خلـق اثـر

ستاید گ تتدافزونيد :آتش ايزدی اسـت کـه در

خود بدان میانديشیده است .چراکه وی بـر ايـن

عرشِ جاويدان و در برابـر اهـورامزدا قـرار دارد

باور است که برای عمیق انديشیدن بايد با عنصر

(پــــورداود200 :)0222( 0222 ،؛ کــــزازی:0232 ،

انديشید.

.)020-002

در کتابهای آسمانی نیز ،پروردگار يکتا فروغ
بیپايان ،نوراالنوار و نـور هسـتیبخـش جهانیـان
خوانده شده است .در باور زرتشتیان ،آتش ايزدی
از طرف اهورامزدا تنها بـه پیـامبران و پهلوانـان و
صاحبان کی بخشیده میشد .براساس قرآن کـريم
(طه )1 :نیز خداوند بهوسیلۀ آتش بر موسی تجلی
کرد .موسی باور داشت آتش ،نشان خدا در زمـین
است که وجود انسان را با الهـام و عاطفـۀ عشـق
پا می سوزاند (پیر بايار032 :0232 ،و )033؛ پـس
در محراب /قربانگاه آتش میافروزد.

بحث و مباني نظري تحقیق
 .2گاستون باشالر

گاســتون باشــالر0120-0000(0م) فیزيــکدان،

معرفتشناس و صـاحبنظـر در فلسـفۀ علـم و
منتقد ادبی نامدار و صاحب سبکی بود که شـیوه
و راه و رسمی نو در تفکنر و نقد ادبی ايجاد کرد.
او که از ساختارگرايان آغازين فرانسـوی اسـت،
به تحلیل شکلهای تخیل ،مانند تصاوير مربـوط
1.Gaston Bachelard
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به ماده ،حرکت ،رؤيا و نیز تصاوير تداعی شـد

و همزاد خويش را در شعر نخواهد يافت .عنصر

عناصــر چهارگانــۀ آب ،بــاد ،خــا و آتــش

مادی برای اينکه بتواند همۀ روح را تسخیر کنـد

پرداخت .تأکید باشالر در تحلیلهای مربـوط بـه
تخیل بر عناصر چهارگانـه يـادآور ديـدگاههـای
کارل گوستاو يونگ است.
او يقــــین دارد ،عناصــــر معــــدودی بــــه
خیالپردازی آدمی بال و پر میدهد .بنـابراين بـه
جست وجوی مضـمونهـا و تصـويرهای اصـلی
ادبیات و بازنمودن پیوند استوار آنها با ناخودآگاه
جمعــی پرداخــت .تخیــل در نظــر او ،بازتــاب
انفعالی جهان مشهود نیست؛ بلکه نیروی خالقی
اســت کــه امکــان دارد چــارچوبِ مرجــع بــرای

بايد احساسات دوگانهای را در ما برانگیزد؛ يعنی
در عینحال ،مضمون سپیدی و سیاهی باشد؛ مـا
را به خود بخواند يا از خود براند .بنابراين بـرای
يافتن تصاوير اولیه و اصولی جهان  ،بايـد مبنـای
دوگــانگی مربــوط بــه هــر تصــوير را يافــت تــا
درنهايت ،راستی و کژی ،سـپیدی و سـیاهی ،بـا
هم يکی شوند و به هم بپیوندند( .باشـالر:0220 ،
2-02؛ همـــو2 :0233 ،؛ همـــو002-012 :0202 ،؛
لچت)00-01 :0233 ،

تفســیر دادههــا را فــراهم آورَد .مفهــوم «فــوق

 .3عنصر تتد و خیالپردازي

عقلگرايی» در نظر وی ،همـین ترکیـب عقـل و

آتش جزو نخستین پديدههايی اسـت کـه انسـانِ

تخیل و مشـاهده اسـت .باشـالر مـیکوشـد تـا

پیش از تاريخ به آن انديشیده و برای شـناختنش

تصويرهای شاعران و نويسندگان را بررسی کرده

تالش کرده و حتی به تصويرپردازی ايـن عنصـر

و بر مبنای آن دنیای جديدی را کشف کند .ايـن

پرداخته است .خیال پردازی دربار آتش ،دوگونه

تصوير يا خیال شاعرانه دعـوت بـه سـفر اسـت.

