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Abstract  

Religious beliefs are shaped by myth. Mythical heroes and innocent 
Imams are always considered to be among the recurring themes as the 
sacred and identifying elements of the Iranian culture. They are in the 
subconscious, beliefs, and traditions of the people. With common 
goals and similar destiny, they have been influential in the formation 
of various literary and artistic works, including Ferdowsi's Shahnameh 
and Taziehs. This study focuses on the semantic decoding of repetitive 
mythical elements, in two texts from the pre - and post- Islamic eras. 
Employing the Genette's hypertextual approach, the study analyzes the 
story of Siavash in Shahnameh (pre-Islamic) and the Tazieh of Imam 
Hussein )post-Islamic(. The purpose of the research is to find out how 
the textual narrative was adapted by the theatrical narrative. After 
explaining the theoretical issues, the summary of the texts, and the 
characteristics of the heroes, the results are given in a table. The 
common or unique elements and symbols of thought and actions of 
the Iranian hero are sometimes manifested in an earthly-mythical and 
sometimes religious-historical and celestial personalities. Every year, 
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similar rituals are repeated and reproduced in the mourning. The 
research method is descriptive-comparative and the analysis is done 
through content analysis and the use of library documents. The 
findings showed the following symbolic similarities: the halo of light, 
intelligent horse, white clothes, the presence of extraterrestrials, 
among others. The difference between the rituals were: the symbol of 
the plant god, the passage of fire, the Siavashun feather, Zulfiqar, the 
magical armor, among others. 

 Keywords:  Hero; myth; mourning Siavash; Imam Hussein's Tazieh; 
hypertextuality. 

Introduction 
Research Background 
There are several research projects conducted on the hero's myth, 
behavioral pattern, rituals left in their honor, spiritual journey and 
comparative relations on the texts about Siavash's mourning. Some 
examples are Dalir (2008) in an article entitled "The Intertextual 
Relations of Siavash's Story from Shahnameh and the Condolences of 
the Martyrdom of Imam Hussein’s Tazieh" in which it has examined 
the intertextual relationship through the similarities of the two stories 
and the structural comparison, space, and characters of the play. 
Alizadeh Moghadam (2010) has compared the epic and tragic world 
of the imitations of Imam (AS) from the perspective of the hero. In the 
book of mourning for Siavash, by Meskoob (1975), issues about the 
myth, epic, and mourning of Siavash are given. In the Iranian plays by 
Ashourpour (1994), and Housouri (2002), some commonalities of 
general mourning and the mourning of Siavash, which are mostly in 
the field of mythological beliefs, the genealogy of Siavash and Imam 
Hussein are investigated. It also has a historical connection with the 
ritual of Tazieh. 
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Goals, questions, and assumptions 
The goal and the research problem are the adaptation and 
decipherment of symbolic elements, common intertextual relations, 
and the mythical and recurring role of the "hero" between the two 
works. This article seeks to answer the following questions: What are 
the most important recurring similarities in the mythical symbols of 
the hero between the two texts? What is the difference between the 
fields of fiction, narration, the concept of time, place, behavior in 
Tazieh and Ferdowsi's Shahnameh? What is the effect of the heroes' 
behavior in tragic and epic literature in Iran on the formation of two 
types of dramatic literature (in Tazieh) and epic literature (in 
Shahnameh)? As a research hypothesis, it is suggested that historians 
have consciously established an intertextual relationship with 
Shahnameh in line with their goals and motives. Also, the mourning 
of Siavash of Shahnameh and Majlis Tazieh of Imam Hussein (AS) 
within intertextual reading has had many connections during the 
history. 

Discussion 
The myth of the "hero" in the historical memory (national and 
religious) of our nation, his role in wars, and the constant 
confrontation between light and darkness, is one of the most stable 
and influential common themes in popular culture, literature, and art 
of different ethnic groups. The repeated presence of the hero in the 
context of history is considered as one of the influential and pivotal 
elements in the creation of artistic texts. It is with the connection of 
myth and history that the heroic character can be given an eternal 
aspect. In every field, time, and place, his presence can be considered 
as a believable model. The history of Iran as a whole is, on the one 
hand, a mixture of ideas (myths), facts (history), popular opinions and 
beliefs (myths), and documents that exist in various forms, while 
shaping the existence and identity of the Iranian nation. Recognizing 
and adapting the role of mythical and historical heroes, their 
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worldview regarding existence and creation, the superhuman and 
mystical content of their actions and their role modeling in later 
periods, can meet human needs. In this regard, the reason for the 
symbolic features of the "hero" as the driving and shaping element of 
the story of Siavash (in the epic literature of Shahnameh) and Imam 
Hussein (in the tragic play of Tazieh) need to be compared. 

Conclusion 
The myth of the hero speaks of the common themes of "human 
existence and spirituality", aiming to fight demons and oppression. It 
goes through similar steps to achieve their human and lofty goals, and 
because of their human nature, they consciously embark on a difficult 
journey. In the end, with their oppressed and bitter martyrdom, they 
leave a stable and living model in the minds and executive customs of 
the people, sometimes in the form of a mythical and sometimes 
infallible face of religion. They join in the context of history. 
Similarities and implications in mythological components, the variety 
of common or unique forms, dense semantic layers in belief, literature 
and popular art, common and unique symbolic aspects that have high 
interpretability, all in all show that the two texts are influenced by 
each other. The findings indicate that the repetitive elements that have 
become the reason for the ritual and similar repetition every year are 
to appreciate the sacrifices of the heroes. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0011فروردین و اردیبهشت ، 37، شمـارة 9 سال

 

 
 و سیاوش سوگ در قهرمان اسطورۀ نمادینِ تکرارشوندۀ عناصر تطبیق

 ژنتی متنیِبیش رویکرد با (ع)حسین امام تعزیۀ

 
 3زادهشریف ، محمدرضا2امرئی مختاباد مصطفی ، سید1بهزادی نینـا

 
 (0399/ 01/ 10: پذیرش   0399 /18 /10 :دریافت)

 

 چکیده
ها و د و قهرمانان و امامان معصوم همواره از اسطورهنگیرباورهای دینی با اسطوره شکل می

آیند که در ناخودآگاه، شمار میبخشِ فرهنگ ایرانی بهمقدس و هویت ةهای تکرارشوندمایهبن
 شترک، سرنوشت و رسالت مشابه بر ها با آرمان مباور و سنن عامۀ مردم جای دارند. آن

 فردوسی و نمایش تعزیه اثرگذار  شاهنامۀگیری متون مختلف ادبی و هنری ازجمله شکل
ای و تکرارشونده و میزان تأثیرپذیری قهرمانان اند. رمزگشایی معنایی از نمادهای اسطورهبوده

متنیت ژنتی، ، با رویکرد بیشایبینانشانه یخوانشقبل و بعد از اسالم، در دو متناز یکدیگر، در 
متن و منزلۀ بیش، به(ع)حسین امام ۀتعزی و دیگریمتن( پیش) شاهنامه« سیاوشِ»یکی در داستان 

است. بعد از  نمایشی، هدف تحقیقگشتار روایت متنی به روایت برگرفتگی یا چگونگی  نیز
دو متن و درنتیجه، اشتراکات و  ای مربوط به قهرمانانبیان مبانی نظری، تطبیق نمادهای اسطوره

 این پژوهش درپی پاسخ به این پرسش است کههایی ارائه شده است. افتراقات در جدول
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گاه در  ایرانی،و اعمال قهرمان تفکر فردی در وجود چه عناصر و نمادهای مشترک یا منحصربه
بد که سبب احیا، یاتجلی میآسـمانی ای و گاه مذهبی ـ تاریخی و ـ اسطوره شخصیتی زمینی

روش پژوهش ؟ شودشان، با نمادهای آئینی مشابه میسوگتکرار و بازتولید هرسالۀ بزرگداشت 
 است. ایخانهکتاباستفاده از اسناد  ومحتوای متن از نوع کیفی  تحلیلتطبیقی و ـ  توصیفی

 مقدس، سه ددع فهم،چیزهمه اسب نور، توان به نمادهای هالۀها میگیگونهدرنتیجه، در همان
ها به نماد ایزد نباتی، گذر از آتش، عنصر گیها و... و در تراگونهحضور فرازمینی ،سپیدی جامه

 .سحرانگیز و... اشاره کرد زره پَرسیاوشان، ذوالفقار و
 متنیت.، بیش(ع)حسین قهرمان، اسطوره، سوگ سیاوش، تعزیۀ امامهای کلیدی: واژه

 . مقدمه1
و نقش او در جنگ و )ملی و مذهبی( ملت ما  تاریخی ۀحافظ در« قهرمان»اسطورة 

تقابل همیشگی میان نور و ظلمت، ظالم و مظلوم و... روایتی جاودان و یکی از 
مشترک در فرهنگ عامه، ادبیات و هنر اقوام های مایهبنتأثیرگذارترین  پایـدارترین و

ی از عناصر تأثیرگذار و شوندة قهرمان در بستر تاریخ، یک. حضور تکراراستمختلف 
توان شود. با پیوند اسطوره و تاریخ است که میمحوری در خلق متون هنری، قلمداد می

