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 شنـاختیفصـلنامة ادبیات عــرفانـی و اسطـوره
 (242تا  337)از صفحه  36 پاییزـ  44ـ ش  31س 

 
های اساطیری شخصیت سودابه در داستان سیاوش ریشهعلل دگردیسی 

 شاهنامه
 

 دکتر اقدس فاتحی
قم دانشگاه دانشکدة ادبیات استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی  

 

 چکیده

رد ب را موآن است که علل و عوامل تغییر و دگرگونی عظیم الهة باستانی آپژوهش حاضر بر 
مربوط  هایگیریِ اسطوره، باورها و آیینبر اثر پدیدة وام ر ماقبل تاریخ،در عصقرار دهد. بررسی 
ر های حماسی دگیری نهایی داستانشکل با زمانهماست. یده شده به ماوراءالنهر کشآب به الهه 
لگوهای ا در جریان تلفیق و هماهنگی با اساطیری بر تحوالت اجتناب ناپذیرعالوه  این الهه ایران

قاالن در افواه ن آن سامان،رایج اجتماعی  هایایرانی کهن و تطبیق با سنتمردساالرانة قبایل هندو
ا جایی که ت ه بس فروتری هبوط کردبه جایگا ارهای پارتیان اشکانی و کوشانیانو گوسانان درب

و اش با فراموش شدن ریشه و اصل آسمانی آمد. الهه آبطور کلی از جهان خدایان پایین  هب
یرفت پذ نوخصوصیات  شاهنامهسرانجام در  متعددتغییرات  و تأثیر خوارمایه انگاری زنتحت
یز در النهرینی نمرتبط با الهة بینی ِاز سوی دیگر دُموزی ایزد نبات. درآمد هسوداب به صورتو 

او  کاریسیاوش که نقش و خویش تگی به دو تن تبدیل شد: یکیاساطیر ایران بر اثر عامل شکس
د کیخسرو که نقش ایزد بازآینده و تجدی است و دیگری النهرینیهمانند ایزد مقتول نباتی بین

به صورت داستان سیاوش و سودابه و همچنین  هاحیات کنندة سیاوش را دارد. این شخصیت
 .دنکنراه پیدا می فردوسیشاهنامة ابومنصوری و از آنجا نیز به  شاهنامة کیخسرو به

 

 .، سودابه، سیاوش، کیخسروشاهنامهالهة آب،  ها:کلیدواژه

 
 01/01/3136مقاله:  افتیدر خیتار
 10/05/3136مقاله:  رشیپذ خیتار

Email: fatehiaghdas34@gmail.com  
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 مقدمه 

 رهدهد این اسطونشان می شاهنامهدر پیشینة داستان سودابه و سیاوش  مروری بر

نژاد ریشة مشترکی با  و زبان در است که ظاهراً وابسته هاییبه فرهنگدر اصل 

ی همچون هایالنهرین و یا حتی سرزمینبینشان و خاستگاه اصلی نداشتندایرانیان 

 رزمینس فاصلة زیادی باجغرافیایی  لحاظ مسافت و بُعد ازمصر باستان است که 

 زا نظرای، صرفای این دو شخصیت شاهنامه. اصل و پیشینة اسطورهدارندایران 

و ها، باورها سرزمین ایران، حاصل بازتاب آیین ها درعصرحماسه شان بهتعلق

گسترة پهناوری از جغرافیای دنیای باستان از  هایی جهانی است که براندیشه

بر  بنا. اندودهبآسیای صغیر و فنیقیه حاکم  گرفته تا مصر، بابل و سومر النهرین،بین

 - 17: 3171) است. اساطیر ایران، ورود عناصر بیگانهتحولِ یکی از مبانی نظر بهار 

های شخصیت پذیرفتن برخی از قهرمانان و ایران در های حماسیداستان (42

آن  3گیری فرهنگی و اشاعةاساطیری و از جمله الهة آب، تحت تأثیر مسئلة وام

ای بوده که در اصل متعلق به جوامع مادر تبار است دسته از باورهای رایج اسطوره

خیلی ر این عنصوامگیری گسترش یافته است.  ق دیگرطانمو سپس از آن نواحی به 

ود آریاهای ایرانی پس از ور؛ یعنی استگرفته رت های پیشین صودر هزاره ترپیش

رینی النهکه مُلهَم از عناصر فرهنگ بین این سرزمین، از فرهنگ بومی نجد ایرانبه 

اسطورة الهة بزرگ را از ساکنان فالت ایران به وام گرفتند. تأثیر پذیرفتند و بود، 

با  ترپیش خودزاگرس که مغلوب آریاییان شد، ساکن  انسان بومی نجد ایران و

النهرین جواری بینهم اثر النهرین رابطة فرهنگی بسیار کهنی داشت. برمردمان بین

مادرِ بزرگ، قبالً از آنجا به  ـو نجد ایران، عقاید مربوط به اسطورة مادرتبارانة الهه 

 جر در میان سکنة بومی فالتنجد ایران سرایت کرده بود. فرهنگ قبایل آریایی مها
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ـ  36 پاییزـ  44 شـ 31 س  333 /...سودابه در  تیشخص یریاساط یهاشهیر یسیعلل دگردــــــــــ

هایی از ها، الیهها و هزارهاین باور فرهنگی کهن مواجه گردید و طی سده با ایران

  .شدخواه در فرهنگ آریاها نفوذ کرده و با آن تلفیق آن عناصر، خواه نا
 

 لهبیان مسئ

ی به آن برآمده، این است که چرا گویپرسش اساسی که این مقاله در صدد پاسخ

ة ساالرانها و فرهنگ مردحماسه ،هادر اسطوره النهرینی،الهة جامعة مادر تبارانة بین

دست نخورده مورد پذیرش  طور ه، عیناً و بشاهنامهدر آریاهای کهن و همچنین 

آن اسطوره را مطابق با عقاید های که آریاها در طول زمان ویژگیبل، واقع نگردید

 کلی طور شاهی خود، بهنه و پدرساالراحاکم بر جامعه و فرهنگ مرد هایسنت و

 اهنامهشدر  ا آنکه سرانجام آن شخصیت اساطیریند تساختداده و دگرگون  تغییر

 گر شده است؟جلوه سودابه به صورت

 

 پیشینة تحقیق

ه که هایی به عمل آمدتا کنون پژوهش النهرینیدر زمینة ارتباط سودابه با الهة بین

های اصیل و مضامین ای را در زمینة شناخت آبشخورها و ریشههای تازهافق هر یک

قرار داده است.  شاهنامههای واقعی این اسطوره، فراروی پژوهشگر و بنیان

در تحلیل  بهار، همچون میزان و معیاری علمی تحقیقات عالمانة شادروان مهرداد

ه، سوداب های اساطیری داستانمایهحوالت اساطیر ایران و از جمله بنو بررسی ت

 بارة اساطیردر»به مقالة  سودابه نوان نمونه در موردع بس راهگشا بوده است؛ به

- 42: 3171بهار  ک:)ر.. اشاره کردتوان می جستاری چند در فرهنگ ایراندر  «ایران

که مربوط به درگذشت مادر  اندکیبا الحاقی برشمردن ابیات  خالقی مطلق اما (47

آمده و آن هم بر اساس این  شاهنامههای نسخه از و فقط در یکی استسیاوش 
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خود، گزارش درگذشت مادر سیاوش را برای رفع نقص ثعالبی  احتمال بوده که

و نیز وجه  شاهنامهداستان افزوده است، و همچنین عدم ذکر نام مادر سیاوش در 

 3نجاناس نظرات کردنسودابه و بازگو  نام سیاوش و دو در هر« سیا»اشتراک لفظی 

های سودابه و سیاوش و همچنین ارتباط شناسی و اتیمولوژی نامدر ریشه 2و یوستی

ر تر این داستان، مادد که در ساخت کهنکنسودابه با رودابه، استنباط می لفظی

عشقی ناپسند به نظر آمده، اما بعدها که چنین  به بوده استسیاوش همان سودا

برآن،  افزون (563-567 :33ج ،3143)است.  به مادر ناتنی سیاوش تبدیل شده سوداوه

خت د را ، سودابهاخبار ایرانو  فارسنامه، االممتجارب، تاریخ بلعمی منابعی چون

 مادر تورانی گمنام سیاوش، بعدها و اندمعرفی کردهافراسیاب و از خاندان توران 

در همین راستا در  (313: 3143)رضایی دشت ارژنه  .به این داستان افزوده شده است

 ( 357 – 313: همان ر.ک:). پیشینة سیاوش و دموزی بررسی شده استای، مقاله

در میان مقاالت سجاد آیدنلو که عمدتاً در خصوص بررسی ارتباط اسطوره و 

رزشی های کاربردی با اارچوبهاست و چ و منابع ایرانی شاهنامهپایة  حماسه بر

به  شاهنامهاسطوره و حماسه برای پژوهشگر  میان را برای تجزیه و تحلیل رابطة

بارة ای درفرضیه» ای نیز با عنوانمقاله (63-21: 3144)ر.ک: آیدنلو  ،آوردارمغان می

وجود دارد که در آن روایت، مادر سیاوش در ساخت و صورت « مادر سیاوش

است که در مراحل گذر از اسطوره به حماسه،  اصلی و کهن خود، پری اساطیری

 (64: )همان. ودشمیجایی و دگرگونی دستخوش جابه

اند. دیگری نیز تحقیق کرده های مختلفای از نظرگاهبارة این عناصر اسطورهدر

شناسانه از داستان سیاوش بر تحلیلی روان» ای با عنوانروزبه و دانیاری در مقاله

دیدگاه های داستان سیاوش را از شخصیت« الگوی ساختار ذهن فروید مبنای

معتقدند بر پایة نظریة فروید ساختار ذهن انسان آنها  .اندشناختی بررسی کردهروان
                                                           

1. Sanjana,Darab Dastur Peshotan (1856-1937) 2. Justi,Ferdinan (1837-1907) 
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های مذکور، مظهر است و هریک از شخصیتبخش نهاد، من و فرامن  1دارای 

 های داستان سیاوششخصیت؛ در واقع از دنیای پیچیدة ذهن آدمی هستند بخشی

 هرسودابه مظبه بیانی دیگر از منظر تأویلی بخش را دارند.  1قابلیت انطباق با این 

سرامی  (773 - 533 :3132). است نهاد، سیاوش معرف فرامن و کاووس نمایندة من

کید بر تأ با «ن سودابه و سیاوش از منظری دیگرداستا» عنوان ای تحتنیز در مقاله

ه ب ری دیگرز منظادو اَبَر قهرمان مواجه هستیم،  این نکته که ما در این داستان با

بر تقابل عقل و عشق و عصمت و عصیان و در  د که بنیاد داستانرسنتیجه می این

ای با مقاله ساکی (322 - 77: 3147). است تحلیل نهایی بر غریزه و فرهنگ استوار

درستی  هب ،«ای آننگاهی به داستان سودابه و سیاوش بر بنیاد اسطوره» عنوان تحت

ه با توجه ویژ های و بهای حماسی باید بر بنیاد ریشة اسطورهمعتقد است که داستان

استان د بایست تنها به الیة بیرونیو تحلیل شود و نمی الگوها بررسیبه بازآمد کهن

در زمینة  (74 - 61: 3130). به نتایج دور از حقیقت رسید هامایهعنایت به بنو بی

ارتباطش را با سیاوش تداعی  های کهنی که داستان سودابه وجوی نمونهوجست

 «خدا ای از یک مادرسودابه بازمانده»با عنوان  ای دیگرتوان به مقالهکند، میمی

اشاره کرد. این مقاله به بیان سابقة داستان سودابه و سیاوش در روایات اساطیری 

ر مقالة ذکر شده با مرو( 340 - 365 :3133 و موسوی )ر.ک: زمردی. مشابه پرداخته است

عمدتاً  4و آتیس 1بلو همچنین سی 2و آدونیس 3بر همسانی ایشتر و تموز، آفرودیت

وش ر اساطیری سیاکند که سودابه در ساخت کهن خود، مادله تأکید میبر این مسئ

  (372)همان: بوده است. 

