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 ه کیدچ

  ی بررس   به  ،وفارسی  کردی  درشاهنامه  آتش  از  وشایس  گذر  داستان  لیتحل  ضمن  دهیوشک  نویسنده  ،حاضر  شده  نگاشته  درمقاله

  در   تیوروا  داستان  شهیر  یبررس  مهم   بحث  در   سپس  .بپردازند  انیرانیا  فرهنگ  در  یسور  چهارشنبه  با   آن  ارتباط   هایزنی  گمانه

 ومرس  عمده  هک  آمده  بدست  نتیجه  .است  یمرور  یعلم  ومقاله  ایکتابخانه  یگرداور  روش  ندک   پررنگ  یوفارس  یوردک  فرهنگ

  درفرهنگ  داستان  یادیبن  ساختارهای   وشناخت  موضوع  شدن  روشن  باهدف   است  واضح  .دارد  حماسه  درادبیات   ریشه  ،ما   دیرینه

  مشاهده  و  بررسی  با  مردم  ، چیز هر  از قبل  . میباش آموزان دانش ذهن در  اوشیس ایاسطوره  واقعه  بهتر ک در به ک مکو ما  نهیرید

 بهتر   پیرامونی  دنیای  با  را  خویش  نیاکان  تعامل  شیوه  و  کرده  پیدا  آگاهی  بیشتر  و  ربهت  خود  هویّت  به  ،خویش  رسوم  و  آداب

 اقوام   بین  تفاهم  زمینه  ترتیب  این  به  و  رسیده  شناخت  به  ،نگارانه  قوم  آثار  مطالعه  با  قومیّتها  سایر   دیگر  طرف  از  کنندمی  درک

 .شودمی فراهم

 

 .رشنبه سوریچها ، فارسی  ،کردی ،سیاوش ،فردوسی های کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

 وخرد  حماسه  خداوندگارِ  ، فردوسی

  ، دور  هایگذشته  از  که  ؛است  ایران  ادب  آسمان  اول  قدر  ستارگان  از(  سامانی)  خراسان  سبک  شاعر  ،فردوسی  ابوالقاسم  حکیم

 ( . 49 ص ،ادبیات ایران تاریخ ،1393، یاحقی) .است یافته ومحبوبیت شهرت مردم رمیاند ،شاهنامه ،گرانقدرخود  باکتاب

 

 جهانی   حماسه و جایگاه

  و  است  شده  ترجمه  دنیا  زنده   زبانهای  بیشتر  به  فردوسی  شاهنامه  .است  احترام  مورد  و  شده  شناخته  جهان  تمام   در  فردوسی

  میان   ستایند درمی  را  شاهنامه  نیز  شرق   مردم   ،نهند می  ارج  را  ومره  حماسه  ها غربی  که  طورهمان  و   دارد  را  شرق   حماسه  حکم

 غیر  را  فارسی  شعر  پیامبران  کسانی   و  باشد   بحث  قابل  است  ممکن  که  است  دانسته  فارسی  شعر  پیامبران  را  تن  سه  شاعر  ،شعرا

  وجود   فارسی  زبان   ، نبود  سیفردو  اگر  که  چرا  رواداشت  شودنمی  تردیدی  ترینکوچک  فردوسی  مورد  در  .بدانند   تن  سه  این  از

 پیدیا(  ویکی  ، ابراهیمی دینانی) کنیم بدتر و بهتر بتوانیم ما   تا نداشت

  و   سی   اوان  در   و   گردیده   متولد  329  و   320  مابین   و   بوده   ابوالقاسم  او  کنیه  که  ؛طوس  ةیناح  اهل   از  است   بوده  شاعری  فردوسی

  خود  عمر  از سال پنج  و  سی با سی  با  پنج  و  بیست با  بیست به  دیکنز و  برآمده  شاهنامه کردن  نظم  صدد در سالگی  چهل با  پنج

  مجری   900م  سال  در  دیگر  بار  و  است  رسانیده  پایان  به  3۸6  سال  در  اینسخه  بار  یک  و  است  گذاشته  کار  این  سر  در  را

  بنام   بکتا  مختلف  جاهای  در  مندرج  مدیحه  چندین  و  های خانم   و  ایمقدمه  با  نسخه  یک  و  است  کرده  تمام  تحریری

  وفات   19  یا  11  حدود  در  عاقبت  و  ؛نکرده  دریافت  ایصله  محمود  از  ولی  است  نموده  تقدیم  او به  و  داده  ترتیب  محمودسبکتگین

 .  شعر او(  و فردوسی  ،1354 مینویی) است یافته

 

 شاهنامه

 اند رفتهبرِ باغِ دانش همه    اندگفتهسخن هرچه گویم همه  

  و   دینی  و  فکری  های  ودستاورد  باورها  و  ومعتقدات  زندگی  وجوه  همه  که  است  ایرانی  قوم  فرهنگ  و  تاریخ  مجموعه  ،شاهنامه

 و  برجسته  هرجهت  از  را  ارزشمند  اثر  این  فردوسی  آراسته  و  فخیم  زبان  .است  کرده  منعکس  خود  در  را  آنان  اجتماعی  و  اخالقی

 به  ایران  گذشته  تاریخ   از  چه  برآن  که  دانستهمی  خود  وظیفه  او   که  است  راست  .است  کرده   احترام  سزاوار  و   توجه  قابل   و  هنری

 ها  چیز  بسیار  خود  هنر  و  اعتقاد  و  شوق   و  جان  از  ،واقع  در  امّا  بکاهد  آن  از  ایذره  نه  و  بیفزاید  چیزی  نه  ،است  رسیده  دستش

  حق   به  که   جا آن  تا  .است  کرده  تبدیل   احساس  پر  و  زنده   موجود  به  را  هنری  ارزش  فاقد   و  روح  بی   مجموعه  آن  و   افزدوده  برآن

  ص   همان  ،1393،  یاحقی)  فردوسی   نگاه  از  اسالم  از  پیش  ایران  فرهنگ  و  تاریخ  همه  از  است  عبارت  ،شاهنامه  :گفت  توانمی

52 . ) 

  و   طبع  از  و  بزرگست  بسیار  ادبی  هنری  آثار  از  یکی  اینکه  اول:  است  مهم  لحاظ  سه  از  ایران  مردم  برای  از  فردوسی  شاهنامه

  او   خوردن  جگر  خون  سال  سی  بیست  آور  فداکاری  و  پشتکار  و  همت  اثر  بر  و  است  زاده  ایرانی  قوم  گبزر  شعرای  از  یکی  قریحه

 سوم  . است  قوم  این   نامه  نسب  مکح  در   و  است  شامل  را  ایران  ملت   نیاکان  حکایات   و  داستانی   تاریخ  اینکه  دوم  .است  آمده  بوجود

 .  ساکنند ایران کخا در که است طوایفی تباطار و علقه زنجیر محکمترین فارسی و است فارسی آن زبان اینکه

-ی برم م یقد  قوم  ای  فهیطا به  مربوط دامک هر هک ایشیوه به و  دارد را خودشان به مختص سرگذشت شاهنامه پهلوانان از دام ک هر

 :  شمارد برمی نظر سه از را توس حکیم شاهنامه اهمیت .گردد
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   .است ایرانی هر افتخار خور در و عظیم  ،سترگ اثری ،ا هملت  دیگر ملی  آثار  با قیاس  در شاهنامه اینکه اول

 . است ایرانیان ملی   هایقصه حاوی و ایران داستانی  تاریخ ،شاهنامه اینکه دوم

 .  است ایرانی طوایف ارتباط و  اتحاد ُعلقه استحکام وسیله ،فارسی زبان اینکه سوم

 .بود  محال  رفتنش  بین  از  و   شدن  فراموش  پس  آن  از  که  کرد  محکم  و  غنی  را  فارسی  زبان  پایه  و  مایه  چنان  ،فردوسی   شاهنامه

 ادبیات کوردی( تاریخ 1396، احمدی جمال) آید می شمار به ایرانیان قومی  اتحاد بنیاد  و  پایه  کتابْ این ،رو این از

  ونمایشی   ،تعلیمی  ،غنایی   ،حماسی  :نوع  چهار  به  ،اتیادب  در  محتوا  نظر  از  ادب  انواع  یلک  طور  به  محتوا  نظر  از  یردک  شعر  انواع

 .  شودمی میتقس

  عادت  حدود  از  بیرون  حوادثی  که  ملی  و  قومی  صبغه  و  قهرمانی  زمینه  با  روایی  -  داستانی  است  شعری  حماسه  :حماسی  شعر

