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  ∗)پس از اسالم(سياوش در تاريخ داستاني ايران 

  
  دكتر ذوالفقار عالمي                                                                               

   دانشگاه الزهرااستاديارزبان وادبيات فارسي
  ∗  نسرين شكيبي ممتاز                                                                      

  چكيده
.  ترين شخصيتهاي شاهنامه ـ سياوش ـ است يمقاله دربارة يكي از مهمترين و محور اين

داستان اندوهناك سرگذشت سياوش بخش مهمي از شاهنامه را به خود اختصاص داده 
. اي كه تأثير آن بر حوادث و داستانهاي بعدي شاهنامه انكار نشدني است به گونه

ردوسي توان به قطع اذعان كرد كه زيباترين و گيراترين داستان شاهنامه است كه ف مي
  .است براساس اصول تراژدي و داستان نويسي آن را به رشته تحرير درآورده

ردپاي . است در اين نوشتار به بررسي نقش آيينها در داستان سياوش پرداخته شده
بسياري از آيينهاي كهن در داستان قابل تشخيص است كه استاد سخن بخوبي از عهده 

است؛ آيينهايي كه تا به حال  ماندگار برآمدهاداي معناي آن در قالب تراژدي جذاب و 
نيز در قالب رسوم و سنتهاي نوروزي مانند حاجي فيروز و سوگ سياوش در جامعه 

سياوش نه تنها شخصيتي اساطيري بلكه شخصيتي ديني است كه در . جريان دارد
  . است به وي اشاره شده... بسياري از متون ديني كهن مانند اوستا و بندهشن و 

: كند در حد امكان به بررسي آيينهاي مرتبط با سياوش وهش پيش رو سعي ميپژ
و ارتباط سياوش با خداي شهيدشونده نباتي در تمدن » سوگ سياوش«، »حاجي فيروز«

  .بپردازد) دموزي(النهرين  بين
   تاريخ داستاني ايران، سياوش، سودابه، افراسياب، كاووس :كليد واژه

                                                 
  1386 /2/10 :                 تاريخ پذيرش 4/2/1386:   تاريخ دريافت 

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهراء ∗
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فردوسي در . انگيزترين داستانهاي شاهنامه است اترين و غمداستان سياوش يكي از زيب
زندگي انسان آزاد و مختاري است كه براي رعايت مصالح  كنندة اين تراژدي روايت

. شود اجتماعي و مسائل اخالقي، همواره در برابر تقديري قدرتمندتر از خود تسيلم مي
انه در برابر مرگي ناخواسته، گردن تواند از چنبر اين تسليم بگريزد، آگاه او با اينكه مي

سياوش، چهره شريف و . نهد تا خوبيها و ارزشهاي انساني را به منصة ظهور برساند مي
آسماني شاهنامه است كه از پدري ايراني و مادري توراني و با طالعي نحس و 

  . آيد سرنوشتي شوم به دنيا مي
و توران، همواره سياوش مصلحتهاي اجتماعي و مقاصد سياسي در دو جبهة ايران 

او با سرنوشتي از پيش . برند را در مسير نوعي تسليم و سرسپردگي محض پيش مي
شناسان و منجمان دربار كاووس، ستارة بختش را  ستاره. آيد شده و مقدر به دنيا مي تعيين

كنند و او تا هنگام مرگ در مسير اين  بيني مي اش را تيره و تار پيش آشفته و آينده
  . كند بيني حركت مي پيش

سياوش به نوعي قرباني سرنوشتي است كه خود نيز به تيرگي و تاريكي آن آگاهي 
. دهد گونه تالشي براي تغيير و يا از بين بردن آن انجام نمي به همين دليل هيچ. دارد

براي او همة جهان و جهانيان به منزلة دست افزاراني هستندكه او را به سوي مرگ 
  . دهند سوق مي

 تسليم در سياوش، همواره نوعي خرد و تدبير قابل تحسين در  با وجود غلبه روحية
او شاهزادة عاقل و خردمندي است كه پيوسته راه . شخصيت او نمودار و مشهود است

در واقع، ترك دربار . كند پويد و به فرمان عقل استوار خويش عمل مي خردورزي مي
ياب، انتخاب تواران براي زندگي و حتي ازدواج با ناپاك پدر، گرفتن گروگان از افراس
با توجه به اين . هاي آشكار خردمندي اوست جريره و فرنگيس، همه از نشانه

 ظهور و حضور سياوش تنها به محيط شاهنامه محدود و محصور  ويژگيهاست كه حوزة
نامه تأليف توان در متوني كه قبل از نظم شاه روايت زندگي اين شاهزاده را مي. شود نمي

اي  اما فردوسي داستان زندگي و سرگذشت او را به گونه. شده است نيز مشاهده كرد
اي در آن رعايت كرده است كه خواننده در طول  پرورده و معيارهاي حماسي را به گونه

گردد و اشخاص و رويدادها را  داستان همواره با نوعي هماهنگي و انسجام رو به رو مي
توان شاهنامه را بهترين و  رو مي از اين. زند المركز به هم گره مياي متحد در دايره

  اي است كه كاملترين بستر براي رشد و تعالي زندگي سياوش دانست و اين مسأله، نكته
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  . شود  در هيچ يك از متون پيش و پس از شاهنامه ديده نمي
 يافت كه در آنها توان در ميان متون تاريخ داستاني ايران پس از اسالم، كتابهايي مي

» تاريخ ثعالبي«هايي از زندگي سياوش اشاره شده اما هيچ كدام از آنها به جز  به گوشه
كليت زندگي او را بازگو نكرده است؛ لذا از آنجا كه روايت فردوسي در اذهان جاي 
گرفته است و همگان با آن آشنا هستند به عنوان مركز، محور و حلقة ارتباط بين متون 

  . رفته استقرار گ
به » تاريخ بخارا«و » تاريخ بلعمي«، »الطوال اخبار«برخي از متون مورد نظر همچون 