 

                                                           

1. Aphrodite   2. Adonis 

3. Çybele   4. Attis 
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 هدف از پژوهش حاضر و ضرورت آن   

بارة چراییِ از اوج به حضیض فرو افتادن الهة بزرگ آسیای غربی در تاکنون در

سرزمین ماوراءالنهر و خراسان بزرگ بر مبنای تحلیل چگونگی تحول اسطوره به 

گفته  به صراحت ، سخنیشاهنامهحماسه و علت تبدیل شدن آن الهه به سودابة 

 هدنیای باستان ب شناختیِ الگوهایکم این مسئله از منظر جامعهدست نشده و یا

در  جووکاوش و جست ،یین نشده است. در مقالة حاضر هدفوضوح بررسی و تب

ی جهان باستان است هایسی الهه ـ مادرِ آب، باروری و رستنیعوامل بنیادینِ دگرد

مده است؛ درآ شاهنامهو شکل و شمایل سودابة که در تحوالت بعدی در قالب 

ی نی شخصیت مینوی و ماورائتغییر و دگرگوشناسانة یعنی علت اصلی و پدیدار

الهة بزرگ دوران کهن و ظاهر شدنش با نقاب سودابه در حماسة ایران در این 

ن و ر قرایها که بنا ب. در این بررسیگرفته استتحقیق، مورد بررسی و تحلیل قرار 

ث شده بارة آن بحهد تاریخی صورت گرفته، این فرضیه مطرح و به تفصیل درشوا

ارتیان پ تا اثبات شود که این نقاالن و گوسانان دربارها در دورة شدهو تالش است 

ها، در مقارن با عصر تدوین حماسه اند که در روزگاراشکانی و کوشانیان بوده

های ارزش مجدد صفات و کردارهای این شخصیت کهن اساطیری بازگویی

وارمایه های رایج خدیدگاههمچنین  مطلوب و مورد نظر جامعة مردساالر باستان و

 ند.اآن تحمیل کرده بارة جایگاه زن وجود داشته است، به روایتای را که درانگارانه

 

 شده در تحقیق حاضرهای انجامبررسی

لة رد مسئموة فرضیاتی در افزون بر پژوهش و ارائنگارندة مقاله بر آن بوده است که 

حقیقات تبر بنیان اساطیری و با نگاهی به ، پیشینة داستان سودابه را نیز مورد تحقیق

رگ به الهة بز شاهنامهسودابة  ور کند. از آنجا که ریشة اساطیریمر صورت گرفته
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ن با برابر آ و مقایسة نگارنده به تطبیقرسد، آب در جوامع مادرتبار دنیای باستان می

چنین . همپرداخته استالنهرین، مصر و فنیقیه بین اساطیرِ ها و همتایان او درنهاده

ایزد  الهه با یک طور کلی بر مرتبط بودن یک ههای این مقاله، بدر بخش یادداشت

از  برخی د شده است. در این زمینه نگارنده فرضیة مشابهت ظاهریتأکی (3)گیاهی

مله ج و از تبار باستانی مطرح ساختهوامع مادررا با اساطیر ج شاهنامههای داستان

 ارنواز نیز شهرناز و و فرانک؛ وان ارتباط فریدونِ اساطیر ایران داستن به همانند بود

ین پژوهش همچنین به شخصیت است. در ا کردهاشاره  با اساطیر جوامع کشاورزی

تا ها در خالل بحث پرداخته شده و شاهنامهدر  و تحول آن سیاوشای اسطوره

ورت صهایی در مورد سیاوش بررسی و تحلیل جایی که با سودابه مرتبط است

 است. گرفته

 

های استشهاد به متون ادبیات ایران باستان با مراجعة مستقیم به اصل متن

  باستانی

دن نمایان مقاله به منظورنگارندة این  های خاص این تحقیق آن است کهاز ویژگی

های به اصل متن مستقیم داستان سیاوش و سودابه در ادبیات پهلوی، با مراجعة

باستانی به خط و زبان پهلوی و با تکیه بر بضاعت خویش در زمینة خطوط و 

کرده  استشهاد بندهشنبه متن پهلوی داستان سیاوش در  های باستانی ایرانزبان

 ادبیات باستانی است تا گامی کوچک در معرفی مضامین حماسی و اساطیری در

بیات اد ای درکه مضامین حماسی و اسطوره جه استبرداشته باشد. شایان تو انایر

شکوهمند  عنوان بخشی حائز اهمیت از میراث غنی و ایران پیش از اسالم به

شمار  در میان آثار کهن ادب فارسی به فرهنگ، زبان و ادبیات مکتوب باستانی

 رود.می
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 هاستنیپایگاه الهة بزرگ آب و ر

ز ا ع مادرتبار، در اعصار ماقبل تاریخو باروری مورد پرستش جوام آب مادر الهه ـ

دالوصفی در جوامع کهن برخوردار بوده و تدار، قداست، پایگاه و احترام زائاق

پرورش، زن  نماد الهه های بسیاری به ستایش او اختصاص داشته است. آنآیین

همة آنچه به روییدن  ست که مادرا رفته و از این روشمار می بودن و مادر بودن به

آمده است. خدایان نباتی که مرتبط با به حساب می شدهشدن مربوط می روردهو پ

اند، بیش از هر موجود در میان آن قبایل بوده رشد و فراوانی محصوالت کشاورزی

 لطف و عنایت مهرآمیز الهة ماورائی دیگر به زعم مردمان باستان مورد حمایت،

که  است به همین سبب بوده اند وگرفتهآب و باروری و زمین کشاورزی قرار می

 قادر به رشد و رویش بودند.    گیاهان و محصوالت کشاورزی

 

 بار تهای مادرپیشینة داستان سیاوش و سودابه در اساطیر کهن فرهنگ

ساطیر اگیری آریاهای باستان از تحت تأثیر وام پیشینة داستان سیاوش و سودابه

وط سیاوش و مربداستان  ساالر بوده است.رالنهرین و دیگر جوامع مادسرزمین بین

میراث  ترین بخش از وداهای هند باستان کههرگز در کهن» بودن سودابه با او

باور  (404: 3176)بهار  «.آید، وجود نداشته استشمار می ایرانی بهدومشترک قوم هن

هایش در سرزمین ساالرانة کهن با وجود وسعت قلمرو آیینبه این اسطورة مادر

 یش ازپعاریتی بوده است. آنجا اصالتی نداشته و بومی نیست، بلکه  آریاها، در

ها و باروری و ستنیبه مبحث دگردیسی شخصیت الهة مادرساالر آب، رورود 

تبدیل شدنش به یک زن زمینی با سرشت و قالب سودابه، بهتر است نخست 

انی شته باشیم و مبمروری هم بر پیشینة الهة آب و خویشکاری این اسطورة کهن دا
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ساالر دنیای باستان از جمله مختلف مادر هایو بنیادهای آن را در فرهنگ

 النهرین، مصر و فنیقیه بررسی کنیم.بین

 

 تان النهرین باسارتباط داستان سیاوش با ایزدی نباتی در سرزمین بین

جوامع  راساطیرسد اقوام آریایی این مقولة کهن را که متعلق به فرهنگ و به نظر می
واسطه و از طریق بومیان فالت و سکنة نجد ایران از  ساالر بوده است، بهمادر
آنکه به سرزمین ایران  ای از آریاها پس ازالنهرین وام گرفته باشند. دستهبین

فرهنگ آنان با فرهنگ سکنة  . در نتیجه، در فالت ایران ساکن شدندکردندمهاجرت 
اند افت. بومیان فالت ایران از فرهنگی برخوردار بودهبومی نجد ایران آمیختگی ی

ین را در خود داشت. اسطورة النهریعنی بین عناصری از فرهنگ همسایة آنهاکه 

استان النهرین ببخش و شهید شوندة بینایزد برکت» گرفته ازسیاوش خود اما الهام
ر )بهاکرد. یم «سالی غلبهشدند و خشکاست که در غیبت او گیاهان پژمرده می

قلمروش به سرتاسر آسیای غربی رسید و  این ایزد (41: 3171؛ همو 10- 27: 3175
بهار ) ؛های دریای مدیترانه تا شرق نجد ایران در برگرفتپهنة وسیعی را از کناره

یالد میش از هزار سال پ 1کم در یعنی مثالً حوزة نفوذ او دست (250-243: 3176
رسیده است. در خوارزم و آسیای میانه تحت نیز می ماوراءالنهرحتی به خوارزم و 

و یا اندکی پیش از آن مهاجرت آریاها  هایی که مقارن باتأثیر نجد ایران در هزاره
علی جا( )همان. شده استهای مربوط به سوگ سیاوش برگزار میبوده، آیین
شناس باستان 3ت،شده توسط الکساندر مونگینگارة یافتآن است سنگ برحصوری 

وش است و ه شامل تصاویری مربوط به سوگ سیاروس، در حوالی سمرقند ک
و  وشیاسرسد، کهن بودن اسطورة هزار سال پیش از میالد می 1مت آن به دق

  (350: 3143رضایی دشت ارژنه  از )به نقل .دهدنشان میرا عزاداری برای او 

                                                           

1. Mongait, Aleksandr (1915-1947)  
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 بی، آسیای غراین جنبه از فرهنگ اقوام آریایی به سرزمین هندمهاجرت پیش از 

زد یحتی ماوراءالنهر، درة سند، افغانستان و نجد ایران را درنوردیده بود. نقشی از ا

 سال پیش از میالد 2500با قدمت  های پنجکتنگارهمقتول نباتی بر یکی از دیوار

کنار آن در حال گریستن است. در خوارزم و آسیای  نیز در ایالهه کهحک شده 

های پیش از تحت تأثیر نجد ایران مقارن با مهاجرت آریاها و حتی در دوره میانه

 250: 3143دشت ارژنه ). شده استمراسم مربوط به سوگ سیاوش برگزار می آن نیز

 (243 ـ

 

  شاهنامهخاستگاه سودابه در 

 ، پسدخت شاه هاماوران است سودابه یا سوداوه آمده است شاهنامهآنچه در بنا بر

 امهشاهنکه از ابیات متعددی در هاماوران است چنان مولد و خاستگاه اصلی سودابه

ام ش ،زمین تازیان و جایی در حوالی مصرآید محل جغرافیایی هاماوران، سربر می

 و بربر بوده است: 
 چو شد کار گیتی بدان راستی

 یکی با گهر مرد با گنج و نام

 ز کاووس کی روی برگاشتند

 صر و بربر به راستبه دست چپش م

 به پیش اندرون شهر هاماوران

 

 پدید آمد از تازیان کاستی 

 درفشی برافراخت از مصر و شام

 درِ کهتری خوار بگذاشتند

 زره در میانه برآن سو که خواست

ای بر سپاهی گرانبه هر گوشه  
(40-3و  12-10، بیت 70- 63: 2ج ،3143 )فردوسی  

 سرزمین حمیر است که (331: 3172) گفتة ثعالبی بنا بر شاهنامه هاماوران

سرزمین »شاید این  3بر اساس حدس نولدکه .ذواالذغار بن ذوالمنار بودپادشاهش 

رسد محدودة نظر میبه  (35: 3157)ده باشد. بو «یمن یا حمیر منسوب به مردم حبشه

                                                           

1. Nöldeke, Theodor (1836-1930)  
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 پرستش الهة تا حدودی با قلمرو وسیع و کهنتوان ه را میمورد اشار جغرافیایی

  یکی دانست. آب و باروری
 

 به دلِ زمین رفتن سودابه و ایشتر

آن  نامهشاهالنهرینی با سودابة های ایشتر بینیکی از کردارهای مشترک و شباهت

به زندان او  خاطر عشق و همدلی با محبوب خود کیکاووس، هاست که سودابه ب
ود خ )فرو رفتن در زمین( ن نکتهرسد که اینظر می به شود.به عمق زمین فرو می

های همسان و را به نحوی به سوی ریشه ما نخ کوچکی عنوان سر تواند بهمی
 ةشاهنامبر  های زیرین این اسطوره، هدایت کند. بناساخت و الیهتکراری در ژرف

ثعالبی، کیکاووس را به فرمان شاه هاماوران در چاهی زندان کردند و سنگ بزرگی 

هنگامی که  (335: 3172) گماشتند. بر سر چاه نهادند و مردانی استوار بر سر چاه
هان آن است که به افکنند، سودابه خوان آن چاه تیره و تاریک میکاووس را در ب
آمده است همین که این سخن سودابه به  شاهنامهن چاه رود. در دنبال شوی در ب

 فرستد:را به زندان کاووس می درنگ اورسد، بیگوش شاه هاماوران می
 ـ گفت ـجدایی نخواهم ز کاووس 

 بگفتند گفتار او با پدر

 به حصنش فرستاد نزدیک شوی
 شهریار نشستش به یک خانه با

 

ما را نهفت وُ گرچه بود خاک   
از خون جگر، پر پُر از کین شدش سر  

، به خون شسته رویجگر خسته از غم  
د هم او غمگسارپرستنده او بُ  

(373 - 375ت ، بی 40: 2ج ،3143 )فردوسی  

ر دمنسوب به سودابه « اک ما را نهفتوُ گرچه بود خ» رسد عبارتبه نظر می
د. با کردار ایشتر تداعی کن تواند شباهت تام کار سودابه را، میشاهنامهاین مصراع 

 س را بهکاوو اما پدر سودابه ود شخصا ً کاووس را زندانی نکردههرچند سودابه خ
بب زندانی س واسطه هطور غیر مستقیم و ب زندان افکنده است. بنابراین، سودابه به

ا م است. در هر صورت این مصراع شدهن شدن او شدن کاووس و از نظرها پنها
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های زمینسر شوندة مرتبط بودن الهه با ایزد در اساطیرمایة کهن و تکراررا به یاد بن
است. ریشة ای به دنبال ایزد اندازد و اینکه در هر اسطوره، الههمختلف جهان می

رسد که النهرینی آب یعنی ایشتر میمایة مذکور احتماالً به الهة بزرگ بیناصلی بن
مین در نهایت به قعر زخود  گرداندن او به باالش برای باز تال به دنبال ایزد تموز و

 رود.می
به  ق بودسومری که خدا بانوی عش ـلی النهرینی، ایشتر الهة باببین بنا بر اساطیر

 پاسخ تموز خدای برداشت محصول کشاورزی دل باخت و چون تموز به عشق او
 زمین مردگان در زیرِشد و به جهان مناسبی نداد، در اثر خشم ایشتر، گرفتار تباهی 

، ایشتر به زاری نشست و برای یافتن تموز به دنیای مردگان رفت رفت. پس از آن
ر وارداتی یکی از این عناص (60-53: 3145 )بهار. و تموز را بار دیگر به جهان باز آورد

بومی ها و اساطیر های ما تأثیر گذاشته، همین آیینو بیگانه که بر اسطوره
ها یادآور کردار الهة جامعة مادرتبار این آیین (42 - 17: 3171)بهار ت. ساالری اسمادر
 یعنی ایشتر است.  النهرینبین

 

 و سودابه در ادبیات ایران باستان  سیاوش

های اوستایی و همچنین در متون پهلوی از یعنی در متن در ادبیات ایران باستان

تنها در ادبیات پهلوی یاد شده  ه میان آمده است. اما از سودابهسیاوش سخن ب
 است. 