 : دارد وجود برجسته ویژگی چهار حماسه در .دارد جریان آن در

   حماسه داستانی زمینه .1

  حماسه قهرمانی  زمینه .2

 حماسی  شعر ملی زمینه .3

 .  (19 -20: 13۸5 ، کدکنی شفیعی ، همان)  عادت خرق  زمینه .4

  اگر   و   ؛ ندارند  آن  اصطالحی  معنی  در  حماسه  عربها   مثال   برای  . هستند  حماسه  فاقد   دارند   که  قدمتی   وجود  با   ملتها   از  بسیاری

  تواند نمی  ما  مراد  معنی  در  «حماسه»  مصداق   وجه  هیچ  به  شودمی  دیده  ادبیات  این  در  ابوتمام  «الحماسه»  چون  هاییکتاب

  نظر   از  حماسه  ،مجموع  در  . نامندمی  «ملحمه»  را  ادبی   نوع  مصطلح  معنی   در   حماسه  کلمه  عربها   که  است  ذکر  به  الزم   . باشد

  هایی حماسه  ،ملی  یا  طبیعی  هایحماسه  . (25:  1379  ،صفا)  مصنوعی  هایحماسه  و  طبیعی  های حماسه:  دارد  انواعی  منشأ 

  تمام   .ندارد  مشخص  مؤلفی  و (  آن  اساطیری  و   ابتدایی   معنی  به   تاریخ)  است  تاریخی   یا   تاریخی  حادثه  یک   آن  منشأ   که  هستند

  ع یجم  پیدایش  با  و  زمان  از  که  هاحماسه  این  .(23:  13۸5  ،کدکنی   شفیعی)  اندبوده  هاحماسه   این  مؤلف  ،هانسل  درتمام  ،ها ملت

 گماردمی  همت آن نظم  به شاعری ،فردی و  سیاسی و  اجتماعی شرایط

  کامالا   و  دارد  کردی  ریشه  باورند  نیا  بر  یبرخ  هک  شده  چاپ  یردک  شاهنامه  نام  با  حماسی  شعر  ایمجموعه  ،کردی  ادب  در

 ؛(133: 1390 آراء چمن)  اند نامیده یردک یحماس متون را آن  و است یردک جامعه به مربوط

  تعریف   با  دهدمی  دست  به  حماسی  ادبیات  از  که  تعریفی  ادبیات  ختاری  در  دار  خزنه  باشند معروف   ملی   حماسه  فاقد  نظر  به  اما

او  مغایرت  آن  فنی  و  قیدق   : کندمی  معرفی   آنها  برای  منشأ  سه  و  داند می  داستانی  و  بیتها  شامل  را  حماسی   هایمنظومه   دارد 

  مانند   ، کردی  منشأ   و  شیرین  و  خسرو  مانند   ،اسالم  از  پیش  منشأ   ،مجنون  و  لیلی   یا   و  زلیخا  و  مانند یوسف  ی وعرب  بسام   منشأ 

 .  (199-202: 2010 ،دار خزنه) خانی  احمد زین و  مهم

 داستانی   زمینه  ،زمینه  اولین:  باشد  داشته  وجود  باید   زمینه  چهار  حماسه  آمدن  پدید   برای  ،شد  اشاره  جایی  در  که  گونه  همان

  تخیلی   تاریخ   ، هاداستان  این  اما  ؛دارد  وجود  حماسه  در  حوادث  مجموعهای  که  است  معنی  این  به  بودن  داستانی  .است  حماسه

 شاعر  و  آمیخته  هم  به  حقیقت  و  خیال  ،اساطیر  و  تاریخ  که  گاه  آن   ملل  طفولیت  هنگام  به  است  ملل  شعر  حماسه   .است  گذشته

 از   بسیاری  بازآفرینی  و  برگردان  بلکه  ،باشد   گذشته  تخیلی  تاریخ  نتواند  داستانها  از  یک  هیچ  کردی  شاهنامه  در  .است  ملت  مورخ

 وزرد  رستم ، اسفندیار و  رستم ،سهراب و  رستم نامه رزم تردید  بدون  . است فردوسی  نامه   شاهنامه های داستان از بسیاری داستان
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  جمال احمدی  )  است  یفردوس  شاهنامه  از   گرفته  بر  ابیوافراس  کیخسرو  ،رستم  رزم  هفت   ،خوان  هفت  ،رکلش  هفت   ، وید  هنگ

 همان(  1396

  رسیده   آیندگان  به  گذشتگان  از  سینه  به  سینه  قدیم  بسیار  زمانهای   از  که  است  کهنی   داستانهای  و   اهافسانه  شاهنامه  از  بخشی

  را   ایرانیان  نیاکان  سرگذشت  ، هاافسانه  این   از  دیگر  بخشی   .است  بوده   کرده   پیدا  برگ   و   شاخ   مرور  به   هابازگفتن  در  طبعاا  و  بوده

  هم   با   هندیان  و  ایرانیان  نیاکان  که  گردد می  باز   دوری  بسیار  زمانهای   به  و   دارد   بر  در  است  تاریخ  از   پیش  زمانهای  به   مربوط  که

 .  اندکردهمی  زندگی جا یک در

 

 اوش درشاهنامه فارسییس

  در:  دهدمی  توضیح  ،است  ترجذاب  برایش   و   دارد  دوست  بیشتر  را  شاهنامه  شخصیت  کدام  که  پرسش   این   به  پاسخ   در   یاحقی

 نظر  از  را  نفر  یک  بخواهم  اگر  اما  ،باشند  جذاب  من  برای  توانندمی  شاهنامه  از  مختلفی  هایشخصیت   ،مختلف  احوال  و  اوضاع

  و   هاتعالی  از  بسیاری  که  است  بزرگی  انسانی  مجموعه  سیاوش  .است  سیاوش  نظرم  به  ،ببرم  نام  عاطفی  ارتباط  و  تأثیرگذاری

 آن   و   است  شاخص  و  بارز  خیلی  او   در  ،نامیم می  ل توک  اسالمی  فرهنگ  در  آنچه  و   هاخداشناسی  و  باورها   و  هاارزش   از  بسیاری

  ، او  طریق  از  پادشاهی   نظام  استمرار  و   گذاردمی  شاهنامه  فضای  بر  بعداا  که  تأثیری  آن  و  هست  قهرمان  این  چهره  در   که  عصمتی

 است  بوده مهم خیلی من برای  ،گیردمی را سیاوش جای که است آورینام بسیار شخصیت که خسروکی طریق از

  . گرددمی  شر  و   خیر  میان  نبرد  قربانی   ،خود  سرشت  خوبی  سبب  به   ایرج  مانند   نیز   او   .است  شاهنامه  پهلوان  عزیزترین  شسیاو

  آدمی  فرزندان  ترینآراسته   و   ترین   گناه   بی   از  یکی   خون  از  گاه   گاه  باید  ، بماند  مصون  خشکیدن  از  خونی   درخت  آنکه  برای  گونی

 شود  آبیاری

  مهم   نشده؛  دانسته  مهم   این  ولی   ،دهند می  دست  از  را  خود  جان  ، گناه   با   و   گناه  بی   ،تن  هزار  ارانهز  ، سیاوش  خواهی   کین  سر  بر

  خیل  هجوم  ،شاهنامه  نظر  در  ، باشد   این  جز  اگر   برسد؛  کیفر  به  گناهکار   و   بنشیند  کرسی  بر  حق   هست  قیمت  هر  به  که  آنست

 .  برد خواهد  فرو ظلمت در را دنیا  بدی

  ایلیاد   در  که  تفاوت  این  با  .است  همر  ایلیاد  در  ،تروائیان  و  یونانیان  جنگ  آور  یاد  ،سیاوش  خواهی  نکی  در  ،توران  و  ایران  جنگ

 .  دارد ترانسانی و ترعمیق مفهومی  شاهنامه جنگ . خوبی سر بر شاهنامه در و  شودمی درگیر  زیبائی سر بر نبرد

 گزند   نیاید گناهان  بی بر که /بلند چرخ سوگند است چنین

 کند رسوا زود را کرده گنه /کند پیدا زتی  کآتش مگر

 راه بود  این و آیین بود چنین /شاه پرمایه  سوگند گاه  بدان

 بود  یکسان  آب و آتش دم /بود یزدان پاک بخشایش چو

 دادگر گنه بی بر بخشود که  /دگر را یکی مژده  داد همی

 خاک  ونه گرد نه  آتش ونه  دود نه /پاک  سیاوش شد پدر پیش چو

  عشق   او  به  سودابه  پدرش  زن  گرددمی  باز  پلنز  دربار  به  سیستان  از  وی  چون  و   است  بوده  کرده  تربیت  و  بزرگ  مرست  را  سیاوش

   .کندمی مالمت  اهریمنی خوی و خیانت براین را عرب زن آن است عفت  ول امک و جمال نمونه ترینعالی که  سیاوش .ورزدمی

 