به شخصیت قهرمان جنبۀ ازلی و ابدی داد و در هر ساحت، زمان و مکان حضورش را 
ای از حقایق سو، آمیزهپذیر کرد. تاریخ ایران در کلیت خود از یکمانند الگویی باور

تاریخ و اسناد و ها( بیها )تاریخ(، پندارها و باورهای عامۀ )افسانهاطیر(، واقعیت)اس
مدارکی است که به اشکال گوناگون وجود دارند و از سوی دیگر، هستی و هویت ملت 

دهندة فرهنگ یکی از عناصر تشکیل هویت ، تحلیلاهمیت تحقیقاند. ایران را رقم زده
، سبب شناسایی و درک عمیق از الگوهای ظه برای انسانهمانند حافهر جامعه است که 

منزلۀ ارزش و ثروت، به نمادین پویا و مانای منبعث از آن و انتقال این محفوظات به
اکنون شود. از طرفی همهای بعد شده است که سبب غنای فرهنگی هر ملتی مینسل

هنری که عالوه بر است، « هنر ملی»دنبال رسیدن به جامعۀ فرهنگی هنری ایران به
خوان با عناصر اجتماعی و فرهنگی امروز، در فرهنگ کهن ایران نیز های نو همصورت

فردوسی یکی از منابع غنی ادبی، فرهنگی و ایرانی است که  شاهنامۀریشه داشته باشد. 
در ایران قهرمان نبرد شود. حضور، اهمیت و جایگاه قهرمان در جای جای آن دیده می
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 ـ اسالمی، در مستندات تاریخی  وآمیخته است و اسطوره افسانه  باستان با
دهندگان همان سیرة منزلۀ الگو و ادامهگرِ حقیقت بهخواه و مطالبههای آزادیشخصیت

 اند.جو شدههای حقبار سرمشق راه انسانای و اینطلبی، جایگزین قهرمانان اسطورهحق
ها از هستی و بینی آنتاریخی، جهان شناخت و تطبیق نقش قهرمانان اساطیری و

ها در ادوار دهندگی آنها و نقش الگوانسانی و رمزی افعال آنآفرینش، محتوای فوق
چرایی  همین راستا چیستی و ردگوی نیاز بشر امروزی باشد. تواند پاسخبعدی، می

 در)سیاوش  داستان ةدهندو شکل برندهپیش عنصر منزلۀبه «قهرمان»های نمادین ویژگی
خواهند  مقایسه( تعزیه تراژیک در نمایش) (ع)حسین و امام( شاهنامه حماسی ادبیات

 .شد
و  عناصر نمادین و رمزگشایی تطبیق همانا که تحقیق و مسئلۀ هدف به یابیدست    

مذکور  دو اثر میان« قهرمان»و تکرارشوندة  ایاسطوره و نقش مشترک بینامتنی روابط
 انواع یافتن برای کاربردی نظریۀ هر. کندمی طلب معاصر را خوانشیو  رویکرد است،

درپی  متون، در اثر رمزگان و معانی گشایش بـرای ایشـیوه اثر و متون، تولید پذیریاثر
 در این تحقیق،  3ژرارژنت 1متنیتِاست. با تمرکز بر نظریۀ بیش 0بینامتنی روابط
 شوند.داده می تطبیق دو سوگ ای قهرمانسطورهنمادین و ا هایها و تنوعگیگونههمان

ای از متون و بعد از بیان پیشینه و چارچوب نظری به ذکر خالصه حاضر پژوهش در
 ةدر باز هامتنی آنفرد و روابط بیشبهمعرفی نمادهای تکرارشوندة مشترک یا منحصر

، متن پیشینو جغرافیای متفاوت و نیز واکاوی این برگرفتگی متن پسین از زمانی 
شده و نمادهای تاریخ ایران تبیین  ت ایرانی دریهای متنی و بازیابی هوپردازیلتالد

روش  هایی ارائه شده است.ها و نتایج در جدولپرتکرار با اشتراکات و افتراقات آن
و محتوای متن بوده که از نوع کیفی  تحلیلتطبیقی و به شکل ـ  پژوهش توصیفی

 است. ایخانهابکتاسناد  استفاده از

 . پیشینۀ تحقیق2
 :گرفتهصورت تحقیقات به توجه با

 :است شده بررسی موردبحث دو متن بینامتنی روابط مقاله در چند( الف 
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و  سیاوش سوگ آیین بازخوانی» در مقالۀ ،(0397) و همکاران قادرنژاد مهدی( 0 
 در آسیای سیاوش سوگ به مربوط هاینگاره تحلیل بر مبنای (ع)حسین امام تعزیۀ

 و تأثیر برگرفتگی، میزان به آثار نقاشی، بر مبنای« رودیزنده از حسین اثری و مرکزی
 داستان بینامتنی روابط»( در مقالۀ 0387آزاده دلیر )( 1اند، پرداخته بصری اشتراکات

به بررسی ارتباط « (ع)حسین امام شهادت مجلس و تعزیۀ فردوسی شاهنامۀاز  سیاوش
های های دو داستان و مقایسۀ ساختاری، فضا و شخصیتی از طریق شباهتبینامتن

 هاشخصیت تطبیق» ( در مقالۀ0389) عسگر علیزاده مقدمعلی( 3 نمایش، پرداخته است،
جهان حماسی و جهان   «نمایشی ادبیات به رویکردی با و تعزیه شاهنامه هایقهرمان و

احسان ( 5از منظر قهرمان مقایسه کرده است، را  (ع)های تعزیۀ امامنامهتراژیک شبیه
 و سنتی اساس« اسالم از قبل ایران در سوگواری آیین تعزیۀ»( در مقالۀ 0378) یارشاطر

 مصطفی( 6 و است کرده وجوجست اسالم از قبل ایرانِ در را تعزیه پیدایش ساززمینه
 قهرمان عنصر تحول سیر  «تعزیه در قهرمان تبارشناسانۀ تأویل» مقالۀ در(0380) مختاباد

ای آن با تعزیه سیاوش و ارتباط اسطوره سوگ زریران، یادگار در تطبیقی تبارشناسی و
 را بررسی کرده است. 

در  .(0ب( دربارة ریشۀ ایرانی و اساطیری مورد بحث در برخی کتب آمده است: 
و  اسهحم اسطوره، دربارة اطالعاتی ،(0350) مسکوب شاهرخ اثر ،سیاوش سوگ کتاب
داوود فتحعلی  ، اثرخوانیآشنایی با مبانی شبیهکتاب  در(. 1است،  آمده سیاوش سوگ
و ریشۀ نمادین آیین تعزیه در فرهنگ عامه و وصف قهرمان  اساطیری ۀبه جنب ،بیگی

اهلل ( عنایت0(، 0373اثر صادق عاشورپور ) های ایرانینمایش( 3پرداخته شده است، 
ها، خاستگاه، مورد زمینه، درخوانیمورد تعزیه و تعزیهرپژوهشی دشهیدی در کتاب 

(. علی 5های اساطیری بحث کرده است، زمان و منشأ پیدایش تعزیه در ادامۀ نمایش
(، برخی اشتراکات تعزیه و سوگ سیاوش را 0381) سیاوشانحصوری در کتاب 

رشناسی سیاوش و ای، تباکه این اشتراکات بیشتر در زمینۀ باورهای اسطوره برشمرده
 و نیز ارتباط تاریخی آن با آیین تعزیه است.  (ع)امام حسین
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فرد بهای مشترک یا منحصردر مقالۀ پیش رو تمرکز بر عناصر نمادین اسطوره
متنی ژنت و نیز مراحل سفر قهرمانان با تأکید بر رابطۀ قهرمانان از طریق تطبیق بیش

 ای است.های و عناصر نمادین و اسطورنشانهبینا

 . چارچوب نظری3
 . قهرمان1ـ  3
 جهان تـرین اسـطوره درمـأنوس تـرین وولداهرمان، متـقشناسی، منظر اسطوره از

. العاده عمیق استاهمیت روانی فوق انگیـز وای شگفتدارای جاذبهروشنی بهو  معاصر
، رودشمار میهالگوی ناخودآگاه جمعی بکهن صورتی از هرمان،قشناسی روایت منظر از

 داسـتان، جهان در سطح خویش فردی هویت وجویو جست بازنمایی او ضمن زیرا
. کندمی و خلق تجسم را فرهنگ یک جمعی هایو آرمان هـاتـرس امیـدها، زمـان،هم

 هم و سازد آشکار را خود شخصیت کوشدمی که قهرمان برای هم الگو این بنابراین،
 است روانی معنای دارای است، خویش جمعی هویت تثبیت نیازمنـد کـه جامعه برای

(Yung, 1997, pp. 167 - 168.) نمودگار وجـه صـورت هویت فردی و ترکیب دو 
کارکرد  نگـاه یونگ کـه از آوردمـیمند پدید قدرتالگویی ، کهنقهرمان هویت جمعی

 د ان هسـتنانسـ حجـوهر رو نمود تجلیات روانی وو رود شمار میبه اومتعالی 
روی  بر هاآنیا نماینـدة  خدایان و قهرمانان، (.67، ص. 0390زاده و مختاباد، )نقاش

قالب قهرمان  اینک در و است شده ضمیر ناخودآگاه قومی ماندگار که در زمین هستند
، ص. 0395دهند )پیروی پیرانی، ینشان م خود را «ازلی» و« سدمق» هایهبنا به انگیز

30.) 