از اين .  بعد از نظم شاهنامه متعلق است دوره پيش از نظم شاهنامه و ساير متون به دورة
دهد كه در خور توجه است؛ به عنوان   آنها با يكديگر نتايجي به دست مي رو مقايسة
اشاره كرد كه در هيچ يك از متون مورد » جريره و فرود«ان به ماجراي تو مثال مي

كه تنها در تاريخ » مادر سياوش«مراجعه، مطلبي دربارة آن گزارش نشده است و يا 
اشاره كرد » سودابه«در برابر اينان بايد به . حضوري كوتاه دارد» تاريخ گزيده«ثعالبي و 

 كه در جادوگري مهارت دارد و مهمترين كه در همة متون به عنون زني مطرح است
  . رود عامل شهادت سياوش به شمار مي

توان  ترين شخصيتهاي شاهنامه است و حتي مي از آنجا كه سياوش يكي از برجسته
 شاهنامه تلقي كرد، كتابها و مقاالت  ترين چهرة از جهاتي او را مهمترين و استثنايي

اثر » سوگ سياوش«توان به  از ميان آنها ميارزشمندي دربارة وي نوشته شده است كه 
حماسه ايران، يادماني از «، »مصطفي رحيمي«اثر » سياوش بر آتش«، »شاهرخ مسكوب«

نوشته » نظري دربارة هويت مادر سياوش«، »جليل دوستخواه«اثر » ها فراسوي هزاره
ون اشاره كرد؛ اما تاكنون شخصيت و سرگذشت وي در مت... و» جالل خالقي مطلق«

  . تاريخ داستاني ايران بررسي نشده است
در اين پژوهش، سياوش در تاريخ داستاني ايران تا قرن هفتم، كه شامل كتابهاي 

  .  داستاني ايران است، بررسي شده است–متعدد و حماسي در زمينة متون تاريخي 
دخت مهين «الزم به ذكر است كه نگارنده بر آن بوده تا به تمامي منابعي كه مرحوم 

مورد استفاده قرار داده »  حماسي ايران–فرهنگ اساطيري  « در كتاب ارزندة» صديقيان
ملوك  سني«، »تاريخ يعقوبي«است، مراجعه نمايد، لذا در اين گذار با كتابهايي همچون 

رو شد كه با وجود پرداختن به تاريخ  روبه» مسالك و ممالك«و » االرض و االنبيا
  . اند  از سياوش نبردهپادشاهان ايران، نامي 
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هاي گوناگون مورد بررسي قرار گيرند  توانند از جنبه اگرچه هر كدام از اين متون مي
. اند در اين نوشتار به عنوان متون منثوري تلقي گرديده كه به داستان سياوش پرداخته

هدف از پيگيري اين داستان در متون مختلف نيز به دست آوردن وجوه افتراق و 
داستان سياوش در اين متون با توجه به ترتيب . اين متون با شاهنامه استاشتراك 

  . تاريخي و زماني آنها بررسي شده است
  

  ) روايت كاليستنس دروغين(اسكندرنامه 
 قبل از ميالد مربوط است كه به ذكر فتوحات و وقايع دوران 387 -357اين كتاب به 

رسد كه نام آن  يهاي خود به شهري مياسكندر در پي كشورگشاي. اسكندر پرداخته است
گويد اينجا شهري  كند و مردي به او مي از مردم در مورد نام شهر سؤال مي. داند را نمي

  . گويند مي» سياوش گرد«است كه سياوش به دست خود ساخته است و آن را 
 اين شهر را سياوش گرد خوانند و اين شهر را سياوش بنا كرد پسر كاووس: مرد گفت

او را در اين جايگاه كشتند و گورش بر آن جانب شهر است و آنجا خون او همي  و
سر به سجود . چون شاه اسكندر اين احوال بشنيد، آب از ديده او رون گشت. جوشد

همان ساعت بر نشست و برفت تا آنجا كه . نهاد و شكر باري كرد كه بدان جا رسيد
. بر سر خاك او رفت. هشت استچون آنجا رسيد، پنداشت كه ب. گور سياوش بود
جوشيد و در ميان آن خون گرم، گياهي برآمده  خون تازه ديد كه مي. خاك او سرخ بود

بود سبز و جماعتي مردم آنجا جمع آمده بودند و شاه آنچه به اخبار شنيده بود به چشم 
  ).243، ص1342افشار، (خويش ديد 

 با روايت فردوسي در مورد شهر در اين كتاب، كه پيش از شاهنامه تأليف شده است
و همچنين گياهي كه پس از مرگ از خون او » سياوش گرد«ساختة سياوش موسوم به 

  : رويد، تفاوتي وجود ندارد مي
 زخاكي كه خون سياوش بخورد
 نگاريد بر برگها چهر او
 به دي مه نشان بهاران بدي

  

 به ابر اندر آمد درختي ز گرد  
 وهمي بوي مشك آمد از مهر ا
 پرستشگه سوگواران بدي

  

  )459، ص3شاهنامه، ج(                     
  

  ابوحنيفه احمد بن داوود دينوري : اخبار الطوال
   نويسنده ذيل .يكي از مهمترين منابع تاريخي در مورد ايران باستان است كتاب   اين
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 كاووس به ذكر ماجراي سياوش پرداخته است كه با روايت فردوسي چند  داستان
  : عمده داردوت تفا

دليل  نخست اينكه در اين روايت از سودابه نامي به ميان نيامده و تنها به بدگماني بي
دوم اينكه فرنگيس بدون ذكر نام و تنها با . كاووس نسبت به سياوش اشاره شده است

. عنوان دختر پادشاه توران آمده عالوه بر اين از جريره و فرود نيز نام برده نشده است
براي . آمده است» برايان«، وزير خردمند افراسياب نيز در اين متن به صورت »نپيرا«