 اوشیس
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  تا   نشد  گرفتار  ینامادر  رکم   به  هرگز  بست  دل  او  به  ،سودابه  پدرش  زن  یوقت  هک  است  شاهنامه  هایچهره   نیمظلومتر  از  یکی 

 ،  د یگرد او خشم مورد شدیداا و  دیرس اووسکیک پدرش گوش به جسارت نیا هکنیا

  ی ب  لیدل  آنرا  ،آمد  رونیب  سالم   اگر  و  ند ک  گذر  آتش  تونل  ازهفت  شیگناهیب  و  کیپا   اثبات  یبرا  تا  خواست  پدر  از  اوشیس 

 شد   قرار  پدر  دستور  به  ،آمد  رونیب  سرفرازانه  او  و  انجامید  سال  (بهرامشید)  شنبه  سه  نیآخر  در  آتش  آزمون  د اینبدان  شیگناه

  نیا  سوری و  چهارشنبه  شد  که  بدهد   مردم   کل  به  سوری  شهر  اصلی   میدان  وسط  در(  بهرامشید)  چهارشنبه  یعنی   فردایش   که

 است ایرانیان پاکی از نشانی  حقیقت در سوری چهارشنبه و  کیپا  ادی به را شنبه سه نیواپس شد وماهم  شناخته یمل جشن روز

 . گیریممی جشن آتش یرو از دنیپر  با تیانسان

 

 سیاوش درادبیات کردی 

 سیاوش   داستان  به  توجه  با  آن  ندهیسرا  که  است  محلی  و  بومی  ادب  مندارزش   آثار  از  یکی  نامهسیاوش  حماسی  منظومه

ای آن را به شیوه ، سرچشمه گرفته باشد  شاهنامه شفاهی نقل  سنت از رسد می  نظربه که  یگرد  نکاتی  ذکر و  فردوسی  شاهنامه در

 .  هجایی سروده استیعنی ده ،و در وزن معروف اشعار کردی کشدل

ایران مناطق مختلف  ناگفته  ،فرهنگ و ادب محلی  ابهامات و  برای کشف  ادبیات رسمی و کالسیک استمنبعی مهم  از   .های 

تبار ایرانی است از دیرباز تاکنون در میان تمامی اقشار و    نامهشناس  و  شخصیت  ،هویت  رندهیدربرگ  فردوسی هنامهشا جا کهآن 

ایران اصلی  ،مناطق مختلف  از  استترین کتابیکی  بوده  عالقه  و  اقبال  و    .های مورد  توجه  های گوناگون قومیت  عالقههمین 

گیری  ن هر قومیتی با بهرهسرایندگا   یا   شود  نقل   ایرانی  مختلف  های گویش  و   ها زبان  به  سترگ  اثر  این   که  شده   سبب شاهنامه به

 .  تکرار کنند ،های دیگر و گاه مختلفها رسیده است آن را به روایتبه آن شاناکانیناز  چهآن از 

ارمایل و گرمایل    لهیوساز دست ضحاک به    افتگان ینجات  ، شاهنامه یکی از اقوام مهم ایرانی قوم کرد است که مطابق با روایت

 دهندگان این قوم هستند:همان تشکیل

 پـــــارســــا  مایهگران  مـــرد  دو  /پــادشــــاه  کشـــور  از پاکیــزه دو

 . . .  بین  پیش  گرمـــایل نــام  دگـــر /دین  پـــاک ارمـایــل نامش  یکی

 ان رو یــافتندی  هـــمی  ایشــان از /جــــوان سی ماهیان هر  گونه بدین

 کیست که نشناختندی که سان بران / دویست ایشان از مرد آمدی گرد چو

 پیـش  نهــادیش  صحــرا و سپردی /میش  و  چند بـزی بدیشان گرخورش 

 یــاد  بـــرش دل به  ناید آباد  کـــز/  نژاد دارد تخمه آن از کُـــرد کنـون

 ( 1/57: 13۸6: فردوسی)

 

 تبرخی ازتفاوت های دو داستان درادبیا

از    یکاووسک؛  بینندیمتنها بخت او را خفته    ، دانند ینمو تباهی    یزیرخونجنـگ و    یه مـامنجمان سیـاوش را   شاهنامه ( در1

رستم موافقت کند و فرزندش را به او بدهد تا شاید    نهاد یشپ که با    بیند یمبرد و چاره را در آن  بخت بد او به یزدان پناه می

او تغییر کند ؛  کندیممعرفی    یزیرخون تباهی و آشفتگی و جنگ و    یهماشمار این کودک را  ستاره  ،نامهیاوشس اما در  ،بخت 

او    یکاووسک  ،بنابراین کشتن  در  را  شفاعت    . بیندیمچاره  را   ،زال  مردییپا  بودننتیجه یب اما    ،کند یمزال  رستم  خشم 
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»برمی را  سیاوش  او  و  قهر  خون   عنوانبهانگیزد  با  و  سهراب«  از  بهای  جبر  اساسیمی  یکاووسکو  از  یکی  این  و  ترین  گیرد 

   .دو روایت است  یهاتفاوت

  ، دیدار پدر به ایران بازگردند  منظوربهکه    خواهدیماز رستم    ، که قصد جانشینی کاووس را نداردسیاوش درحالی  ،شاهنامه در  (2

   .کندیمگشت به ایران تشویق و تحریک سیاوش را جهت جانشینی پدر به باز ،اصرار بهرستم  نامهیاوشس اما در

اما در روایت    ،از سیاوش سقط جنین کرده است  خوردنکتک  یلدلبهکند که  سودابه به دروغ و گزافه ادعا می  ،شاهنامه ( در3

ت داستان سیاوُش در خالل روای  هاینویافته  زهرا  ،جمشیدی)   زدن سیاوش به سودابه سخن رفته است؛از سیلی  وضوحبهکُردی  

 (ایخان کندولهکُردی الماس

 

 داستان  های مؤلفهریشه وروایت  

 شجاعت

 نگهبانِ چوگانِ یکتا منم  /منم  تنها و  شاهند یار همه

 بیارم به میدان ز ایران سوار  /شهریار دهد فرمان  که ایدون گر

 گوی  زخم بر باشند  یار مرا /روی هر دو بر بود آئین که برآن سان

 بر آن داستان گشت هم داستان /داستان زو بشنید چو سپید

 کار کرد  شایستهگزین کرد  /سیاوش از ایرانیان هفت مرد

 همی خاک با آسمان گشت راست /خروش تبیره ز میدان برخاست

  و   باشد  نیز  او  تمدن  و  آرا  و   عقاید  نمایندهی  ،قوم  هایمردانگی  و  هاپهلوانی  توصیف  عین  در  که  است  آن  کامل  حماسی  منظومه

  تمدن   از  قسمتی  یا  و  تمدن  گاه   تجلی  ،حماسه  چنین  هم   .است  موجود  جهان  مهم  حماسی  هایمنظومه  تمام  رد  خاصیت  این

  ، قهرمانان  با   قهرمان  (9  -10:  1363  ، صفا)  .است  یافتن  وجود  حال   در  یا   آیدمی  وجود  به  که  است  ایلحظه  در  ملت   یک

  دنبال  به  که  است  نیازی  قهرمانان   با   قهرمان  به  یبخش  هستی  و  حماسه  پیدایش   .دارند  حماسه  روند  در  بنیادی  کارکردی

 شود می  ایجاد بیگانه هایقدرت تحمیل ،نامالیمات  ،ها شکست 

گوید: »لفظ کُرد تعبیر از تاریخ مفصل کُردستان( در مورد لفظ کُرد می)خان بدلیسی مورخ قرن دهم در کتاب شرفنامه  شرف

پهلوا  ، شجاعت است اکثر شجاعان روزگار و  برخاستهچرا که  این طایفه  از  نامدار  ایام حکومت  نان  زال که در  مانند رستم  اند؛ 

 «  . . .استبه رستم زابلی اشتهار یافته ،ودهب سیستان  در او تولد چون و  بوده اکراد زیسته و از طایفهقباد میپادشاهی کی

 است  دالور مرد و شمشیرزن مرد  دلیر؛ ی جنگ مرد معنی به  کُرد واژه: کندمی گیرینتیجه  کُرد  و سپس در مورد معنای واژه

 

 آتش ورسم سوگند 

 که بر بی گناهان نیاید گزند  چنین است سوگند چرخ بلند /

 مگر کآتش تیز پیدا کند/ گنه کرده را زود رسوا کند

 چنین بود آیین واین بود راه  / بدان گاه سوگند پر مایه شاه 

 دم آتش وآب یکسان بود  / چو بخشایش پاک یزدان بود

 که بخشود بر بی گنه دادگر  / همی داد مژده یکی را دگر 
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  بدین  تا   بگذرد   آتش   از  یعنی  ،شود  گذارده   خدائی  آزمایش   به   شاهزاده  که  بینندمی  آن  در  را  چاره   حقیقت  کشف  برای  موبدان