شناسِ متأثر از ( اسطوره01ص. ، 0387، ترجمۀ خسروپناه، 1118ف کمپبل )جوز    
های رایج، همیشگی و تکرارشونده در ایجاد حس پویایی و آرای یونگ، یکی از موتیف

 ۀسفرهای هم (.0بیان کرده است )جدول « سفر قهرمان»ها را موتیف حیات در حماسه
ساختاری مشترکی بهره  عناصـر از و استدارای مراحل مشـابه  ایهرمانان اسطورهق

ة یگانه اسطور ۀهست ، همان«بازگشـتو  فتشـر ـایی دجـ» بخشیالگوی سهد. برنمی
ها نمادی از صفات این شخصیت ای است.پردهبه ساختار درام سه شبیه بسیار است که
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 ها هستند و هر یک در قاموس فرهنگی و تمدنی خویش و سیر درزمانی ودرونی انسان
سبب الگو و سرمشق بودن، همواره مورد تقلید، تکرار و اند و بهتاریخی شکل گرفته

 خاصیت »سبب تعلق به ساحت آیینی،گیرند و به قول ایلیاده بهاقتباس قرار می
  دارند. قهرمان حماسی آینۀ اندیشه و باورهای قومی و ملی است و« پذیریتکرار

 هایانسان برای معیاری تواندمی خویش، عۀدر جام و برجستگی چکیدگی نقش سبببه
 (.001 .، ص0393و همکاران،  عصاریان)باشد  خویش جامعۀ

، ترجمۀ 1118)کمپبل، چهره  هزار قهرمان کتاب در کمپبل جوزف از نظر سفر قهرمان الگوی :1 جدول
 (.01 .، ص0387خسروپناه، 

to Joseph Campbell in the book Table 1: The pattern of the hero's journey according 
The Hero of a Thousand Faces (Campbell, 2008, translated by Khosropanah, 2008, 

p. 40). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اسطوره .2ـ  3
وجو، آگاهی و ای عربی برگرفته از واژة یونانی هیستوریا به معنی جستاسطورة واژه

ها گیرد. آنداستان است. با ظهور ادیان، عقاید و باورهای دینی اسطوره شکل می
های و تدوین عقاید و سرچشمه های اخالقی و دینی هستند که در راستای تبیینمنشور

 عزیمت اول پردة/ بخش
 (جدایی)

آشنایی  دوم پردة /بخش
 (تشرف)

 سوم پردة/ بخش
 بازگشت

 آغاز/ ماجرا به دعوت .0
 سفر

 زگشتبا از امتناع .01 در مسیر آزمون .6

 فرار جادویی .03 ایزدبانو با مالقات .7 دعوت رد .1
 از نجات دست .00 گروسوسه در نقش زن .8 غیبی امدادهای .3

 بیرون
 عبور از آستان .05 با پدر یگانگی و آشتی .9 آستان نخستین از عبور .0

 بازگشت
 دو جهان ارباب .06 خدایگان .01 تاریکی قلمرو از عبور .5
در  و رها آزاد .07 نهایی برکت .00 

 زندگی
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بینی و دریافت گذشتگان از آفرینش، انسان، جامعه و خدا قدرت مافوق بشری، بر جهان
(. اسطوره در 59، ص. 0389نظر دارند و در پیوند نزدیک با ادبیات هستند )ملکی، 

ران بار امانت گذشتگان را به آیندگان بسپارد و زبان ناطق دوکند تا کولهزمان سفر می
شوند و گوی بقایای ارزشمندی است که از دل زمان بیرون کشیده میپیشین و سخن

 ،روح جمعی اقوام باشد ۀچه ساختدار فرهنگ ملل و باورهای پیشینیان است؛ میراث
، 0380، چه از ذهن افراد ناشی شده باشد، در زمان رواجشان پذیرفته شده است )ترنر

و به  است ت که در زمانی ازلی رخ دادهسرگذشتی راست و مقدس اس (.71ص. 
، هستی است گوید که چگونه چیزی پدید آمدهانگیز میوهمو نحوی نمادین، تخیلی 

، 0379، )آیدنلو ای تمثیلی کاوشگر هستی استبه شیوه وخواهد رفت  دارد یا از میان
قعی و واغیر ،ها، اسطوره معنی آنچه خیالیدر فهم عامه و در برخی فرهنگ (.07ص. 

، اما اسطوره را باید داستان و سرگذشتی مینوی است، ایِ محض داردافسانه ۀجنب
، اصل آن معلوم نیست و شرحِ عمل، عقیده، معموالًدانست که  جهانیغیرملموس و آن

کم بخشی از آن از که دست صورت فراسویییعنی به ،ای طبیعی استنهاد یا پدیده
. ها و عقاید دینی پیوندی ناگسستنی داردبا آیین ست وا ها گرفته شدهها و روایتسنت

حوادثی  ودهد های اسطوره را موجودات مافوق طبیعی تشکیل میشخصیتقهرمانان و 
ها برگشت داده زیرا به واقعیتشود، شود، داستانِ واقعی تلقی میکه در اسطوره نقل می

حوادث تاریخی را روایت  گاهی به ظاهرو  کندشود و همیشه منطقی را دنبال میمی
 (.50ـ  53، صص. 0385، حریریان) کندمی

 . ساختار و کارکرد اسطوره1ـ  2ـ  3
( تعلیم 0شناختی، ( نقش جامعه3شناختی، ( کارکرد کیهان1( بُعد عرفانی و روحانی، 0

( 8ساز، ( تاریخ7( فرازمانی، 6( تکرارپذیری، 5و تربیت، الگوی رفتاری و سلوک، 
 ( نمادگرایی.01( تنوع شکلی و 9، گرروایت
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 اسطوره زبان نماد،. 1ـ  1ـ  2ـ  3
. است مفاهیم بیان راه ترینو اصولی کهن دانش ابزار نمادگرایی یا رمزپردازی
 مختلف نژادهای و رؤیاهای و در تفکرات آمده دستبه و قرون هازمان طی نمادگرایی

  را اندیشه نماد،. دارد جای ارتباطی مرزهای فراسوی و در گرفته است جای
-به سادگی به و نمایدمی رهنمون گفتار بدون تفکر گسترة را به انسان و انگیزاندبرمی

 هنرمند بخشالهام و دارد بر آن داللتی یا است آن و نشانۀ رودکار میبه چیز دیگر جای
و  ادهس شکل که است نماد هااسطوره بیانی زبان(. 05ـ  3. ، صص0391هال، )است 

و  عینی تصاویر نمادها این. شوندمی انتخاب پیچیده معانی جانشینی در هاآن انتزاعی
اعداد، ( 0 طبیعی، عناصر( 3 غیرهندسی، یا هندسی اشکال( 1 ها،رنگ( 0: دارند متنوعی

 اعمال( 9خاص و  گیاهان( 8سحرانگیز،  اجسام( 7 ها،فرازمینی( 6خاص،  جانوران( 5
 (.66 .، ص0383همکاران،  و گرین) ...و آیینی

 ایاسطوره در نمادهای تکرارپذیری اصل. 2ـ  1ـ  2ـ  3
 تکرار، .(0 :جنبه دو با هاستتکرار آن در قابلیت ای،اسطوره بینش برجستۀ ویژگی

 توانمی که گوناگون هایو دوره اقوام ها،در فرهنگ مشترک مضمونی با بازگویی
 که اتفاقی. بازیافت متفاوت ماجراهای تشریح برای را مشابه رویدادهای میان ارتباط
و  دچار تغییر در ظاهر پذیرد،می صورت متفاوت هایو زمان هادر مکان و بارها بارها
 مشترک ساختار ذهنی دلیلبه که است یکی آن بنیادینِ ساختار اما شود،می روایت نوع

 مشابه اساطیریِ مضامین هستی، نظام تبیین برای هااسطوره یکسان و نیز تعریف هاانسان
  بشر، از سوی اسطوره مضمون . تکرار دائم(1 شود،می یافت هابیشتر فرهنگ در
 است آن بازسازی و اساطیری نمونۀ بازتاب هاو آیین رفتار، کردار که صورتیبه
 (.01 .، ص0391انصاری، )

 و آیین اسطوره. 3ـ  1ـ  2ـ  3
 اسطوره یک تکرارو  است دینی عمل مرکزی مؤلفۀ دو آیین و اسطوره سنتی جوامع در

 اسطوره» .دارد همراه را با خود مناسکی و اجرای مراسم معموالً آن مضمون و یا
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 معنای به تواندمی اسطوره فقدان شود ومی متصل ایقبیله هایو آیین مراسم به مستقیماً
در  درواقع، در آیین و با شرکت اسطوره یک آیین اجرای باشد، زیرا یک آیین پایان

 اسطوره وجود آیین، برگزاری با(. 031 .، ص0377کمپبل، )« کنیدمی شرکت اسطوره
 باور، در ریشه کند کهمی یادآوری را ایواقعه تجدید آیینی اعمال و انجام شودمی تأیید

. شودمی آن بزرگداشت و یاد سپردنبه و سبب دارد واقعیت با مجاز میان پلی یا تاریخ
  هایاندیشه بیان( فرم)ِ و صورت عملی و شکلِ ناپذیرندجدایی و آیین طورهاس