 

 اشتقاق نام سیاوش

و مرکب ( 270: 3364 3اوستا) syāvaršan رشَنسیاوَصورت  نام سیاوش در اوستا به

 (214: 2، ج 3156 هایشت)است.   به معنی دارندة اسب سیاه aršanو  syāvaاز 

                                                           

1. Avesta Reader… 
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را یک شاهزادة ایرانی ، او syāvaršanذیل نام  فرهنگ ایران باستاننی آلما نامةواژه

 و در فارسی میانه (3613: 2004 3)بارتولمه از خاندان کیانیان و نبیرة قباد دانسته

نام سیاوش  آمده است. از آنجا که siyāwaxšصورت سیاوَخش ه ( این نام ب)پهلوی

، این نام در ارتباط است (326: 3175 )بهار «زمینینوعی زندگیِ زیرِ» ا واژة سیاه وب

اریک ت ایزد مقتول نباتی از قعر ها، بیشتر همخوانی دارد.ان شدن در تیرگیبا پنه

معنای واژة سیاوش بنا بر سابقة » آید. به نظر استاد بهارزمین می زمین، به روی

هم یعنی مرد. البته باشد. سیاوَ یعنی سیاه و اَرشَن ای باید مرد سیاه اسطوره

دة اسب او را دارنمستشرقین که با این اسطوره و سابقة فرهنگی آن آشنا نیستند، 

 و سودابه،میان دو کلمة سیاوش دیگر از سویی  (266: 3145)بهار  «.اندسیاه معنی کرده

شود و آن عبارت است از رابطة لفظی جزء اول هر دو شباهت واژگانی دیده می

 خالقی مطلقدو کلمه مشترک است.  دابه؛ یعنی سیا که در هرنام سیاوش و سو

 ریخت کوتاه آن را سیاه آوه/ آبه صورت اصلی این نام را سیاوه یا سیابه دانسته و

 کرذکه جزء نخستین آن با نام سیاوخش یکسان است، معنی درخشش آب سیاه  به

سقم مباحث نظر از صحت و رسد صرفبه نظر می (563: 33، ج3143)کند. می

رابت گرفت که  قتواند مطرح شود، احتماالً بشود نتیجه اتیمولوژی که در اینجا می

هر صورت بر قرابت خاستگاه فرهنگی یکسان این دو عنصر  در لفظی این دو واژه

 کند.اصل و منشأ آنها داللت می ای و بر مشترک بودناسطوره

 

  اوستا در سیاوش

اوش به که تواتر نام سیبل کاووس سخن نرفته استبت سیاوش به از نس اوستادر 

 (435: 3174)صفا . را پسر کیکاووس تلقی کنند کاووس سبب شده که او دنبال اسم

                                                           

1. Bartholomae 
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اووس و پدر کیخسرو است. در فصل سیاوش پسر کیک های پهلوی امادر متن

از کیکاووس، سیاوش زاده شد و از »آمده است:  بندهشن« تخمه و پیوند کیان»

و ( 443 :2، ج3156 هایشت) در ارت یشت( 137: 2005 3بندهشن)« کیخسروسیاوش، 

 2،سنیافته و کریستنیر بس کهن آریایی در آنها انعکاسدرواسب یشت که اساط

سال قبل از میالد  400محقق دانمارکی، قدمت احتمالی آن دو یشت را به حداقل 

که  (214: 2؛ نیز، ج141 :3ج ،3156 هایشت)از خیانتی  (314: 3176) رساندمی مسیح

سخن به میان ( 322: 2001 1اوستا) نیز از کشته شدن او دربارة سیاوش انجام شده و

ت یاد شده که به خیان ،سیاوش ،نیز از یل نامور اوستارفته است. در زامیاد یشت 

این یشت، سخن از فرّ کیانی مزدا آفریدة  77شود. در فقرة شته میتورانیان ک

کیخسرو این سرور پیروزمند به انتقام خون سیاوش  واسطة آن هاست که بکیخسرو 

: 2، ج3156ها یشت؛ نیز ر.ک: 255)همان: . کشدافراسیاب و گرسیوز را به بند می دلیر،

درواسب یشت، ایزدِ هومِ زیبایِ زرین در پای بلندترین  34و  37در فقرات ( 147

اهکار خواهد که بتواند افراسیاب تبیرو را[ می]این ن ستیغ البرز کوه از درواسبِ توانا

خیانت  یاوش دلیر ببرد که بهتورانی را به زنجیر بسته و او را نزد کیخسرو پسر س

 .تا کیخسرو، افراسیاب را به انتقام خون پدر خویش بکشد و ناجوانمردی کشته شد

و  اوستادر ( 144: 3، ج3174 اوستا؛ نیز ر.ک: 141: 3، ج3156 هایشت؛ 322: 2001 اوستا)

انی داست ان را به تصرف خود در آوردند امامنابع کهن اساطیر آریاهایی که نجد ایر

در برگیرندة هر دو نام سیاوش و سودابه همراه با  ایرانی بوده و نیزکه صرفاً هندو

 یکدیگر باشد، وجود ندارد.

 

                                                           

1. Bundahišn  2. Çhristensen, Arthur Emanul (1845-1945) 

3. Avesta 
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 بُندهشنسیاوش در  سودابه و

بان و نه به زترین آثار ادبیات فارسی میاایرانی که یکی از مهم بندهشندر کتاب 

جام طور سربسته به سران هسیاوش همراه با نام سودابه آمده و ب خط پهلوی است، نام

کبار هم ی بندهشنگفته نماند که تدوین استان، اشارة مختصری شده است. نااین د

 هاعصر تدوین نهایی حماسه مقارن با صورت گرفته و این دوره در قرن دوم هجری

اندر » عبارات ذیل، برگرفته شده از فصل (367: 3174صفا  ؛343: 3176تفضلی). ستا

ن آ است. ما متن فارسی میانة بندهشن« گزندی که هزاره هزاره به ایرانشهر رسید

همچنین برای پاسداشت خط ایم، آن آورده را به خط پهلوی، همراه با آوا نویسی

به صورت آوا نوشت فارسی همراه با  تلفظ فارسی آن را نیز فارسی،ارزشمند 

م سودابه نیز در آن آمده است، در این جمالت که نا .ذکر کردیم گذاریاعراب

 : خوانیمدربارة سیاوش چنین می

 
 (TD1 3370 :341بندهش؛ 165: 2005 بندهشن)

 

 آوانویسی برگرفته از خط التین:
kay-Syāwaxš ō kārezār āmad pad wihānag ī Sūdāweh ī zan ī Kay – Us. 
Syāwaxš abāz ō ErānŠahr nē šud ud pad ēd ī Frāsyāb čiyōn – iš padiš 
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zinhār padīrift ĕstād ō Kay – Us nē āmad bĕ xwad ō Turkestān šud ud 
duxt - ē ī Frāsyāb pad zanīh kard ud Kay Husraw aziš zād. Syāwaxš 
ānōh ōzad hēnd.  

 

 فارسیِ متن: )تلفظ( آوا نوشت

سیاوَخش اُ  .کَی سیاوَخش اُ کارِزار آمَد پَد وِهانَگ ئی سوداوِه ئی زَن ئی کَی اُس

تاد ئیش پَدئیش زِنهار پَدیرِفت اِس –چِیون  راسیابفِ اِرانشَهر اَباز نِ شُد اُد پَد ئِد ئی

اُ کَی اُس نِ آمَد بِ خُ وَد اُ تُرکِستان شُد اُد دُخت اِ ئی فِراسیاب پَد زَنیه کَرد اُد کَی 

 . هوسرَو اَزِش زاد. سیاوَخش آنوه اُزَد هِند

: کی سیاوش به کارزار آمد، به بهانة سودابه، زن کاووس. سیاوش ترجمة فارسی

]خواستن  (، بدین خاطر که افراسیاب، زینهار)= باز نگشت ز نشدبه ایرانشهر با

( )= توران [ را پذیرفته بود، سیاوش به سوی کاووس نیامد. خود به ترکستانسیاوش

شد. دخت افراسیاب را به زنی گرفت. کیخسرو از او زاده شد. سیاوش را در آنجا 

 (343: 3140 بندهش). کشتند

 

 ارتباط لفظ سودابه با آب

 شاه حمیر (331: 3172) شاه هاماوران و یا به قول ثعالبیاز سودابه دختر  اوستادر 

یا آوه  ذکری در میان نیست. در نام سودابه، پسوند آبه( 35: 3157 ر.ک: نولدکه نیز)

با آب مرتبط است. شاید خالی  سودابه دهد که لفظجالب توجه است و نشان می

 و به ارتباط لفظی دو واژة آب زیباشناسانه با دیدگاه ادبی واز لطف نباشد که 

 آن را به نحوی با الهة آب مرتبط سازیم. بنگریم وسودابه 
ست. برای صورت پهلوی نام آمده ا sudāwehنام سودابه در پهلوی به صورت 

ان ایرانی باست های دورةشکل فرضی کلمه در زبان و ذکر شدهنیز  sūdābag سودابه،
sutā.āpaka ارندة آب ِروشنی بخش و از ریشة به معنی دsav  .3144 )بهاراست :
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توجه یوستی را جلب کرده به در هردو نام سودابه و رودابه پسوند آوه یا آ (335
 ودابهگوید که سکند و میه توجیه میاست. البته او این اشتراک پسوند را این گون

 به)ربی بوده، اما به قیاس با رودابه به سودابه تبدیل شده است. در اصل سُعدی ع

 (564: 33، ج3143 خالقی مطلق ازنقل 
 

 ابه در اساطیر آسیای غربی های داستان سیاوش و سودبرابر نهاده

یا تموز، ایزد نباتی  3موزیدمهرداد بهار، پیشینة اصلی داستان سیاوش را با 

به  های مربوطاز نظر او این اسطوره در اصل به آیینداند. مرتبط می ،النهرینیبین

 ـت اینانای سومری استر به جای ایشتر، در روایت کهنکه  ـتموز و ایشتر بابلی 

 (334: 3144)پیوندد. می
 

 النهرین: ایشتر و دموزی بین

الهة بالمنازع عشق و باروری و آب و مرتبط با کشاورزی  (اینانای سومری) ایشتر
هایی در شهرهای گوناگون از در سرتاسر آسیای غربی بوده و پرستشگاهو زمین 

دموزی ایزد گیاهی که بعداً به  (434)همان:  باستانی داشته است. 2جمله شهر اوروک
 هایها و رویشنی الهة ایشتر بوده و از باروریتموز معروف شد، معشوق آسما

 است.  کردهنباتات در فصول مختلف محافظت می
 

 النهرین  تباری، تفکر حاکم بر جامعة کشاورزی بینمادر

 مینها، زرستنیسومری( آب،  ـ )بابلی النهرینیمادر بین ـایشتر یا اینانا، الهه 
و  شوی ن عمدة دنیای باستان بوده و اغلبکشاورزی، باروری و عشق از خدا بانوا

                                                           

3. Dumuzi   2. Uruk 
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هه لشوق این انقشی کمتر از خود آن الهه داشته است. شوی و یا مع یا معشوق او
 شد؛شده و به جهان مردگان فرستاده میکنار گذاشته  همه ساله پس از باروری الهه

 عت گیاهی وجود داشته است. ایشترسوی حیات و طبیتفکری اساطیری که فرا
های تازه در دل زمین و آنگاه غالت و دانه بارة کاشتن همه ساله مکررای دراسطوره

 برگ و از طرفی نیز پژمرده شدن و فرو ریختن چیده شدن میوه، درو محصول و
ها و درختان و گیاهان و باز، سبز شدن و زندگی را از بار و مرگ ظاهری انواع گل

. در گسترة فرهنگی آسیای غربی است سر گرفتن و رویش دوباره از دل مام زمین
 وو موضوع اصلی آداب  جمع کردهاساطیر بسیاری را گرد خویش  مادر ـ این الهه

 شاهی این منطقة فرهنگی بوده است. پرستش این الهه درهای جوامع مادرآیین
گردد که عصر کشاورزی در جوامع باز می هاییادوار کهن ماقبل تاریخ، به زمان

نقش مرد در  (2)ساالر،مادر بوده و در میان آن اقوام کشاورز فرماآسیای غربی حکم
 ناست. سال کشاورزی، اساس و بنیا قرار داشتهبسی فروتر از نقش زن  جامعه
ساالر بود. مردمان در آن جوامع، صادی، اجتماعی و دینی جامعة مادراقت سیاسی،

ارتباط بین توسعة زندگی خود را با پیشرفت و رشد حیات نباتی و جانوری 
ساالر، الهة بزرگ آب یا الهة مادر که به عنوان الهة های مادرسنجیدند. در جامعهمی

 و منبع رفتیافت، برتر از همة خدایان به شمار میمی ص و تجسمزمین تشخ
دلیل اصلی برگزاری  (xviii: 3346 3)روزنبرگحیات و زیست آدمیان و منبع غذا بود. 

