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 چكیده

-سیاوش در اسطوره های کهن آریایی مظهر گیاه و سرسبزی است. مرگ جانگداز او فرا رسیدن سرما و افتادن گیاه را خبر میی 

در ارتباط با گوهر شهریاری است.او با مرگ آگاهانه خود ثابت کیرد کیه   « پیمان»تجلی قالب اسطوره ای حقیقت دهد. سیاوش 
دانسیت کیه   پیمان نگه داشتن در کار شهریاری امری ضروری است. سیاوش برخالف سهراب از بازی سرنوشت آگاه بود و می

گویند. می« آگاهی تراژیک»د. این چیزی است که در درام  به آن اطالع بومرگ او در توران خواهد بود فقط از چگونگی آن بی
سیاوش با وجود آگاهی از سرنوشت خود، کوششی برای رهایی و بازگشت به ایران نکرد، این امر با موضوع رسالت گییومرثی  

میرگ پاتروکیت تجلیی    های نخستین انسان ارتباط دارد زیرا رویش نوین زندگی از شیهاد  اوسیت.   او به عنوان بکی از نمونه
اسطوره شهاد  در یونان باستان است. او سمبت وفاداری و مقاومت در ایلیاد اسیت. او بیه عنیوان وفیادارترین دوسیت آشییت       

تیازد و در  پوشد و بر لشکر تروا میی گیرد با اجازه آشیت سالح جاودانه او را میزمانی که لشکر یونان در مرز شکست قرار می
شود. در این مقاله به بررسی شخصیت سیاوش و پاتروکت، دو پهلوان نامدار شیاهنامه و ایلییاد   کشته می نهایت به دست هکتور

پردازیم و به وجوه اشتراک و افتراق آنان اشاره خواهیم کیرد. هیدف از ایین تققییر بررسیی چهیره کلییدی دو شخصییت         می
ای و استفاده از آن بر اساس گردآوری اطالعا  کتابخانهحماسی ایران و توران است. این تققیر جنبه کاربردی داشته و روش 

 ای است.های کامپیوتری است. روش تجزیه و تقلیت اطالعا  نیز به صور  کیفی و مقایسهشبکه
 

 سیاوش، پاتروکل، سرنوشت، مرگ. :کلیدی واژگان

 
 مقدمه

آن تصاویر ذهنی گروهیی انسیان از   اسطوره اساساً نوعی از حکایا  و بازگویی است. داستانی است سنتی که ضمن »
جهان برون و روابط ناظر بر آن به یاری الفاظ و کلما  نمودار شده است. به عبار  دیگیر اسیطوره پنداشیت هیای     
مشترک قوم و جماعتی است در دورانی معین درباره هستی و گیتی، مرد )انسان(، خویش و بیگانه و آفاق و انفس که 

 (.58:  1731ست. )سرکاراتی،به شکت داستان بازگو شده ا
هیایی مطیرح بیوده     اساطیر کهن در نزد بشر از دیرباز با آرایش حماسی همراه بوده است و خدایان همواره با دالوری

اند. این اساطیر پس از گذشت اعصار و در زمانی که دغدغه هیای فکیری بشیر انیدک انیدک رو بیه فزونیی نهیاد و         
خاسته از آن از میان رفت و تفکر تعقت جای وهم و خیال را گرفیت  در ییک   پیوستگی با طبیعت و آرامش فکری بر

ای آنیان را گیاه صیری  و گیاه در     ی اسیطوره  روند تدریجی تبدیت به حماسه هایی شدند که هنوز می توان بین ماییه  
 ای مطلر از حماسه یافت.  هاله

اد برجسته ملتی است که در راه استقالل کشور حماسه ها شرح دالوری ها، پهلوانی ها، بزرگی ها و مردانگی های افر
 (. 37: 1، ج 1751)رزمجو، « یا تکوین حکومت و حفظ آیین خود کوشیده اند
 دوره تاریخی. -7دوره پهلوانی -3دورة اساطیری  -1در شاهنامه فردوسی سه دورة متمایز وجود دارد. 
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و ضقاک تا ظهور فرییدون. در ایین    نخست دورة اساطیری: یعنی عهد کیومرث، هوشنگ، تهمورث، جمشید -1
دوره، بیشتر به حوادث اساطیری پرداخته می شودو دوران نزاع آدمییان بیا دییوان اسیت. پییدایش حکومیت،       

 کشف آتش، مسکن، پوشاک به این دوران اختصاص دارد. 

سیفندیار  دوران پهلوانی: این قسمت از عالی ترین قسمت های شاهنامه است پهلوانانی بزرگی چون رسیتم  ا   -3
در داستان ها، نقش بسزایی ایفا می کنند. حکمرانی پادشاهان، حوادث و اشخاص و رخیدادها خیارق العیاده    

 اند.

دوره تاریخی: در این دوره شخصیت های اساطیری ، پهلوانان، اشخاص و اعمال فیوق طبیعیی از مییان میی       -7
ن شیروع ایین دوره اسیت )ر.ک.    روند و اشخاص و اعمال طبیعی جایگزین آنیان میی شیود. پادشیاهی بهمی     

 (   www.Parsin Forum .com:3002نیساری تبریزی،

سیروده و   32هومر می باشد . ایلیاد  منظومه ای اسیت شیامت   «  ایلیاد»یکی از مشهورترین حماسه های یونان باستان 
همسیر  « هلین »شاهزاده تیروا،  « پاریس»موضوع آن داستان جنگ مردم یونان و شهر تروا واقع در آسیای صغیر است. 