  : اي از متن دينوري قابل ذكر است ذكر تفاوتهاي ياد شده خالصه
اين پادشاه نسبت به . گويند در دوران ابرهه، پسر ملطاط، شهريار ايران كيكاووس بود

با پيروزمندي و خصال ستوده به زبردستان سختگير و دربارة زيردستان مهربان بود و 
برد تا زماني كه گمراه و مغرور گرديد و آهنگ صعود به آسمانها كرد و او همان  سر مي

كيكاووس درباره يگانه فرزندش بدگمان شد و آهنگ . صاحب تابوت و كركسهاست
پادشاه مزبور، . سياوش گريخت و به پادشاه تركستان پناهنده شد. كشتن وي را نمود

 را پس از آزمايش و پس از آگاهي بر عقل و فرهنگ و دليري و جوانمردي به سياوش
مقامي شايسته برگزيد و زمام امور كشور بدو سپرد و كسان و نزديكان شاه بر سياوش 

هايي برايش  پس دسيسه. حسد بردند و ترسيدند مبادا امر پادشاهي را از كف آنها بربايد
 همسر سياوش بود و  دختر پادشاه،. ن به كشتن او دادترتيب دادند تا اينكه پادشاه فرما

از اين رو پاشاه دستور داد تا شكم دختر را نيز بشكافند . از او فرزندي در شكم داشت
نام داشت به شفاعت برخاست و از » برايان«وزيرش كه . و طفل را به قتل برسانند

ه درخواست وزير را پذيرفت پادشا. گناهش آزار نرساند پادشاه تقاضا كرد تا به دختر بي
دختر . و دختر را به او سپرد به شرطي كه فرزندش را پس از والدت به قتل برسانند

نزد وزير بماند تا پسري بزاييد و او همان كيخروست كه پس از وي پادشاه شد 
  ).14-13صص : 1364دينوري، (

نامه، افراسياب در شاه. شود در اين روايت، اختالفهايي با روايت فردوسي ديده مي
خواهد كه كودك را به قتل برساند بلكه پس از به دنيا آمدن فرزند و در  از پيران نمي

رود و كيخسرو عمداً در پاسخ به  حالي كه مشغول چوپاني است به ديدن او مي
دهد تا گمان  سر و ته مي رود و به او جوابهاي بي سؤالهاي افراسياب به بيراهه مي

  :  شاه خطور كندديوانگي او به ذهن
 بدو گفت كاي يادگار مهان
 كه تاج سر شهرياران تويي

 پسنديده و ناسپرده جهان  
 كه گويد كه پور شبانان تويي
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 شبان نيست از گوهر تو كسي
  

 وز اين داستان هست با من بسي
  

  )457، ص 3ج(                    
  ابوبكر محمد بن جعفر نرشخي : تاريخ بخارا

مزمان با شاهنامه ابومنصوري تأليف گرديده، رواياتي درباره در تاريخ بخارا، كه ه
اي از ادامه سنتهاي باستاني در آن سالهاست و محيط نظم  سياوش هست كه چون نشانه

  : كنيم كند، آن را عينا نقل مي شاهنامه را روشن مي
ت و افراسياب او را بكش... بود پس سياوش اين حصار بخارا بنا كرد و بيشتر آنجاي مي

فروشان و آن  و هم در اين حصار، بدان موضع كه از در شرقي اندر آيي، اندرون در كاه
سبب آن جاي را  بدينرا دروازه غوريان خوانند، او را آنجا دفن كردند و مغان بخارا 

عزيز دارند و هر سالي هر مردي آنجا يكي خروس برد، كشتند، پيش از آفتاب بر آمدن 
هاست؛ چنانكه در همه واليتها  را در كشتن سياوش نوحهو مردمان بخارا . نوروز

گويند و قواالن آن را گريستن  اند و مي معروف است و مطربان آن را سرود ساخته
  ).186 -185صص : 1351نرشخي، ( و اين سخن زيادت سه هزار سال استخوانند 

 سند ترين توان به عنوان قديمي روايت تاريخ بخارا در مورد سوگ سياوش را مي
نويسنده معتقد است كه قبر سياوش در . تاريخي در اين باره مورد استناد قرار داد

  : نويسد بخاراست و به نقل از كاشغري مي
روند كه احتماالً سياوش در آنجا كشته شده  پرستان، هر سال در بخارا به محلي مي آتش«
نرشخي، (» ريزند  روي قبر ميكنند و خون قرباني را كنند و قرباني مي در آنجا زاري مي. است
  ).209، ص 1351

  
  مطهر بن طاهر مقدسي: آفرينش و تاريخ

 آفرينش، تاريخ، اساطيرو مسائل مربوط به رستاخيز  اين كتاب، بخشهايي مهم در زمينة
  . دربردارد

بخش اساطيري شامل معرفي پادشاهان اساطيري ايران است كه چون سياوش در 
اشته است چندان به آن پرداخته و تنها ماجراي او را با سودابه ايران رسماً جنبه شاهي ند

  :ناميده شده، ذكر كرده است» سعدي«كه 
 روي داد به مانند داستان يوسف نيگويند ميان سعدي و سياوش بن كيكاووس، داستا

ه بود و دو زليخا كه او را به خويشتن خواند و به زشتي و گويند سعدي دلباخته او ش
سعدي . اگرچه سياوش هرگز اجابت نكرد. ي از سياوش، نيرنگها ساز كردبراي دلرباي
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. نزد پدرش از وي شكايت كرد تا سياوش را به زندان افكندند و كمر به قتل وي بست
آمد و او را به خانه بيرون برد و . خبر به رستم رسيد، دانست كه از نيرنگ سعدي است
د و شهرياري كيكاووس صد و سرش را بريد و سياوش در سرزمين ترك كشته ش

  ).506ص: 1374مقدسي، (پنجاه سال بود 
كه به » سودابه«شود مگر نام  در اين روايت با روايت فردوسي تفاوتي ديده نمي