  آهنگی   شاه   .شودمی  شناخته  گناهکار  سودابه  و   گذردمی  آتش  از   سالمت  به  سیاوش   . برسد  اثبات  به  گناهیش   بی   یا   گناه   گونه

 .  خواهدمی را او عفو سیاوش ولی  ،کند می او کشتن

 تباه   گردد سودابه که ایدون اگر /شاه دست  بر که دل  با  گفت همی

 شود بیجان چو غم این بیند من از /شود پشیمان او کار فرجام به

 مدار رنجه کار بدین  را دل که  /شهریار با گفت چنین سیاوش

 کاروان  صد ،دست از آرد هیون /ان سارو تا فرمود دستور به

 شدند  دیدن به ایران شهر همه /شدند  کشیدن هیزم به هیونان

 پرخاشجوی   ،آورد هیزم همی /موی  سرخ استر کاروان صد به

 همگروه  شده  نظاره جهانی /کوه در هیزم  دشت بر نهادند 

 

 ی ایدن  نیادر    که  یصباحد در چند  یتواند بگوینم  یکسسوگند »ناصرخسرو«    به  دتینا  حاجتتا    گاهیب  و  گاه  یمگو  راستجز  

 .  باشد   نکردهاد ی 1ند هنوز سوگندکیم ی زندگ یخاک

  ی معنا  به  .( دارنده  صاحب=    ونت= گوگرد و    سوکنتاز    مرکب«  #نت#و  #نت#ک#و#س)  ییاوستا  یشهر  از  سوگند:  کلمه

از    عبارت  آنو    استگوگرد    یدارا زود    که  هممت  بهگوگرد    به  یختهآم  آب  یدنخورانبود  در  ی  شدن  دفعاز   آن  ماندن  شکما 

از   عبارت  یمقد  یرانا  « در»ور   .ر« بود#»و  انواعاز    باستان  یرانا  « درونت  سوکنت»  . شدیم  ینمع  متهم  یگناهکارا  ی  گناهییب

را   ،«یستنشاو    یستشا»  کتاب  .است  شدهیمبرگزار    یمراسم  یط  متهماز    مجرم  یص تشخ  یبرا  که  بوده  یشیآزما »ور« 

ا  ی خود و    یدعاو  دفع  یبرا  یرانیانا  یم قددر روزگار    .است  شدهیم  یختهر  متهم  ینهس  یرو  که  کرده  یمعن  گداختهفلز    یشماآز

با    بایستییم  متهم  شخص  .آزمودندیاو را م  مختلف  طرق   به  دانستیم  گناه یبزد و خود را  یسر م   ی گناه  یکساز    که  یهنگام 

 .  ردکیدور م یبزهکار تهمترا از  یشتنخوو برساند  ثبوت بهخود را  ییراستگو»ور« 

ها  نمونه  .است  شده  مشخص  هم  آن  یاجرا  یفیتکاز    یحدودو تا    استار  یبس  مردم  فرهنگو    یاتادبو    کهن   کتبدر    سوگندها

  یادگارهای از    یکی  کهبود    کرده  فراهمدستور موبد    به  یکاووسک  که  گذشت  یآتش  یانمخود از    گناهی یب  اثبات  یبرا  یاووشس

  زدهاو    به  پدرش  زن«  سودابه»  که  است  یتهمت  یتحکا  یاووشسسوگند    .است  مانده  یباق  یرانا  یداستانها« در  گرماز »ور    هنک

  ینادر    ی فردوس  که  چنان  نسوخترد و  کعبور    « بودورگرم»   اقسام  ترینیمعظ  که  آتش   کوه از    یش خو  ی پاکدامن  یبرابود و او  

  شده   نظاره   ی جهان  کوه دو    یزمه  دشتنهادند بر    یبگرو  یند   بهد تو را گر  یآ  به  یبشنوسر    بهسر    داستان  یناچو    . دی گو  یمعن

  به آمد    شب  یگفتدند  یفروز دم  آتشامد دو صد مرد  یب  یاهس  نفتزند  یر  چوببر    که  شاهفرمود    بهموبد    به  پس   وزان  گروه  هم

از  روشن   گشت  ینزمروز   سر   به  نهاده  ینزرود  خس  یکیپدر    یشپ   بهامد  یب  یاووشس  دمانآتشو    خروشان  یجهان  آسمانتر 

بر  ک   پراکنده روزگار سر    گردشبود    سان  ینکزمدار    انده   گفتبدو    یاووشس  کفنو ساز    رسمبود    چون  چنان  یشتنخوافور 

زهر سو    خشمپر ز    دلو    دشنامپرز    زبان  چشم  کاووس  به  نهاده  ی جهان  مراست  یی رها  گناهمیب اگر    مراست  یی بهاو    شرمرز  پس

 
 saokatevant  اوستا  در  سوم  و  اول  فتح  به  سوگند.  است  آورده  سوکه  واژه  از  پس  قاطع  برهان  حاشیه  در  معین  دکتر.  است  یمین  و  قسم  عربی  در  آن  معادل  و  است  فارسی  ایواژه   سوگند 1

 ایزدی  هایآزمایش )   ور  از  قسمی  سوگند.  دادندمی   قرار  سوگند  نام  به  آزمایشی  مورد  را  دعوی  طرف  دو  پیچیده،  و  مبهم  هایمحاکمه   و  باستان   ایران  در.  است  گوگرد  دارای  یعنی(  مند   گوگرد)

  اگر   و  شدمی   ثابت  او  حقانیت  و رسیدنمی  گزندی  او  به  بود  گناه  بی  اگر  خوراندند؛می   متهم  به  آب در(  محلول  و  آمیخته)  شربتی  صورت  به  که  است  سمی  داروی سوگند.  است(  باستان   ایران  در

 . شدمی  هالک بود، کار گناه
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و    اسپآمد    چناننو    شاه  برون  زآتش آمد    کهغو    برخاستدند  ی د چو او را بدیند  یاووشس  اسپخود و    یکسد  یشکرب  ی هم  زبانه

  چاپ  ی فردوس  شاهنامه بود »  یکسان  آبو    آتش   دمبود    یزدان  پاک  یشبخشانار چو  کاندر    داشت   سمن  یگفت  کهسوار    یقبا

  «برتلس. ا .ینظر تحت ،وکمس

  های   ۔آیین  و  مراسمات  از  سلسله  یک  به   مبحث  این   در  .است  حق  سیمای  راستین  و  قیقیح  تجلی   آتش   و   است  نور  از  خداوند

 مستقیم  ارتباط  که  هایینآ  ترین یکنزد  از  .دارد  تعبیه  خود  نهان  در  را  رموزی  و  اسرار  ،آتش  آن  در  که  شد  خواهد  اشاره  مذهبی

 .  است کردن قربانی  ،دارد آتش  با

  و   هایاییآر  مقدس  الهوتی  عقاید  از  یامسلسله  بردارندة  در  آتش  کرد  مردم  یانم  در  آتش  به  مربوط  یهاجشن  یا  مراسمات

 گذاشته   جای  به  مختلف  ملل  و  اقوام  گذشتگان  عقاید  در  ردپایی  ، مقدسی  مراسمات  یا  جشنها  صورت  به  که  است  هندواروپایی

  یک   همگان  که  ناگسستنی  اتحادی  به  و  د دار  اشاره  ملل   و   اقوام   میان  اشتراکات  به   موشکافانه  ،یااسطوره   های یینآ  این  .است

 . دارد ماوراء سوی به  رو و است ماورایی که سپند  جاودانه این ،آتش  .دارد تأکید ، جویندیم آیین این در را هدف 

 

 اصالت وابرو 

  و   دهخدا  نامه  لغت:  ک.  ر)  است  آمده  سرفرازی  مایه  و  اعتبار  ،قدر  ،ناموس  ،شرف  ،ارج  ،عرض  ، اعتبار  ،چاه  معانی  به  لغت  در  آبرو

 .  (آبرو واژه ذیل ،معین فرهنگ

 به   ،است  فرانسه  در  «  پرنسیپ»  واژه  مترداف  که  اخالقی  اصول(  آنها  به  پایبندی  و  محکم  اخالقی  اصول  داشتن)  آبرومندی

 که   اصول  و  ضوابط  ،قانون  جوهر  به  و  است  مذهبی  با  اخالقی  اعتقادات  به  پایبندی  خاطر  به  اعمال  برخی  ارتکاب  از  امتناع  معنای

  مثل   آنهاست؛  بودن  ناپذیر  تغییر  ،اصول  خصوصیات  از  .(Webster 1976) شودمی  اطالق   ،استوارند  آنها  بر  هاارزش   و  باورها