 (  35:  1، ج 1751ان و تروا می شود.)ر.ک .رزمجو ، شاه اسپار  را می رباید و همین امر موجب جنگ ده ساله یون
 

 سیاوش
به معنی دارنیده اسیب گشین    « سیاوَرشَن»سیاوش نام پسر کی کاوس پادشاه کیانی است این نام در اوستا به صور  »

شود در فروردین یشیت فَروهیر پاکیدین کیی سییاوش       گفته می« سیاوش»و در فارسی « سیاوخش»سیاه و در پهلوی 
 (867: 1732)عفیفی، « ستایش قرار گرفته است.مورد 

، هوم دالور و پارسا به درگاه اییزد درواسیپ )اییزد    15بند  برد. بنابر درواسپ یشت اوستا از او در چهار یشت نام می
نگهبان چارپایان یا ایزدگوش( ستایش کرده و این کامییابی را خواسیتار اسیت تیا افراسییاب، آن بزهکیار تیورانی را        

و به کیخسرو بسپارد تا وی را به انتقام خون سیاوش که به خیانت و ناجوانمردی کشته شد، از پیای درآورد.  دستگیر 
کند تا بر افراسییاب دسیت یابید و بیه انتقیام       ، کیخسرو خود، درواسپ را ستوده و درخواست می33همچنین در بند 

 (22: 1757خون پدرش سیاوش، او را بکشد.)ر.ک. عربشاهی ، 
ذکر شیده   15بند  2و یشت  33بند  12و بعد از آن بدون عنوان کوی در یشت  31بند  12اورشن در یشت کوی سی»

)کیخسرو( انتقام او را گرفت. مقت واقعه در این « هَئوسَر َوه» و در آن جا چنین آمده که به وی خیانت شد و پسرش 
 8بنیابر یشیت   « اَر دسور آناهیتا»وسرَوه برای مورد ساحت دریاچه چَئچَستَ )چیچَست( یعنی همان مقلی است که هَئ

 (115-130: 1753)کریستن سن، « هایی داد قربانی 80بند 
دکتر صفا با استنباط از فروردین و زامیاد یشت، معتقد است که او از خاندان کیانی پیش از ویشتاسب می باشد و هیر  

هریاری نداشت ولی کی سیاوش پیس از کیکیاوس و   چند که بنابر شاهنامه و بعضی از تواریخ اسالمی و پهلوی او ش
پیش از کیخسرو پادشاه مقتدر یکی از نواحی شرقی مثالً بلخ بوده و در جنگ با قبایت مهاجم آریایی ماوراء جیقیون  

 که در داستانهای ما به تورانیان معروفند، کشته شده است.
هیای   صیت و موقعیت بسیار جا افتاده دارد. ظیاهراً آییین  سیاوش در روایا  دوره میانه و آثار بازمانده ماوراءالنهر شخ

 عزاداری وسیعی به یاد او هر ساله در ماوراءالنهر بر پا می شده است.
نامند. به این  سیاوش را در مکانی به خاک سپردند که آن را دروازه غوریان )گهوریان( می»در تاریخ بخارا آمده است: 

ن مقت ارزش زیادی قایت هستند و همه ساله هر کیس پییش از طلیوع خورشیید     دلیت است که مغهای بخارا  برای ای
کند. مردمان بخارا برای قتت سییاوش کیه معیروف همگیان اسیت،       )روز نوروز( در این مکان مرغی را راه قربانی می

)بیا تلخیی ،   «  کننید.  انید کیه خیود نییز اجیرا میی       اندازند و خنیاگران در این زمینه آوازهایی ساخته شیون به راه می
 (22-83: 1757عربشاهی، 
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مینش   بنا بر روایا  کهن، فَرِّ کیانی چند گاهی به سیاووش پیوسته بود و مانند همه کیان، چاالک و پرهیزکار و بیزرگ 
باک بود. اگر چه در اوستا از نسبت  سیاووش به کاووس سیختی نرفتیه، تقریبیاً همیه متیون پهلیوی و رواییا          و بی

 اند. د کاووس دانستهتاریخی او را فرزن
گناهی خویش، به جای سوگند، از میان انبوهی آتش بگیذرد. تین او    وَر  سیاووش: سیاووش ناگزیر شد برای اثبا  بی

گناهی، چون تن زردشت و از گوهر آتش بود، بی هیچ زیانی از میان آتش تفتیه گذشیت تیا راسیتی      که به پاکی و بی
نکرد به آتش نزدیک شود. یاقو ، مقت آتش را ابر قوه ذکر کیرده و گفتیه کیه    پیامش را باور کنند اما سودابه جرئت 

 (.373/ 3ای از خاکستر آن آتش بر جای است اما آزمایش را به کیخسرو نسبت داده است )یشتها:  هنوز تپه
نیداد و   سیاووش، پس از چندی، با سپاهی انبوه به جنگ افراسیاب رفت و با او صل  کرد.کاووس به این کار تین در 

ای سیاووش را سرزنش کرد. سیاووش رنجیده شد و به توران رفیت. افراسییاب و پییران مقیدم او را گرامیی       در نامه
 داشتند و به ترتیب دختران خود فرنگیس )فری گیس( و جریره را به او دادند.