  . ذكر شده است» سعدي«صورت 
  

  ابوعلي محمد بن محمد بلعمي : تاريخ بلعمي
ر بن نوح ساماني از اي  است از ابوعلي بلعمي، وزير دانشمند منصو اين كتاب ترجمه

در اين كتاب، كه پيش از شاهنامه فردوسي نگارش يافته است، نامي از . تاريخ طبري
سودابه به عنوان دختر پادشاه هاماوران نيست بلكه همسر كاووس، دختر افراسياب 

گري متصف  اين دختر كه به حيله. است كه توسط شاه ايران به دربار آورده شده است 
  : بازد دل مياست به سياوش 

و اين كيكاوس، دختر ملك ترك را به زني كرده بود، دختر افراسياب را و افراسياب 
خواسته و سالي زمان خواسته بود تا مال بفرستد و دو  اين دختر او را فرستاده بود بي

هاي  پس چون سياوخش باز بلخ آمد و جامه. سال بشد از اين ميعاد و چيزي نفرستاد
زن كاووس، دختر افراسياب بر سياوخش  يد و به سالم پدر بشد،ملوكان اندر پوش

عاشق شد و او را بر خويشتن خواند و سياوخش فرمان او نكرد و گفت پدر را 
  ).420 -419، صص 1383بلعمي، (وفايي نكنم  بي

است در حالي كه در » كيدر برسكان «گر افراسياب در اين روايت  نام برادر حيله
  : است» گرسيوز«تون پس از آن، نام او شاهنامه و تمامي م

و اين كيدربرسكان نخست فرمود تا » كيدر بر سكان«افراسياب را برادري بود نام او «
گوش و بيني سياوخش برداشتند، پس طشت زرين بفرمود نهادند و سر سياوش در آن طشت 

  ).420 -419، صص 1383بلعمي، (» بريدند
دهد تا گوش و بيني سياوش را ببرند در  ميچنانكه ذكر شد، كيدربرسكان دستور 

  . حالي كه اين نكته در منابع ديگر نيامده است
رسد و ديگر سخني از گياه  در اين روايت، داستان سياوش پس از مرگ به پايان مي

  . و رستاخيز دوباره او نيست» خون سياوشان«
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  علي بن حسين مسعودي : الجوهر الذهب و معادن مروج
، داستان سياوش به طور مفصل و جدا نيامده بلكه ذيل داستان كاووس و در اين كتاب

  . نبردش با پادشاه هاماوران، كه در اينجا با نام يمن آمده، ذكر گرديده است
اين روايت با روايت فردوسي تفاوت چنداني ندارد مگر اسم سودابه كه به صورت 

  : آمده است» سعدي«
وي از . م بلخ شد و از عراق برفت، كيكاووس بودگويند نخستين كسي از ملوك كه مقي

آن پس كه به عراق نافرماني خدا كرد و بنايي براي پيكار آسمان ساخت، رو به يمن 
شمر . نهاد و پادشاه وقت يمن، كه كيكاووس به جنگ او رفته بود، شمر بن فريقس بود

 كرد و دختر به مقابله او برون شد و اسيرش گرفت و در زنداني بسيار تنگ محبوس
شمر كه سعدي نام داشت بدو دل باخت و نهان از پدر با او و همراهانش نيكي همي 
كرد و چهار سال به زندان بود تا رستم پسر دستان، گروهي مركب از چهار هزار مرد از 
سيستان بياورد و پادشاه يمن، شمر بن فريقس را بكشت و كيكاووس را برهانيد و به 

سعدي نيز همراه وي بود كه بر او تسلط يافت و درباره پسرش ملكش بازگردانيد و 
سياوش فريبش داد و و حكايت او با افراسياب ترك رخ داد كه مشهور است از پناه 
بردن سياوش بدو و به زني گرفتن دخترش كه كيخسرو را از او آبستن شد و كشته 

دست رستم شدن سياوش پسر كيكاووس به دست افراسياب و كشته شدن سعدي به 
پسر دستان و انتقام سياوش كه رستم گرفت و گروهي از سران ترك را بكشت 

  ). 222 - 221، صص 2536مسعودي، (
اي گذرا ذكر  آيد، داستان سياوش فقط به صورت اشاره چنانكه از متن ياد شده برمي
  .آيد، همانند روايت فردوسي در شاهنامه است ها برمي شده است و آنچه از اين اشاره

  
  ابوريحان بيروني : آثار الباقيه

ابوريحان در فصل ششم از اين كتاب به بررسي تاريخ ايران پرداخته و مثل بسياري 
ديگر از كتابهاي تاريخي قبل و بعد از خود به ذكر شاهان ايراني از دوره پيشداديان تا 

دانسته  پايان دوره ساساني و مدت سلطنت آنها اشاره كرده و چون سياوش را شاه نمي
  : از او نامي نبرده و تنها آنجا كه به تاريخ خوارزم پرداخته از او ياد كرده است

گذاشتند كه نهصد و هشتاد سال پيش از  اهل خوارزم به آغاز بناي خوارزم، تاريخ مي
اسكندر بوده و پس از آن به ورود سياوش پسر كيكاووس و سلطنت كيخسرو و 

  خوارزم شتند و اين واقعه نبود ودو سال پس از ساختندودمان او در خوارزم تاريخ گذا
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  ).56، ص1352بيروني، (بود 
  

  ابومنصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل ثعالبي : تاريخ ثعالبي
درونمايه داستان سياوش در اين كتاب همان است كه فردوسي در شاهنامه آورده است 

  . و تنها در چند مورد جزئي با آن اختالف دارد
آفريني داستانهاي كهن و اساطيري از منبعي واحد  رسد هر دو اثر در باز ظر ميبه ن

  . اند يعني شاهنامه ابومنصوري بهره جسته
آمده ولي در » رستم و سهراب«داستان سياوش در شاهنامه فردوسي پس از رزم 