است؛ هم شامل باورهای قلبی و هم در بردارند

دعوت برای سفر به دنیايی که منتقد میتوانـد بـا

دانشی واقعی و عینی اسـت .البتـه همـۀ عناصـر

دنبالکردن شیوه شکلگیری تخیل و رؤياپردازیِ

ديگر نیز ،همین تصوير دوگونه را برای ما تداعی

هنرمند ،به آن قدم بگذارد .بهبیانی ديگـر ،سـبک

میکننـد؛ امـا از میـان همـۀ عناصـر ،آتـش تنهـا

باشالر در بیان انديشه ،همچون شـیو حـافظ در

پديــدهای اســت کــه آشــکارا جــامع اضــداد و

ارائــۀ هــدف و مقصــود اســت .کــاربرد تصــوير،

گردآورند خیر و شـرن( )0اسـت؛ هـم در بهشـت

انديشۀ حافظ را بیان میکند و اين انديشه بهطور

میدرخشد و هم در دوزخ میسـوزد .از ايـنرو،

دقیق ،متناسب با تصويرها و توصیفهاسـت .در

آتش ،يکی از اصول توجیه و تبیین عـالم اسـت؛

حقیقت ،انديشـه همـان تصـوير خیـال اسـت و

چون هـم در درون انسـان و موجـودات وجـود

تصوير خیال ،همان انديشه .باشالر مطمئن است

دارد و هـــم در طبیعـــت و در جهـــان خـــارج.

که مواد و عناصری که ذات هستی بخـش تخیـلِ

اين گونه خیالپردازی دربـار آتـش ،بیـان کننـد

مادی اند ،همواره به دو صورت تصوير میشوند؛

هنجاری( )2اسـت کـه در آن امیـد بـه زنـدگی و

و مادهای که به ياری تخیل ،حیاتی دوگانه نیافتـه

ترس از مر  ،بههم آمیختهاند .آنچه فانی اسـت

است ،از لحاظ روانی عهدهدار نقشی نخواهد بود

در شعلههای آتش مـیسـوزد؛ امـا ايـن نـابودی

تخیل ادبي كهن الگوي تتد در داستان سیاوش21 ...

بیانگر انديشۀ جاودانگی و بقاست؛ زيرا مر ِ تام

برابر نیروهای اهريمنی و تصويری از تالش بشر

و تمام ،مرگی است کـه هـیچ نشـانه و اثـری از

برای پا بودن و پا ماندن است .سیاوش ،کسی

خود بهجا نمینهد .باشالر توضی میدهد که بـا

است که تا زمان مر  ،در هالـهای از قداسـت و

چنین هنجارهايی ،برخی از آثار شـعری را

پــاکی بــاقی مــیمانــد .همچنــین ،تنهــا قهرمــان

در

میتوان بهتر و بهصورتی جامعتر و کاملتر در

شاهنامه است که همراهی و همـدردی مخاطـب

کرد .بدينگونه ،وحدت هر اثر شعری ،بازتابی از

را تا انتهای داستان برمیانگیـزد( .رضـايی:0230 ،

وجود اين هنجارهاست و بـدون چنـین عـاملی،

020؛ رحیمـــی )02 :0230 ،فردوســـی داســـتان

اثــر کــه از ريشــههــايش جــدا شــده ،ديگــر بــا

سیاوش را با تمهید و مقدمهچینی کوتاهی آغـاز

ناخودآگاه جمعـی ارتبـاط نـدارد؛ پـس سـرد و

میکند:

ساختگی و دروغین بهنظر مـی رسـد .از ايـنرو،
افسانههای بسیار پديد آمدنـد کـه در همـۀ آنهـا،
اصلی واحـد اسـت و آن اينکـه آتـش ،موجـب

کنون ای سخنگـوی بیـدار مغـز
يکــی داســتانی بیــآرای نغــز...
زگ ــفتار ده ــقان کنــون داســتان
تـو برخوان و برگوی با راستان...

تطهیــر و تزکیــه اســت .آتــش مــیتوانــد وجــود

نگر تا چه کـاری همـان بـدروی

خارجی را نیز بسوزاند تا ذات ،تصفیه شـود .در

سخن هرچه گويی همان بشـنوی

حقیقت ،اين عنصر ،پا کننـد وجـود انسـان و

درشتی ز کس نشنود نـرم گـوی

طبیعت از پلیدی و ناپاکی است( .باشـالر:0220 ،
 12و02-02؛ پیر بايار)21-02 :0232 ،

به جز نیکـويی در زمانـه مجـوی
(فردوسی)0-2/2 :0210 ،

سپس ماجرای اصلی اين داستان ،با توصـیف
 .2تزمون تتد و سیاوش
ســیاوش( )0ســومین شــاهزاد نامـدار از سلســلۀ
کیانیــان و يکــی از شخصــیتهــای مقبــول و
محــوری شــاهنامه اســت .او در تمــامی دوران
زنــدگی خــود ،شــاهزادهای پايبنــد بــه اصــول
جوانمردی و پهلوانی ،درستْپیمـان و باشـرف،
بهدور از هرگونه لغزش و اشتباه و درعـینحـال،