ا در زنیدگی و میرگ   سیاووش در مفهوم اساطیری خویش، نماینده نابودی و رستاخیز است و بهیار و خیزان گییاه ر   
مصری و ادونیس فینیقی و  (Osiris)شود به تَمّوز  بابلی و اوزیریس  کند و از این حیث، شبیه می خویش مجسم می

یونانی. این هر سه، پروردگار روییدنی و باروری هستند و افسانه آنها کنایه از تناوب زندگی و مرگ است و میرگ و  
 ( 326: 1765)یاحقی ، « ری و جشن برگزار می شده است.رستاخیز آنان هر سه با مراسم سوگوا

هیای بسییار کهین     گناهی است. گمان می رود سیاوش در افسیانه  های ایرانی مظهر مظلومیت و بی سیاوش در افسانه 
دهد. مراسیم   آریایی مظهر گیاه و سرسبزی باشد و مرگ جانگداز او فرا رسیدن سرما و بر خاک افتادن گیاه را خبر می

شیود   های نه چندان دور رایج بوده، دلیلی بر ایین بیاور شیمرده میی     ص عزاداری سیاوشان یا سوَوشون که تا زمانخا
بریدنید و بیر درختیان نظیر کیرده       شد و زنان موهیای خیود را میی    مراسم نوحه برای سیاوش شب هنگام برگزار می

 ( 218:  1751آویختند.) ر.ک. متقدین ،  می
ان رپیهوین در واقع صورتی بر گرفته و به رنگ زرتشتی در آمده اسطوره بسیار کهن   میرگ  آید که داست چنین بر می

رود و در بهیار   و رستاخیز مقصوال  گیاهی باشد که در آن یک ایزد نگهبان مقصول هر پاییز به زیر زمین فیرو میی  
 شود. دوباره ظاهر می

یا سیاوخش است. این رسم بیشیتر در میاوراءالنهر    صور  مشهور دیگر این اسطوره در سنت ایرانی، افسانه سیاوش
شکت گرفته و تکامت یافته و در سغد و خوارزم به شکت یک سنت رسمی در آمده است. سیاوش در این نواحی، بیه  

شد. پیش از اسالم خاندان های فرمانروا بر سمرقند و بخارا و بعضیی دیگیر شیهرهای     عنوان فردی مقدس ستوده می
 خود را به سیاوش و پسر او کیخسرو می رساندند.  والیت سغد، نسب 

در حماسه فردوسی اسطوره مرگ و رستاخیز به دفعا  و پیوسته تکرار شده و مقور همه ماجراست. چنان که پییش  
از این جای دیگر نشان داده شد، در هر روایت شاهنامه مراحت اوج گیرنده داستان بین سه نست از مردانی تقسیم میی  

 یک دودمانی پادشاهی را بنا نهادند.شود که هر 
کنید. زییرا    های کم و بیش کامت، شکت نهای پییدا میی   طرح ترکیب داستان سیاوش با کنار هم چیدن همه این قسمت

های مهیم ایین اسیطوره، بایید همیه       های مختلف دارد. برای بررسی همة چهره وجود وی بسیار پیچیده است و جنبه
د مطالعه قرار گیرند یعنی باید سیامک یعنی همتیای حماسیی نخسیتین گیاو آفرییده،      های همانند او نیز مور شخصیت

آبتین، ایرج و اسفندیار را نیز به یاد داشته باشیم، که همگی جانشینان جوان تاج و تخت بودنید کیه بیی گنیاه کشیته      
نجا  یافته یا پس از  آسا از مرگ شدند و پسران ایشان یعنی هوشنگ، فریدون، منوچهر و بهمن که به صور  معجزه

 مرگ پدر زاده شده بودند، کین ایشان را ستاندند.
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سیاوش با دو مرد پیر درگیر می شود در نوبت اول با پدرش و در مرحله دوم بیا پیدرزنش. در هیر دو میورد جنیگ      
تبیدیت   بازد. اما در دراز مد  شکست او به پییروزی  ایشان بر سر قدر  و همچنین زن است. سیاوش هر دو بار می

 کند. شود و مرگ او را جاودانه می می
افراسیاب، دشمن سیاوش از نظر ساختاری معادل اهریمن در مقابله با کیومرث و ضقاک در جنگ با جمشید اسیت.  

های سختی را، هم در  شوند درست همانند اسفندیار. مرگ او بدبختی در مرگ سیاوش همه اجزاء طبیعت سوگوار می
گییرد )ر.ک.   در پیی خشیک سیالی همیه جیا را فیرا میی        شود. هفت سیال پیی   مردم موجب میطبیعت و هم در بین 
 (135-173: 1753کرانسنوولسکا، 

 آید:  در مینوی خرد، از سیاوش چنین ذکری به میان می
 (26: 1750)تفضلی، « از سیاوش این سودها بود، مانند زادن کیخسرو و ساختن گنگ دژ.»
را بیر سیر دییوان سیاخت و تیا آمیدن کیخسیرو متقیرک بیود کیخسیرو از آن            گنگ دژ،دژی است که سیاوش آن»

دزخواست که به زمین فرود آید و گنگ دز دارای هفت دیوار است که بنابر روایا  پهلیوی یکیی از سینگ، دومیین     
ده فوالد، سومین از تیشه، چهارمین سیمین، پنجمین زرین، ششمین کهربا و هفتمین از ییاقو  اسیت ... در آن چهیار   

توانند حکمران آن را یاری کنند ... پیانزده در   کوه و هفت رود قابت کشتیرانی، وجود دارد و هفت مرغ در آنند که می
دارد هر یکی به باالی پنجاه مرد. از دری تا در دیگر هفت صد فرسنگ اسیت و ییاقو  و زر وسییم و جیواهرا  و     

هزار پیرو خود در آن اقامیت دارنید و در پاییان جهیان بیه       های نیک در آن بسیار است. پشوتن گشتاسبان با خواسته
 (113همان: «)رساند. آیند و دین و پادشاهی را دوباره مستقر می ایرانشهر می

تن از یاوران سیوشانس، در آنجیا منتظیر ظهیور اوینید. بیه قیول        180سیاوش کنگ دژ را در خاک توران بنا کرد که 
پییش از   770مبدأ تاریخ آن سرزمین بوده که با احتساب کشیته شیدن دارا در   ابوریقان نزد خوارزمیان ورود سیاوش 

 ( 773: 1731پیش از میالدمی رسد. )ر.ک . اوشیدری ،  1710مسی ، تمدن خوارزم به 
ای کیه در ده سیالگی تمیام رمیوز سیوارکاری،       رستم پس از آنکه سیاوش را به زابت برد در تربیت او کوشید به گونه