 پرنسیپ   با   اصطالح   به  یا   ،است  اصولی  چنین  دارای  که   کسی  . نیستند  وابسته  مکانی   و   زمانی   شرایط  به   که  مذهب  در   محرمات

 جهان   اخالقی  اصول  از  بسیاری  .کند نمی  عدول  آنها  از  شخصی  منافع   خاطر  به  و  ایطشر  تغییر  با   و   است  اعتماد  قابل   ،است

  تغییر  با   معمول  هنجارهای  خالف   بر  که   دیگران  ناموس  به  تجاوز  و   خیانت   و  دروغ  از  پرهیز  ،نفس  قتل   منع  مثل  هستند؛  شمول

 .  شوند نمی دگرگون ،اوضاع

 .  شود می استفاده آبرو مفهوم از راسخ اعتقادات نداشت و اخالقی اصول بیان برای ایران عامه فرهنگ در

  اینجا   در  .کند می  ایتازه  مرحله  وارد  را  شاهزاده  زندگی  ،برسیاوش  کاووس  زن  و  هاماوران  پادشاه  دختر  ،سودابه  دلدادگی  اجرای

  بشر   طبیعت  روشن  و  هتیر  روی  دو   دیگر  بار  که  دوست  این  برخورد   از  و   گردند می  روبرو   هم  با   پارسا   وجود  یکث  وجودنایکارو   یک

 .  نمایدمی رخ

 .  بنددمیدل  او  به هماندم  و بیند می نزدکاووس در را سیاوش روزی ،سودابه

 بردمید   دلش  و گشت اندیشه پر  / بدید سیاوش روی سودابه چو

 است  یخ نهاده   آتش پیش  با  و/  است نخ طراز گفتی  که شد چنان

  دستانی   و  بند  ،پیشنهاد  این  در  سیاوش  .بکشاند  خود  شبستان  به  را  شاهزاده  تا  برانگیزد  ایوسیله  که  آیدمی  بر  صدد  در  پس 

 کند نمی قبول آنرا و  بیندمی
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 جشن چهارشنبه سوری وجدل بر بحث ارتباط آن با داستان 

 سوری  چهارشنبه  تاریخچه

  نوشته   «بخارا  تاریخ»  کتاب  ،است  شده   اشاره  سال  پایان  در  شبی  در  افروزیآتش   جشن  به  آن  در   که  کتابی  ترینکهن   و  نخستین

  ، شودمی  شناخته  نیز  «بخارا  مزارات»   نام  به  که  کتاب  این  در  .است(  قمری  هجری  35۸  تا   2۸6)  نرشخی  جعفر  بن  محمد  ابوبکر

  چون  و  …»:  است  شده  نقل  ،است  داده  روی  «سامانی  نوح  بن  منصور»  زمان  و  چهارم  سده  میانه  در  که  زیر  شرح  به  ایواقعه

 عمارت   بار  دیگر  را  سرای  آن  تا  فرمود  ،مولیان  جوی  به  ،پنجاه  و  سیصد  سال  شوال  ماه  اندر  ،بنشست  مُلک  به  نوح  بن  منصور  امیر

  بود   نشده  تمام  سال  هنوز  و  بنشست  سرای  به  امیر  گاهآن  . کردند  حاصل  به  آن  از  بهتر  بود  شده  ضایع  و  هالک  هرچه  و  کردند

  و   گرفت  در  سرای  سقف  و  بجست  آن  از  ایپاره  .افروختند  عظیم  یآتش  ، است  «قدیم  عادت »  که چنان  «سوری  شب»  چون  که

 «. بسوخت سرای جمله باره  دیگر

 

 کرد   ملت کهن  جشن

  که  اند داده  انجام(  ورا  /ور)  شهر  در   نو  سال  جشن  دو   ها سومری   .است  ها سومری  نزد  کرده   نو  سال  جشن  بر   اشاره  که  منبع  اولین

  سومری   کلمه  که(  اکتیو  یئژن)  نام   به  است  شده می  انجام   پاییز  در   و   سال  ماه  هفتمین  در  دیگری  و   بهار  ماه   اولین  در  یکی

 .  است شده تبدیل کوردی  در[( ژنێج] ژنەج) کلمه  به  معنا همان به امروزه( ژنێی)

 ری ەس/زۆورەن  ژنیەج)  آنها  از  یکی  بود؛   مانده  باقی  کوردها  نزد  در  نزدیکی  هایزمان  تا  متفاوتش  هایشیوه  با  جشن  دو  این

 .  (کورد  ژنیەج) دیگری و( لسا

 چهارم  ماه  چهارشنبه  اولین  در  مزوپوتامیا   دیرین  عصر  مثل  هاایزدی   نو  سال  جشن  و  شودمی  انجام  میالدی  سوم  ماه  در  نوروز

 . است گرفته انجام جشن این چهارم ماه  روز اولین در  مزوپوتامیا در و  گیردمی انجام میالدی

  یا  سور  چهارشنبه  ساله  سر  را  جشن  این  ایزیدیها   ولی  .ستا   ایزدی  کوردهای  سال  اول  جشن  واقع  در  سوری  چهارشنبه  جشن

  . شودمی  برپا  ،گویند  می  «نیسان»  آن  به  هاایزدی  که  آوریل  ماه  چهارشنبه  اولین  شب  در  جشن  این  . نامندمی  سرخ  چهارشنبه

  برکت   و   خیر  خود  با   و  آیدمی  زمین  به  آسمان  از  ، نامندمی  ملکطاووس   را  او  که  ایفرشته  روز  این  در   که  دارند  باور  ها ایزدی 

  انجام   نوروز  از  بعد   هفته  چند  که  سور  چهارشنبه  جشن  .نامند می  ملکطاووس  جشن  گاهی  را  این  جهت  همین  به   .آوردمی

 ییزی پا شیوه مورد در فرقدارد کشورها  دیگر نوروزی سنن با آنها از بعضی  که است همراه مختلفی  هایسنت و  ها آئین با  شودمی

  جشن(  ندەماو ەز/دماوند)  کوه  دامنه  در  و   هشتم   ماه   پایان  در  1۸20  سال  نزدیک  تا  موری  جیمز  های ەنوشت  اساس   بر  ،جشن  این

  منیاهر  بر(  -ومرثکی  ای  موورس  کی)  یروزیپ   حاصل  نوروز  ، وردها ک  باورهای  است براساس  گرفتهمی  انجام(  کورد  جشن)  پاییزی

( موورس  کی)  حیمس  الدیم   از  شیب  هزار  چهار  :است  نیچن  آن  وداستان  است  حیمس  د الیم  از  ش یب  سال  هزار  چهار   حدود  در

  ، رواندوز  یها  درکوهستان  ،موورس  کی   .پرداخت  دشمن  به  ی و  با  ینام   اهریمن  ،ارک  یابتدا  همان  شدواز  پیدا  ،وردک  نژاد  از  نامی 

 برستیغ  ،منیاهر  شتنکو  دشمن  بر  یروزیپ   تصور  در  هک  داد   فرمان  انش یسپاه  به  اریکپ   آغاز  ودر  پرداخت  جنگ  به  منیاهر  با

 از   سپاه  بازگشت  بر  یزمان  وهم  باشد  یروزیپ   اعالم  بر  ینشان  هم  تا  برافروزند  آتش  از  یجهان  بر   ،ها   وگردنه  هاتپه  یوباال  هاکوه

  کشید   زبانه   ها کوه  باال   بر  هاآتش  ، یافت  پایان(  موورس  کی «    سپاه   پیروزی  به   اهریمن  با   سرانجام پیکار  ی و  نزد   به  باشد   ها جبهه 

  موقع   از  پیش   روز   ده  ،دشمن  بر   پیروزی  روز   .رسید  عامه   آگاه   به  ،اهریمن  شکست   و  باطل  بر  حق  پیروزی  ها شعله  تابش   با   و

  سرور  و  جشن  مراسم  در  آتش   برافروختن  با   هم   آن  از  پس  روز  شبانه  9  بلکه  روز  آن  تنها  نه   داد   فا  ،موورس  کی   .بود  نوروز

 . آمد پدید گونه بدین «نورزو جشن= روز 9 جهژنی» مراسم و  بگذارنند
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 کوردی  فرهنگ  در  سوری  چهارشنبه

  سوری  چهارشنبه  آتش  جشن  ،شودمی  برگزار  سال  آخر  چهارشنبه  در  که   ایرانیان  متداول  بسیار  های جشن   از  سوری  چهارشنبه

»گویدمی  رضی  هاشم  است؟  شده  مشتق  ایکلمه  چه  از  سوری  کلمه  اما  است  سوریک  گونه  به  پهلوی  در  فارسی  سوری: 