مناار زيبای شکار و دل باختن پهلوانـان ايرانـی
به زنی زيبارو آغـاز مـیشـود .طـوس و گیـو و
گــودرز بــه همــراه ديگــر نــامآوران بــه شــکار
می رونـد .پـس از طـی مسـافتی بـه نخجیرگـاه
سرسبز و خرنمی میرسند .در حال گشتوگـذار
در مرغزار ،دختری زيبا و جوان ،نظر آنهـا را بـه

دلیری فرزانه و دلآگاه است .رعايت نام و ننـگ

خود جلب مـیکنـد .پهلوانـان آن دختـر را نـزد

در نظر اين شاهزاد نیکنام ،آن چنان مهم اسـت

کاووس شاه میبرند .کاووسشاه ،عاشق زيبـايی

که در آتش رفتن و جان باختن و تـن بـه کشـتن

دختر شده و او را به شبستان خويش میفرسـتد.

سپردن در نزد او چندان ارزشی نـدارد .بـه بیـان

کیکــاووس پـــس از مــدتی از آن زن جـــوان،

ديگر ،سـیاوش نمـودی از مظلومیـت انسـان در

صاحب فرزندی میشود.
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جهاندار نامش سـیاوخش کـرد

جهانــدار ســودابه را پــیش خوانــد

برو چرخ گردنده را بخش کـرد

همــی بــا ســیاوش بگفــتن نشــاند

(همان)32 :

ســرانجام گفــت ايمــن ازهــر دوان
نگـــردد مـــرا دل نـــه روشـــنروان

شاه ايران زمین ،پـرورش ايـن کـود را بـه

مگـــر کـــاتش تیـــز پیـــدا کنـــد

رسـتم مـیسـپارد و رسـتم نیـز ،سـیاوش را بــه

گنـــه کـــرده را زود رســـوا کنـــد

سیستان برده و تمامی امـور رزم و بـزم را بـه او

چنــین پاســخ آورد ســودابه پــیش

می آموزد .سیاوش پس از سالها دوری از پـدر،
سرانجام نزد وی بازمیگردد.
چنین گفت با رستم سـرفراز
که آمد به ديـدار شـاهم نیـاز
(همان)02 :

پس از بازگشت ،سودابه ،همسر کیکـاووس،
شیفتۀ سـیاوش مـیشـود و او را بـه نـزد خـود
میخواند .سیاوش که وفادار به پیمـان فرزنـدی
است ،اين درخواست را نمیپـذيرد .امـا همسـر

که من راست گويم به گفتار خـويش
ســـیاوش را کـــرد بايـــد درســـت
که ايـن بـد بکـرد و تبـاهی بجسـت
(همان 020-023 :و )021

به اين ترتیب ،پادشاه ايران زمین با توجه بـه
رسم و آيینی کهن که آفريدگار و خالق جهان بر
بیگناهان آسیب و گزند نمیرساند ،فرزند خـود
را به آزمونی بزر

فرامیخواند:

بــه دســتور فرمــود تــا ســاربان
هیون آرد از دشت صـد کـاروان
هیونان به هیـزم کشـیدن شـدند

کیکاووس می کوشد به هر شیوهای ،به هـوس و

همه شهر ايران بـه ديـدن شـدند

میل نفسانی خـويش دسـت يابـد .در حقیقـت،

به صد کاروان اشـتر سـرخمـوی

سودابه سودازد جان و تن است .سـراپا شـور و

همی هیـزم آورد پرخـاشجـوی

شورش است .او شاه بانوی سوداهاست .تالشـی

نهادنـــد هیـــزم دو کـــوه بلنـ ـد

که او برای رسیدن بـه امیـال خـويش مـیکنـد،

شمارش گذر کرد بر چونوچنـد

بســیار قدرتمندانــه اســت و ايــن میــل جــدی و
نیرومنــد ،تنهــا انگیــز ســیاوش را پررنــگتــر و
جذاب تر جلوه گر می سازد .به هر روی ،سـودابه
با تالش بسیار خود ،در پیشبرد اهدافش بینتیجه

(همان)030 -000 :

سیاوش برای اثبات بیگناهی خود و رهـايی
از اتهام ،آماد گـذر از آتـش مـیشـود .اوحتـی
تسلیبخش نگرانیهای پدر نیز میشود کـه اگـر
کوهی از آتش باشد ،عبور از آن برايش سـاده و

میماند و هر بار بـی گنـاه سـیاوش آشـکارتر

آسان خواهد بود و با دلی پُرامید بهسـوی آتـش

میشود؛ پس میکوشد تا سیاوش را بـه آزمـون

میرود و در برابر چشمان اندوهبار پـدر بـه وی

آتش(( )2وَر) بسپارد.