 .است ایاسطوره

 بینامتنیت. 3ـ  3
نو بر  متنِ اند و همیشهشده خلق با هم ایزنجیره ارتباط در یک هامتن تاریخ در طول

 وندپی و واکاوی در آثار هنری، متنیبینا روابط. است گرفته تر شکلقدیمی متن اساس
 اما متفاوت، از دو شاخۀ توانندها میمتن این. است دیگر هایمتن با( اثر)متن  هر

 این تعزیه مجالس تاریخی هایو متن شاهنامه که چنان باشد، فرهنگ یک به وابسته
 پژوهشگرانی مورد توجه که است مهمی از موضوعات( آثار) متون ارتباط. است گونه
 .گرفته است قرار... و ژنت ریفاتر، بارت، کریستوا، چون

 هر نوع برای را بینامتنیـت اصـطالح م0961بـاردر دهـۀنخستین 0کریستوا ژولیا
 مطالعاتی دامنـۀ بـا گـسترش ژرار ژنـت و سپس مطرح گوناگون هایمتن میان ارتباط

 5جدید ترامتنیت واژة دیگر یا غیرخود را با هایبا متن متن یک میان رابطه او، هر نوع
ترامتنیت از دیدگاه وی شامل هر  (.Genette,1997, pp. 1, 156 - 179)کرد  گذاریامن

ای است که در آن یک متن خواه آشکار، خواه پنهان در ارتباط با متون دیگر نوع رابطه
. 0: ها را به پنج مقوله تقسیم کردکه آن است برقرار ووگگفت هاآنمیان  وقرار گیرد 

: تیفرامتن. 3ها، رابطۀ برگرفتگی متن: تیمتنبیش. 1 ،هاحضوری متنهم ۀت: رابطیبینامتن
، ق به آنلهای متعگونه رابطه با یک متن و: تیسرمتن. 0ها، رابطۀ تفسیری و انتقادی متن

ص. ، 0386، مطلق نامور) گسستۀ آن های پیوسته وپیرامتن رابطۀ متن و: تیپیرامتن. 5و 
80.) 
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 متنیت. بیش1ـ  3ـ  3
 تأثیرگذاری و تأثیرپذیریتمرکز بر  به ارتباط میان متون و ژرار ژنتنظری  ساختار در
را متن سرچشمه )اولی( و متن دوم را « متنپیش»او  .شوداز یکدیگر پرداخته میها آن

دلیل استفاده از دو ژانر بیشتر بهکند. قلمداد می« متنبیش»که مناسبتی با متن قبلی دارد 
ای با عنوان های گوناگون نشانهون برای تطبیق، تعامل و ارتباط میان نظامیا رسانۀ گوناگ

 دو رابطه بر پایۀ کهشود های گوناگون ادبی و هنری مطرح میبینانشانیت در شاخه
 با را اثر خود اصلی در نسخۀ تغییر بدون هنرمند: گیگونههمان یا تقلیدی .0: است
 تازه تیدر وضع را نخست متن و آورده است جودوبه دیگر اثری از کردن و کپی تقلید
از ( گشتار)تغییراتی  ایجاد با را تأثیرش جدید، متن: گشتار یا تنوع .1و  کندمی حفظ
تغییر )و کیفی ( متنپـیش تغییر در حجم)کمی  دو نوع به که دهدمی صورت اول متنِ

 در و سبکی: تنوع لیشک. گشتار 0کمی:  تنوع( الف: شودمی تقسیم( رویدادها در مسیر
ی، گسترش استخود دارای چند قسم  دهد کهمیشکل اثر هنری رخ  صورت و

هنرمندان عنوان یک : موضوعی تنوع. 1، ترکیبیو  جاییجابهی، حذفی، کاهشی، افزایش
 تنوع 3و  زینندگآن می عنوانی متفاوت بر و دهندمی به هنگام برگرفتگی تغییر را اثر

 در تغییرکه خود شامل  نگرش مضمونی است در تغییر تنوعن دلیل تریاصلی: مضمونی
ن مکاتغییر در  ،تغییر در زبان )ترازبانی( ملیت )تراملی(، در تغییر ،)ترافرهنگی( فرهنگ

 ...ارزشی( و)ترا گذاریارزشو تغییر در  جنسی()ترا جنسیتتغییر در  فضاییت(،)ترا
آن معنا دچار  طیرویدادها و مضامین که  مسیر در ایجاد تغییر کیفی:گشتار ب(  .است

 احساسات و رفتار اعمال، در ارزشی رابطۀارزش ) گشتار .0: و به سه نوع شودتغییر 
 .3و ( است دیگر انگیزة با انگیزه یک جایگزینیِ) انگیزه گشتار .1، (شخصیت یک

 نوع دو به خود که است متنبیش ارائۀ و نمایش در شیوة تنوع) گشتار کیفی
 تغییر در کارکرد درونی درونی گشتار کیفی :شودمی تقسیم بیناکیفیتی و شتاردرونیگ

و  نمایش به روایت یک است ممکن بیناکیفیتی در گشتارِ اما تغییر در ژانر است، بدون
 (.Genette, 1997, pp. 177 - 309)( شودمی تقسیم شود، تبدیل بالعکس یا
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 . داستان سیاوش و سوگ او6
دلیل قیام در برابر ظلم و تن ندادن به هوای گناه کیانی بهتاجدار و بی ةزاداوش شاهیس

و شود ، سرش از تن جدا مینفسانی و ثابت کردن این مظلومیتش با گذر از آتش
 و گریندسیاوش میدست دادن  حسرت از در، سال هرریزند. مردم میخونش بر خاک 

، پوشی، سیاههایی چون گریستنین با جلوهاین آیدارند. نگه میرا تازه  خون او کین و
و  خاک بر سر ریختن روی، خراشیدن بستن، کمر ردآن را برگِ بریدن گیسوی دراز و

 تاریخدر (. 175ـ  171، صص. 0383فردوسی، )شود آشکار می... و و زاری شیون
 : آمده است بخارا

 مطربان هاالیتو در همۀ کههاست؛ چناننوحه سیاوش در کشتن را بخارا مردمان
هزار سه زیادت سخن خوانند و این را گریستن آن قواالن و را سرود ساخته آن

در آنجا  سیاوش احتمال به که محلی به در بخارا پرستان هر سالآتش .است سال
ریزند می قبر را روی قربانی کنند و خونمی و قربانی زاریرفته  شده است کشته

 (.001 .، ص0386ممتاز،  و شکیبی عالمی)

 (قهرمان) سیاوش ایاسطوره هایویژگی .1ـ  6
شده می و پرستش تجسم اسب یک شکل به توتمی در آیینی او: ایزدتوتمیِ .1 ـ 1 ـ 6

 .، صص0380حصوری، ) شودمی مرکزی آسیای خدای نیرومندترین درنهایت، که است
 اسب، مهم نقش ،«سیاه نریان دارندة(: »ورشن+ سیا )سیاوش  نام ریشۀ(. 03ـ  39

 اوست توتمیک بر تحول تأکیدی ،...و پهلوی هایدر نوشته صلح میانجی منزلۀبه نامش
 (.030 .، ص0381ولسکا،  کراسنو)
پس  بهارِ ( ویاوش: داستان خزان )مرگ سیزندگ مرگ و ةاسطور ایزدباران،. 2 ـ 1 ـ 6
 یرونب زنده خزان( و ۀ)به نشان به درون آتش یاوشس یز رفتنن ( ویخسروک آن )تولد از

دهد یم یوندباران پ ۀفرشت و یوخشکید جنگ ةدربار یرانیانا باور )بهار(، در آمدن او
 (.36ـ  5صص. ، 0380ی، )حصور

 و دنیای حماسه جهان به مینوی جایگاه او ازنور:  ۀبا هال یزدیا ةفر .3ـ  1 ـ 6

-خویش واسطۀبه که است زدیای و فره کیهانی نیرویی و دارای کرده مکاننقل فرودین،
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 به شاهنامهگرسیوز در  اشارة. شودمی منتقل برگزیده انسان به خدایان از جهان کاری،
 را جهان او که خود و ادعای نظر افراسیاب او از بودن مردمی فرا سیاوش «ایزدی شاخ»

 است آن هایاز نشانه و بندگان گیانپرده و پرستش نماز بردن داند،می کالهش زیر فر
 (.339 ،115 .، صص0385زمردی، )

خدای  و باور عامه،سیاوش در اسطوره : تباریگیاهو  نماد پَرسیاوشان .6ـ  1ـ  6

 روییدنطراوت به طبیعت برگردانده شود؛  گیاهان است، او باید بمیرد تا سرسبزی و
او  ةچهر آن هایبر برگ نمادین ایگونهبهپس از شهادت ) خونشرسیاوشان از گیاه پَ

 بر نریختن افراسیاب تأکیدو  (ماندمی شاداب آید و مشک بوی و از آن شودنگاشته می
 این ، گواه«پَرسیاوشان: خواهیکین گیاه»از رُستن  ترس دلیلبه او بر زمین خون

 (.171ـ  118 .، صص0383 فردوسی،) مدعاست

 قدرت( 3رؤیا،  دیدن( 1 ایزدی، فرّه با زادهپری( 0 شخصیتی: هایویژگی .2ـ  6

 خورشیدی( 7 گذر از آتش و( 6 عهد، به و وفای پاکی (5 زیبا، سیمای( 0 گویی،پیش
 ...و  وجود بودن