انمردی را یاد گرفته بود. و بسیار مورد احترام و مقبت مردم زابت بود اخالق و کیردار نییک او بیه    شمشیرزنی و جو
زودی در سراسر ایران و حتی توران منتشر شد. کم کم مادرش خواستار دیدار او شد. رستم به همراه سییاوش عیازم   

دیدار سیاوش فراوان بود. در مسیر راه  رسیدند، ازدحام جمعیت برای پارس شدند و در این سفر، به هر شهری که می
سیاوش شخصی به نام بهزاد، رئیس ایلی بود که ایلش در مسیر عبور ایین شیاهزاده واقیع شیده بیود، بهیزاد مرکیب        

نیام گرفیت. اسیب مخصیوص     « شیبدیز بهیزاد  »ای به سیاوش تقدیم کرد این هدیه بهزاد، که بعدها به عنیوان   شایسته
مرگ سیاوش غایب شد و بعدها، فقط به کیخسرو رکاب داد. ولیی در پیارس فقیط     سیاوش شد که این اسب پس از

مادر سیاوش به استقبال نیامد، چون یک روز قبت از ورود سیاوش جان به جان آفرین تسلیم کرده بود. )ر.ک. انجوی 
 (372-376: 1767شیرازی، 

فهمید سییاوش در    است اسبی که زبان میهای اساطیری  اسب سیاوش از نوع رخش است. شبرنگ بهزاد از تبار اسب
کند. اسب راز تفویض خیود را بیه کیخسیرو تیا      کند و اسب را رها می لقظه مرگ، در گوش اسب، رازی را نجوا می

کنید. بیا دییدن     ای است که او را به جانیب کیخسیرو راهنمیایی میی     دارد. در وجودش نیروی شناسنده ها نگه می سال
 نمایاند. ا آرام ایستادن و رام ماندن خود را به شاه میکشد و ب کیخسرو، آهی سرد می

 یکی باد سرد از جگر برکشید نگه کرد بهزاد و کی را بدید                                  
 رکیب دراز و جناغ خدنگ بدید آن نشست سیاوش پلنگ                          
 که بد دست ننهاد پیشاز آن جا  همی داشت در آبخور پای خویش               
 ببویید و با زین سوی او شتافت چو کیخسرو او را به آرام یافت                    

 (230: 7،ج1733)فردوسی،
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 سیاه رنگی بهزاد، نشان اهریمنی و پلید بودن اسب نیست بلکه نشان سوگواری و سیاه پوشی بر مرگ سیاوش است.
 (376: 1752)ر.ک. موسوی، ...،  

فردوسی کاووس نمرد چرا که باید فرزندی از او به نام سیاوش به جهان می آمد تیا بیا میرگ آگاهانیه خیود      به زعم 
ثابت کند پیمان نگاه داشتن در کار شهریاری کرداری ضروری و بر حر است. و شهریاری  با پیمیان شیکنی سیازگار    

 اب ناپذیر خواهد بود.ندارد. ولی اگر شهریار پیمان شکند، جنگ و بیداد و ویرانی کشور اجتن
داشت زیرا که راضی بیه پیمیان شیکنی     رستم پیش از کشته شدن سیاوش، کاووس را از جنگ با افراسیاب برحذر می

دهید، بیه دلییت     نیست ولی به مقض اینکه سیاوش بی گناه کشته می شود، همیین رسیتم آرام و قیرار از دسیت میی     
 (138: 1732ر.ک. مسکوب، شکنی افراسیاب توران را نابود می کند. ) پیمان
درگیری درونی میان فرد و سرنوشت را در داستان سیاوش به چشم می خورد. سیاوش بر خالف سیهراب، از بیازی   »

می گویند. یعنیی پهلیوان دانسیته و    « آگاهی تراژیک»سرنوشت آگاه است و این همان چیزی است که در درام به آن 
دانید کیه او در تیوران و بیه دسیت       ار اوست میی رود. سییاوش از آغیاز میی    ای که در انتظ آگاهانه به استقبال فاجعه

داند فقط چگونگی این فاجعیه اسیت    آورد. آنچه او نمی افراسیاب کشته خواهد شد. و این مطلب را بارها به زبان می
ه کنید بیه ایین دلییت نیسیت کی       اما اینکه سیاوش با وجود آگاهی از سرنوشت خود کوششی برای رهایی خیود نمیی  

های نخستین انسان ارتبیاط   تواند به ایران بازگردد بلکه این موضوع با رسالت گیومرثی  او به عنوان یکی از نمونه نمی
دارد که رویش نوین زندگی از شهاد  اوست. و این همان رسالتی است که شیعیان دربیاره شیهید کیربال نییز بیدان      

 (160: 1751)خالقی مطلر، « اعتقاد دارند.
ای خردمند است که به سالمت از آتش )ور گرم( می گذرد و آتش داوری خردمند و داناست که بیر   طورهسیاوش اس
 خلیت سرد و سالمت گشت شود. همان گونه که بر ابراهیم پاکان سرد می

 (62)انبیا: « قلنا یا ناراً کونی برداً و سالماً علی ابراهیم»
 ا زود رسوا کندگنه کرده ر  مگر کاتش تیز پیدا کند             

 (737:  7، ج1733)فردوسی،   
 (372-320: 1752ای از ترکیب خرد و اسطوره در شاهنامه است.  )با تلخی ، موسوی، ...،  این زمان نشانه

گسلد در واقع دوستی دو جانبه شاه تیوران و شیاهزاده    سیاوش و افراسیاب دوست همند. گرسیوز این دوستی را می»
یابند گرسیوز با دروغ به حقیقتی کیه وجیود    شود و آنان تصور غلطی از یکدیگر می گرگون میایران توسط گرسیوز د