اطمینان میدهد که:

تخیل ادبي كهن الگوي تتد در داستان سیاوش00 ...

ســر پــر زشــر مــو بهــايی مراســت

بدو گفـت شـاه ای دلیـر جـوان

اگــر بــیگنــاهم رهــايی مراســت

که پـاکیزه تخمـی و روشـنروان

ور ايدونک زيـن کـار هسـتم گنـاه

چنـــانی کـــه از مـــادر پارســـا

جهـــان آفــــرينم نــــدارد نگــــاه

بزايــد شــود در جهــان پادشــا

بــه نیــروی يــزدان نیکــی دهــش

(همان)202 -200 :

کــزين کــوه آتــش نیــابم تــپش

باشالر میگويد؛ آتش و گرما وسیلهای بـرای

(همان)220 -222 :

تبیین و توجیـه بسـیاری از مسـائل و مشـکالت

سیاوش ،لباسی سـپید کـه نمـودی از پـاکی و

بشر هستند .زيرا آنها يادآور خاطرات فناناپذير و

بیآاليشی است ،بر تن میکند .زيرا آزمون آتـش،

تجربههای شخصی ساده و سرانجامبخش انسـان

برای اثبات پاکی باطن و درون فرد انجام میگیرد.

بهشمار میآيند .درحقیقت ،اگـر زنـدگی ،نمـود

پس بايد ااهر و بیرونِ پا شونده نیز پا باشـد.

امری است که به کندی تغییر میيابـد؛ و تبیـین،

او همچنین ،اسـب تیزپـای سـیاهی را کـه بیـانگر

هرچه به سرعت تغییر میپذيرد ،بهوسـیلۀ آتـش

بخت تیره و سیاهِ وی است ،برمیگزيند:

میسر میشود .آتـش مـافوق جانـدار (بـهنهايـت

هشــیوار بــا جــامهــای ســپید

درجه ،زنده) است .اين عنصـر ،هـم شخصـی و

لبی پر ز خنده دلـی پـر امیـد

خودی و درونی است و هم عام و شامل و کلی.

يکــی تــازيی برنشســته ســیاه

پس يکی از اصول و مبادی تبیین عـالم و پديـد

همی خا

نعلـش برآمـد بـه

مــــــــــــــــــــــــــاه)012 -012
(همان:

ممتازی است که میتواند همـۀ امـور را تشـري
کند( .باشالر)23 :0220 ،

سیاوش همراه با اسب خـود بـهسـوی آتـش

به عبارت ديگر ،يکی از داليـل مهـم آزمـون

می تازد و در میان شعلههـای سـوزان آن ناپديـد

آتش را بايـد در طبیعـت دوگانـۀ «ويرانگـری و

میشود .زمان سخت و دشواری کـه همگـان در

تطهیرکنندگی» آن جسـت؛ زيـرا در ايـن آزمـون

حزن و اندوهی بسیار گرفتار میشوند .اما پس از

مینوی ،آتش ،کسانی را که در بند گناه و ناپـاکی

مدتی ،سیاوش بدون هـیچ آسـیب و گزنـدی از

هستند ،میسوزاند و رسـوا مـیکنـد و راسـتی و

آتش بیرون میآيد:

درستی نیکان و پاکـان را بـه اثبـات مـیرسـاند.

زهــر ســو زبانــه همــی برکشــید

سیاوش نیز برای آنکه بیگناهی خـود را آشـکار

کسی خود و اسب سیاوش نديد

سازد ،میبايد که از آتش بگذرد .البتـه فردوسـی

يکی دشت با ديدگان پر زخـون

يقین دارد آفرينند گیتی ،شاهزاده سـیاوش را از

که تا او کی آيـد ز آتـش بـرون

فرن خويش آفريده است:

چو او را بديدند برخاسـت غـو

مرا آفريننده از فـرن خـويش

که آمـد ز آتـش بـرون شـاه نـو

چنــان آفريــد ای نگــارين

(همان)202 -220 :

)013/2 :0210
(فردوسی،
ـیش
زپــــــــــــــــــــ

درحقیقــت ،او بــا چنــین آزمــونی ســخت و

ز فـر سیاوش فـرو مــاندند

دشوار ،بـیگنـاهی و پـا ْدامنـی خـود را ثابـت

بـه دادار بـر آفرين خواندنـد

میکند.