 (ع)حسین امام یۀتعز. 0
 هایلحظه و شهادت از پس و پیش هایتیروا به که هاهیتعز ثقل مرکز مجلس نیا 

 در امیق و یرانیا کیتراژ شینما که عاشورا ۀحادث و پردازدیم (ع)حسین امام عمر آخر
 به خون شدن ختهیر یبها به هاآن از حق ستاندن و ظالم برابر در جنگ ظلم، برابر
 ،قهرمان سفر به هیشب یموضوع که آوردیم در شینما به را تیمظلوم اوج در او ناحق

 تاریخی دارد. هر ساله برای بزرگداشت آن مقام، آیینی مشابه با ـ یمذهب پهلوان با اما
نویسان تعزیه با توجه به فرهنگ شود. نسخهخواهی او برگزار میسوگ سیاوش و کین

ها، ها و شخصیتسازی داستاندر لفظ و معنی، تشابه شاهنامهعامه و اسطورة سیاوش 
 اند.های بسیاری بودهای و...تحت تأثیر و برگرفتگیباورها و پندارها، تعابیر اسطوره
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 (ع)حسین امامای و نمادین ههای اسطورویژگی .1ـ  0
به کربال،  ۀدر واقع )ع(حسین تعداد یاران امام : تمامی اسامی خدا،71عدد  .1ـ  1ـ  0

ها، واسط های فراوان در متون دینی، تعداد فرق اسالمی، نماد کمال، ملتمعنای جمعیت
 (.193ـ  189، صص. 0393عوالم و... )شیمل، 

 اشقیاست رنگقرمز ؛ و نماد قداست بز مخصوص اولیاسهای نمادین: رنگ .2ـ  1ـ  0
مشکی رنگ  و است؛ کفن پاکی، مظلومیت و ۀفید نشانس ؛ریزیخون خون وو نماد 

 ست بسیار خاص، چون هم عزرائیل ا رنگیو مرگ و نیستی و  پریشانی نماد
پوش است، هم شهربانو یا رباب، ولی عزرائیل با گذاشتن تاج، نشان آسمانی مشکی

 .کنددنش را ظاهر میبو
خوان: بازیگری که در نقش پیغمبران و امامان و موافق(. 0ی: انسان ینمادها .3 ـ 1 ـ 0 

خوان: در نقش دشمنان اسالم و افراد مخالف(. 1، کندیارانشان و افراد مثبت بازی می
)مخالفان  ایو اشق (امبریخاندان پ) رجزخوان: هنگامی که اولیا (.3، کندبازی میمنفی

 . ... و زنندیم حرف خود نسب و اصل و افتخارات از هم مقابل در( امبریپ
 .(1 فرات، شط .(0بیانگر،  عنصر، نیا آوردن :سقاخانه و آب مشک نماد .6ـ  1ـ  0

 لب یتشنگ .(3 و است بوده کربال ۀصحن در ارانشانی و (ع)امام یرو بر آب بستن
 .شودیم آورده شهادتش زمان در قهرمان

، تیب اهل نماد که اهیسبز، سرخ و س یهارچمپ انواع: عَلَم و پرچم نماد .0ـ  1ـ  0
 است. یعل بن نیحس فش سپاهکه نماد در علم .اندیشور و انقالب و سوگوار

و نماد ایستادگی، دشت کربال ، نخلستان سمبل نخل، ۀشاخ: نمادین نخل .4ـ  1ـ  0
 ،بن علی حسین اسب ۀنشانسوار به اسب سپید بی ،نشینیماتم نمادسر  بر کاه افشاندن

، اصغرعلی شهادت نماد سرخ رنگ به آغشته ةگهوار، شهادت صاحبش و ذوالجناح
 ها،نغمه گوها،گفت و هاکالم ها،موسیقی ،اسیرانزنان برای نمایش  شبیه نشینیکجاوه
 فلسفۀ یک از گرفتهنشئت و آمیزندراز همهها ها، خیمه آتش زدنزدنسینه  ها،سالح

 (.99، ص. 0391، داریتمیم) یقعم

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%87
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 های شخصیتی. ویژگی2ـ  0
کننده با صبر و اسیر : قیامالعبراتقتیل( 3انسانی و معصوم، فرا( 1گیرنده، : انتقامثاراهلل( 0

 الهدیمصباح( 0محنت، 
یگانه دوران )الطریحی،  :الوترالموتور( 5، تاریکیدر  بشرگر هدایت :النجاهسفینه و

 عبادت و... .عشق به (. 7ی و نژاد ضیتبع با مبارزه (6(، 139، ص. 0375

 متنیتیبیش. تطبیق و تحلیل 4
 (تکرارشونده ایِنمادین و اسطوره مشترکعناصر ها )گونگیهمان. 1ـ  4

 با یانتزاع کامالً هااسطوره و زدانیا سر گرد ینوران ۀهال: نور ۀهال عنصر .1 ـ 1 ـ 4
 صدور لت،یفض شکوهمند، ةریدا فر، تقدس، از ساطع نور ،یاله یانرژ: گوناگون ریتعاب
 )هرتسفلد،...  و یکیزیمتاف و یعیطب فوق یروین ،ینورمتعال ر،س در موجود یاتیح ةقو

 (.060 ص. ،0380
 ینماد رانیا یباستان یهانییآ و فرهنگ در مقدس ۀس: نینماد سه عدد .2 ـ 1 ـ 4

 یفراوان درک، ـ عقل ـ حکمت ،یزدیا یهاثیتثل گانه،سه اتیح کثرت، در وحدت از
 سیاوش:داستان  در(. 81ـ  78، صص. 0393، محمد ـ علی و... )شیمل ـ خدا برکت، و

، سه پیل، سه نعلین، سه اسب، سه فرسنگ، سه جوشن و... و در مجالس تعزیه: سه روز
سخن از سه واقعه بعد از شهادت امام و ... گانۀ امام و همهای سهتیر سوم، وصیت

 (.511، ص. 0390)دریایی، 
رسانی و شد و نمادی از کمکاسب از قهرمان جدا نمینماد اسب:  .3 ـ 1 ـ 4

 (ع)فام سیاوش و ذوالجناح، اسب سپیدفام امامبهزاد، اسب سیهشبرنگ دوستی است. 
ها فهم با اعمال خاص که صاحبانشان با آنچیزهای رازآلود و همهبستههستند؛ زبان

، 0377، ماحوزی) است «دارندة اسب سیاه»به معنی  «سیاوش»واژة هایی داشتند. زمزمه
 :بردبرای فرنگیس می مرگ سیاوش را خبر( و 117 ص.

 سیاه مرگ خبر و دهدمی سر شیهه بار سه سیاهوش یسواراسب او تیوص طبق
 بیغا کوهی در هم خودش و رساندمی فرنگیس وفادارش همسر به را وش
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 735. صص ،0363 ،یشیراز یانجو) دهد رکاب کیخسرو به که زمانی تا شودمی 
 .(709 ـ

با مالیدن پیشانی به خون امامش، خبر  در بیان تعزیه نیز اسب در روز عاشورا
ها بنا بر وصیت صاحبش، شهربانو رساند و بعد از غارت خیمهها میخیمه شهادت را به

اندازد و ناپدید رساند و بعد خود را به رود فرات میهمسر امام را به پای کوه ری می
 (.11، ص. 0380شود )آیدنلو، می

و صحنۀ آتش افروختن برای گذارِ سیاوش  شاهنامه درآتـش: عنصر  .6 ـ 1 ـ 4
 شمر آنکه از بعد. است صف شدهگناهی او بعد از بیرون آمدن او به سالمت واثبات بی

 هیتعز یهاصحنه در که گرفت هاآن زدن آتش به میتصم داد را هامهیخ غارت دستور
ـ  901. صص ،0371 اعثم، ابن) شودیم برپا آتش او ۀنمظلوما شهادت از ینماد منزلۀبه

903.) 
 که سپید جامۀ سیاوش اصلی شاخصۀ ،شاهنامه طبق: نمادین سفید رنگ. 0 ـ 1 ـ 4
 سبز یا سفید بیشتر تعزیه مجالس در (ع)حسین امام باشد، لباس او گناهیو بی پاکی نماد

پاکی، طهارت، مظلومیت و  از یانشانه( کفن) سفید بلند تنۀنیم کردن بر تن و نیز
 (.99، ص. 0391داری، بازی است )تیممای از نزدیک شدن به مرگ و اعالن جاننشانه
ها: مالئک، کروبیان، جنیان و سروش در دو داستان اثری تکرار فرازمینی .4ـ  1ـ  4

اند و اند. گویا در میانۀ زمین و آسمان درحرکتعینی دارند، بارها تکرار نمادین داشته
نیز  شاهنامهها در جای جای آیند. آندر مواقع لزوم به امداد و استمداد قهرمان می

ـ  035، صص. 0389اند )اسماعیلی، ها اثرآفرینحاضرند و در پیشبرد مقاصد داستان
036.) 
نژاد، به دو گروه ایزدی و اهریمنی، پاکزاد و جادوتکرار نماد انسانی:  .4ـ 1 ـ 4
ور، پهلوانان و دیوان و پس از اسالم به دو گروه اولیا و اشقیا یا به سرشت و شرنیک