یه این مصر و فنیق ،سومر ،النهرین، بابلهای مربوط به تموز و ایشتر در بینآیین
بوده است که در بخش پهناوری از آسیای غربی، باران در چند فصل از سال 

ه شد تا آنکبر خاک افتادن و پژمردگی گیاه می بارید و همین مسئله باعثنمی
آوردند و گردید وگیاهان مجدداً سر از خاک بر میدوباره فصل بارش آغاز می

شان ای ایقعة تکراری طبیعت در تفکر اسطورهگرفتند. این واحیات را از سر می
دت عالقه به فرزند آسمانی وجود ش با یافت که گویی الهة مادرچنین انعکاس می

و یا معشوق ایزدی خویش، خود سبب مرگ یا نهان شدن او در زیر خاک  یا شوی

                                                           

1. Rosenberg 
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در جهان  وجویی اود و الهه برای جستشی کردنش میو در دل زمین و یا زندان
های خویش که گریستن الهه با( 16: 3173)باجالن فرخی رفت. می به دنبال او زیرین

های دوباره است، موجود آسمانی عزیز خود را جانی تصور نمادین بارش باران
ها و که اگر با برپا نمودن سوگواری کردندبخشید.آن اقوام تصور میدوباره می

زند آسمانی خاطر فر ههایش بگریستنها و شرکت در آن، الهة آب را در عزاداری
با او اشک بریزند،  ند، در غم او شریک باشند و همراهکن اش یارییا شوی ایزدی

گشت مجدد ایزد نباتی و برکت بخشنده و تولد دوباره و حیات تازة او و سبب باز
گوید نیروی تأثیرگذار می . شادروان بهارشودرویش همة نباتات روی زمین می

ها بسیار اهمیت داشت. گریه در مرگ ایزد در این آیین ادوی نهفته در آناشک و ج
 داوود (423: 3144بهار )تبدیل شد.  نباتی آسیای غربی بعدها به یک سنت مقدس

 کاشتند با شادی درو خواهند کرد. گفته است آنان که با اشک کتاب مقدس)ع( در 
گرید، رود و میارد و به پیش میرا با خویشتن د اشک(آن کس که این دانة گرانبها )

های غله را با خود خواهد آورد. در ها باز خواهد گشت و دستهگمان با شادیبی
های ن زخم بر خویش وارد کردن و نمایشهای آن مردمان، اعمالی همچوسوگواری

بخشنده بود، رواج فراوان گو کنندة مرگ آن خدای نباتی برکتانگیز که بازغم
ها بر ها و شادیو مردمان جشن شدآنگاه سال نو آغاز می (43 :3171)بهار داشت. 
 دادند، تصورطور کامل انجام نمی هکردند و اگر چنین آداب و رسومی را بپا می
، اگر بالعکس .شان برودها و تولیداتشد که برکت و فراوانی از کشتزارها و داممی

داشتند، برپا می ها را درست و به آیینها و متعاقب آن، جشن و سرورآن عزاداری
شد که در آن سال، محصول و تولیدات خوبی دیگر برایشان مسجّل و معلوم می

 ماالنهرین ابخشی در بینخواهند داشت. این تجدید حیات ایزد باروری و برکت
های مربوط به یادکرد اسطورة ازدواج برگزاری آیین سال نو با همه ساله مقارن با

اتی به تجدید حیات ایزد نب در نهایتگرفته الهة آب و ایزد نباتی صورت می مقدس
این آداب و رسوم کهن که با  شده است. دربخشی در آغاز بهار منجر میو برکت

الهة آب و شاه نقش ایزد نباتی  شن و سرور همراه بود، کاهنة معبد خویشکاریج
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 های طوالنیپس از سوگواری جشنهای و باروری را بر عهده داشته است. این آیین
گرفت که در پایان هر سال کشته و به خاطر بزرگداشت ایزد دموزی صورت می

و  شددوباره زنده و زاده می جدید با بارش باران بر کشتزارهاسپس در آغاز سال 
با والدت و باز  هزار پیش از میالد مسیح 1ن در النهرین باستابنابر اعتقاد اقوام بین
ی هاشنرستند و به همان مناسبت جدانه و گیاهان از زمین میگشت مجدد دموزی، 

 کردند. آغاز سال را باید برگزار می
 النهرین و عیالمبه جوامعی همچون بین ة بزرگ آب و باروری در اصل متعلقاله

 ی همسایگانبرابوده و در رأس خدایان آنها جای داشته است. این جوامع باستانی 
ما قبل تاریخ و بومیان فالت ایران و نیز بر کلیة مناطق  خود یعنی نجد ایرانِ

های افته. یاندو بر آنها تأثیر گذاشته اندبودهبخش الهام جغرافیایی شرق باستان
شناسی نشان داده است که ستایش کهن و بس گستردة الهه مادر آب و باستان

به این طرف هزار سال پیش از میالد  30، حداقل از باروری در دوران ماقبل تاریخ
 یعنی در تمام جوامع مبتنی بر کشاورزی دنیای باستان از در سرتاسر آسیای غربی

گرفته تا نجد ایران و درة رود سند و هندوکش  النهرینصر، سومر، عیالم و بینم
 .ج داشته استروا
 

  مصر: ایزیس و اوزیریس

توان دید. می 2و اوزیریس 3مصر باستان در داستان ایزیسنظیر این اسطوره را در 

اهی ایزد گی ،زیریسو، پس از آنکه شویش االهة آب در مصر ،یسایز در این اسطوره

شود، و پراکنده میطعه قطعه کشته و ق 1ثس شتوسط دشمن ،بخشندة مصربرکت

در مصر مردم  کند.آغاز می اوهای بدن تکهیافتن برای  خود راجوی وجست

                                                           

1. Isis   2. Osiris 

3. Şeth   

 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ـ  36 پاییزـ  44 شـ 31 س  237 /...سودابه در  تیشخص یریاساط یهاشهیر یسیعلل دگردــــــــــ

آمدند و بر ایزد مقتول های خود برای همراهی با الهه، بر کرانة رود نیل گرد میآیین

که او نیز از  3گریستند. در این هنگام الهة ایزیس به کمک پدرش توثمصری می

 سزیریواهای گمشدة ایزد قطعه آوریبود، موفق به پیدا کردن و جمعایزدان بزرگ 

ار را ب 2پسرش هوروسایزیس از طریق شکستن سدهای نیل  شد. آنگاه الهةمی

شد کرد و بزرگ میگرفت. هوروس چشم به جهان گشوده، رفته رفته رشد میمی

تخت پادشاهی پدر تکیه زند. سازد و خود بتواند بر  تا قاتل پدرش را مغلوب

ین کرد. اپیدا می وزیریس بود که حیاتی دوبارهگشت اخود، نمادی از باز هوروس

های واقعة ازلی کیهانی در میان مردمان مصر باستان از طریق ایجاد و بر پا نمودن باغ

های شخم زنی و تخم افشانی و آبیاری طور نمادین و با انجام آیین هب زیریسوا

غله را همراه با گریه و شیون در زمین  . به این صورت که آنهاشدتکرار می

د. بوای از والدت مجدد اوزیریس نشانه زدن بذر، ها جوانهدر این آیین کاشتند.می
 (143: 3172 )الیاده
 

 فنیقیه: آفرودیت و آدونیس

به هنگام شکار  ،ایزد کشت و زرع 1،از بیم آنکه آدونیس الهة عشق و باروری فنیقیه

کشته شود، او را از این کار منع کرده بود و چون آدونیس به سخن او توجه نکرد، 

مان دبه هنگام شکار کشته شد. در داستان آدونیس و نیز الهة آفرودیتی که به مر

جمعی بزرگی وجود داشت و آن اقوام های دستهداریساکن فنیقیه تعلق داشت، عزا

های اندام هپارافتادند تا مگر تکهها به راه میرها و بیابانجمعی به طرف کشتزادسته

های شهید شوندة فنیقی را باز یابند. در آیین طعه قطعه شدة آدونیس، ایزد گیاهیق

 وادادند و به زاری و فریاد، نام های دلخراشی سر میمربوط به آدونیس، زنان مویه

                                                           

1. Toth     2. Horus 

3. Adonis 
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د و هر گردهر ساله به فنیقیه باز می کردند آدونیسراندند و گمان میرا بر زبان می

ها بدان سبب همچون خون، سرخ نشیند و همة آببار زخمی مرگبار بر پیکر او می

ن در این شد. زناانجام می ها در زمان برداشت محصولشوند. این رسمرنگ می

به  و کردندمیپوش را کفن آن ،ساختندمیکر آدونیس مراسم شیئی را همانند پی

افکندند و بردند و از آنجا آن را به دریا و یا چشمة آب جاری میگورستان می

سپس بالفاصله آیین مربوط به زنده شدن و رستاخیز دوبارة این ایزد را برگزار 

اع شد؛ یعنی از انوکشت و کار می« های آدونیسباغ» ند. به همین مناسبت درکردمی

راقبت کرده و بر رویش ها مرویاندند و از آنمیسبزه  ها و سبدهاگلدانغالت در 

ی انداختند تا برای سالها را به آب میهر چه بهتر آنها، نظارت داشتند و آنگاه سبزه

 وهای نوروزی ری طلب کنند و این مراسم از آیینکه در پیش است، باران بیشت

 (254: 3146)آموزگار  .ز زایی و نو شدن بودهای باجشن

 

 فردوسی شاهنامةمأخذ روایت داستان سیاوش در 

ان به رسد که شفاهی بوده، زباما در اصل به نوع روایاتی می پیشینة داستان سیاوش

گشته و ظاهراً در جایی ثبت نبوده است. این داستان باید جزو سرودها و زبان می

اه ا مانده و گیع، به جاز قدیم االیام در باب بعضی وقا»هایی بوده باشد که منظومه

بخارا را از بارة آن به ما رسیده است. در تاریخ بخارا آمده است: مردمان اخباری در

ها در همة والیات معروف است و این نوحه ست.ا هانوحه سیاوشکشته شدن 

آن را گریستن مغان خوانند و این سخن زیادت  طربان آن را سرود ساخته و قواالنم

  (304: 3174ا )صف «.از سه هزار سال است

ه دانست ک ی مدون و مرتبرا باید مأخوذ از داستان شاهنامهداستان سیاوش در 

 خبارالغرر ازیرا داستان سیاوش در  موجود بوده است ابومنصوری شاهنامةدر 

 ی همبدانیم که مأخذ اساسی و مهم ثعالدارد و می شاهنامهثعالبی نیز شباهتی تام به 
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به احتمال بسیار داستان  پس (434: 3174صفا ). استمنصوری بوده ابو شاهنامة

 شاهنامةسیاوش از طریق مآخذ مورد استفادة فردوسی که در رأس آنها  و سودابه

که نانچ راه یافته است و البته فردوسی شاهنامةبه  جا()همانمنصوری است، منثور ابو

در این داستان  خودهای باستان بوده، مألوف او در به نظم آوردن همة داستان روش

 «ناقل امینی» و همه جا چون نکردهگونه دخل و تصرفی در اصل داستان هیچ نیز

ش به گفتار خوی ـمنصوری باشد ابو شاهنامةکه همان  ـ« دفتر» این داستان را هم از

 آورده است. 