دارد هجوم نمی آورد بلکه با دروغ این حقیقت دوستانه را به واقعیتی دشیمنانه بیدل میی کنید دوسیتان را در وضیع       
آنکیه   رونید و در آخیر نییز بیی     ه خود میپندارند ب راند که می ای می نهد. گرسیوز آنان را در دایره بسته ای می دشمنانه

بدانند و بخواهند تیغ یکی بر گلوی دیگری است. توانایی اهریمنی این شخصیت شاهنامه در دروغ زیرکانه نیست در 
-121: 1781)مسیکوب،  « انید.  ای مقلوب راه یکدیگر را بسته ساختن وضعی دروغ است. که در آن دوستان در رابطه

120) 
ش، رستم در تعقیب شاه توران به چین و ماچین لشکر کشید و همه مرز توران و ختن را گرفت پس از شهاد  سیاو

گاه بیه   و بر تخت افراسیاب نشست و دارایی و غالمان او را به چنگ آورد و سپاه ایران را با غنایم توانگر ساخت. آن
طوس با فرمان و تخت و طوق به شهر  درنگ سرش را جدا کند. طوس فرمان داد اگر کسی نامی از افراسیاب ببرد بی

چاچ راهی شد و سغد و اسپیچاب به گودرز سپرده شد و فریبرز، فرزند شاه تاج زر را بیه غنیمیت گرفیت و عنیوان     
مهتری و خبر پادشاهی رستم در توران در همه جا منتشر شد، هدایا به سیمت دربیار او روان شید و همگیان اظهیار      

ر توران سلطنت کرد. تا سرانجام زواره با راهنمایی ترکان از شکارگاه سیاوش دییدن  بندگی کردند. رستم هفت سال د
نمود، یاد و خاطره او در دلش زنده شد و رستم را دوباره به گرفتن انتقام و غار  بیشتر توران تقرییک کیرد. )ر.ک.   

 : بیست و دو(1735دبیرسیاقی، 
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 پاتروکل
Patrocle–  پاتروکت ، بنا بنقت ایلیاد ، دوست آشیت می باشد . وی پسرMenoetis  و منوتیوس خود پسرEgine 

، نتیجه اژین مقسوب می  Eaqueو پدر بزرگ خود  Peleeبود و بنابراین با آشیت که از طرف پدر خود  Actorو 
 شد ، رابطه خویشی داشت .

ولی به تسالی آمده در دربار پله بسر برد . میگویند یک روز کیه   بود Oponteپاتروکت ، از طرف پدر ، از لوکریهای 
( پسر آمفی داماس بود ، خشمگین شیده او را  Clisonymos)یا Clitonymosوی مشغول قاب بازی با رفیر خود 

کشت و بنابراین ناچار جالی وطن کرده بنزد پله رفت و پله او را بمصاحبت پسر خود آشیت گماشت . او نییز ماننید   
 آشیت پرورش یافت و فن طبابت را ، مانند وی آموخت . 

، بیرای مسیافر     Tyndareبنا به روایتی او هم از خواستگاران هلن بوده ولی احتیاجی به ادای سوگند ، در حضور 
با آشیت به تروا ، نداشت . دوستی پاتروکت و آشیت ، ضرب المثت بود و رابطیه بسییار نزدیکیی آنهیا را بیه هیم میی        

جنگید و بیه کمیک دیومید ،     Telepheت . در موقع پیاده شدن در میزی پاتروکت همراه دوست خود بود و با پیوس
را از میدان جنگ بیرون برد . خود او نیز بر اثر اصابت تیری مجیروح شید ولیی آشییت او را      Thersandrosجسد 

 معالجه کرد .
های دوری، نه فقیط در ایلییاد، کارهیای مهمیی بیوی       وی شجاعت های زیادی در مقابت تروا نشان داد و در منظومه

منسوب است. او بود که فی المثت، لیکائون، پسر پریام را که بوسیله آشیت اسر شده بود، در لمنوس بفیروش رسیانید.   
را دراختیار منادیان آگاممنون گذاشت و در موقع مأمورییت فرمانیدهان   Briseisدر ایلیاد ، مکرر از او یاد شده . وی 

ر نزد آشیت ، وی در حضور دوست خود بود . بعدها هنگامی که مشکالتی برای یونانییان پییش آمید وی از طیرف     د
رفت . در آنجا وی بمراقبت از اوری پیلیوس کیه مجیروح شیده بیود پرداخیت و در       Vestorآشیت به مأموریت نزد 

ر کرد که در جنگ شیرکت کنید و ییا    مراجعت وضع بقرانی اردوی آکئی را برای آشیت شرح داد . وی به آشیت اصرا
آنکه به او اجازه دهد با میرمیدون ها ، به جبهه برود . آشیت به وی اجازه داد که سالح مخصیوص وی را برگفتیه در   

 جنگ شرکت جوید . وی کشتار خونینی از مردم تروا کرد . 
یله آپولون متوقیف شید. میع ذلیک وی     در حالی که سپاهیان تروا قصد فرار داشتند و او در صدد تعقیب آنها بود بوس

Cebrion راننده ارابه هکتور را هم کشت ، ولی بزودی ، با کمک آپولون ، هکتور او را بخاک انداخت . در اطراف ،
جنازه پاتروکت و بر سر تصرف سالح او که به دست دشمن افتاده بود )سالح الهی آشیت( جنگ سختی میان یونانییان  

آشیت خبر مرگ دوست خود را به وسیله آنتی لیوک پسیر نسیتور دریافیت . آشییت متیأثر و        و اهالی تروا درگرفت .
اندوهگین ، بدون سالح ، در خونین ترین لقظا  قتال وارد معرکه شد و چنان فریادی برکشید ، که جنگجویان تروا 