 (.00، ص. 0366دهد )عناصری، تعبیری هابیلیان و قابیلیان خود را نشان می
 ین تابوت عزا و ماتمیزت وتابوت سیاوش به نخل  ۀاستحال. نماد نخل: 4 ـ 1 ـ 4
 .هست هم هیتعز مراسم در که «تَلکُ» و «ملَعَ»با نمادهایی موسوم به  (ع)حسین امام

 همراه هاتابوت گرداندن و دیگر اشیای و هاسالح ها،نشانه انواع با هاآن بندیآذین
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 رفتـار و عمل شیـوة از تکراری روستا، و شهر هایگذرگاه در سوگوار هایدسته
 است مقـدس سیاوش تابـوت یا عمـاری گردانـدن و آرایش در کهـن ایرانیان

 (.36 .ص ،0378 باشی،بلوک)
 کبود ،کردن یلیجامه ن(، شدن اوشیس) یپوشاهیس: نینماد اهیس رنگ .4 ـ 1 ـ 4

 نییآ از انیرانیا یهاسوگ گرید چه در امام سوم و یعزا در نییآ آن تکرار و پوشیدن
 (.88 .ص ،0360 مستوفی،) است آمده اوشیس سوگ
 به و پوشدمی کفن او توران با سیاوش جنگ هنگام: نینماد یپوشکفن. 15 ـ 1 ـ 4
 بوده یآسمان ةاراد به میتسل ةآماد عنیی داشته، تن به سپید ایجامه نیز آتش از گذر هنگام
 قبل هاخوانشهادت ۀهم باًیتقر هیتعز نسخ در(. 003 .ص ،0371  ندوشن، یاسالم) است

 راه در باختگیپاک و شهادت از استقبال نمادکه  پوشیدندمی کفن دانیم به رفتن از
 .خداست

 دست به شدن خم تاب کمندی هر :یجنگ ادوات بودن زیسحرانگ .11 ـ 1 ـ 4

 قرار پهلوان دست در که نیست آن قیال خنجری و سپر شمشیر، هر و ندارد را قهرمان
 ذوالفقار که خود ریشمش با زین امام. کردینم نفوذ اوشیس ةزر بر یازهین چیه .گیرد
، 0380 دنلو،یآ) است کردهیم نجوا است،( افسانه و خیتار از ختهیآم ینام) غهیدوت

 (.001ـ  005 .صص

 ... و تبارشناسانه ،یتیشخص یهایگونگهمان .2ـ  4
مظهر شهادت  (3 ،یآسمان مادر از رمزآلود تولد( 1 بودن، یازل و یابد یتیشخص( 0

 شده، ختهیر ناحق به خون از اهیگ دنییرو( 5 قهرمان، مرگ به عتیطب واکنش( 0 ،بودن
 در یتکرارشوندگ( 8 مرگ، پس از ییالگو نقش( 7 شهادت، ةنحو از یآگاهشیپ( 6

 ...و یخواهشفاعت( 9 ی ونژاد یختگیآم و خیتار بستر

 های مشترک در فرهنگ عامه. آیین3ـ  4
( خاک و 5 ،سوگ یسرودها( 0ی، پوشکفن( 3ی، پوشاهیس (1ی، گرداننخل نییآ (0

های مردمی. ( ایجاد دسته8( مویه و زاری کردن و 7( نذری دادن، 6ریختن،  کاه بر سر
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به عبارت دیگر، آیین سوگ یا کین سیاوش در طول تاریخ با مضامین، نحوة اجرای 
خواهی از مظلوم و حضور عناصر تکرارشوندة مشترک مراسم، دلیل قیام قهرمان، خون

شود )ثمینی و خزائی، احیا می (ع)حسین صورت آیینی دیگر، در تعزیۀ شهادت امامبه
 (.76، ص. 0381

 
: ژنتی )مأخذ متنیتبیش به توجه با دو متن قهرمانان نمادین هایگیگونههمان تطبیق :2 جدول

 نگارندگان(
Table 2: Comparing the Symbolic similarities 

 of the Heroes of Two Texts with respect to Genetic Hypertext (Source: 
Authors) 

 

 

 یۀتعز مجلس متنشیب اوشیس سوگ تیروا متنشیپ همگون نماد
 (ع)نیحس امام

 ذوالجناح بهزاد شبرنگ زفهمیچهمه اسب

 پیکر حامل عماری سیاوشان در (کجاوه)ی عمار نماد
 قهرمان

 مسلم طفالندو در تعزیۀ
 عماری در

 کروبیان مالئک، جبرئیل، و سروش جنیان کروبیان، مالئک، ها ینیفرازم نماد

 .1 و پهلوانان پاکزاد، ،اهورا. 0 یانسان نماد
 شرور و نژادجادو من،یاهر

 .1 ،خوانموافق ای ایاول .0
 ضدقهرمان،: ایاشق

 رجزخوان
 در او ییگوراست نماد لباس یدیسپ دیسف رنگ نماد

 آتش از گذر
 و سبز دستار با دیسف لباس
 یپاک از ینماد ،یپوشکفن

 روجع و
 یعزا مراسم در یپوشاهیس اهیس اسب اوشان،یس نییآ یپوشاهیس اهیس رنگ نماد

 اهیس یهاپرچم امام،
 سه واقعه، سه ت،یوص سه نینعل سه ل،یپ سه جوشن، سه سه عدد

 ریت
 هامهیخ دنیکش آتش به آتش از گذر و قهرمان آزمون آتش نماد
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 مانهر دو قهر« الگوی سفر». اشتراکات در 6ـ  4
 (نگارندگان: )مأخذ متن دو سفر قهرمانان الگوی اشتراکات :3 جدول

Table 3: Commons of the travel pattern of the heroes of the two texts 
(Source: Authors) 

 

 (ع)نیحس امام اوشیس قهرمان سفر مراحل

 در سفر آغاز به دعوت
 ایرؤ

 جنگ تارِ و رهیت یاؤیر اوشیس
 سرنوشت و هادتش و ندیبیم

 .کرد ییگوشیپ را اشخانواده

 نیریش یاؤیر جنگ از شیپ (ع)امام
 شدن ریاس و شهادتش و است دهید
 .کندیم ییگوشیپ را(س)نبیز

 ، گلۀشاهنامه در تکرارشونده تِم عوت بولق ای ردد
 .زمانه چرخ از قهرمان

 و تنهایی از اقبال گالیه
 از خواست جدا خاندانش،

 .خداوند
-می فرنگیس و به سیاوش وداع وداع و سفر لقبو

 است آبستن را که فرزندی که گوید
 او خواهیکین به کیخسرو بنامد که

 .خیزدبرمی

 نزد وداع برای جنگ، از قبل امام
( ذکور فرزند)بیمار  العابدینزین
 .سپرد او به را و امامت رفت

 ای رازدار زن ظهور
 زن یهاوسوسه

 اغواگر

 .فرنگیس رایب خواب بازگویی
 او بدون اسبش از بازگشت سیاوش

او  به اشنامادری سودابه،. گویدمی
 بر او سیاوش امتناع و با بازدمی دل

 .کندمی توطئه و حسد

 و(س)نبیز یبرا خواب ییبازگو
 بدون اسبش که کندیم ییگوشیپ

 گرددیم باز او

و  و یارانش بر امام ذاغ و آب بستن متعدد هایجنگ و آتش از گذشتن هاآزمون ةجاد
 هاخیمه زدن آتش

 امداد شدن انینما
 یبیغ

 و انیجن مالئک، قیطر از کمک
 زفهمیچهمه اسب

 مالئک و انیکروب ل،یرئیج استمداد
 او خاص اسب و

 از گذر و یگناهیب اثبات از بعد پدر با یگانگی و یآشت
 کرد یآشت پدرش با آتش

- 

 و جنگ از توران پیشنهاد گریختن بازگشت از امتناع
 قهرمان و رد افراسیاب با

و  زعفر جنی کمک رد کردن
 (ع)امام از طرف قیس سلطان

 در او شهادت ر،ش با قهرمان جدال جهان دو ارباب
 عدل و حق اثبات راه

 و عدالت یبرقرار راه در مبارزه
 مظومانه شهادت و خدا نید
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فرد بهمتفاوت و منحصر ایهای اسطورههای دو متن )نمادگی. تراگونه0ـ  4
 قهرمانان(

 . دگرگونی کمی1ـ  0ـ  4
نمایش )تعزیه( زبان  ( زبان اجرا:0گشتار شکلی: الف( کاهشی.  .1 ـ 1 ـ 0 ـ 4

توالی  ذکرتوصیف،  به قادرخالق  شاهنامهدر محدودتر است.  نوشتاربه زبان نسبت
قطۀ ن ت،یمحدوددلیل به در تعزیها متجریدی است، ا انتزاعی و وصف امورو  رویدادها

 گذارد وو به نمایش می دنگُزینمی اوج داستان یا ایدة کلی را برای آفرینشِ روایت بر

ها و... چندین صفحه توضیح آورده ( در داستان سیاوش برای توصیف قهرمان، صحنه1
 گشتارشده است، ولی در تعزیه در چند دقیقه پیام باید به مخاطب منتقل شود. ب( 