  . تاريخ ثعالبي اين داستان پس از رفتن كاووس به آسمان ذكر شده است
شود كه زني جادوگر  ديده مي» سعدي«بي، نام سودابه به صورت در روايت ثعال

، همچنين از خواب سرنوشت ساز گودرز براي يافتن »جريره و فرود«است و از 
  . كيخسرو خبري نيست

شود،  موارد ياد شده به اين كتاب منحصر نيست بلكه در منابع پيشين هم ديده مي
 مادر سياوش است كه به صورت كنيزي به اما نتكه مهم و متفاوت در اين متن در مورد

اي  رود و اين مسئله نكته شود و پس از به دنيا آوردن سياوش از دنيا مي كاووس داده مي
  : شود است كه در هيچ منبعي جز تاريخ ثعالبي ديده نمي

كيكاووس با كنيزكي كه زيبارويي مانند او ديده نشده بود و به او بخشيده بودند، همبستر «
اي درخشان بود و چون ماهي تابان و آن كنيزك از   سياوش از او بزاد كه چون ستارهگشت و

  .)114، ص 1368ثعالبي، (» دست برفت
در شاهنامه، مادر سياوش، حضوري كه كمرنگ اما مؤثر دارد و تنها رسالتش بار 

ز از اين به بعد ديگر حضوري ا. شود گرفتن از شاه و به دنيا آوردن سياوش قلمداد مي
در ميان . گردد است كه مرگش اعالم مي» ثعالبي«شود و تنها در روايت  او ديده نمي

مرگ » لنينگراد«و » لندن«هاي متعدد شاهنامه نيز تنها در دو نسخة  نويسها و نسخه دست
شود و آن هم به نظر دكتر خالقي مطلق الحاقي است و هيچ اصالتي  اين زن ديده مي

  .)1378خالقي مطلق، (ندارد 
  

  ابوعلي مسكويه رازي : االمم تجارب
  : ين كتاب، سودابه دختر افراسياب، و به افسون و جادوگري مشهور استدر ا
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. همتا كه گويند دخت افراسياب شاه توران بوده است كيكاووس را زني بود در زيبايي بي«
ده و سياوش را ايرانيان در اين باره داستانهاي دراز گويند و پندارند كه وي زني افسونگر بو

  ).72ص : 1369مسكويه رازي، (» افسون كرده بوده است
تعبير شده است در حالي كه اين »دلدادگي«رابطه سودابه و سياوش در اين متن به 

  : شود مسئله در هيچ كدام از متون مورد مراجعه ديده نمي
ان و اين پايان دلدادگيش. گذشت، آگاه گرديد سرانجام كاووس از آنچه ميان آن دو مي

پندار كه رازشان پوشيده خواهد ماند، اين بود كه كاووس بر پسر خشم گرفت؛ چنانكه 
سياوش بر خويشتن بيمناك شد و به رستم گفت تا از پدرش كاووس بخواهد كه او را 

  .به جنگ افراسياب فرستند
   :نويسنده سه بار از فرنگيس به عنوان دختر پادشاه و بدون ذكر نام ياد كرده است

افراسياب، سياوش را گرامي داشت و دختر خويش را به وي به زني داد و او همان ... 
سرانجام سياوش را هنگامي كه زنش، دخت افراسياب، كيخسرو را . مادر كيخسروست

. آن گاه نيرنگ زدند تا مگر زن بار شكم بيفكند و او نيفكند. در شكم داشت، بكشتند
و افراسياب به پا در مياني او پديد آمده بود، كار سپس پيران، كه آشتي ميان سياوش 

افراسياب را نكوهيد و او را از فرجام فريب و خوانخواهي بترسانيد و راي زد تا 
  ).71، ص1379مسكويه رازي، (افراسياب دخت خويش وهمسر سياوش را بدو سپرد 

 افراسياب گسترانند، برادر گراني كه براي سياوش دام مرگ مي در اين داستان توطئه
دارد » سرخه«افراسياب پسري به نام . و دو پسر اوست كه نامي از آنها برده نشده است

شود و در هيچ منبعي براي او دو  به خوانخواهي سياوش كشته مي» زواره«كه به دست 
  : گر ذكر نشده است پسر حيله

و دليري كه افراسياب، سياوش را همچنان گرامي داشت تا از فرهنگ و هوش و برومندي «
از او بديد، بيمناك شد و برادر و دو پسر افراسياب كه بر پادشاهشان بيمناك بودند، ميان 

  ).72ص: 1379مسكويه رازي،  (»افراسياب و سياوش سخن چيدند
شود به توران برود و كيخسرو را  در حماسه ملي ايران، گيو فرزند گودرز مأمور مي

  2:ياد شده است» ويو«گيو به صورت در اين روايت از . به ايران بياورد

 كاووس، ويو گودرز را به توران فرستاد و فرمود تا در كار پسر سياوش كه در آنجا 
ويو چنين كرد و . بزاد، جستجو كند و راهي بيابد تا او را با مادرش از آنجا بيرون آرد

رنگ زد روزهايي را در جستجو كار كيخسرو سپرد تا سرانجام از كارش آگاه شد و ني
  .)72، ص1369مسكويه رازي، ( تا او و مادرش را از توران زمين بيرون آورد
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رود نه در  آيد، گيو به فرمان كاووس به توران مي طور كه از متن مذكور برمي همان
  . اثر خواب پدرش گودرز آن چنان كه در شاهنامه آمده است

  
  3تاريخ سيستان

الشعراي بهار، كتاب داراي دو بخش   ملكبنا به گزارش. نويسنده كتاب معلوم نيست
  .  مربوط است725 و بخش دوم به سال 445بخش اول آن به سال . است

در اين كتاب برخالف ديگر كتابهاي تاريخي، سخني از قهرمانان ملي و حماسي به 
صورت روايتهاي جداگانه نيست؛ به عنوان مثال تنها در دو جا به سياوش اشاره شده كه 