 

 شاهنامههای اساطیری نقش گوسانان در تحول پیشینة شخصیت

منصوری و از جمله شاید ابو شاهنامةپیشینة کهن قسمت اعظم روایات منقول در 

فردوسی  شاهنامةهمین روایت مربوط به داستان سیاوش و سودابه که در 

یافته، بیشتر بر اساس سنت زندة شفاهی ناحیة مشرق ایران و خراسان انعکاس

روهی از بوده است. گ شاهنامهتر از عصر بزرگ در روزگاران بسی کهن

تان را های باساند که داستاننیز راویان شفاهی بوده کنندگان حماسة باستانروایت

اند. راویان شفاهی به کردهابومنصوری نقل می شاهنامة افرادی چون مؤلفبرای 

های شفاهی معتبر و متواتری که در افواه به روایات سینه به سینه و نقل نوبة خود

 های پرشاخ و برگشدند و عامة مردم نیز به قصهمی گشته است، متوسلمردم می

 ند.دادشد، گوش فرا میهای گوناگون ادا مینقاالن که نسل به نسل با ذوق و سلیقه

های کهن و باستانی راویان در ایران پیش از اسالم رسد که گوسانان، نسلمی نظر به

ورت ص هها، چه بشاهنامهکنندگانی که بعدها در عصر تدوین اند؛ یعنی روایتبوده

ابومنصوری را نقل  شاهنامةهای صورت کتبی، امثال داستان شفاهی و چه به

 ست.ا در دورة اشکانیان از موقعیت خاصی برخوردار بوده اند. طبقة گوسانکردهمی

: 3164 بویس و فارمر :ک)ر. است ای پارتیبنا به گفتة بویس، واژه کلمة گوسان خود
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تان، های باسحماسه ها وها، افسانهاسطوره تواند دلیلی باشد بر اینکهو این می( 11

شده است. به گواه تاریخ، پارتیان اشکانی دورة پارتی سروده می توسط خنیاگران

جا( )همان. اندایفا کرده های ملی ایرانینقش مهمی در بازگویی و حفظ سنت

 اساطیر خدایان کهندر تغییر و تحول تدریجی اند که کسانی بوده گوسانان

لی نقش اص مردمانگی،زمینی با تشخص یاران شهرایرانی به واروپایی و هندوهند

 هنک ةروایات مربوط به یک اسطور به هاافزودن شاخ و برگ. همین اندایفا کرده را

اویان رها و سپس انتقال آن به توسط گوسان هاو یا فروکاستن و پیراستن آن روایت

و  که نخست در جزئیات و نکات فرعیشد میهای بعد سبب شفاهی نسل

ا افزودن ب ، سپسای تغییراتی ایجاد شودای داستان یک شخصیت اسطورهحاشیه

 لیهویت اص ی درهای ماورائهایی از ویژگیو یا نادیده گرفتن جنبه ترمطالب تازه

 دهد.رخ  اتیتغییرکلی  هاساطیری ب شخصیتآن  ةاسطور

 

 املدو ع «جایی و دگرگونیبهجا»و « رنگ باختن صبغة مینوی و ماورائی»

باوری در شخصیت اساطیری الهة زدایی و پیرایش اسطورهعادی اسطوره

 آب  

یکی از علل و عوامل تغییر اسطوره به حماسه، کاهش و یا از بین رفتن صبغة 

 .موجودی زمینی استو تبدیل شدن او به  ایقدسی و مینوی شخصیت اسطوره

طور کلی محو  هیا ب مراد از تنزل، کمتر شدن و (33 – 32: 3145؛ همو 17: 3144)آیدنلو 

دگرگونی و  (13)همان:  است. بار دینی و آسمانی اسطوره در قالب حماسه شدن

یز ن جایی حماسی که عبارت است از جایگزین کردن انسان در گاه و مقام ایزدجابه

با  ( 236: 3145)سرکاراتی  .شوددگردیسی شخصیت اساطیری محسوب میاز عوامل 

تواند با موازین منطقی و تجربی بشر دورة تاریخی، میاسطوره  جاییبهاین جا
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مربوط  تغییر اسطوره و مسائل»جایی و دگرگونی، ر جابهانطباق بیشتری پیدا کند. د

بر این  (13: 3144)آیدنلو کنیم. را مشاهده می «ها و در مکانبه آن در طول زمان

ساالرانة الهة آب و باور فرهنگی مادر به سبب توان گفت در حالی کهمی اساس

 النهرین،هی بینجوامع مادرشا به اساطیر ش با ایزد مقتول نباتی که در اصلارتباط

داشته است، ستایش این الهه را  ها رواج کاملتعلق و در آن سرزمینمصر و فنیقیه 

پدیدة  اثر اما بر توان دیدسترة پهناوری از آسیای غربی دورة باستان نیز میدر گ

های هندوکش، افغانستان، ماوراءالنهر، گیری، دامنة نفوذ آن الهه حتی سرزمینوام

رانة ساال. بعدها در اعصار پدرگرفته استدرة سند و نجد و فالت ایران را دربر می

این الهه از مقام واالی خود ز شد، ایالد مسیح آغپیش از مهزار سال  5باستان که از 

 آمده است اندک اندکشمار می خدایان به در رأس خدایان بوده و بزرگ مادر که

دارد و نگاه می را هایی از تقدس و آسمانی بودن خودجلوه البته ،کندتنزل می

 او به جفت النهرینبین خود فی المثل درشود؛ النوع میرب نخست تبدیل به همسر

گردد. در هر یک از ادوار پدرشاهی مختلف در خدای عیالمی تبدیل می

مادرِ آب با جایگاهی فروتر از پیش، شکل و صورتی ـ  های آریایی این الههسرزمین

های متعدد دیگری در هر یک از نقاط مختلف جغرافیایی جهان نوین یافته و با نام

م یک بار ه اوستاعصر  یاهای ایرانی، مقارن بااو در سرزمین آر کند؛ مثالًجلوه می

 :3176؛ همو 134: 3144)بهار است.  با نام و خصوصیات ایزد بانوی آناهیتا ظاهر شده

، خوش اندام زنی است جوان، به پیکر ،اوستاایزدبانوی آب، آناهیتای عصر ( 250

ست. ایزد اوی به ستبری شانة اسبی  ای زیبا. بازوان سپیدبلند باال و برومند با چهره

 .درانمی هم قد و اندازهاسب  برفراز چهار نوی آناهیتا سوار بر گردونة خویشبا

ستایش این ایزد بانو در کنار ایزد  اد. اماند از: باران، ژاله، ابر و بااین اسبان عبارت

ارز آن به موازات و هم  همچون ایزد مهر در سرزمین آریاهامذکر بس نیرومندی 

 شده است.انجام میـ  و نه برتر از آنـ ایزد 
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ل آن تبدی شخصیت الهة آب و بر علت اصلی دگردیسی ایفرضیهطرح 

 به سودابه در حماسة ایران

رود در مقطعی خاص از دورة تاریخی در عصر اشکانی و کوشانی آنگاه احتمال می

شد، هنگام سرودن و میران در دربارهای آنان ریخته که شالودة اصلی حماسة ای

های ارزش به الطوایف،توسط گوسانان در میان طبقة ارتشتار ملوکها نقل حماسه

هایی همچون قداست ارزش شده باشد؛ توجهتری از جامعة پدرشاهی آریایی کهن

 دهد.نشان می چه فرمان یزدان چه فرمان شاه که خود را در عبارتشاه  ایزدی

میالدی  4هزارة  بهاش د که سابقهکردنهایی را ترویج میاین گوسانان الگو همچنین

برتری نیروی جسمانی  ان الگوهای جامعة زورمندساالرانه که در آن. آنگشتباز می

در  کردند. الهة باستانی آبشد، باز تولید میهای پهلوانی تبلیغ و حفظ میو ارزش

ر ات اساسی داده باشد. دراین دربارها و در افواه چنین گوسانانی باید تن به تغیی

سرورِ به وام گرفته شده از  ـجوامع زن  این روند تغییر، اسطورة باستانی الهة آب

مناطق آسیای غربی، نخست بر اثر عوامل عادی و متعارف در تحول اساطیر، صبغة 

 البته به دلیل زن بودنش، گرفتاریداد  از دست کلیطور  هب را اشمینوی و آسمانی

های از شخصیت تر و بارزترهه در این هبوط و تنزل، بسیار فاحشو سهمِ ال

 گر درف دیمتعار است. عاملایرانی های هندواساطیری دیگر در فرهنگ و اسطوره

جا شدن و دگرگونی بوده است که به موجب بهجاتغییر شخصیت اساطیری الهه 

اش را به یک مله همین الهة آب، جایگاه ایزدیآن هر شخصیت اساطیری و از ج

البته در این امر، عوامل دیگری هم دخیل بوده و آن  انسان زمینی بخشیده است.

ات ها و توصیفشاخ و برگ یا افزوده شدن مجدد عناصر و عبارت است از کاسته و

 مرحله است ایرانی. در اینساالرانة اساطیر هندوهای مردتازه از الهه در بستر سنت

هایش در جامة سودابه به های نوینی در یکی از جلوههپیرای که سرانجام الهه با

 .شده استن زن در حماسة ایران ظاهر تریعنوان خوارمایه
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  شاهنامهتبیین فرضیة علت دگردیسی یافتن الهة آب به سودابة 
 ایرانی کهن کهساالر هندوجامعة مرداساطیر  شخصیت الهة آب آسیای غربی در

ایان به شی و چارپ، شکار و رام کردن اسبان وحیمعیشت آن مبتنی بر اقتصاد شبان

توان فرض کرد که های دیگری پیدا کرد. میبوده است، شکل مدد نیروی بازو

پیرایی در تغییر زدایی و اسطورهعوامل عادی و طبیعی اسطوره عالوه بر علل و

 های متواتر دیگریهای دینی مربوط به او، علتسرشت شخصیت الهة آب و آیین

جایگزین  –3گونه برشمرد: توان آنها را ایننقش داشته است که به ترتیب میهم 

تمام عیار مردساالری به عوض الگوهای مادرساالرانه. برخی از جوامع  شدن کلی و

بنا بر » اساطیرشان ایرانی از شاخة آریاهای باستان،هندوعصر باستان از جمله قبایل 

تأثیر  –2 (25: 3175)بهار  ؛داشته است «ساالرانهمزیل، بُنی پدرهای دوپژوهش

اه انگاری زن و جایگفرومایه نابجای سنت پذیرفتن راویان و نقاالن این اسطوره از

روایات شفاهی و مکتوب منطقة  ایرانی. درمردساالرانة هندو پست او در جامعة

 زا که طبعاً متأثر ماوراءالنهر و جیحون و همچنین خراسان بزرگ عهد باستان نیز

دورة اسالمی به خاستگاه  و بعدها در ـایرانی کهن بوده فرهنگ اقوام هندو

این اسطوره نسل به نسل در فرایند دگردیسی و  ـتبدیل شد  شاهنامه هایداستان

یافت. در عهد  تریهای تازهها و پیرایهزل خود به عالم حماسه، شاخ و برگتن

 امةشاهنهای منثور و از جمله به شاهنامهولیة هجری این داستان به اسالمی و قرون ا

هة بزرگ مرتبط با ال فردوسی نیز آن ایزد نباتی شاهنامةابومنصوری راه پیدا کرد. در 

زمان با افزوده شدن هم آب و باروری، شکل و شمایل جدیدی به خود گرفت و

ب آ حلقه زد، الهة بزرگ اوستا سیاوش عصرگرداگرد کیوار پیرایه هایی کهافسانه

 تان نیز در قالبهای وسیعی از جهان باسالنهرین و سرزمینساطیر مصر، بیندر ا

وارد شد  او از جهان خدایان به عالم انسانیهمراه و  شد آوردهشخصیت سودابه در

. فرضیة ما در تحلیل علت این دگردیسی ظاهر گشت شاهنامهدر حماسة ایران و  و
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ایران در دورة اشکانیان و کوشانیان، تحت عظیم این است که گوسانان ناحیة مشرق 

انگارانة زن در آن جوامع و های رایج مردساالرانه و خوارمایهباورها و سنت تأثیر

یجاد اتری را پیرامون این شخصیت اساطیری ماقبل تاریخی روایت تازه قبایل کهن،

ق با که مطاب نداین گوسانان و نقاالن درباری بودهاند. به احتمال بسیار زیاد، اکرده

ایف الطورتشتار در دربارهای پارتیان ملوکهای طبقة زورمند اذوق، میل و خواسته

های جدیدتری به ساالری، شاخ و برگی و مردتحکیم مبانی جامعة پدرشاهبرای 

صبغة آسمانی و دینی و آیینی آن الهه را بیش از پیش  این داستان اضافه کردند و

با همة اقتدار و ماورائی بودنش  الهة آب هن ماقبل تاریخیزدودند. اسطورة بسیار ک

د تا در کالبد زنی از آدمیزادان پلید و پست زمینی، از آسمان به زمین فرو کشیده ش

ت نسبدروغ و فریبکاری بدو  ،از جمله خیانت یهای منفی و شیطانویژگیهمة 

 . داده شود

این پرسش را مطرح ساخت توان نخست می این الهه چرایی سرنوشت در تحلیل

ر ة نبرد که دجو، مغرور و خشمگین آمادسپاهیان جنگمربوط به  هایافسانهدر  که

های و سنت وایف پارتی، استوارانه قداست شاهالطخدمت شهریاران ملوک

 ـ شاهی و زنعصر مادرمتعلق به د، الهة کنننگهبانی میرا شاهی پدرو ساالرانه مرد

توانسته داشته باشد و چه سرنوشتی میتوانسته قعیتی میایگاه و موسروری چه ج

آب،  اسطورة الهة بزرگذ و تأثیر ونفباشد؟ در پاسخ باید گفت  در انتظار او بوده

اش روزگاران درازی بر روری و عشق که اقتدار و جهانگیریکشتزار و زمین، با

ت او حاکمیش و اعصار ماقبل تاریخ سایه افکنده و عظمت و گسترة قلمرو ستای

هرین نالوری از جغرافیای دنیای باستان را از مصر و بینهای پهنااساطیر سرزمین

در باورهای اساطیری مردساالرانة  ،درنوردیده بود سند گرفته تا ماوراءالنهر و درة

کلی نادیده  هرا ناگهان ب فراگیرتر از آن بوده است که بتوانند او اقوام و ملل مختلف

ها، استقالل و محوری بودن مادر بزرگ آب و رستنی ـگری الهه اما کنش بگیرند،
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ماعی جتنقش او در عصر ماقبل تاریخ در حیات زیستی و ا ـای بودن نه حاشیه و ـ

 ایرانی، دیگری بعد در میان اقوام هندوهامردمان کشاورز آسیای غربی و در دوره

و  خانوادگی هایاین سنت .های اجتماعی تغییر یافته بودمنسوخ شده و سنت

انی الطوایف پارتیان اشکبر خوارمایه پنداشتن زن در ملوک اجتماعی عمدتاً مبتنی

ایی ارتشتار آریجوالنگاه خدایان  هایشان نیزها، اساطیر و حماسهداستانحتی  بود و

 هتوانستها نمیلهة کهن دیگر در آن داستانساالرانة آنها بوده و او باورهای زورمند

آنان اقتدار آسمانی الهة  جایگاهی داشته و از جلوة خاصی برخوردار بوده باشد.