( وجود عناصر اجرایی تعزیه مانند صدا، موسیقی و نور، توانسته جذابیت 0: یشیافزا
 ، احجام، موجود زنده،با افزودن نمادها هاتعزیهدر ( 1نمایشی بیشتری ایجاد کند، 

 تیقابل ،...(و یجنگ ادوات ها،کُتَل ها،عَلَم) صحنه در یریتصو و نینماد یهانشانه
 ه،یتعز در المسه و ییچشا حس( 3 و است کرده ترسملمو را خوانش و یریپذلیتأو

 را آن و شودیم اضافه... و هاینذر بخشش ،یگروه یسوگوار در مردم یاجتماع تعامل
 .کندیم فراتر صِرف ینوشتار تیروا کی از

 آثار هنری در برخی .(0: تراارزشی .(الف: مضمونی تراگونگی .2 ـ 1 ـ 0 ـ 4
 او بیشتر( 1گذرد، می آتش از دارد، دست در پرچمی که حالی در سیاوش قاجار دورة
 از اینمونه که است سبز رنگ بـه او جامۀ هانگاره بعضی اما در دارد، تن بر سپید جامۀ

 در اما است، فامسیـه سیاوش اسب( 3است،  (ع)حسین امام و سیاوش انگاریهمسان
 کاتارسیس نوعی به تعزیه مخاطب»( 0 است و درآمده سپید رنگ به آثار از معدودی

 شاهنامه قهرمان .سیر کند و آینده حال گذشته، به تواندمی و رسیده است( روح تزکیۀ)
( ب ،(0 .، ص0380مختاباد، ) «شودمی بُعدیچند تعزیه قهرمانِ اما است، بُعدییک

 هگرفت بهره هم قرآنی و آیات عربی زبان از فارسی زبان بر عالوه در تعزیه: ترازبانی
: تراجغرافیایی( ج در مقابل زبان فارسی و عربی تعزیه. شاهنامه: زبان پارسی شده است

: ترازمانی (است و د بوده کربالدر  امام و تعزیۀ بخارا سرزمین در سیاوش داستان
 داستان سیاوش در دورة پیش از اسالم و تعزیه در دورة اسالمی بوده است. 
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 گی کیفیدگرگونه. 2ـ  0ـ  4
(. اسطورة سیاوش با آمدن اسالم رنگ و بوی 0تراگونگی ارزش:  .1 ـ 2 ـ 0 ـ 4

سازی قهرمان مدنظر بوده مذهبی به جایگاه انسانی و واالی قهرمان بخشیده و الگو
بینی و رشد با توجه به تغییر جهانهای ملی، واقعۀ عاشورا خالف حماسه(. 1است. 
آرزوهای بازگوکنندگان برای  آمال و خیل،درآمیخـتن بـا ت نیـازی بـه اغـراق وفکری 

 .ندارد جذبۀ بیشتر
طور عمده از سوی دانایان متون تعزیه به (0انگیزه: گی تراگونه .2 ـ 2 ـ 0 ـ 4
منظور و انگیزة تولید یک متن که برای اجرای یک نمایش نگاشته شده است نه به عوام

لم نویسندة صاحب سبک نوشته ، با قشاهنامهها از پیش موجودند، ولی آیینی و قصه
مایۀ خود نیازمند بستر مبارزه و استقالل کشور از حماسۀ سیاوش در جان( 1شده است، 

سوی قهرمانی با صفات برجسته است، ولی در دورة اسالمی، مبارزه با فساد در کل 
هشدار و » و پیام دسیانهبافتی قُ مایه وشهادت سیاوش بُن( 3یابند، جامعه تجلی می

 دینی قهرمانان نیازمند شدیداً شیعیان اما بود، بر کذب حقیقت نهایی و پیروزی «عبرت
 قهرمانی سیاوش گرچها (0، (01 .، ص0370همایونی، )ملی  فقط قهرمانان و نه بودند
 (یاب)افراسدیگر  درباری فساد اما در کند،فرار می فساد دربار کیکاووس از که است
 از اساس بلکه یزید، فساد با تنها نه را مبارزه قهرمانان همۀ در تعزیه. شودمی غرق

 به مانیا اوشیس( 5، (یجهان خواست و)اراده  دانندیم اصل را یدیزی نوع هر بامبارزه 
 بر یروزیپ آرمان و یدادخواه یروین (ع)امام و ختیانگبر مردم در را انتقام ۀاله یروین

 تثبیت برای شـاهان قاجار و صفوی عصر رد( 6 و زاندیانگیم بر مردم دل در را ستم
 ـ حماسی قهرمانان یبرا بـشری فـوق صـفات تمام با مذهب قالب در را ملیت نید

 قهرمان مقابل در را ایاسطوره قهرمانـان و دادند نسبت تاریخی سپس و ایاسطوره
 متن خالف (.89ـ  88 .صص ،0391 ،یطاووس و یمحمود) نمایاندندیم فانی مذهبی

 به بنا ــ است خیتار و اسطوره مخاطب حکم در که ــ مؤلف هیتعز در ،شاهنامه ستقلم
 اسطوره که هرجا و اسطوره از را هانشانه خواهدیم که هرجا شیخو گفتمان خواست

 به یتیروا و ماندینم وفادار کدام چیه به یگاه و کندیم رجوع خیتار به خواهدینم را
 .(083ـ  076 .صص ،0387 ر،یدل) دیافزایم هاروایت
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 اشعار دارای . شاهنامه(0: ایو بینانشانه کیفیتیبینا گیتراگونه .3 ـ 2 ـ 0 ـ 4
در  تعزیهاشعار  ولی است، و کنایات تشبیهات استعارات، با میهنی و ملی ـ حماسی

و  خطابه نقالی، مردم، عامۀ زبان به تکلفبی و ساده آهنگین، کلمات با تراارزشی گشتار
 با خود، وگومناظره و گفت رجزخوانی، در کیفیو  ترکیبی افزایش گیتراگونه نیز

در داستان  .(1شود و می دیده سراییهم و خوانیهم جواب، و پرسش در قالب محاوره
خوانی و در خوانی و نقالی و شاهنامهخوانی شعر و داستان، پردهسیاوش روایت

نی و همراه با آالت موسیقی مانند طبل، کُرنا، دُهُل، خواخوانی دنبالۀ سنت شاهنامهتعزیه
پردازی از سه هنر موسیقی، شعر و نمایش در یک نقاره، سنج، قره نی، شیپور و نور

 صحنه بهره گرفته شده است.

: مأخذی )ژنت تیمتنشیب به توجه با متن دو قهرمانان نینماد یهایگهتراگون قیتطب :6 جدول

 (نگارندگان
Table 4: Compairing the symbolic diversity of the heroes of two texts 

according to genetic hypertext (Source: Authors( 
 امام یۀتعز مجلس متنشیب اوشیس سوگ تیروا متنشیپ یگهتراگون

 (ع)نیحس

 گشتار: سر برگرد ینوران ةریدا نیزر شاخ ای تاج صورتبه نور ۀهال نور هالۀ شکل
 یفیک

 ینمادها
 فردمنحصربه

 و یمل ی ـحماس ی ـااسطوره ةشاهزاد
 انسان زبان، و انیب در یبُعدتک یقهرمان

 و مقدس یتوتم زدیا ،ینبات زدیا ،ینیزم
 ... و یزدیا هرف یدارا زادهپری ،زدبارانیا

ی ـ خیتار ـ یآسمان یتیشخص
  یقهرمان و یمذهب ـ کیتراژ
 انسانفرا. زبان و انیب در یبُعدچند

-ترا ،یشیافزا گشتار: معصوم و

 یارزشترا ،یمذهب
 اسب متأخر آثار یبرخ در: اهیس اسب خاص اسب

 آمده سبز اوشیس ۀجام و دیسپ اوشیس
 یارزش ـ یشیافزا گشتار

 دیسف اسب: یفیک گشتار
 و ریش آهو، کبوتر، یشیافزا گشتار

 شتر
 

 یجنگ ادوات
 نینماد

نماد ) ودکالهخرنگ، پَر سفید همراه دستار
 گشتار: سحرانگیز زره شمشیر و( قدرت
 هایدر نگاره افزایشی، و ـ ترامذهبی ارزشی

دستار   ارزشی ـ گشتار افزایشی
 ،(یا شقاوت نماد سعادت)َپر  همراه

 عَمامه، پیاله، مَشک، ذوالفقار،
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 جهینت. 4
هستی »ای از موضوع مشترک قهرمان در هر زمان و مکان و در هر قوم و قبیله اسطورة

کنند، با هدف مشترک مبارزه با اهریمنان و ظلم که برای صحبت می« ها و معنویتانسان
دلیل رسیدن به اهداف انسانی و واالی خویش مراحل مشابهی را طی خواهند کرد و به

ی سخت قدم و در انتها با شهادت مظلومانه و سرشت انسانی خویش، آگاهانه در سفر
گذارند که گاه در قالب تلخ الگویی پابرجا و زنده در اذهان و رسوم اجرائی عامۀ مردم باقی می

ها و سانیهم پیوندند.دار در بستر تاریخ به هم میای و گاه معصومی دینیک چهرة اسطوره
معنایی  هایفرد، الیهکال مشترک یا منحصربهای، تنوع اشهای اسطورهها در مؤلفهبرگرفتگی