، ص 1314بهار، (يكي ماجراي رفتن رستم به توران : ماجراي انتقام مربوط استهر دو به 
  ).36، ص1314بهار، ( و ديگري رفتن كيخسرو براي كين خواهي )36

در هر دو روايت، ذكر سياوش به پس از مرگ مربوط است و نويسندگان كتاب به 
  . اند اي نكرده زندگي او به عنوان يك شخصيت محوري هيچ اشاره

  
  بلخي ابن: فارسنامه

ترين منبع در مورد تاريخ و جغرافياي فارس است كه حوزه تاريخي  اين كتاب قديمي
. هاي پيشداديان، كيانيان، اشكانيان و ساسانيان است آن مشتمل بر دوران سلطنت سلسله

  . نويسنده در خالل سلطنت پادشاهان كياني به سرگذشت سياوش نيز اشاره كرده است
ست كه در اين كتاب، داستان سياوش پس از داستان به آسمان رفتن قابل ذكر ا

كاووس آمده و سودابه در آن به عنوان دختر افراسياب معرفي شده و همچنين از 
  . ياد شده است» دختر افراسياب«فرنگيس تنها به عنوان 

مند بودن  فره«از ميان تمامي متون مورد مراجعه، اين كتاب تنها متني است كه به 
اي است كه فردوسي نيز در شاهنامه آن را از زبان خود  اشاره كرده و اين نكته» سياوش

  : كند سياوش نقل مي
 مرا آفريننده از فر خويش
  تو اين راز مگشاي و با كس مگوي

  

 چنان آفريد اي نگارين ز پيش  
 مرا جز نهفتن همان نيست روي

  

  )367، ص3شاهنامه فردوسي، ج(            
توان تصور  ي به پس از به نظم در آمدن شاهنامه مربوط است، لذا ميبلخ روايت ابن

  : كرد كه مؤلف، شاهنامه را در نوشتن روايت خود مدنظر داشته است
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كاووس را پسري آمد سخت نيكو و با ورج و نام او سياوش و او را به رستم سپرد تا 
 و ادبها آموخت و سخت كرداو را بپرورد و رستم او را به زاولستان برد و آنجا تربيت 

رشيد و هنرمند بيرون آمد و چون بالغ گشت او را به نزديك پدرش كاووس آورد و به 
كاووس زني داشت، دختر . ديدار، سخت خرم گشت از آنچ پرهنر بود و ورجمند

افراسياب بود به يك روايت و كاووس اين زن را سخت دوست داشت و گويند جادو 
ياوش را بديد بر وي عاشق شد و بدان انجاميد كه سياوش بوده است و اين زن چون س

دختر . به تركستان افتاد از ترس پدر و آنجا كشته شد؛ چنانكه قصه آن مشهور است
اين دختر را هالك   افراسياب از سياوش آبستن بود و چون سياوش را بكشتند،

 را هالك خواست كردن كه پيران كسي از جمله بزرگان ترك بود، نگذاشت كي دختر
كند و او را بر كشتن سياوش مالمت كرد و گفت اين دختر را به من سپار تا چون بار 

همچنين او را . نهد اگر پسر زايد، پسر را بكشم و اگر دختر آيد، باري بزهكار نشوي
پرورد و كاووس  سپرد و دختر افراسياب پسري آورد كيخسرو نام و پيران او را مي

زع بسيار كرد و گفت سياوش روحاني را من كشتم نه چون خبر حادثه شنيد، ج
  ).367، ص 1343بلخي،  ابن(افراسياب 

  
  4التواريخ و القصص مجمل

مؤلف اين كتاب در ضمن برشمردن حوادث و وقايع دوران كاووس به نقل داستان 
اين روايت كامالً مشابه روايت فردوسي است با اين تفاوت كه . سياوش پرداخته است

  .)460، ص 1318بهار، (نام برده است » سوداوه«به صورت » بهسودا«از 
  

  محمدبن علي بن سليمان راوندي : السرور الصدور و آيه راحه
به داستان ستمگراني » فصل الغالب و المغلوب«راوندي در بخشي از اين كتاب به نام 
ورد ظلم و گناهان تاريخ تسلط يافته و آنان را م اشاره كرده است كه بر مظلومان و بي

  . اند ستم قرار داده
سياوش در اين روايت از جمله مظلوماني است كه مورد ستم افراسياب واقع شده 

  : است
السالم را غلبه كرد و ابليس پيش از آدم، جان بن جان را غلبه كرد و قابيل،  آدم عليه

تور، هابيل را غلبه كرد و ضحاك، جمشيد را و افريدون، بيورسب را كه ضحاك بود و 
ايرج را و افراسياب، سياوش را و كيخسرو، افراسياب را و طوس، نوذر فرود را و گيو، 

  ).453، ص 1368راوندي، (... گروي زره را و 
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  اثير  ابن: اخبار ايران
اين كتاب نسبت به كتابهايي كه تا به حال از آنها ياد شد، موارد اختالف بيشتري نسبت به 

  . شاهنامه دارد
  : بندد كند كه به سياوش دل مي ت، كاووس با دختر افراسياب ازدواج ميدر اين رواي

آن زن دل به سياوخش .  ازدواج كرد– پادشاه توران –كاووس با دختر افراسياب 
اما آن زن نزد پدرش سعايت . باخت و او را به خود خواند ولي سياوش سرپيچي كرد

  ).27، ص 1365ير، اث ابن(» كرد تا اينكه پدر را بر پسر بدگمان ساخت
پيداست در اينجا نامي از سودابه برده نشده بلكه از او به عنوان دختر چنانكه 

  . افراسياب ياد شده است
  : ذكر شده است» فيران بن ويسغان«از پيران ويسه نيز به صورت 