زیرا با هنجارها و الگوهای اجتماعی خاص آن اقوام  اندتابیدهبزرگ را برنمی

ها تایها، رو، الهة بزرگ برای تطبیق با عرف و سنتهماهنگ نبوده است. بنابراین

و مبانی  یسرور - مرداهی و جوامع کهن پدرش وارهای بدعتو قرائت

و ادهد. های عظیمی تن در میمندساالرانة طبقة حاکمة آن اقوام به دگرگونیزور

تر ، رستم دستان، با رسوایی هرچه تمامشاهنامهسرانجام به دست زورمندترین یل 

رشاهی ماد د تا شکل و صورت نمادینی از اضمحالل واپسین بقایای عصرکشته ش

و  یسرور - مردعة پدرشاهی و قدرتمندترین مظاهر جامبه دست یکی از 

ه عمدتاً در چنین مسائلی کریشة رسد می ، رقم زده شود. به نظرزورمندساالری

به  گفتیم کهچنان، ایرانی دامنگیر الهة آب شده استسرزمین آریاهای هندو

 باز گردد. (1)در عصر اشکانیان جایگاه زن خوارمایگی

   

 شدن سودابه علت اصلی مطرود تعدی به حریم شاه،

ر )مقتول( نباتی در ه اسطورة ایزد شهید شوندةبزرگ آب و مربوط بودنش با  الهة

 هایآسیا، بنا به شرایط و وضعیت محیط و عقاید و سلیقههای غرب یک از محدوده

احتماالً این اسطوره  .ای ظاهر شدبه هیئت تازه ،مناطقآن اقوام ساکن در هر یک از 

دورة اشکانیان و کوشانیان رسیده  ها درگیری قالب حماسهعصر شکل ی که بههنگام
www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقدس فاتحی شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 226

اه گوسانانِ پارتی های حماسی در ادبیات شفاهی و افودیگر داستاناست، همچون 

به  صورت سینه هاز هزارة نخست قبل از میالد، نسل اندر نسل ب هادر واپسین سده

 ه پس از آنکه در عصر تدویناسطورشده است. ممکن است این سینه باز گفته می

های بازگویی مجددش در حماسهبه هنگام تغییراتی را از سر گذرانده ها حماسه

( 367: 3174)صفا دچار تغییر و تحول فاحشی گردیده باشد.  عهد اسالمی نیز ایران

 های حماسیکه طبعاً مانند سایر داستان این الهه و یاد کرد او که گفته شدچنان

سخن راویان و در  و خراسان بزرگ و النهرهای سرزمین ماوراءدر حماسهدیگر 

ها و باورهای اساطیری و وارد شده بود، سرانجام در اندیشهها نیز نقاالن شاهنامه

حماسی آن سامان بدین گونه تطبیق و دگردیسی کلی یافت که در جامة شخصیت 

که  سودابه اما هرچندظاهر گردد. سودابه به عنوان زنی فتنه انگیز، هوسباز و ناپاک 

حال سرنوشت محتوم او  با این وس مرتکب نشد،بارة کاوا درخیانتی ر هرگز عمالً

 امن حماسة ایران بنشیند. مشکل دربارةاین بوده است که به صورت لکة ننگی بر د

او دل به فرزند این نیست که  ظاهر شده شاهنامهای که در حماسة ایران و سودابه

همای به آیین خویدوده بهمن و دخت او  شاهنامهزیرا در همین  سپرده است خوانده

ر ابیات ب حتی در داستان سیاوش بنا گیردآنان خرده نمی کنند و کسی بررفتار می

ز دختران سودابه را به زنی ، سیاوش خواهان آن است که بعدها یکی اشاهنامه

تفاقاً زیرا ا سپاردبه عشق میابه در این نیست که دل و باز هم مشکل سود بگیرد

شود که بر رستم عاشق میبینیم تهمینه، دخت شاه سمنگان، را می شاهنامههمین  در

سودابه مرتکب شده آن است که گناهی که بر زال.  ،و رودابه، دخت مهراب کابلی

ه که به حریم شاه و شهریار و ، ناخودآگاه در صدد برآمدبا عشق نابجای خویش

که در آن  آریاهای باستانشاهی ـ سروری و زورمندساالری و پدر های مردسنت

جاوز کند؛ شاهی که حکمفرما بوده است، ت« چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» عقیدة

آمده است و شمار می ایرانی کهن، موجودی مقدس بهوندهای هدر رسوم و سنت
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گ(. این است ر مر)=سزاوا این گناهی است بس بزرگ، نابخشودنی و مرگ ارزان

به دست رستم جهان باید « مة پاسداشت حرمت شهریارانبهین نا»در که سودابه 

ماد توان تحلیل کرد: سودابه ناین واقعه را به این صورت نیز میپهلوان کشته شود. 

رود. ری است که به دست رستم از بین میساالهای جامعة مادرآخرین بازمانده

ای است که جوالنگاه خدایان طبقة در شاهنامهاد مقتدرترین رزم آور نمرستم 

شاهی و مردساالری در آن جامعه. های پدرشتار آریایی کهن بوده و حافظ سنتارت

یتی از صحنة گ حرمسرای کیکاووس حذف، بلکه نها ازبدین ترتیب سودابه نه ت

 شود.برای همیشه زدوده و طرد می

 

 شاهنامهمقتول گیاهی در ، نماد ایزد سیاوش

که در این ماجرا به عشق سودابه پاسخ مطلوبی نداده بود، خود به  شاهنامه سیاوش

ایی ج یعنی در گشت و به ناچار در سرزمین توران معشوق طرد شدة سودابه تبدیل

کردار  در اینجا از نظر حماسة ایران د. سیاوشگزیدور از چشم سودابه، مأوی 

اسخ به عشق او پ الهة ایشتر گریخته والنهرینی است که از همچون ایزد تموز بین

مردگان  ه جهاننداد و خشم گرفتن الهه ایشتر بر او سبب شد که این ایزد نباتی ب

ش . سیاوشود هاننن، به دور از نظرهای خویشان خود دل زمی برود و در جایی در

د و آتش روای اثبات بیگناهی به میان آتش میبر پیش از رفتن به توران زمین اما

که  ی او یکی از دالیلیسوزاند. برای ایزدینه بودن سیاوش و سرشت نباترا نمی او

مهرداد  شود. به عقیدةرود و زرد میمی به میان آتش اوآن است که  وجود دارد

زردی آن محسوب  تواند نمادی از خشک شدن گیاه ون سیاوش میزرد شد»بهار، 

( 345: 3171)است.  «کشتزارهاشود و داللت بر آن داشته باشد که سیاوش ایزد 

اش به سوختن و اثبات بیگناهی سیاوش پس از سربلند بیرون آمدن از امتحان وَرِ

ت که سیاوش آمده اس بندهشنقبل از آن در  و شاهنامهرود. در سرزمین توران می
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برای گیاهی بودن شخصیت  رود. از علل و شواهد دیگری کهبه زنهار افراسیاب می

در توران زمین  اوهای ر کرد آن است که یکی از خویشکارین ذکتواسیاوش می

 ( 436: 3174)نیز ر.ک: صفا بوده است.  ساختن کنگ دژِ همیشه بهار، بندهشنبنا بر 

پناهگاه و نیز قتلگاه آتی سیاوش خواهد بود. او در آنجا فریگیس، دخت  توران

پر » از کشته و بدین ترتیب یکی «گناهبر بی»گاه گیرد و آن، را به زنی میافراسیاب

مخویی و معصومیت شود. نررقم زده می شاهنامهها در داستان« ترینآب چشم

توان به عنوان دلیل دیگری برای گیاهی بودن سرشت آن ایزد سیاوش را نیز می

خواهد بدی را با مهربانی وب معتقد است که سیاوش همواره میبرشمرد. مسک

 آورد و این در اندیشة اساطیری و حماسی ایران،درنرمخویی از پای  محض و

 (65 – 61: 3175). رودبلکه ناتوانی بزرگی به شمار می شودافتخاری محسوب نمی

در قتلگاه خود هم در برابر  حضور پهلوانی ظریف همچون سیاوش که حتیآری 

ا شود تچون و چرا تسلیم میدهد و بینشان نمیاز خود کمترین واکنشی  دشمن

 هنامهشادهاکش گناه سرش را از تن جدا کنند، مسلماً بر خالف منطق پهلوانان اژبی

ایرانی است. این رفتار غیر معمول سیاوش در مقایسه وهای هندو اساطیر و حماسه

)بهار  «اساطیری –مطالعات تطبیقی »را به کمک  شاهنامهپهلوانان با کردارهای سایر 

ی ایرانکه داستان سیاوش، ریشة هندو کردگونه توجیه توان بدینمی( 467: 3176

 نداشته و بر اساس اسطورة بسیار کهن ایزدان نباتی و از جمله ایزد گیاهی تموز

سازی شده است که چند هزار سال پیش از میالد مسیح، آوازة آن به )دموزی(، باز

رهای ها و باوالنهر رسیده بود. سیاوش در حماسهمنطقة شمال شرق و ماوراء

اهل جنگ و پرخاش و نیرنگ  ة این منطقه از جغرافیای باستان،ساالرانزورمند

ی ایرانوهای هندا خوی پهلوانان آرمانی در اندیشهمعصومیت گیاهی او ب یست ون

باید مایة کمال » ها که به قول مسکوبخوانی ندارد. آن فضایل و نیکخوییهم

همة این نکاتی که  (65: 3175) «.ت، مایة نقصان و ناتوانی اوسسیاوش باشد، خود
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بارة سرشت معصومانة سیاوش ذکر شد داللت بر آن دارد که این ایزد در اصل، در

بوده و عنصری سرشت گیاهی داشته است و در اساطیر سرزمین آریاها بومی ن

ید های کهن مربوط به ایزد شهمایههای آن را باید در بنوارداتی است و ریشه

 جو کرد. والنهرین جستای غربی و بینشوندة نباتی آسی

اوشان )پر( اسی سرانجام دلیل چهارم بر گیاهی بودن سرشت سیاوش، روییدن فرّ

هایش نقش چهرة سیاوش درختی که بر برگ و نیز رویشاز خون سیاوش  است

زره جالد بر خاک ش که گرویآمده است که از خون سیاو شاهنامهنگاشته بود. در 

 وید: ربه ناگاه گیاهی می روییدی که هرگز از آن گیاهی نمیاهمواربر زمین ن ،ریخت
 یکی تشت زرّین نهاد از برش

 به جایی که فرموده بُد تشت خون

 

 فرو ریخت خون سر پر بها

 همانگه که خون اندر آمد به چاک

 به ساعت گیایی برآمد چو خون

 به ساعت گیاهی از آن خون برُست 

 کنونت نشاندهم من گیا را 

 بسی فایده خلق را هست ازوی

 

 جدا کرد از آن سرو سیمین سرش 

 زره بُرد و کردش نگونگروی 
 (2245 - 2244، بیت 154- 157: 2، ج3143)فردوسی 

 هرگز نروید گیابه شخّی که 

 دل خاک هم در زمان گشت چاک

 از آنجا که کردند آن خون نگون 

 جز ایزد که داند که آن چون برُست

 اوشانیفّر اس یهم یخوانکه 

 که هست آن گیا اصلش از خون اوی

  (3ذکرشده در پاورقی شمارة ابیات جا، همان)

پدر،  به هنگام شهادت که یعنی کیخسرو پس از آنکه فرزند سیاوش و فریگیس
گِرد با مادرش به سیاوشفته نوجوانی بالیده و برومند گشت، رفته ر ه بودزاده شد

شادمان شدند و چنین به نظرشان رسید  اوفرّ و شکوه  با دیدندرآمدند و مردمان 
 گِردده است. با درآمدن آنان به سیاوشکه گویی سیاوش دوباره به این جهان آم

بالیدند و اهان بر چمن آن همچو سرو آزاد میخاک آن سامان حاصلخیز شده و گی
قشی از چهرة های آن نهمیشه بهار و سبز بوده و بر برگ درختی نیز رُست که
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ن انعکاس ای رد آمدن سوگواران سیاوش بوده است.و محل گ سیاوش نگاشته شده
 خوانیم: چنین می شاهنامهواقعه را در 

 همه خاک آن شارستان شاد گشت
 ز خاکی که خون سیاوش بخورد

 

 گیا بر چمن سرو آزاد گشت 
 به ابر اندر آمد درختی ز گرد

 

 پس از بیت فوق، این بیت الحاقی آمده: شاهنامههای در برخی از نسخه
 درختی برآمد از آن جایگاه

 

 ز خون سیاووش فرخنده شاه... 
 