(همان)000 :
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براساس بینش اساطیری؛ نور ،آتش ،روشنايی

گندزدايی دلیلی مستند بر طهارت و پا کننـدگی

همگــی نمــودی از وجــود اهورامزداســت .از

شــی اســت .دوم اينکــه ،ايــن عنصــر بـه دلیــل

همینرو ،سیاوش بهراحتی دل به آتش میزنـد و

نابودکنندگی آلودگیها و ناپاکیهـا ،از مطهـرات

بـرای اثبــات راســتی و درسـتی ،پــذيرای چنــین

به شمار می رود .آتش ،پا کنند زمینِ شـخمزده

آزمونی میگردد.

نیز هست .چون با سـوزاندن علـفهـای هـرزه،

سیاوش چنین گفـت کـای شـهريار

موجب باروری زمـین مـیشـود (باشـالر:0220 ،

که دوزخ مرا زين سخن گشتخوار

 .)20-20البته آتش ،پـا کننـد مـاده و جـوهر

اگرکــــوه آتــــش بــــود بســــپرم

روان نیز هسـت .در حقیقـت اگـر ايـن عنصـر،

ازين تنگ خوارسـت اگـر بگـذرم...

چنین ويژگی را نمیداشت ،هیچگاه نمیتوانست

(همان)030 -030 :

رابطــی بــین دنیــای خــاکی انســان و قلمــروی

آتش اگرچه نابودکننده و ويرانگر اسـت؛ بـه

روحانی اهورا باشد .از اينرو ،زرتشـتیان دربـار

و جان هـای شايسـته نـه تنهـا آزاری

سرنوشت بشر ،بر اين باورند که جهـنم و آتـش

نمیرساند؛ بلکه پاکی و کمال آنها را نیـز اثبـات

ســوزانِ آن ،مکــانی بــرای انســانهــای ناپــا و

میکند .آتش ،نابودکنند پلیدی و ناپاکی است و

گناهکار به دلیل زدودن ناپـاکیهاسـت .در ايـن

هر چیزی را که با آن همراه شود به شـکل خـود

ديدگاه ،جهنم بعد از فرايند پا سازیِ روحهـای

درمیآورد .بههمیندلیل در هنگام آزمـون ِآتـش،

آلوده ،جای خود را به سـرزمین گسـترد اهـورا

چون در وجود پاکـان نشـانی از ناپـاکی نیسـت،

میدهـد .بنـابراين آتـشِ نمـادين ،بـا تمايـل بـه

آسیبی نمیبینند .در حقیقت آتشـی کـه سـیاوش

جاودانگی ،همیشه منطق پا سـازی شـرن توسـط

بهراحتی از آن عبور مـیکنـد ،نشـانی از حـق و

خیر را به نمايش میگذارد .آتشِ احیاکننـده کـه

حقیقت است .سیاوش که دل در گـرو راسـتی و

با عمل و تقدس ،درستیِ حرکت متعالی روح به

درستی دارد به سمت آتش عشق و محبـت ايـزد

مقصــد نهــايی خــويش را رقــم مــیزنــد ،در

میرود و همچون خلیل از اين عشق ،سـربلند و

سرنوشــت انســان ،تأثیرگــذار اســت؛ کــه همــان

پیروز بیرون میآيد.

همزيستی جسمانی با اهوراست (اسـفندی:0202 ،

ارواح پا

عرفا چنین میپندارند که «هرگاه که تو خـود

 .)02 -02در قــرآن کــريم نیــز از ورود تمــامی

کنی ،نور خود میآيد .حاجت نیايـد کـه

انسانها به آتـش جهـنم چنـین يـاد شـده« :وَإِن

گويی نور از کجا حاصل کنم و چگونـه حاصـل

مِنکُمْ إِالن وَارِدُهَا کَانَ عَلَ رَبِکَ حَتْماً مَقْضِـیاً ثُـمَ

شود .هر آيینه آدمی بیيکی از اين دو نباشد نور

نُنَجِیالَذِينَ اتَقَوا ونَذَرُالظَالِمِینَ فِیهَا جِثِیاً»؛«و همه

يا نار ،چون نار رفت معین شـود نـور( ».خطیبـی

شما (بدون استثنا) وارد جهـنم مـ شـويد؛ ايـن

بلخی)002/0 :0200 ،

امــرا اســت حتمـ و قطعـ بــر پروردگــارت!