 ، از ترس گریختند و جنازه را رها کردند  
فراموش کرده بود ، به هیچ چیز ، جز انتقام خون پاتروکت نمی اندیشیید .  آشیت ، که کینه خود را نسبت به آگاممنون 

شرح تشییع جنازه پاتروکت و مرگ هکتور ، به تفصیت در اواخر ایلیاد ضبط اسیت . ایین عیزاداری و مراسیم تشیییع      
اسیر شیده   مخصوصاً از آن جهت اهمیت داشت ، که دوازده جوان تروایی ، که به وسیله آشیت در سواحت اسکاماندر

بودند ، در ضمن آن قربانی شدند و در مسابقاتی که انجام گرفت همه فرماندهان یونانی شرکت جسیتند .آشییت ، در   
مقلی که جسد او سوزانده شد ، مقبره ای به افتخار وی برپا کرد .بعدها ، پس از مرگ آشیت ، خاکسترهای جسید او  

 (652:  3، ج  3876تلخی  گریمال، ... ،  هم ، به خاکستر جنازه پاتروکت ملقر شد . ) با
وقتی آخیلوس در سال آخر جنگ ، به عنوان اعتراض به آگاممنون از جنگ کناره گرفت ، پاتروکیت هیم کیه معیاون     

بود کناره گیری کرد اما وقتی که شکست لشکر یونان را دید ، طاقیت نییاورد زره جیاودانی    « مورمیدون»فرمانده سپاه
» رفت و به مبارزه پرداخت ولی چون نصیقت آخیلوس را گوش نکرد و به اردوگاه باز نگشت آخیلوس را عاریت گ
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زخمی بیه او زد و هکتیور   « ائوفوربوس»را کشت و به سوی برج وباروی تروا پیش رفت . در این هنگام « سارپدون 
 با نیزه او را کشت .

 (128:  1752)ر.ک.گرانت ،...، 
این دو یار وفادار در جزیره سفید ، جایگاه اساطیری و بهشیتی پهلوانیان یکیدیگر را    در نهایت پاتروکت و آخیلوس ، 

 (138:  1757باز یافتند و پس از مرگ به زندگی حماسی و جاوید خود ادامه دادند. )ر.ک.ژوئت ، 
 

 وجوه استراک و افتراق سیاوش و پاتروکل
 الف( وجوه اشتراک

 فراوان به عمت می آید:پس از مرگ هر دو پهلوان ناله و زاری  -1
 که شد روزگار سیاوش تباه  چو آگاهی آمد بکاووس شاه                 » 

 جدا کرد ساالر آن انجمن ...  بکردار مرغان سرش را زتن                   
 بخاک اندر آمد زتخت بلند  برو جامه بدرید و رخ را بکند                
 بدان سوگ بسته بزاری میان  برفتند با مویه ایرانیان                            
 زبان از سیاوش پر از یاد کرد  همه دیده پر خون و رخساره زرد            
 چو شاپور و فرهاد و رهام شیر  چو طوس و چو گودرز و گیو دلیر           
 همه خاک بر سر به جای کاله ...  همه جامه کرده کبود و سیاه                    
 ز زابت بزاری برآمد خروش  تهمتم چو بشنید زو رفت هوش              
 «همی ریخت خاک از بر شاخ و یال  بچنگال رخساره بخشود زال                   

 (725: 7، ج1733)فردوسی،  
 مویه و زاری آخیلوس پس از شنیدن خبر مرگ پاتروکت:

ن تیره ترین دردها چشمان آخیلوس را آشفته کرد. خاکستر سیاه و سیوزان را در دسیت گرفیت و    بشنیدن این سخنا»
آنرا بر روی سر پاشید، پیشانی زیبا و جامه های آسمانی خود را بدان آلیود، در خیاک خفیت و جایگیاه درازی را از     

 قامت بلند خود پوشاند.
، گفتار نوامیدی شدند، هوا را از فریادهای خود پیر کردنید،   زنان برده که ارزندگی وی و پاتروکت بدست آورده بودند

خود را بیرون از سراپرده ها گرد آن پهلوان انداختند، بر سینه خود زدند و بی هیوش افتادنید، در همیان دم آنتیلیوک     
 سیلی از اشک می ریخت و از دل بخشنده خود آههای بلند می کشید، دستهای آخیلوس را گرفته بیود و میی ترسیید   

 (860: 1738)هومر، « که آهنینه خود را بردارد و زندگی را بدرود گوید.
پس از مرگ سیاوش، رستم انتقام سختی از توران می گیرد و پس از مرگ پاتروکت، آخیلوس تروا را وییران میی    -3
 کند.
 بپیش اندرون اختر کاویان  ببستند گردان ایران میان                        »

 زگردان شمشیر زن کابلی  تم زابلی                   گزین کرد پس رس
 ده و دوهزار از یالن انجمن  زایران و از بیشه نارون                         
 که فرزند گو بود دو ساالر نو  سپه را فرامرز بد پیشرو                          
 برندیدزدشمن کسی را بره   همی رفت تا مرز توران رسید                 
 که با لشکر و گنج و با آب بود  درآن مرز شاه سپیجاب بود                    
 دلیر و سپه تاز و روشن روان ...  ورازاد بود نام آن پهلوان                         

 از نام و نشان فرامرز می پرسد. و فرامرز خود را اینگونه معرفی می کند:« ورازاد»
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 منم بار آن خسروانی درخت              بخت                  فرامرز گفت ای گو شور
 چو خشم آورد پیت بیجان شود  که از نام اوشیر پیچان شود                     
 چرا کرد باید همی نام یاد  مرا با تو بدگوهر دیو زاد                       
 کینه خواه او بس است که اندر جهان  گو پیلتن با سپاه از پس است                   
 ببست و بیامد چو شیر ژیان    بکین سیاوش کمر بر میان                     

 (200: 7،ج1733 فردوسی،)
پس در طی نبردی، فرامرز ورازاد را می کشد و رستم از پس فرامرز می رسد. پس از جنگ هیای متیوالی در نهاییت،    

 افراسیاب کشته می شود.
 