 و سپس ابیات ذیل آمده است:
 ها چهر اوینگاریده بر برگ

 به دی مَه به سان بهاران ُبدی
 

 همی بوی مشک آمد از مهر اوی 
 پرستشگه سوگواران بُدی

و  2536 - 2532، ابیات 175: 2، ج3143)فردوسی
تا  2563، ابیات364: 1، ج 3145نیز همو  ؛ها پاورقی
 و پاورقی( 2564

آید و چون دس است و خود رمز به شمار میدرخت مق النهریندر اساطیر بین
بالد آمده، هم از آن روست که مینیرویی قدسی به حساب می درخت، قدرت و»

 شمار تجدیدنتیجه به دفعات بی رویند و درریزند و دوباره میهایش میو برگ
  (262: 3172)الیاده  «.شودمیرد و زنده مییعنی مدام میکند حیات می

 

 کیخسرو نمادی از زنده شدن و بازگشت ایزد مقتول نباتی 

ت شهید شوندة نباتی اسنمادی از زنده شدن، تولد و باز گشت مجدد ایزد  کیخسرو

گرد سبب حاصلخیزی خاک، سیاوش که حضور او به همراه مادرش فریگیس در

های درخت مقدسی گردید که سوگواران، بویی برگها و مُشکرویش رستنی

د. انداشتههای سوگ سیاوش را بر پا میآمدند و احتماالً آیینگرداگرد آن فرا می

درخت مقدس از آن رو ارج نهاده  النهرین و عیالمگوید در بینمی 3نل پاروت»

                                                           

1. Nell Parrot 
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 (263: همان)به نقل از  .بوده است «جوهری روحانی در آن نهفتهشد که ذات و می

گیاه فرّ سیاوشان و نیز درخت بلند و تناوری که از خون سیاوش روییده و در 

 هاییم، همانند آن درخت مقدس و نیز رستنیاز آن یاد کرد شاهنامهابیات فوق از 

ید حیات بالد و تجدمی برای ایزد مقتول نباتی است کهرمزی النهرینی، اساطیر بین

 های مکرر این ایزد.شدنها و زندهکند و این یعنی پژمردنمی

 

در  النهرینی به سیاوش و کیخسروتحلیلی بر تحول شخصیت دموزی بین

  اساطیر ایران 

 «.تحول اساطیر ایرانی بر آن استوار بوده، شکستگی است» هایی کهیکی از پایه
 (17: 3171 )بهار

های صورت شکال وای کهن فراموش، ولی اجزای آن به اگاه افسانهدر اساطیر 

هایی از آن توان جنبهدر این صورت می (13همان: ). شودپراکندة دیگری آشکار می

از نو بازشناخت. بر همین اساس  ای دیگرسانه را در بخشی از کالبد اسطورهاف

النهرینی در حماسة ایران توان گفت که شخصیت واحد دموزی، در اساطیر بینمی

همانند نقش  سیاوش که نقش او -3 تقسیم و تبدیل شده است:ن قهرمان به دو ت

س از کشته شدن به جهان مردگان پ والنهرینی است ایزد نباتی شهید شوندة بین

که برای ایزد شهید شونده  هایی استرود. سوگ سیاوش، نمودی از سوگواریمی

ها و ند که کارکرد همة این اشکشد. ناگفته نمامی رگزارالنهرین باستان بدر بین

آدونیس و سرانجام  دموزی، ازیریس، ـالنهرینی ها برای ایزدان مقتول بینشیون

ـ طلب برکت ه یاگ بخشی بوده است. پس از کشته شدن سیاوش از خون اوسیاوش 

 رویشی بخشی وروید و این معادل همان برکتفرّ سیاوشان و درختی تناور می

کیخسرو که  -2آورده است؛ النهرین باستان دموزی آن را فراهم میبیناست که در 
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کننده از قلمرو مردگان را بر عهده دارد و تجدید حیات دوبارة نقش ایزد بازگشت

کند؛ درست به مانند و بالیدنش نمود پیدا میبا زاده شدن  اوسیاوش در وجود 

ارن مقگرد اساطیر مصر باستان. در سیاوش در ،زیریسواپسر ایزیس و هوروس، 

و  رویندها میرستنی گردد،ظهور کیخسرو است که خاک ناگهان حاصلخیز می با

همین سبب جشن و سرورها  گیرد و بهرنگ تازگی به خود می ناگهان همه چیز،

 شود. بر پا می

 

 نتیجه 

اطیری ی اسهاریشه ران و ردیابیبا مروری بر پیشینة داستان سودابه در حماسة ای

ان تو، میشاهنامههای زیرین این شخصیت ساخت و الیههمسان و تکراری در ژرف

در آن  سید کهمایة بسیار کهن در جوامع مادرساالرانة عصر ماقبل تاریخ ربه یک بن

اروری ها، بـ مادرِ بزرگ آب، کشتزار، زمین، رستنیالگوی الهه ستایش و اقتدار کهن

بود. آن الهه در هریک از  بسیار وسیعی را به خود اختصاص دادهو عشق، قلمرو 

های های مشابه و با نامفیایی کهن با کردارها و خویشکاریها و مناطق جغراسرزمین

النهرین و نجد ایران گرفته تا بین ،مصر ،مختلفی جلوه کرده است؛ از فنیقیه

یس، ا. او در مصر با نام ایزهای آریاهدر سرزمینماوراءالنهر و هندوکش و درة سند 

ه ای ایشتر و اینانا ظهور کردهالنهرین و سومر با نامدر فنیقیه، آفرودیت و در بین

ان از نجد گیری آریاهای باستداستان سودابه و سیاوش تحت تأثیر وامپیشینة  .است

 هرینیالناساطیر بینفرهنگ و  متأثر ازایران بوده است که آنان نیز به نوبة خود 

 هب های مهم اشاعة باورهای مادرساالرانة مربوطالنهرین یکی از کانوناند. بینبوده

به بعد است که رفته رفته  پیش از میالد 5الهة آب بوده است. تقریباً از هزارة 

ای خود را به الگوهای الگوهای مادرساالرانة جوامع کهن در دنیای باستان ج
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ش بزرگ اندکی از مقام خود تنزل کرده و در نقالهة پس از آن دهد. پدرشاهی می

توان گفت که الهة آب شود. در این رابطه، میهمسر خدای مذکر عیالمی ظاهر می

در میان آریاهای ایرانی به صورت ایزدبانوی آناهیتا خود نمایی کرده  اوستادر عصر 

د یزمچون اایزد مذکر مقتدری ه ـ و نه لزوماً برتر از ـ است که جایگاه او همسنگ

ة پیش از میالد مسیح در عصر های نخستین هزارمهر بوده است. در واپسین سده

کوشانیان، نقاالن و گوسانان  ها در دورة پارتیان اشکانی وگیری حماسهشکل

های دربارهای آنان از طریق بازگویی مجددِ شرح زندگی و خویشکاری

فات ص ا و یا کاستن و پیراستنهبرگ های اساطیری ایران با افزودن شاخ وشخصیت

 ند. در این میان، اسطورة الهة آبریختارهای آنان، حماسة ایران را پی میدو کر

های اساطیری که در سیر گذارشان همانند شمار عظیمی از دیگر شخصیتهمپا و 

دستخوش تحوالت  شانهالعادها خصوصیات ماورائی و خارقبه عالم حماسه

زدایی و در اسطورهدو عامل اصلی و بدیهی  اثر نخست بر ،ردیداساسی گ

ی جایجابه»نیز  و« کمرنگ شدن صبغة قدسی و مینوی»که همان  پیراییاسطوره

نهد. اما در این رهگذر، مجدداً را وامی خود های فرا زمینیباشد، ویژگی« اسطوره

انه الرسامادر تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی دیگری همچون تغییرالگوهای

ها و تغییرات الهة آب، باروری و عشق، دگرگونی ساالری، بربه پدرشاهی و مرد

 خصیت تا مرز دگردیسی کامل پیشتا جایی که این ش گرددتری تحمیل میفاحش

باورها و اصول  ها حافظ و مبلّغن و نقاالن به هنگام سرودن حماسهرود. راویامی

د. الطوایف بودنان طبقة ارتشتار ملوکاالری در میو الگوهای پدرشاهی و زورمندس

ی ایرانع مردساالرانة اقوام هندوها و جوامها را در اساطیر فرهنگپیشینة این حماسه

حماسی طبعاً  مدارانة ادبیاتهای پهلوانجو کرد. در آن داستانوتوان جستمی

بدین  شده است.یک ارزش بال منازع محسوب می نیروی جسمانی و زور بازو

های پهلوانی و مردساالری جامعة همواره بر ارزش در افواه این گوسانان سان،
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ها از احترام و ستایش و الهة کهن که در طول هزاره است.شده پدرشاهی تکیه می

ای برخوردار بوده است، تحت تأثیر جایگاه پست، خوارمایه و العادهتقدس فوق

ر از آسمان به زمین فرو تمام عیاای زنان در دورة اشکانی، دیگر به گونهنامطمئن 

بازد ة شخصیت الهگی و مینوی او رنگ مینه تنها اصل و پیشین وشود کشیده می

م از فرومایه شمردن مقام زن در میان آن قبایل جدیدی که ملههای بلکه با ویژگی

ین م در خاستگاه تکوشود. سرانجابه او بسته می نوینی یهایپیرایهبوده است، 

اوراءالنهر و در روایات آن منطقه در بستر زمان، یعنی سرزمین م ماسیادبیات ح

 های دیگری نیز متناسب با عقاید و هنجارهای رایج عرفی آن ناحیه وشاخ و برگ

در آن سامان، بدان افزوده شده است و پردازی داستانهای همچنین مطابق با سنت

ها گشته، واه ناقالن حماسهطور شفاهی در اف هافسانة مذکور سینه به سینه و ب

 و از سر گذرانیده است.  کردههای کلی را تجربه تغییرات و دگردیسی

ابه، به ن سودافسانة الهة آب به هیئت سُعدی و یا هما یافتةتغییر شکل صورت

 قرون آمد. دراسالمی به صورت مکتوب درهای نخستین عهد احتمال زیاد در سده

خراسان  ،النهرها و روایات حماسی ماوراءاً به داستاناولیة هجری این اسطوره مجدد

منثور ابومنصوری  شاهنامةیابد و از آنجا به های منثور راه میبزرگ و شاهنامه

ر قالب ترین زن در حماسة ایران، دسرانجام، با شکل و نقاب خوارمایهرسد. می

 . شودظاهر می شاهنامهپیشه و فریبکار در سودابة خیانت

 

  نوشتپی

( ایزدان گیاهی در همة اساطیر کهن در هر صورت دست کم  با یک الهه یا بانو در ارتباط 3)

گاه آن الهه یا بانو خواسته و یا  هستند که اغلب مادر، معشوق و یا همسر آن خدای نباتی است.