را پا

بدينگونه ،هدف باشـالر ،يـافتن ريشـههـای

سپس آنها را که تقوا پیشـه کردنـد از آن رهـاي

عینــی و تصــويرهای شــاعرانه و اســتعارههــای

م بخشیم؛ و االمان را ،در حال که (از ضعف و

اخالقی و پیبردن به اصل اين اعتقـاد اسـت کـه

ذلت) به زانو درآمدهاند ،در آن رها مـ سـازيم».

آتــش ،زداينــد ناپــاکیهاســت .پــس ،يکــی از

(مريم)30 -30 :

مهمترين داليل اينکه ،آتش زداينـد بوهاسـت و

در حقیقت ،عشق و مر

و آتـش در لحظـۀ

تخیل ادبي كهن الگوي تتد در داستان سیاوش02 ...

عبور از آتـش ،يکـی مـیشـوند .آنچـه گـذرا و

هست و چون گلستانی است برای راستان.

سپنجی است با قربـانکـردن خـود در قربانگـاه،

شخصیت اصـلی داسـتان يـا مـنِ شـاعر ،نمـود

مظهر و نمونۀ جـاودانگی و نـامیرايی مـیشـود.

راســتی ،درســتی و حقیقــت اســت؛ و آتــش،

مر ِ کامل و تمام بیآنکه هـیچ نشـانی از خـود

نابودکنند پلیدی و ناپاکی است و هـر چیـزی را

بهجا بگـذارد ،ضـامن رهسپارشـدن و راه يـافتن

که با آن همراه شود ،به شکل خود درمـیآورد و

انسان به عـالم علـوی مـی شـود .هـر چیـزی را

چون در بوطیقای تخیلی شـاعر اثـری از ناپـاکی

میبايد از دست داد تا همهچیز را بهدسـت آورد.

نیست ،آتش به او گزندی نمیرساند و بـیشـک

معنای حکمتی که آتش به فرد میآموزد ،روشـن

او را به سـرمنزل مقصـود کـه همانـا جـاودانگی

است« :پس از آنکـه بـه ترفنـد و مهـارت ،از راه

است ،می رساند .طبق روايـت فردوسـی؛ آتـش،

عشق يا به تندی و خشونت ،همهچیـز بـهدسـت

سبب «تولـد دوبـار » شخصـیت اصـلی داسـتان

آوردی ،میبايد همه را وانهی و خـود را نیسـت

می شود .فردوسـی بـا بیـان کهـن الگـوی «تولـد

کنی( ».باشالر)00 :0220 ،

دوباره» تصويری از جنبۀ جاودانگی آتـش ارائـه
میدهد .شاعر که سـودای جـاودانگی را در سـر
دارد ،يقین دارد که:

نتیجهگیري
باشالر بر اين است کـه کـالم شـاعرانه از چهـار

اگـر زنـدگانی بود ديـرياز

عنصر مادی پديد مـیآيـد و روشـنگر وجـودی

برين دين خرنم بمانـم دراز

است که همزمان با بیان شاعرانه ديده مـیشـود.

يکی میوهداری بمانـد زمن

عناصر اربعه در داستان سیاوش ،کاربرد ويـژهای
دارد .آب ،ابر ،آبگون ،آب چهر ،باد ،خا

همی نو شود بر سر انجمن

و ...از

جمله واژههايی هستند که در اين داسـتان نمـود

(فردوسی)02-00/2 :0210 ،

دارند؛ اما محور اصـلی داسـتان و پررنـگ تـرين

در واقع فردوسی با بیان اين داسـتان ،گـويی

عنصر آن ،آتش است .باشالر با استناد به تصاوير

آيند خـود را بـهتصـوير مـیکشـد و در ضـمیر

ادبی میکوشد نگرشـی عینـی بـه تخیـل خـالق

ناخودآگاه خود روزی را فراياد میآورد که شـعرِ

داشته باشد و با استناد به تصويرهای ادبی آنها را

او نــامش را در ذهــن و انديشــۀ ملتــی جــاودان

با معیار اسطوره بسنجد .تحلیل تصاوير غالب در

خواهد کرد .او میانديشد شايد به آتـشِ حرمـان

هر اثر ادبی به يک اسطورهمحـوری مـیرسـد و

و عزلـت گرفتــار آيــد؛ امـا بــیشــک در نهايــت

اين موضوع سرنخی برای تحلیل عقـد موجـود

سربلند از ايـن آزمـون ،گـوهر انديشـۀ خـود را

در اثر ادبی خواهد بود .به بیـانی ديگـر ،عناصـر

عرضه میکند.