 آخیلوس با مردم تروا:برگزیده ای از مبارزه 
شمشیر بدست، چون خدایی خود را به رود افکند، در اندیشه کشتاری شوم بود، در میان خیزابه ها گرداگیرد خیود   » 

بهمه جا می زد، ناله های گرفته از سینه بدبختانی که آهنینه اش بایشان می خورد برمیی آمید و خیون خیزابیه هیا را      
در میان خیزابه ها در کرانه های پرخم و پییچ رود در پیی پناهگیاهی میی گشیتند.      سرخ کرد ... مردم سراسیمه تروا، 

سرانجام آخیلوس از کشتار درآمد، دوازده تن از مردم تروا را که پایه ای بلند داشتند برگزید تیا خونشیان را بیر سیر     
 (635: 1738)هومر، « گور پاتروکت بریزد.

 ور را از پا درآورد.سرانجام آخیلوس به انتقام خون پاتروکت، هکت
هر دو پهلوان پس از مرگ، به خواب پهلوانان می روند و به نوعی ارتباط خود را با یاران خود حفیظ میی کننید،     -7

 سیاوش به خواب طوس می رود و پاتروکت به خواب آخیلوس.
 در شبی تیره، سیاوش خورشید روی، خندان به خواب طوس دل شکسته می آید:»

 بخواب اندر آمد گه زخم کوس   یمار طوس                   شبی داغ دل پر زت
 که رخشنده شمعی بر آمد زآب  چنان دید روشن روانش بخواب                
 سیاوش برآن تخت بر فرّ و تاج                     بر شمع رخشان یکی تخت عاج             
 سوی طوس کردی چو خورشید روی               لبان پر زخنده زبان چرب گوی              
 که پیروزگر باشی از کار زار   که ایرانیانرا هم ایدر بدار                       
 که ایدر یکی گلستانست نو   بگو در زیان هیچ غمگین مشو                 
 چه دانیم کین باده تا کی خوریم   بریز گت اندر همی می خوریم               

 ز درد و غمان گشته آزاد دل   ر آمد شده شاد دل                زخواب اند
 یکی خواب دیدم بروشن روان                به گودرز گفت ای جهان پهلوان             
 «بیاید بر ما زمان تا زمان   نگه کن که رستم چو باد دمان                 

 (200:  7،ج1733)فردوسی، 
 واب می بیند:آخیلوس، پاتروکت را به خ

خوابی که رنجهای ما را می زداید، او را فرا گرفت، بخارهای گوارای خود را گرداگرد این پهلوان فرود آورد، که از » 
خستگی که در پر گشودن در پی هکتور گرداگرد ایلیون بر خود هموار کرده بیود از پیا در آمیده بیود: ناگهیان روان      

خود او بود، سیمایش، قامت بلندش، نگاه های دلدوزش، بانیگ دالرامیش و    پاتروکت بدبخت در برابرش پدیدار شد،
 جامه هایش.

بر سر آن جنگجوی خم شد و گفت: ای آخیلوس، تو خفته ای، و می توانی مرا از یاد ببری تا زنده بودم مهربانی تیرا  
کن تا بدوزخ برسیم  روان هیای   در می یافتم  چون مرده ام می بینم که از  دردهای من باکی نداری. بشتاب مرا کفن 
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هیای بسییار    کنند و هیچ نمی گذارند. از رود بگیذرم بیهیوده گرداگیرد دروازه    رنگ باخته  شبقهایی مرا از ان دور می
 (650: 1738)هومر، « بزرگ جایگاه هادس سرگردانم

 
 ب( وجوه افتراق 

کشد. در مورد پاتروکیت   ظالم سیاوش را می افراسیاب همان کسی است که سیاوش به او پناه می برد ولی این شاه -1
کنند و احترام خاصی قائت میی   وضعیت این گونه نیست. خانوادة آشیت تا آخرین لقظه زندگی به پاتروکت مقبت می

 گیرد. شوند و حتی پس از مرگ او نیز، پهلوان اول یونان به خاطر او از تروانیان انتقام سختی می
 چنان روز بانان مردم کشان                همی تا ختندش پیاده کشان    »

 که ای برتر از گردش روزگار  سیاوش بنالید با کردگار                         
 چو خورشید تا بنده بر انجمن  یکی شاخ پیدا کن از تخم من                
 کند تازه در کشور آیین خویش ...  که خواهد از این دشمنان کین خویش        
 گروی زره بستد از بهر خون  زگرسیوز آن خنجر آبگون                     
 نه شرم آمدش زان سپهبد نه باک  بیفکند پیت ژیان را بخاک                      
 جدا کرد زان سرو سیمین سرش  یکی تخت بنهاد زرین برش                   
 ره برد و کردش نگونگروی ز  بجایی که فرموده بد تشت خون              
 برآمد بپوشید خورشید و ماه  یکی باد با تیره گردی سیاه                     
 «گرفتند نفرین همه بر گروی  همی یکدیگر را ندیدند روی                 

 (752:  7،ج1733)فردوسی،
 روان پاتروکت، در رویای آخیلوس از مقبت های او قدردانی می کند.

مهربانی تو را در می یافتم، چون مرده ام می بینم که از دردهای من باکی نداری، بشتاب میرا کفین کین     تا زنده بودم»
 (650: 1738)هومر، « تا بدوزخ برسم

سیاوش برای رستم در حکم فرزند اوست، رسیتم او را میی پرورانید ولیی پاتروکیت چنیین رابطیه ای بیا آشییت           -3
 )آخیلوس( ندارد.