ساطیر در ا داشته است. حتینقشی هم در مرگ و یا از نظرها پنهان شدن آن ایزد نباتی  ناخواسته

فریدون که  نگارندهنظر  توان یافت. بههایی از آن را میاروپایی نیز نمونهوهای هندسرزمین
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ال گاز چن اوبرد و برای نجات جانِ دکی از بیم ضحاک به البرز کوه میمادرش فرانک او را در کو

دارد تا فریدون برآید و ها پنهان میاو را در دل البرز کوه از دیدهدیر زمانی  ضحاک و روزبانان

ها، هفتم بهرة فریدون از پیشه 3دینکردبنا بر  همچنین .رودشمار می بهببالد، یک ایزد کشاورزی 

ا که فریدون ردلیل دیگری باشد بر آن تواندمیاین نیز  (535: 2، ج3333) بوده است، واستَرُیوش

با دو  شاهنامهو هم در  اوستادر هم  شمار آوریم. از سوی دیگر فریدون یک ایزد کشاورزی به

( )ارنواز و ارنواچیِ ()شهرناز ند از سنگهواچیاشود. آن دو زن عبارتزن ِ دیگر نیز مربوط می

سالی، آن دهاک، دیو خشکهستند؛ دو زنِ پیر ناشدنی. اما اژی که خواهران و یا دختران جمشید

ة ضحاک، فریدون سلطدر پایان هزارة  هدو زن را به زور به اسارت خود درآورده است. هنگامی ک

تواند دلیلی مین جوانیِ جاودانة آنان، خود میو ههستند  شود، آنان هنوز جوانبا آنها مواجه می

ایزد  ـ شهرناز و ارنواز به واقع، مظاهر زمینیِ دو زن»ی و ایزدینة آنها باشد. بر سرشت ماورائ

در اساطیر ایران، خرداد و مرداد امشاسپند بانوان »( 304: 3145هستند. )سرکاراتی  «خرداد و مرداد

روند. شمار می به «حامی آب و شادابیِ گیاهان و پژمرده نشدن آنها و نمایندة رویش و زندگی

یشگاه پ ، فریدون بهاوستا( بنابر فقراتی از درواسب یشت و رام یشت 37 – 36: 3174)آموزگار 

کلة دهاک سهو ارنواچی را از چنگال اژی سنگهواچیتواند کند تا آنکه باین ایزدان فدیه نثار می

همچنین شاید ( 221-323: 2001 اوستا)برباید.  چشم دارای هزار چاالکی و نیرنگپوزة ششسه

ه حکایت کورزی منیژه دخت افراسیاب تورانی با بیژن پهلوان ایرانی داستان عشقگفت بتوان 

 یرستارو پ بازی با منیژهخاطر عشق هب سرزمین تورانن در چاهی تاریک در فرو افکنده شدن بیژ

و  همایة کهن اساطیری الهتکراری از ُبنخود  ،است چاه شدن و گریستن منیژه بر سرو گماشته

 .باشد ایزد پنهان شونده در دل زمین

 ای داشته است.ون و اعصار برای خود جایگاه ویژهدر طی قرالهه قبل از تنزل مقام خود  (2)

 ساالر نجد ایران برای الهه قربانیر جامعة مادرد جالل ستاری بر آن است پیش از ورود آریاها

ر پو)به نقل از فکری .رفته استشمار می به شده و زن در این جوامع، مظهر بشری آن الههمی

ش ستمحورِ وسیعِ ما قبل تاریخ که قلمرو پر -با ورود آریاییان در این جامعة مادر (125: 3130

الهه بود، جایگاه الهه دستخوش دگرگونی کلی گردید. از آن هنگام که پرورش حیوانات اهلی 

ز ابه سهولت کار برد، هدایت امر کشاورزی  هو مرد، گاو آهن را در کشاورزی بگسترش یافت 

                                                           

1. The complete text ...  
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. ودر گرفتن نیروی عضالنی بیشتری بزیرا استعمال گاو آهن نیازمند به کامنتقل شد، زن به مرد 

پس، سواران  . از آنندساالری پیش رفترفته رفته به سوی مرد مورد بحث جوامع باستانیدر نتیجه 

های ساالر را با تکاپوی دائمی و جنگلح و سکون جامعة مادرایرانی، صجنگجوی هندو

دی راین جنگجویان که زندگی و فرهنگ شبانی و بیابانگ جا()همان بر هم زدند.ناپذیر پایان

به  شاهی و باورپدر هایزمینهند. گذراندمی زندگانی راه شمشیر زدن برای اقوام برتر ند، ازداشت

و خصلت تهاجم و ساالر که اقتصاد چوپانی بر آن حاکم بود در جامعة نوین مردخدایان مذکر 

ة دوم پیش از میالد که مبانی مردساالری، بقایای ، شکل گرفت. در اواسط هزارجنگجویی داشت

زمین و هم در آسمان زند، قدرت زنانه هم در النهرین نیز کنار میرا حتی در بینساالری مادر

های دینی این هزاره، آغازی جدی برای حضور بارز خدایان مذکر در انگارهکند. کاهش پیدا می

 (47: 3142نیز فاتحی  ؛126 – 125: 3130پور شاهی بوده است. )فکریمردساالری و پدردورة 

، الهة بزرگ از مقام واالی آغاز شدهزار سال پیش از میالد مسیح  5که از  شاهیدر عصر پدر

یی هاآورده و البته با حفظ جلوه، اندکی پایین بود گ مادر خدایان و در رأس همة آنانخود که بزر

ساالرانه بودن پدر (135: 3144دار شد. )بهار جفتِ آشور، خدای مذکر، پدیاز تقدسش در نقش 

ز متأثر اایرانی های جوامع هندواروپایی و به تبع آن اسطورههندواساطیر جوامع سروری  ـو مرد 

در  اندبوده طبا اقتصاد متکی بر شبانی و پرورش گاو مرتب جوامع مذکور .بوده استاین تغییر 

رهای دیل باوساالرانة غرب آسیا بر مبنای کشاورزی بود. تبحالی که اقتصاد جوامع مادر

 معصورت گرفته در این جواقتصادی و اجتماعی ادر نتیجة تحوالت  پدرساالرانهساالرانه به مادر

 (25: 3175. )بهار جایگزین خدایان مؤنث شدند ز آن پس خدایان نرینة آن جوامع همبود و ا

ها، ها در نزد پارتیطور کلی مقام زن در عصر اشکانیان باید گفت که به بارة جایگاه زندر (1)

. انددر زندگی اجتماعی مشارکتی نداشتهها بوده است و آنها نزد مادها و پارسر از مقام تپست

نقشی در ادارة امور سیاسی و کارهای مملکتی نداشته  زن در دورة اشکانی (2151: 3143نیا )پیر

نان را در امور ز الف شاهان هخامنشی، شاهان اشکانیبر خ( 110: 3130پور . )فکریاست

، یندنشپنجم که همراه با پسرش بر تخت میدادند و ملکه موزا، مادر فرهاد مملکتی دخالت نمی

نمونة ذکر  (2151: 3143. )پیرنیا آن تنها یک مورد استثنایی و اتفاقی است و نه چیزی بیش از

سامانی بلکه باید ناب جاه و مقام و منزلت زنان برشمرد توان به عنوان نشانةوجه نمیشده را به هیچ 

کانی مانع حضور زن در بودن وضعیت عامة زنان را مدنظر قرار دهیم. پارتیان اشو مغشوش 

اند. یارات قابل توجهی برخوردار نبودهدر محیط خانة خود نیز از حقوق و اختزنان اند. جامعه بوده
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از بخشی  این قسمت اند.دادهنه بوده که زنان را در آن جای میها، قسمتی از خااندرونی پارت

بر  بنا (43: 3177. )علوی کامالً مجزا بوده است اندکردهدان پارتی خود در آن زندگی میکه مر

غذا  هیچ زنی حتی حق صرف در آن عصر هابارة پارتمل آمده درهای به عبعضی از پژوهش

محدودیت نیز ( زنان طبقات ممتاز 110: 3130پور فکری)! در حضور شوهر را نداشته است

عمومی در دورة پارتیان اشکانی، ایزوله بودن زنان طبقات ممتاز از مردان آنها قاعدة . اندداشته

کاووس ناگهان برخاسته و ناچار اینکه رستم از کنار تختگاه  (43: 3177)علوی . بوده است

 لذکر باشد.اه رود، شاید انعکاسی از نکتة فوقشود برای کشتن سودابه به خانة جداگانة سودابمی

کشد. را گرفته و از پشت پرده بیرون میدرد و گیسوان سودابه ها را میهمة پردهرستم در آنجا 

 آمده است:  شاهنامهدر این باره در 

 تهمتن برفت از بر تخت اوی

 ز پرده به گیسوش بیرون کشید

 به خنجر به دو نیمه کردش به راه

 

 سوی خان سوداوه بنهاد روی 

 ز تخت بزرگیش بیرون کشید

 کاووس شاه نجنبید بر تخت

 (63-53، بیت 141: 2، ج3143)فردوسی 

 

 کتابنامه

 مروارید. :. تهران2. به کوشش جلیل دوستخواه. چ3174. اوستا
 . تهران: سمت.3چ  تاریخ اساطیری ایران.. 3174آموزگار، ژاله. 
 . تهران: معین.3. چ اسطوره –فرهنگ  -زبان. 3146ــــــــــــ . 
 . تهران: سخن. 2چ اسطوره تا حماسه.از . 3144 آیدنلو، سجاد.
 مطالعات مجلة .«بر پایة شاهنامه و منابع ایرانی ارتباط اسطوره و حماسه.» 3145ــــــــــــ . 

 .13-3صص  .30. ش5س .کرمان: دانشگاه شهید باهنر .ایرانی
 . تهران: سروش.3 ترجمة جالل ستاری. چ رساله در تاریخ ادیان.. 3172الیاده، میرچا. 

 . 26و  25. شکتاب ماه هنر«. اسطوره و آیین. »3173باجالن فرخی، محمد حسین. 
. ترجمة دو گفتار دربارة خنیاگری و موسیقی ایران. 3164هنری جورج فارمر. ویس، مری و ب

 . تهران: آگاه.3 بهزادباشی. چ
 . تهران: فکر روز .3. چ جُستاری چند در فرهنگ ایران. 3171بهار، مهرداد. 
 . تهران: چشمه. 3پور. چبه کوشش ابوالقاسم اسماعیل ادیان آسیایی.. 3175ــــــــــ . 
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 . تهران: چشمه. 3 پور. چبه کوشش ابوالقاسم اسماعیل از اسطوره تا تاریخ.. 3176ـــــــــ .
 تهران: آگه.  .5چ پارة نخست و پارة دویّم. –پژوهشی در اساطیر ایران . 3144ـــــــــ . 
 . تهران: اسطوره.جستاری در فرهنگ ایران. 3145 ـــــــــ .

 . تهران: دنیای کتاب. 4چ . 1 ج. تاریخ ایران باستان .3143)مشیرالدوله(، حسن.  پیرنیا
. تهران: 3 ژالة آموزگار. چبه کوشش  تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم. .3176تفضلی، احمد. 

 سخن. 
محمد  ترجمة پارسی تاریخ غرر السیر. :شاهنامة کهن. 3172محمد. ثعالبی مرغنی، حسین بن 

 دانشگاه فردوسی. انتشارات. مشهد: 3 روحانی. چ
تهران: مرکز  .3 چ. هابا اصطالحات و افزودههای شاهنامه یادداشت. 3143خالقی مطلق، جالل. 

 بزرگ اسالمی.  المعارفدايرة
عات مطال مجلة«. تطبیقی سیاوش و دموزیـ بررسی تحلیلی » .3143رضایی دشت ارژنه، محمود. 

 .357 ـ 311صص  .34. ش3س ایرانی.
بر مبنای شناسانه از داستان سیاوش تحلیل روان» .3132کیانوش دانیاری. ، محمدرضا و روزبه

زاد شناختی دانشگاه آی پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطورهمجلة علم «.الگوی ساختار ذهن فروید
 .773 – 533صص . 14. ش30س .جنوب واحد تهران یاسالم

مجلة «. خدا –ای از یک مادر سودابه، باز مانده» .3133شایسته سادات موسوی. زمردی، حمیرا و 
 .340 ـ 365صص . 23. ش33س مطالعات ایرانی.
بان ز مجلة «.ای آنسودابه و سیاوش بر بنیاد اسطوره نگاهی به داستان» .3130رضا. ساکی، محمد

 .74 – 61صص  .1. ش2س و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا.
ی پژوهشی ادبیات مجلة علم .«ان سودابه و سیاوش از منظری دیگرداست» .3147سرامی، قدمعلی. 
  .31. ش4س .جنوب شناختی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرانعرفانی و اسطوره
 تهران: طهوری. .2چ شکار شده.های سایه. 3145سرکاراتی، بهمن. 
ترین عهد تاریخی تا قرن چهاردهم سرایی در ایران از قدیمیحماسه. 3174صفا، ذبیح اهلل. 

 تهران: فردوس.  .6چ هجری.
 . تهران: هیرمند.3 چ زن در ایران باستان.. 3177علوی، هدایت اهلل. 

  .46 – 43صص  .7. ش4س نافه. . مجلة«مقام زن در ایران پیش از اسالم» .3142فاتحی، اقدس. 
به  .3جاز روی چاپ مسکو.  ـمتن انتقادی  ـ. شاهنامة فردوسی 3145فردوسی، ابوالقاسم. 

 تهران: قطره.  .4سعید حمیدیان. چکوشش 
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 المعارفدايرة. تهران: مرکز 1به کوشش جالل خالقی مطلق. چ .شاهنامه. 3143 ــــــــــــــ .
 بزرگ اسالمی. 

  .33. ش30س مجلة مطالعات ایرانی.«. ایران باستانحقوق زنان در » .3130کتایون. پور، فکری
 . تهران: هیرمند. 4ترجمة ذبیح اهلل صفا. چ. مزداپرستی در ایران. 3176سن، آرتور. کریستن

 . تهران: خوارزمی.6چ. سوگ سیاوش. 3175مسکوب، شاهرخ. 
. تهران: 1ترجمة بزرگ علوی با مقدمة سعید نفیسی. چ حماسة ملی ایران.. 3175نولدکه، تئودور. 
 مرکز نشر سپهر.

 . تهران: دانشگاه تهران. 1چ وشی.فرهپورداوود. به کوشش بهرام  . گزارش ابراهیم3156. هایشت
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