سياوش از پدر نوميد شد و ناچار رسولي نزد افراسياب فرستاد و از او  امان خواست ... «
اثير،  ابن( »سفير بود» فيزان بن ويسغان«افراسياب او را پذيرفت و درين ميان . ه دربارش رودتا ب

  .)28، ص 1365
  :  آمده است5»وسفا فريد«فرنگيس نيز در اين روايت به صورت 

سياوش به ديار توران رفت و افراسياب از او پذيرايي شايان نمود و مقرري بر او گماشت «
، ص 1365اثير،  ابن(» )و آن مادر كيخسروست(ريد نام داشت به او داد و دخترش را كه وسفاف

27(.  
شود  كشته مي» كندو«سياوش در اثر بدبيني افراسياب و به سعايت پسر و برادرش 

 در اين ماجرا نقشي ندارد و – سرخه –كه در روايت فردوسي فرزند او  در حالي
  : برادرش نيز گرسيوز است نه كندو

كم از دانش و شجاعت سياوش بر سلطنت خود بترسيد و بدگماني پيش   كم] افراسياب[«
 »بردند آمد و در اين امر پسر و برادر افراسياب كند و دخالت داشتند كه بر سياوش حسد مي

  .)29، ص1365اثير،  ابن(
 در حالي )29، ص 1365اثير،  ابن(قطعه كنند  دهد، سياوش را قطعه افراسياب دستور مي

  :شود نامه و برخي متون ديگر تنها سرش از بدن جدا ميكه در شاه
 بيفگند پيل ژيان را به خاك
 يكي تشت بنهاد زرين برش

  

 نه شرم آمدش زان سپهبد نه باك  
 جدا كرد زان سرو سيمين سرش

  

  )450، ص3شاهنامه، ج(            
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  حمداهللا مستوفي: تاريخ گزيده
مه است با اين تفاوت كه مثل متون روايت اين كتاب، همچون روايت فردوسي در شاهنا

 آمده و رستم پس از حمله به توران به انتقام 6»سوداوه«ياد شده، نام سودابه به صورت 
آورد كه بعدها كاووس بر آن عمارتي  اي از خاك آنجا را به ايران مي سياوش، پشته
  : كند باشكوه بنا مي

. ا از تخم گرسيوز يافتنددختري ر. پهلوانان كاووس به شكارگاه افراسياب رفتند
السالم به صورت  بعد از يوسف عليه. كاووس او را از پهلوانان بستد و سياوش ازو بزاد

 به ] سپاه برداشت[به تهمت سوداوه زن كاووس كه برو عاشق بود . او ديگري نبود
چون فرنگيس ازو .  بخواست] فرنگيس[تركستان پيش افراسياب رفت و دخترش 

گويند كبود پوشيدن و . ش به قصد گرسيوز، برادر افراسياب، كشته شدحامله شد، سياو
چون خبر قتل او به ايران آمد، رستم زال كه .  از رسم عزاي اوست]موي فرو گذاشتن[

اتابك او بود بيامد و سوداوه را بكشت و با اكابر ايران به تركستان رفت و با افراسياب 
 خراب ]در تركستان واليات[تا هزار فرسنگ رستم . جنگ كرد و او را منهزم گردانيد

كيكاوس . ] و خاك تركستان به ايران آورد[ پس به ايران آمد ]رفت[كرده و قتل عام 
اي  ، پشته] از آن خاك كه ستم از واليت توران زمين آورده بود[در واليت دياربكر

  ). 88 ص،1364مستوفي، ( خوانند] عقرقوب[آن را اكنون . ساخت و بر آن عمارت كرد
دهد كه هر متني، متن پيش  حفظ ترتيب تاريخي در ذكر متون ياد شده، گواهي مي

گاهي نيز بررسي وجوه مشترك باعث . از خود را به عنوان منبع مورد نظر داشته است
شود، تصور گردد كه همگي اينها به منبع اصلي فردوسي يعني شاهنامه ابومنصوري  مي

  . اند مراجعه كرده
آيد كه گاهي تكراري  ة اين متون با شاهنامة فردوسي نتايجي به دست مياز مقايس

توان از سودابه نام برد كه در همه متون حضوري فعال و  است؛ به عنوان مثال مي
  . كننده دارد تعيين

اخبار «و » فارسنامه«، »تجارب االمم«، »تاريخ بلعمي«سودابه در چهار متن يعني 
ون چهارم، پنجم، ششم و هفتم متعلق هستند به عنوان دختر ، كه به ترتيب به قر»ايران

  . افراسياب معرفي شده است
اي مربوط دانست كه به اين مطلب  توان به متون اوليه پيشينه اين نظر را مي

اند؛ يعني در دورانهاي كهن، سودابه دختر افراسياب بوده كه به همسري كاووس  پرداخته
است و همين مادر است كه بر فرزند خود عاشق درآمده و در نتيجه مادر سياوش 
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گونه ناپسند  هاي اسالمي، عشق مادر به فرزند به اين شود؛ اما از آنجا كه در آموزه مي
توان  بنابراين مي. شود براي او مادري ديگر از نژاد گرسيوز فرض شده است شمرده مي

ه ابومنصوري هم به از راه حدس و گمان به اين نتيجه رسيد كه اين مطلب در شاهنام
اين صورت بوده ولي فردوسي به دليل مقتضيات اجتماع اسالمي در آن دست برده و آن 

  . را تغيير داده است
، »مجمل التواريخ«مورد ديگري كه در مورد سودابه وجود دارد، اسم اوست كه در 

آفرينش «و » تاريخ ثعالبي«و در » سوداوه«به صورت » تاريخ گزيده«و » تاريخ گرديزي«
  . آمده است» سعدي«به صورت » و تاريخ

در . است » مادر سياوش«آيد،  نكته مهم ديگري كه از مقايسه متون به دست مي
و » تاريخ ثعالبي«مورد اين زن، كه در شاهنامه نيز حضوري كوتاه و منفعل دارد، تنها در 