(surik)  سور  چون  است  صفت (sur) و  سرخ  معنی   به (ik) 135۸  ، رنگ رضی  سرخ  و   سرخ  معنی  به  باشد می  صفت  پسوند ،  

  که   سرخ  و  قرمز  ،باستان  مختلف  اقوام  میان  در  ،اند داده  آتش  به  را  صفت  این  ،است  بوده  قداست  نشانه  ،سرخ  که  چون(  15۸

  ،اسپارت در .است تقوی رنگ ،دیوجانوس برای  است بوده قداست و  وشرم اء یح از حاکی ،است آتش هایشعله رنگ و خون رنگ

  قرمز   رنگ  کاتولیکهاء  دعای  مراسم  در  .میپردند  خاک  به  ارغوانی  کفنی  در  را  دالور  جنگجویان  و  بود  نظامی  شجاعت  نشانه  خون

  ، او  قدرت  رمزی  مظاهر  و  خداوندی  قدرت  امانتداری  انهنش  به  را  ارغوانی  شنل  شاهان   .داشتند  تن  به   ارغوانی  لباس  با  تند

 که   است  خودگذشتگی   از  و   ایثار  بیانگر  و   است  بوده   اهلل  یماسو  ترک   ، آنان  نظر  در  رنگ   این  . (132:  1376  ، بایار)  « پوشیدندمی

 . کرد جستجو توانمی نیز ،است مانده   باقی ما  شهدای برای که الله نماد در را آن قداست

رفتند وبه نیایش    هایی آتشکده  به  ، ومخصوصا کردها در جشن مذهبی   هاآریاییطور کل    به  . "چهارشنبه سوری"  آیینی به نام 

  واژه  .گردد می  باز  واروپایی  هند  دوران  به  حتی  و  است  قدیمی  و  کهن  بسیار  ،عید  از  پیش  امروزی آتش اما رسم  پرداختندمی

 سوری  جهت  آن  از  را  سوری  چهارشنبه  و   باشد می  سرخ  معنی  به  و   است  نسبت  پسوند   .است  "سوریک"پهلوی  صفت  "سوری"

آغاز    در  گویا آتش این  .شدمی  افروخته  سرخ آتش در  که  اندگفته  شب  در  ساسانیان   وششمین  "گاه   میدم  پت  همس "دوره 

  جایگاه  تشآ دود  دیدن  با  ها "فروهر"شدمی  تصور  که  بود  این  از  شاید  جشن  برای  زمان  این  انتخاب  . شدمی  افروخته  گاهنبار

 در شآت افروختن  که  است  معتقد  نیا  رامیدی  مهرداد  .کرد  خواهند  پرواز  سوی  بدان  و  شناخت  خواهند  را  خویش  دودمان 

 چهارشنبه  روز  به  اختصاص  اسالمی   دوره   آغاز   در   و  است  گشته  رایج  اسالمی   دوره  در"وسوری  جشن"داشتن  پا  بر   و  چهارشنبه

 و   ایزدان  از  نامی  ایرانی  ماه  هر  .شدمی  برگزار   سال  آخر  شب  چند  از  یکی  در  باستان  ایران  در  جشن  این  .است  نداشته  نیز  سال

بهمن به    هرمز و  بود و  هاماهنام  . . .  و  اردیبهشت  ،فروردین  ، اه هم نامی ویژه خود را داشتم   هر  از  روز  هر  و  داشت  فرشتگان

  روزهای   نامیدن. . .  و  ودوشنبه  ویکشنبه  شنبه  و  اسالم  رظهو  از  پس  ایران  در  هفته  چهار  به  هاماهکردن    بخش  . ترتیب نام روزها

و پار  زبان   به  که  است   سامی   ایواژه  شنبه  . یافت  رواج  زمان  ازآن  ،هفته آمده  در  اصل    سی    فره  بهرام  .است  بوده "شنبد"در 

  های آیین  زا  کهن  ایران  در  هفته  روزهای  نبودن  رایج  دلیل  به  را  سال  آخر  شنبه  سه  در  و  نوروز  از  پیش   افروزیِ آتش وشی

 آغاز  که  روز  شصتمین  و   سیصد  یعنی"همشپشدم"  جشن  درآغاز  درست  افروزی آتش این  :نویسد  می   و   داندمی  ایرانیان  قدیمی 

به زمین    فروهرهایایرانیان بر آن بودند که    زیرا  ، گرفتهمیانجام    است(  گازانیک)  گاهانیکروزهای   نیاکان در آغاز این روزها 

  باالی   در  شب  آغاز   هنگام   به  آنان   روزها بود برای راهنمایی  درهمین  . آورندمیک روزی را برای خاندان  و برکت ونی  آیند میفرود  

  یابند   باز   را   خود  خانه  راه  ، هاآن  تا   آوردند می  فراهم   خانه   ویژه  ازآتشدان  هم   را آتش مایه  و   افروختندمی آتش هاخانه  صحن  یا   بام 

  این  .دانستندمی  بدشگون  و   نحس  ماه  هر  سیزده  مانند  را  هفته  هر  سوری  چهارشنبه  روز  هاعرب  .بشتابند  خانواده  سوی  به  و

و   هایاندیشهر  د  ،ایران  در  تازیان  حکومت  زمان  در  عربی   اعتقاد یافت  راه  بد    ایرانیان  را  چهارشنبه  اعراب  مانند  ایرانیان هم 

 .  اند آوردهشادمانی  آن روی به جشن و هایب آسیو برای رفع  اندپرهیختهشوم پنداشته و از آن و بالهای آن  شگون و

  آخر سال   چهارشنبهدورکردن شومی و نحسی    برای  ،اسالمی  هایسدهدریافت که ایرانیان نومسلمان نخستین    توانمیاین رو    از

آتش  پیش از آن را هم چون شب سوری که آیین ایران باستان به    شب   .شدمیاز هر چهارشنبه دیگر بد شگون تر پنداشته    که
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ترانه خوانی   پیرامون آن    کردند میکردها آتش روشن    ،در شب چهارشنبه سوری  .پرداختندمیافروزی و  به    ایستندمیودر  و 

 بچهآن هفت    تودهخار را گرد آورده ودر پیرامون هر    هایبوتهبرخی از روستاهای کرد نشین    در  .پرداختندمیپایکوبی و شادی  

روستایی در مشک    هایزناین شب    در  .خوانندمیو سرودهای کردی    گردند مییرامون آتش  وپ   ایستندمیخردسال چنبره وار  

  زیادی   برای  دوشند می  را  ها دام  شیر  که  زنان  از  برخی  .نهندمی  آن  پیرامون  را  وکبود  ریز  ومهره های  چینندمیوشیر پاال بندی  

به    دهندمی  کودکان  به  نندچیمی  خود  برای  بندهایی  دست  وکبود  ریز  هایمهره  از  ،روغن  و  شیر را  آن  صدا  سرو  بی  که 

  بدات  شیر مووروانه و   له ک  مووروویه ر  هه ، روژی خوا یا"چنین می گویند:  ها آنبیاندازند و در هنگام انداختن   هادام های طویله 

مشتعل    و  سوز  نیم  دکانکو  ،شنبه  چهار  غروب  کردستان  در  .بدهد   شیر  حلبی  یک  اندازه  به  هامهره   این  از  یک  هر  خدایا  یعنی  "

  شب  آتش خاکستر  ها زن  ،بیجار  در  . کنندمی  پرتاب  هوا  در  و   چرخانند می  خود  سر   دور  برندمی  بام   برسر  را  ور   شعله  های بوته 

  خانواده   اعضای  گردان  بال  عروسک   که  دارند   باور  و  اندازندمی  بیرون  خانه  از  اندکرده  درست  قبالا  که  عروسکی  با  را  چهارشنبه

به کنار آب  روست  از  برخی  .شد  هدخوا آفتاب روز چهارشنبه آخرسال  از طلوع  و به آب شفاف وپاک    روندمیاییان کرد پیش 

بار    نگرندمی به روزنه    در   .پرندمیواز روی آن سه  را  برشته کنند وآن  باید گندم  برای   های خانهشب چهارشنبه سوری  خود 

دیگر چهارشنبه سوری کوزه   هایروشاز    یکی   . روزی آن خانه افزایش خواهد یافت  باور دارند که  زیرا  ، فرخندگی وفزونی بپاشند

 .  را ایندیدهآب  کوزهیعنی  ،شکستن است

 

 شاهنامه   در  سیاوش  داستان  با  ارتباط

 آتش  از  سیاوش  گذشتن نماد   ، سوری  چهارشنبه  جشن

 نیتی   که  سودابه  اشنامادری  با  ،طرف  یک  از  شاپهلوانی  معلم  و  مربی  عنوان  به  رستم  با   ،طرف  یک  از  پدرش  با  سیاوش  برخورد