فردی که قابلیت بهمتراکم در باور، ادبیات و هنر عامه وجوه نمادین مشترک و منحصر
ها دهد در جدولتفسیرپذیری باالی دو متن و میزان تأثیرپذیری از یکدیگر را نشان می

 مذهبی آیۀ با پرچم سیاوش در دست متأخر
 آمده است

 کُتل، پرچم، عَلَم، کجاوه، گهواره،
 انگشتر عقیق زنجیر،

و  پاکزاد و اهریمنی، ایزدی دو گروه یانسان ینمادها
 و بزرگوار شرور، و سرشتنیک جادونژاد،

 و دیوان پهلوانان نابکار،

 گروه دو ترامذهبی و ارزشی گشتار
 قابیلیان و هابیلیان اشقیا ـ و اولیا

 
  یرنگ ینمادها

 و یپاک نماد) دیسپ یلباس پاکزاد اوشیس
 یهارنگ با هیبق و دارد تن بر( تصداق
 بهنسبت هاتیشخص یهالباس و متنوع

 .کندیم رییتغ تیروا

 یارزشی ـ تیفیکی ـ شیافزا گشتار
 هیبق و سبز دستار د،یسپ لباس

 (قداست) سبز: یهارنگ به ایاشق)
 اهیس و (یزیروخون خون) قرمز ـ
 (یستین و مرگ و یشانیپر نماد)

 
 نینماد ریتصاو

 نقهرما

 سوار سیاوش ریتصو خوارزم یهاهکس در
 اهیس اسب بر
 با زین و( اوشیفرس یدارا) شائوشفر نام با

 ینگارگر در تاج ای دیسف دستار

 اسب بر سوار امام یفیک گشتار
 در سبز دستار ای نور ۀهال با دیسف
  و خانهقهوه ینقاش ةپرد
 شینما در و ایتکا یهایکاریکاش
 هیتعز
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ناصر تکرارشونده اند و پاسخی است به پرسش تحقیق و وجود آن عو متن آورده شده
 .استآیینی و مشابه هر ساله برای قدردانی از ایثار قهرمانان شده  تکرارکه دلیل 

 ها نوشتپی
1. Intertextuality 
2. Hypertextualite 
3. Gererd Genette     
4. kristeva Julia      
5. Transtextuality 

 منابع
 .سخن: تهران. حماسه تا از اسطوره(. 0380) .س آیدنلو،
 .09ـ  07، (3) 86 ،فلسفه و ادبیات ماه کتاببر سیاوشان،  ایحاشیه (.0379) .س آیدنلو،

 . ترجمۀ م. هروی. تهران: علمی و فرهنگی.الفتوح ابن اعثم(. 0371ابن اعثم، م. )
 . تهران: آثار.هاداستان داستان(. 0371اسالمی ندوشن، م. )

 . تهران: معین.هتشنه در میقاتگا(. 0389ح. ) اسماعیلی،
 . تهران: آیندگان.شناسی تطبیقیاسطوره(. 0391منش، م.، و غضنفری، م. )انصاری، م.، ایران
 .علمی. تهران: ()مردم و فردوسی نامهفردوسی(. 0363). انجوی شیرازی، ا

 .مرتضویه مکتبتهران:  .ینالبحرمجمع(. 0375) .ف یحی،الطر
 .امیرکبیرتهران:  .ینیآئ یشمصائب در نما یقدس یثحد ،یخوانتعزیه(. 0378ع. ) ی،باشبلوک

 .09ـ09(، 78)3، تاریخ ادبیات(. شاهنامه زبان ضمیرناخودآگاه قوم ایرانی. 0395پیرانی،م. )
 .87-75 ،(0) 51و  50، هنر ماه کتابنماد،  و اسطوره(. 0380) .ع زاده،، و حسن.و ترنر،
 .کامهمه: نتهرا .عامه فرهنگ(. 0391. )ا داری،تیمم

 ماه کتاب ای برخاستگاه هنر نمایش،(. آیین و ادبیات، مقدمه0381ثمینی، ن.، و خزائئ، م. )
 .85ـ71 ،(0) 56و  55، هنر

 .چشمه: تهران .سیاوشان(. 0381. )ع حصوری،
 .سمت: تهران .باستان ایران تاریخ (.0385. )م حریریان،
 .دیداراله: قم. انجم قدمگاه(. 0390) .م دریایی،

 مجلس و تعزیۀ فردوسی شاهنامۀ از سیاوش داستان میان بینامتنی روابط(. 0387. )ا دلیر،
 .087ـ 076 ،(0) 77، هنر. (ع)حسینامام  شهادت
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 .الطیرمنطق و نظامی خمسۀ، فردوسی شاهنامۀ در و اساطیر ادیان نقد تطبیقی(. 0385) .ح زمردی،
 .زوار تهران:

 .و مذاهب ادیان دانشگاه: تهران. (0393توفیقی ). ف ترجمۀ .راز اعداد(. 0987. )ا شیمل،
 . تهران: سورة مهر.های ایرانینمایش(. 0373عاشورپور، ص. )

 در درون قهرمان بیداری کیفیت تحلیل(. 0393) .م و سرداغی، ،.زاده، عقاسم ،.م عصاریان،
، (07) 01 ،ماسیح ادب. رماکی ـ پیرسون بر نظریۀ، تکیه و کیخسرو با سیاوش شخصیت

 .030 ـ 017
 ،(اسالم از پس)ایران  داستانی در تاریخ سیاوش(. 0386) .ن ممتاز، شکیبی ، و.ذ عالمی،

 .010ـ  017، (07) 0، ادبی هایپژوهش
های شاهنامه و ها و قهرمان(. بررسی تطبیقی شخصیت0398علیزاده مقدم، ع. و امیری، م. )

 .16-09(، 07)3، پژوهش در هنر و علوم انسانیی. تعزیه با رویکردی به ادبیات نمایش
 .جهاد دانشگاهی: تهران .در ایران و نیایش بر نمایش درآمدی(. 0366. )ج عناصری،
 .اسالمی بزرگ المعارفۀدائر: تهران .مطلق خالقی. ج اهتمامبه. شاهنامه(. 0383. )ا فردوسی،

انی آیین سوگ  سیاوش و تعزیۀ امام (.بازخو0397قادرنژاد، م.، خالندی، ا.، و شافعی،ک. )
های مربوط به سوگ سیاوش در آسیای مرکزی و اثری از )برمبنای تحلیل نگاره )ع(حسین

 .90-70(، 0) 09، فارسی پژوهش زبان و ادبیات«. رودیحسین زنده»
متحدین . ژ ترجمۀ. ایرانی شماریدر اساطیر گاه چهرة کلیدی چند (.0909) .ا کراسنوولسکا،

 .ورجاوند: تهران. (0381)
 .آفتاب گل: مشهد. (0387خسروپناه ). ش ترجمۀ .چهرههزارقهرمان (. 0909. )ج کمپبل،
 .مرکز: تهران .(0377مخبر ) .ع ترجمۀ .اسطوره قدرت(. 0988. )ج کمپبل،

 .ورپاسماعیل. ا ترجمۀ .نقد ادبی مبانی. (0383) .و ویلینگهام، ج ،.لیبر، ا ،.ل مورگان، ،.گرین، و
 .نیلوفر: تهران

 دانشگاه انسانی و علوم ادبیات .ایرانی و فرهنگ فارسی در ادبیات اسب (.0377) .ماحوزی، م
 .10ـ  7، (1) 0، تهران

 واقعۀ عاشورا و «تعزیه» ـ مذهبی جایگاه هویت آیینی(. 0391محمودی، ف.، و طاووسی، م. )

 .91ـ  67(، 0) 01، مطالعات ملی ،هنرهای تصویری مازندران در
 .58ـ  05(، 1) 000، تئاتر .(. تأویل تبارشناسانۀ قهرمان در تعزیه0380. )مختاباد، م
 .امیرکبیر :تهران. نوایی .اهتمام عبه .تاریخ گزیده(. 0360). ح مستوفی،
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 تهران: خوارزمی. سوگ سیاوش )در مرگ و رستاخیز(.(. 0350مسکوب، ش. )
(، 06) 6، مایهنقشهای ایران و هند در عهد باستان، ه(. بررسی تطبیقی اسطور0389ملکی، م. )

 .68 ـ 59

 56، علوم انسانیها، (. ترامتنیت مطالعۀ روابط یک متن با دیگر متن0386ب. ) نامورمطلق،
 .98ـ  83(،0)

 اساس الگوی سفر های حماسی برفیلم تحلیل ساختار(. 0390م. )مختاباد، .، و زاده، منقاش
 .86ـ  65(، 3) 81، ارتباطی هایپژوهش. قهرمان
(. 0391ترجمۀ ر. بهزادی ) ای نمادها در هنر شرق و غرب.فرهنگ نگاره(. 0907هال، ج. )

 تهران: فرهنگ معاصر.
 . تهران: وزارت فرهنگ و هنر.خوانیتعزیه و تعزیه(. 0370. )همایونی، ص

(. تهران: پژوهشگاه 0380زاده )، ترجمۀ ه. صنعتیشرق باستان در نایرا(. 0901ا. )هرتسفلد، 
 علوم انسانی.
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