 جهانجوی گرد پسندیده را  ده را                  برستم سپردش دل و دی»
 نشستنگهش ساخت در گلستان  تهمتن ببردش بزابلستان                         
 عنان و رکیب و چه و چون و چند  سواری و تیر و کمان و کمند                 
 همان باز و شاه و کار شکار  نشستن گه مجلس و میگسار                   

 سخن گفتن رزم و راندن سپاه  اد و زبیداد و تخت و کاله                 زد
 بسی رنج برداشت  و آمد ببر  هنرها بیاموختش سر بسر                      
 «بماننداو کس نبود از همان  سیاوش چنان شد که اندر جهان              

 (710: 7،ج1733 فردوسی،)
است. و تأثیر به سزایی روی این پهلوان دارد. ولی رابطه سیاوش و رستم این گونه پاتروکت طرف مشور  آشیت  -7

 نیست. سیاوش طرف مشور  رستم مقسوب نمی شود.
 آخیلوس در زاری برای مرگ پاتروکت به این نکته اشاره دارد:

ای گرامی ترین دوستان مین،  یادگاری درد انگیز باز از ته دلش ناله های دیگر برآورد. فریاد برآورد: ای تیره بخت، » 
این تویی که آن همه با من یار بودی، می شتافتی خوراکی را در سراپرده ام برای من بیاوری. هنگامی که مردم آخایی 
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می دویدند جنگی هراس انگیز بکنند امروز که زخم تو را از هم گسسته است، تو برین بسیتر میرگ خفتیه ای، هییچ     
 (823: 1738)هومر، « شد.خوراکی بلب من نزدیک نخواهد 

پاتروکت از فرمان آخیلوس سرپیچی می کند و هشدار او را نادیده می گیرد و این عامت مرگ اوست ولی سیاوش  -2
 شود. هیچ نافرمانی در مقابت رستم و حتی افراسیاب انجام نمی دهد بلکه قربانی توطئه و حساد  گرسیوز می

 سفارش آخیلوس به پاتروکت:
اهی پیروزمندی نمایانی را بهره مردم آخائی بکنم و آن زیباروی گرفتار را با پیشکشهای باشیکوه، بیرای   اگر می خو» 

من بیاورند، دشمن را بران و همان دم به سراپرده من بیا. اگر هم زئوس یار پردلی تو باشد، بدان دل مبند که بیی مین   
که بر ننگ من بیفزایی. چون از پیروزی خود مست شیدی  با مردم تروا کار زار کنی، از تو جزین ساخته نخواهند بود 

و تا دور دست کشتار کردی، دیگر سپاهیان خود را تا پای دیوارهای ایلیون مبر: از آن بترس کیه یکیی از خیدایان از    
 (222: 1738)هومر، « باالی اولمپ بزیان تو فرود آید.

 ران بد آمد برویکه ما را زای   چنین گفت گرسیوز کینه جوی               » 
 که از ننگ ما را بخوی درنشاند  یکی مرد را شاه زایران بخواند                  
 که بودند گردان پرخاشجوی   دوشیر ژیان چون دموی و گروی             
 به چنگال ناپاک تن یک سوار   چنین زار و بیکار گشتند و خوار             
 نه سر بینم این کار رانه بن  سرانجام ازین بگذراند سخن                   
 نرفت اندران جوی جز تیره آب ...  چنین تا بدرگاه افراسیاب                       
 نشستند و جستند هرگونه رای  زبیگانه پردخته کردند جای                      
 سیاوش جز آن دارد آیین و کار     بدو گفت گرسیوز ای شهریار                
 نهانی به نزدیک او چند گاه   فرستاده آمد زکاووس شاه                      
 همی یاد کاووس گیرد بجام   زروم و زچین نیزش آمد پیام                  
 بپیچد ازو یک زمان جان شاه  برو انجمن شد فراوان سپاه                      

 زگیتی بایرج نکردی ستم   نگشتی دژم                      اگر تور را دل
 بدل یک ز دیگر گرفته شتاب   دو کشور یکی آتش و دیگر آب              
 همی باد را در نهفت آوری   تو خواهی کشان خیره جفت آوری         
 «مرا زشت نامی بدی در جهان   اگر کردمی بر تو این بدنهان                   

 
 (  732: 7، ج1733)فردوسی، 

 
 گیرینتیجه

باشند.در شاهنامه شود و زیر بنای این حماسهها، اسطوره ها میهای آنان توصیف میدر حماسه ها پهلوانان و دالوری
نشیاندو رسیتم را بیه    فردوسی نقش حماسی سیاوش قابت توجه است . مرگ ناجوانمردانه او ایرانیان را به سوگ میی 

دارد. در ایلیاد مرگ پاتروکت که به یاری سپاه یونان شتافته و توسط هکتورکشته شده بود  خشم آشییت را  انتقام وا می
گیرد. این هر دو جوانمرد به عنوان شهیدان حماسی شاهنامه و ایلیاد برای انگیزد و او انتقام سختی از هکتور میبر می

قابیت   بعد از مرگ این دو پهلیوان بیرای آنیان سیوگواری    روند. ای به شمار میهای ویژهمردم هر دو کشور شخصیت
دهند. میرگ هیر دو سرنوشیت شیومی بیرای طیرف مقابیت دارد        گیرد و مردم ناله و زاری سر میتوجهی صور  می

شود و پس از مرگ پاتروکیت، بیا مشیارکت آشییت در جنیگ، تیروا       افراسیاب قاتت سیاوش با حمله ایرانیان نابود می
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نکته مهم اینجاست که سیاوش شاهزاده شهید شاهنامه است و درضمن پهلوانی حماسی است ولیی   کند. اماسقوط می
 پاتروکت به عنوان پهلوان برجسته یونان است که همراه با آشیت وارد کارزار شده است.
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