چهارگانــه در کارکردهــای اســطوره ،جــوهری
دوگانه دارند و اين قـانون طبیعـت اسـت بـرای

پينوشتها:

رسیدن به اتحاد کامـل بـا خداونـد .آنجـا ديگـر

 .0واژه آتش در اوستا ،آتر ( )Atarو در پهلـوی آتـور و

دوگانگی نیست .آتش اگرچـه ويرانگـر اسـت و

در پارســی آذر ،آدر و در لهجــههــای مختلــف آديــش،

سبب نابودی گنهکار می شود؛ رمز جاودانگی نیز

آتیش و تش آمده است .ريشۀ اين کلمه در سنسـکريت

00

فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني ،سال اول ،شماره چهار  ،تابستان 10

ادری ( )Adriبه معنـی شـعله اسـت و صـفت خـدای

دوگانه و متضادِ منسوب به آتش يعنی شور حیـات و

آتش که آگنی ( )Agniنامیده میشود ،نیز به کـار رفتـه

سودای مر با هم پیوستهانـد .آتـش از يـک طـرف

است .اين عنصـر کـه از میـان عناصـر چهارگانـه (آب،

رمز گناه و شر است و از سوی ديگـر ،نمـاد پـاکی و

خا  ،باد و آتش) از همه لطیفتر و سـودمندتر اسـت،

تطهیرکنندگی است( .دهخدا :0233 ،ذيل واژه)

از ديرباز مورد توجه اقوام و ملل بوده و در غالب اديـان

 .0اسب که در زندگی قومیِ بیابـانگرد بـا اقتصـاد شـبانی

آريــايی دارای اعتبــار و اهمیــت خــاص بــوده اســت.

نقشی بزر داشت پس از ماندگار شدن آنان در اين

(ياحقی)20 :0232 ،

ســرزمین ،همچنــان در صــل و جنــگ دســتافــزار

 .0نمادگرايی منفـی آتـش از آنجـا ناشـی مـیشـود کـه

ناگزير زيستن بود .نامهای بزرگان که با کلمـۀ اسـب

اهريمن در آغاز آفرينش بر همۀ آفريدهها و از جملـه

ترکیب شده ،نشان از منزلتی است که اين حیـوان در

آتش ،تاخت و آنها را آلـوده کـرد .دودی کـه همـراه

واقعیت و خیـال داشـته اسـت .سـیاوش بـه معنـای

آتش اسـت ،اثـری از همـین آلـودگی اسـت( .بهـار،

«دارند اسب سیاه» خـود ،يکـی از ايـن نـامهاسـت

)22 :0220

(مســکوب .)020 :0222 ،ســیاوش اســب و ســپس

 .2باشالر در کتاب روانکاوی آتش عقدههـايی را کشـف

سوار اسـت .آنگـاه از حـد سـوار (شـاه) هـم بـاالتر

کرد از قبیل :عقد پرومته (عقد اديپ حیات عقالنی

مــیرود ،جــای يکــی از خــدايان هنــدواروپايی را

آدمی) ،آمپدوکل (معجونی که در آن عشق به آتش و

مــیگیــرد و نیرومنــدترين خــدای آســیای مرکــزی

تس از آن به هم آمیختهاند) ،نوالیس (گرايش شـوق-

میشود( .حصوری)02 :0230 ،

مندانه به آتشی که از راه مـالش پديـد آمـده اسـت)،

 .2آتش در ايران باستان يکی از گونههـای «ور» بـهشـمار

هوفمن (سمند در شعلههای آتـش) (باشـالر:0220 ،

میآيد« .ور» از واژ اوستايی «ورنگه» مشـتق شـده و

.)22 -22

در اوستا و پارسی باستان به معنای بازشناختن ،اعتقـاد

انباذقلس :از فیلسوفان يونان قديم در سده پـنجم

داشتن و باور کردن است و کلمۀ واور پهلوی و بـاور

(ق.م) است .او جهان را ترکیبی از عناصـر چهارگانـۀ

فارسی نیز از همین ريشه اشتقاق يافته اسـت (معـین،

آب ،باد ،خا و آتش میدانسـت و جمـع و تفريـق

 .)033/0 :0222در بخــش بیســتودوم گزيــدههــای

عناصر را که مايۀ کون و فساد عالم است ،نتیجۀ مهـر

زادسپرم از سه آزمون دينی ياد شـده اسـت .گـذر از

و کین میخواند؛ و اعتقاد داشت که اين بنا به شـرايط

آتش ،ريختن فلز گداخته بر سینه و بريـدن شـکم بـا

خود،گاه غالب و گاه نیز مغلـوب مـیشـوند .هرگـاه

کارد ،اين سه آزمون هستند( .بهار)022 :0220 ،

مهر غلبه دارد جمعیت بر پريشانی برتری مـیيابـد و
چون کین چیره شود ،تفرقه شدت میيابـد و دورهای