  و   برد می  سر  به  غربت  در  بعد   و   گذرد می  مرحله  این  از  شهامتی  و  بزرگواری  و  کرامت  با  که  دیگر  طرف  از  داشته  او  به  نسبت  سوء

  ، کندمی  اپید  تدوام  گیاهی  نمادهای  و  گیاهان  رویش  تداوم  در  زیبایش  مرگ  از  بعد  اینکه  و   شودمی  شاخص  هم  آنجا  در  باز

  جلب  خودش  سمت  به   تواندمی  را  کسی  هر  که  است  جامعی   هایشخصیت  از  کنم می  گمان   و  است  بوده   زیبا   من  برای  اشهمه

 .  کند

  از   آن  در  که  است  فردوسی  شاهنامه  ،یافت  ایرانیان  میان  در  جشن  این  برگزاری  از  هایی نشانه  توانمی  آن  در  که  کتابی  دومین

 .  رودمی سخن الس  پایان چهارشنبه در جشنی

  شاه ساوه  پسر  »پرموده«  با  چوبینه  بهرام  از داستان رزم  ،در باره نیک بودن روز چهارشنبه برای برگزاری جشن در باور ایرانیان

 بهرام  بینیستاره  ،بودند  رزم  آماده  سپاه  دو  هر  که  هنگامی:  خوانیممی  چنین  داستان  این  در  .آورد   دست  به  توانمی  هاییآگاهی

 : که دهدمی دپن را

 مزن کام را «چارشنبه» در  که  /   ستاره شمر گفت بهرام را

 آیدت  ناسودمند کار همه  /  اگر زین بپیچی گزند آیدت

 رزمگاه  بد روی زان و روی این از  /   یکی باغ بد در میان سپاه

 شاد  باشیم  کامروز اغب بدان /  هم از بامداد «چارشنبه»بشد 

 خوردنی و رامشگر و رود و  می    /   ببردند پرمایه گستردنی

 سوختند همی آر هوا و زمین / ز جیحون همی آتش افروختند
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پژوهشگران از    که   چنان  .انددانسته   سوری  چهارشنبه  جشن  پدیدارشدن  برای  ایدستمایه  را  آتش  از  سیاوش  گذر  گروهی 

  نام   به  دیگری  همسر  پادشاه  و   دهدمی  دست  از  را  مادر  یر هفت سالگ د  شاه  کاووس  فرزند   ،   سیاوش   ،است  آمده  شاهنامه در

 .  شودمی سیاوش عاشق ،  بود هوسباز و  زیبا یزن  که سودابه .گزیند برمی سودابه

 در  ز آمد سودابه که نشسته     /       پسر  با یک  کاووس روز ییک

 بردمید دلش  و گشت پراندیشه       /       بدید سیاوش یرو ز نـاگـاه 

 نشاند  آتش دل اندر مهر همه      /       نماند قرارش او رخ ز عشق

  کرده  سیاوش  حضور  بهانه  را  خود  جوان  و  دختر زیبا  ،کشاندب  خویش  کاخ  به  را  سیاوش  ،  ایگونهشه بود تا به  سودابه که در اندی

 فراخواند  خویش نزد به را او و

 خویش  یباال سرو مرا ی نمائ      /     خویش یپا ی که باید که رنجه کن

 هزار  ماهرویان از هم  گردش به     /      ارنوبه چون خویش بیاراسته

 : گفت او به  ، یافت  خویش کاخ در را سیاوش سودابه که  آنگاه 

 ترا برگزیند و بیهش شود     /    ترا بیند  دور از که هر آنکس

 تو دام از سر نپیچم ، آرم بر     /    م توهمه کا  ،یز من هر چه خواه

 امداده ترا شیرین جان و تن    /     امافتاده تو پیش به اینک من

  کشد می و ناگاه او را در آغوش    شودمیهمزمان به او نزدیک    ،گویدمیسودابه پس از آن که از مهر و دلبستگی خود به سیاوش  

 .  بوسدمیو 

 یاد  ناورد شرم از که همانا    /   سرش تنگ بگرفت و یک بوسه داد

 گرم خوناب به مژگان بیاراست    /   شرم ز شد رخان سیاوش چو خون

 کیوان خدیو  داراد دور  مرا    /     دیو کار از که  دل با گفت چنین

 کنم   یآشنائ اهرمن با   نه     /   کنم  ی وفائ ی ب پدر با من نه

 :گفت خود ینامادر به دلهره و اضطراب و خشم  سیاوش با

 یادرم تو که  گمانم ایدون من    /    یمهتر هم  و یبانوان  سر

  کرد   فریاد  و  داد  ،  داشت  بیم   واقعه  شدن  برمال  از  که  سودابه  اما  ؛  برخاست و عزم خروج از کاخ سودابه را کرد  یپس از آن از جا

  پدر  که  گفت  سودابه  به  سیاوش  ،یبار  .انداخت  سیاوش  گردن  به  را  گناه   و  دامن پاره کرد   ،  زلیخا  و   یوسف  افسانه بسان  درست  و

 .  ه خواهد کرد آگا را

 چنگ  سودابه آویخت اندر بدو    /    از آن تخت برخاست با خشم و جنگ

 تو   اندیش بد  ینهان  بگفتم     /    تو  پیش دل راز من گفت  بدو

 ؟ یکن رعنا خردمند پیش  به    /    ؟یکن رسوا که یخواه مرا خیره

 چاک کرد ی هم را رخ دو ناخن به     /    پاک بدرید   جامه و دست بزد

 یکو به برآمد ایوان ز فغانش     /    یاو  شبستان از خروش برآمد



 مطالعات تاریخ و تمدنِ ایران و اسالم  

 45-63، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 7دوره 

57 

 

  است  پاکدامن  که  گفت  پدر  به  سیاوش  .  خواست  توضیح  سیاوش  از  و  شد  کیکاووس از جریان آگاه   ،جار و جنجال سودابه  ی در پ 

  پاکدامن   راگ  و   سوخت  خواهم  آتش   در  باشم  گناهکار  من  اگر  گفت   سیاوش  .بگدرد  آتش   کوه  از  تا   است  آماده   آن  اثبات  یبرا  و

 .  شتذگ خواهم آتش  از باشم

 سر به  نهاده زرین و خود ییک       /    پدر پیش  به امدبی سیاوش

 روزگار گردش بود سان کزین      /     مدار انده گفت بدو  سیاوش

 بساخت  آتش  بر اسبش که یگفت تو      /     بتاخت سانسیاوش سپه را بدان

 ورد همچو رخ به  خنده ز پر لبان      /     مرد آزاد آمد برون آتش ز

 بود  یکسان باد   و آتش دم      /     بود یزدان پاک چو بخشایش

 ریختند  درم پیشش دشت همه       /     برانگیختند لشکر سواران

 . آمد  بیرون تندرست و گدشت  آتش از سیاهش سوار براسب ،ی و چاالک ی و چاپک یسیاوش به تندرست

 مهان   میان و   کهان  میان     /     جهان اندر شد  یشادمان  ییک

 خاک به را رخ بمالید  بیامد     /      پاک جهاندار پیش به سیاوش

 پست کرد دشمنان کامه همه      /    که از نفت آن کوه آتش پَِِـرَست

 روان روشن و یتخم پاکیزه که     /    جهان دلیر یا ،بدو گفت شاه 

 پادشا  جهان بر  شود بزاید     /     پارسا  مادر از که یچنان

 گرفت اندر پوزش بد کردار ز     /    گرفت بر در تنگ را سیاوخش

 براند   سیاوش با  هاکام  همه    /    بخواند را رامشگران و آوردمی

 کلید   و بند گنج در بر نبد     /   کشید در یسه روز اندر آن سور م

(  آدینه  یا   جمعه)  ناهیدشید   تا  از چهارشنبه  ، داده بود  ینی سال روپایا(  شنبه  سه)  بهرامشید  در  آتش   از  گذر  آزمایش   کهاز آنجا  

  گذر  یاد   به  پس   آن  از  .شد  برپا   ی شادمان  و  سور  کیکاووس  فرمان  به  ایران  پهناور  کشور  سراسر  در  و  شد  اعالم  یمل  جشن

با پریدن از    ، او  ی به شب( را به یاد سیاوش و پاکشن  سه)  بهرامشید  شب   واپسین  ، ساله  همه  نیانایرا  ،  آتش  از  سیاوش  سرفرازانه

 .  گیرندمیآتش جشن  یرو

  پایان   در  سیاوش:  دیگویم   چنین  ،  از پژوهشگران معاصر در باره ارتباط چهارشنبه سوری و گذر سیاوش از آتش  ، هاشم رضی