  . توان مطالبي به دست آورد مي» تاريخ گزيده«
  

  گيري نتيجه
اي مناسب براي رشد نيروهاي بالقوة سياوش به عنوان   فردوسي، عرصهشاهنامة
هاي انساني خويش، آگاهانه در  اي اهورايي و مقدس است كه براي تعالي مؤلفه شاهزاده

  . آورد راه مرگي تلخ، سر تسليم فرود مي
طول و تفصيلي » ثعالبي«در ميان متون تاريخ داستاني ايران پس از اسالم، تنها متن 

ارد كه فردوسي هم به آن پرداخته است، در مقابل، متون ديگر هر كدام بخشي از اين د
  . اند؛ لذا هيچ كدام جامعيت روايت فردوسي را ندارند داستان را پرورده

در داستان سياوش، عناصر انساني و غيرانساني متعددي دست در كارند تا فاجعة 
توان به مردان و زناني اشاره كرد  نساني مياز ميان عناصر ا. مرگ او را به وجود بياورند

سرنوشت، خوابها و . پردازند  ايران و توران به ايفاي نقشهاي خود مي كه در دو جبهة
تمام عناصر ماوراء طبيعي نيز از جمله شگردهاي غيرانساني است كه اين شاهزاده را به 

  . دهد سوي مرگي مظلومانه سوق مي
 در متون ياد شده، ويژگيهايي و –ني و غير انساني  انسا–هر كدام از اين عناصر 

در برخي از متون، بعضي از شخصيتها در . اشتراك و افتراقي با روايت فردوسي دارد
به عنوان يكي » سودابه«توان به موقعيت  مسير داستاني حذف شده است؛ براي نمونه مي

، »تاريخ بلعمي«در . ترين و سرنوشت سازترين عناصر اين تراژدي اشاره كرد از محوري
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به صورت » مجمل التواريخ«نامي از اين زن به عنوان دختر پادشاه هاماوران نيست و در 
تاريخ «و » الذهب مروج«، »آفرينش و تاريخ«ذكر شده و اين در حالي است كه » سوداوه«

آنچه همة متون در مورد اين زن اتفاق دارند، . آمده است» سعدي«به صورت » ثعالبي
  . آيد  نيروي جادوگري است و اينكه او عامل اصلي مرگ سياوش به شمار مينوعي

نكتة قابل توجه دربارة اين متون اين است كه نقش شخصيتهاي داستان در همة 
رسد،  نام افراد است؛ به عنوان  موارد با شاهنامه مشترك است و آنچه متفاوت به نظر مي

و » برايان«به صورت » الطوال اخبار« كه در اشاره كرد» پيران ويسه«توان به  نمونه مي
  . ذكر شده است» كيدربرسكان«به شكل » تاريخ بلعمي«كه در » گرسيوز«

به طور كلي موارد اختالف در اين متون با مباني بنيادين داستان در شاهنامه منافات 
 هايي است كه بر اثر گذر دراز مدت زمان و تعدد منابع، زيادي ندارد و شامل حوزه
  . دچار دستبرد گرديده است

  
  
  
  نوشت پي

  . حدس زده است» سعدي«را » سودابه«ي نيز در نامنامه خود تيوس. 1
نام گيو در متون پهلوي از جمله داتستان دينيك، بندهش و زند و هومن يسن به صورت . 2

Wev و Gev ) منصور : هاي شاهنامه ك فرهنگ نام.ر. ضبط شده است) هر دو با ياي مجهول
  . 933، ص 1379ي و مطالعات فرهنگي، نپژوهشگاه علوم انسا: تهران ستگار فسايي، جلد دوم،ر
  مؤلف اين كتاب نامعلوم است . 3
  . مؤلف اين كتاب نامعلوم است. 4
 آمده و تبديل اين نامه به Vispan» ويسپان فريه«نام فرنگيس در منابع پهلوي به صورت . 5

اهللا صفا،  ك ذبيح.ر. ت گرفته است و كمتر سابقه داردصورت فارسي خود به نوعي خاص صور
  .579سرايي در ايران، ص  حماسه

در برخي از نسخ خطي شاهنامه نيز سودابه به صورت سوداوه به كار رفته و در چاپ دكتر . 6
بر اين اساس احتمال اينكه سوداوه در اصل سياوه . خالقي نيز به همين صورت آمده است

  . ي آب و رنگ سياه بوده باشد، دور از ذهن نيستيعني دارا) سيابه(
» نظري درباره هويت مادر سياوش«اي با عنوان  اين نظر متعلق به آقاي خالقي مطلق در مقاله. 7

  .  است1378/2در ايران نامه، 
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  منابع
انتشارات اتحاديه مطبوعاتي فارس، : بهروزي، شيراز بلخي، فارسنامه به كوشش علي نقي ابن. 1

1343.  
  .1365دنياي كتاب، : اثير، كامل، اخبار ايران، ترجمه محمد ابراهيم باستاني پاريزي، تهران ابن. 2
، ترجمه جعفر )ملوك االرض و االنبياء سني( بن حسن، تاريخ پيامبران و شاهان  اصفهاني، حمزه. 3

  .1346انتشارات بنياد فرهنگ ايران، : شعار، تهران
حمد، تاريخ بلعمي، تصحيح محمدتقي بهار، به كوشش محمد پروين بلعمي، ابوعلي محمد بن م. 4

  .1383زوار، : گنابادني، تهران
  .1352سينا،  ابن: بيروني، ابوريحان، آثارالباقيه، ترجمه اكبر دانا سرشت، تهران. 5
  .1314مؤسسه خاور، : الشعراي بهار، تهران تاريخ سيستان، تصحيح ملك. 6
، مقدمه زتنبرگ و ديباچه )غرراخبار الملوك الفرس و سيرهم(خ ثعالبي ثعالبي، ابومنصور، تاري. 7

  .1368نقره، : مجتبي مينوي، ترجمه محمد فضايلي، تهران
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