منابع

کــه مــا در آن زنــدگی مــیکنــیم ،دور غلبــه کــین و

اسفندی ،اسفنديار؛ غالمی ،فاطمه (« .)0202تشري

پريشانی است و دنیا در حقیقت ،زندان روح و کیفـر

دوگانگی نماد آتش در آيین زرتشتی» ،مجله
پژوهش زبانهای خارجی .شماره .20
باشالر ،گاستون ( .)0220روانکاوی آتش .ترجمۀ

گناهان اوست.
عقـــد امپـــدوکل ( :)Empebocleامپـــدوکل
نخستین فیلسوفی بوده که خـودش را بـه درون کـوه
آتشفشان امپا پرتـاب کـرد .او معتقـد اسـت صـفات

جالل ستاری .تهران :انتشارات توس.
ــــــــــــ ( .)0233شعلۀ شمع .ترجمۀ جالل

تخیل ادبي كهن الگوي تتد در داستان سیاوش02 ...
ـــــــــــ ( .)0202معرفتشناسی .دومینیک لوکور
(گردآورنده) .ترجمۀ جالل ستاری .تهران :دفتر

رضايی ،عبدالعظیم ( .)0230پیشینۀ ايرانیان (از
باستان تا انقراب ساسانیان) .تهران :انتشارت دُر.
فردوسی ،ابوالقاسم ( .)0210شاهنامه( .از روی چاپ

پژوهشهای فرهنگی با همکاری مرکز بینالمللی

مسکو) .زيرنظر سعید حمیديان 1 -0 .مجلد .ج

گفتوگوی تمدنها.

 .0-2تهران :قطره.

ستاری .تهران :انتشارات توس.

بهار ،مهرداد ( .)0220پژوهشی در اساطیر ايران.

کزازی ،میرجاللالدين ( .)0232مازهای راز
(جستارهايی در شاهنامه) .تهران :نشر مرکز.

پورداود ،ابراهیم ( .)]0222[ 0222يشتها .به کوشش

گزيدههای زادسپرم ( .)0222مترجم و مصح :

تهران :انتشارات طوس.
بهرام فرهوشی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
پیر بايار ،ژان ( .)0232رمزپردازی آتش .ترجمۀ
جالل ستاری .تهران :نشر مرکز .چاپ اول.
حصوری ،علی ( .)0230سیاوشان .تهران :نشر
چشمه.

خطیبی بلخی ،محمدبنحسین ( .)0200معارف بها
ولد .به اهتمام بديعالزمان فروزانفر0 .جلد .ج.0
چاپ دوم .تهران :انتشارات طهوری.

دادور ،ابوالقاسم؛ منصوری ،الهام ( .)0202درآمدی بر
اسطورهها و نمادهای ايران و هند در عهد باستان.
تهران :دانشگاه الزهرا با همکاری انتشارات کلهر.
دهخدا ،علیاکبر ( .)0233لغتنامه .زير نظر محمد
معین .جعفر شهیدی[ .ويرايش سوم] .لغتنامه
دهخدا .تهران :دانشگاه تهران.

رحیمی ،مصطفی ( .)0230سیاوش بر آتش؛ تحلیلی
از داستانهای فريدون .کاووس .سیاوش.
کیخسرو براساس شاهنامه فردوسی .تهران:
شرکت سهامی انتشار.

محمدتقی راشد محصل .تهران :مؤسسۀ مطالعات
و تحقیقات فرهنگی.

معاصر (از

لچت ،جان ( .)0233پنجاه متفکر بزر
ساختارگرايی تا پسامدرنیته) .ترجمۀ محسن
حکیمی .تهران :خجسته.

سیاوش (در مر

مسکوب ،شاهرخ ( .)0222سو
و رستاخیز) .تهران :شرکت سهامی انتشارات
خوارزمی.
معین ،محمد ( .)0222مزديسنا و ادب فارسی.
0جلد .ج .0تهران :انشارات دانشگاه تهران.

واحددوست ،مهوش ( .)0231نهادينههای اساطیری
در شاهنامه فردوسی .تهران :سروش.
ياحقی ،محمدجعفر ( .)0232فرهنگ اساطیر و
اشارات داستانی در ادبیات فارسی .چاپ دوم.
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی با همکاری سروش (انتشارات صدا و
سیمای جمهوری اسالمی ايران).