افراسی  1013  سال از میالد به دستور  از کشته شدن سیاوشگیش  فرزندوی کیخسرو در روز    ،اب کشته شده و یک روز پس 

چون در آیین زرتشتی سوگواری در رثای مردگان جایز   ؛ و شودیمپیش از میالد در توران متولد  1012یکم فروردین  ،پنجشنبه

سیاوش به منظور دفاع از عفت    پارسیان زرتشتی در آخرین شب چهارشنبه پایان سال از آتش می گدشته اند تا خاطره  ،نیست

 .  جاودان بماند ،و پاکدامنی 

زیبا همچون   ی هارسمبسیاری    رنده یدربرگ  و  مردم  در چند دهه اخیر جشن چهارشنبه سوری که در واقع جشنی برای شادمانی

زنی شکستن  ، قاشق    آتشزای   مواد  و  هاترقه  کاربرد  با  شدن  همراه  با  ،بود  آتشبازی  و  ایستادن  فالگوش  ،شالگردانی  ،کوزه 

سبب   ،نانجوا از گروهی ماجراجویی که  جایی تا است؛ شده دور خود راستین معنای از و است یافته خشن یاچهره  ، خطرآفرین

 آسیب  بیم  از  ،دارندیم  دوست  بسیار  را  شده است گروهی از سالمندان و کهنساالن که ایستادن در کنار جوانان در پای آتش

 فروغ   کم  یاگونه  به  ملی  جشن  این  و  دهند  ترجیح  خیابان  و  کوچه  به  رفتن  بر  را  تلویزیون  پای  و  خانه  کنج  در  نشستن  ،دیدن
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  این   شناساندن  با   تا  استوار در اندازه ملی را باید به کار بست  یاارادهزیبا    ی هانییآو    ها رسمنده کردن این  ز  برای  .شود  برگزار

 شود اجرا آن یهارسم همه با  جشن این ، دیگر بار ،شنیداری  و  دیداری یهابرنامه  دیگر  و مایی پویان ، فیلم قالب در  زیبا یهارسم

 .  بازیابد را ی ما ایرانیانزندگ در خود باشکوه  جایگاه و

  اما   ؛پرداختندمی  نیایش  به  و  آوردند می  روی  ها آتشکده  به  نوروز  مانند  آیینی  جشن  هر  رسیدن  فرا  از  پیش   کهن  ایران  مردم

  اهمیت   از  هفته  باستان  ایران  در  زیرا  گشته  رایج  ایران  در  اسالمی   دوره  آغاز  از  پس  هاسال  شب   چهارشنبه  در  آتش  روختناف

 زرتشت  از  پیش   هایزمان  به  مربوط  حتی   و  است  کهن  بسیار  نوروز  از  پیش   افروزی  آتش   رسم  اما  ؛است  نبوده  برخوردار  آیینی

 . است

. . .  است  «سرخ»  معنی   به  سور  و  است  نسبت  پسوند (-ik) «ایک»  .است (surik) سوریک  پهلوی  صفت  فارسی  «سوری»  واژه

 .  شدمی افروخته سرخ آتش آن در که شودمی گفته سوری رو آن از چهارشنبه این و

(  خانواده  اجاق   آتش   از)  اسفند  26  در(  مَدم  َپت  هَمَس)  سال  گاهنبار  آخرین  آغاز  شب  در  گویا  ساسانیان  هنگام   در  آتش  این

  را   خویش   دودمان  اصطالح  به   و   دوده   جایگاه   ، آتش  دود   دیدن  از  فروهرها  که  است  بوده  رو  این  از  گویا  و  است  شدهمی   تهافروخ

  روانه   مینوی  جهان  به  درگذشته  تن  از  درگذشت   هنگام   ،روان  با  همراه(  فروردین)  فروهر) . . .  کنند  پرواز  سوی  بدان  و   بازشناسند

 .  (شودمی

  معمول  روستاها   در  نیز  امروز  و   بوده  مرسوم  کهن  ایران  در  که  هابام  روی  بر  افروزی  آتش  ویژه  هب  و  نوروز  از  پیش  افروزی  آتش

  به  خویش  فرزندان  میان  در   روز  ده   و   شناسد  باز  را  خویش  دودمان  تا  هاستدودمان  سوی  به  فروهرها   راهنمایی  برای  گویا  است

 .  برند سر

  روز  هنگام  به  و  افروختندمی  آتش  هابرج  باالی  بر  هنگام  شب  به  رگشتهس  مسافران  راهنمایی  برای  کهن  ایران  در  که  همانگونه

 ( 27-26: 13۸۸ ، وشی  فره)داشتندمی برپا دود

 

 تضادها

  در   آن  از  روشنی  پیشینه  ، سده  و  مهرگان  و  نوروز  چون  ایرانی  دیگر  هایجشن  برخالف   که  است  این  جشن  این   درباره  مهم  نکته

  اثبات  برای  رضی  هاشم  آقای  استدالل  و  شواهد  به  بنگرید  اکنون  .است  نمانده  باقی   اسالم  از  پیش  ایران  به  مربوط  آثار  و  شاهنامه

  کشته  از  پس   روز  یک   و   شد  کشته  افراسیاب  دستور  به   میالد  از  پیش   1013  سال   پایان   در  شاهنامه سیاوش  در  جشن  این  وجود

  آیین  در چون و  شودمی  متولد توران  در میالد  زا پیش  1012 فروردین  یکم ،پنجشنبه  روز در کیخسرو وی  فرزند  ، سیاوش شدن

  تا   اندگذشتهمی  آتش  از  سال  پایان  چهارشنبه  شب  آخرین  در  زرتشتی  پارسیان  ،نیست  جایز  مردگان  رثای  در  سوگواری  زرتشتی

 .  بماند جاودان ،پاکدامنی  و عفت از دفاع  منظور به سیاوش خاطره

  و  سیاوش ! بود کرده  تعیین ثانیه و  دقیقه  و  ساعت و  روز به  را جم  طوفان  زمان که دم افتا بهروز  ذبیح  یاد  زنده  تاریخگذاری  یادِ به

  روز  به  حتی و  دقت  این  با  را سیاوش  مرگ  سال  توانمی چگونه پس  نیستند؟ ایاسطوره هایشخصیت مگر کیخسرو و افراسیاب

 باشند؟  داشته چهارشنبه یا شنبهسه که داشتند هفته  سیاوش عهد ایرانیان مگر کرد؟ مشخّص( شنبه سه) هفته

 .  است ایرانیان گاهشماری در هفته وجود  عدم  دلیل اولین و  آیدنمی صحیح نظر به اینشکل به فرضیه این

 اسالم  از  پیش  باقیمانده  متون   از  هیچیک  در  اما  دارد  کهن  بسیار  جشنی  از  نشان  ،آتش  با   سوری  چهارشنبه  بودن  مرتبط

  کنونی   روزشمار  و   اندنداشته   چهارشنبه  و   کشنبهی  و  شنبه  اسالم  از  ش یپ   تا   انیرانیا  اینکه  زا  غیر  نشده   جشنی  چنین  به  ایاشاره

 شده است باب اسالم از پس   و بوده آرامی
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 بسیار   را  آتش  جشنهای  کلی  طور  به  و  جشن  این  بهار  مهرداد  اما   ؛دانند می  اسالم  از  پس  جشنی  را  سوری_چهارشنبه#  برخی

 است  دانسته کهن

 

   نتیجه گیری: 

با رسوم این جشن ما   اشنای .حماسی است هایداستاننیک بودن این جشن ریشه درفرهنگ ایرانی وروایت  سوری و چهارشنبه

و شناخت  به  از    فرهنگ  ،بی شک  . رساندمیتفاهم    را  یکی  است  هایفرهنگ  ،ترینغنیایرانیان  های    داستان  .جهان  وروایت 

ترجیح مرگ بر ننگ    و  آبروداری  ، شجاعت  ،در شاهنامه مظهر  سیاوش  .یان داردوشجاعت های ایران  هادالوریحماسی داللت بر  
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Abstract 

In the present written article, the author tried to analyze the story of Siavash passing through the fire in Kurdish 

and Persian Shahnameh, and investigate the speculations about its connection with the Syrian Wednesday in 

Iranian culture. Then, in the important discussion of the investigation of the origin of story and narration in 

Kurdish and Persian culture, the method of library collection and scientific review article is highlighted. The 

result obtained is that most of our ancient customs are rooted in epic literature. It is clear that with the aim of 

clarifying the subject and understanding the basic structures of the story in our ancient culture and helping to 

better understand the mythical event of Siavash in the minds of students. First of all, by examining and observing 

their customs, people become better and more aware of their identity and better understand the way their 

ancestors interacted with the surrounding world. And in this way, understanding between ethnic groups is 

provided.  
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