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62 / مجله زبان و ادبیات فارسی 

بسیاری را به خود جذب نمایند.
ادبی��ات غرب، خود را پدید آورنده ی اصلی داس��تان مینی مال می داند و نویس��ندگان 
معاصر ایران نیز با تأثیرپذیری از آن به شكلی گسترده در این زمینه فعالیت می کنند، اما 
غافل از این که ایرانیان خود، صاحب نمونه های بس��یاری از این کوتاه نویس��ی ها در ادبیات 

کهن می باشند.
اصول به کار رفته در س��اختار حكایات صوفیان��ه و عارفانه ی ایران زمین، از جنبه های 
بس��یاری با اصول داس��تان های مینی مالیستی هماهنگ اس��ت و از این جهت، نمونه های 
بارزی از کوتاه نویسی در ایران محسوب می شوند. شناخت این اصول و درک تازه ی ساختار 
حكایات کهن، عالوه بر نش��ان دادن جای گاه دیرینه ی مینی مال نویس��ی در ایران، س��بب 
می ش��ود که این مناب��ع ارزش مند، تنها محدود به ادبیات دانش��گاهی نگ��ردد و هم چون 

داستان های مینی مال امروزی در دست مخاطبان قرار گیرد. 
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نگاهي به داستان سودابه و سیاوش بر بنیاد اسطوره اي آن

تاریخ دریافت مقاله: 89/10/15
تاریخ پذیرش مقاله: 90/3/5

چکیده

اس��طوره و حماس��ه، یادگاران اقوامي داراي تمّدن و فرهنگ دیرینه اند. 
اس��طوره را مي توان مادري دانست که حماسه از آن زاده مي شود. بنابراین 
بررسي و تحلیل داستان هاي حماسي مي باید بر بنیاد ریشه ي اسطوره اي آن 
انجام شود. در این جستار تالش کرده ایم تا داستان »سودابه و سیاوش« را 
بر بنیاد اسطوره ای آن و با توجه ویژه به بازآمد کهن الگوها، بررسی و تحلیل 
نماییم و نش��ان دهیم که زندگی س��یاوش، هم چون مادرش، رازناک است. 
وی رازی با خود دارد که نباید آش��كار گردد. آن چه پیداس��ت خویش کاری 
اوس��ت، یعنی پدید آوردن کیخسرو. در حقیقت این مقاله پاسخی است به 
بخشی از مقاله دکتر قدمعلی سرامی با عنوان  »داستان سودابه و سیاوش از 
منظری دیگر« که نویسنده ی محترم تنها با توجه به الیه ی بیرونی داستان 
و بی عنای��ت ب��ه بن مایه هایی که این داس��تان از آن ها برآم��ده، به نتایجی 
اخالقی  و احتماالً دور از حقیقت رس��یده اند. هر چند که در بررسی الیه ی 
بیرونی داس��تان نیز قدری به خط��ا رفته اند. به همین جهت نگارنده، تالش 
کرده اس��ت تا داستان را هم از برون و روساخت و هم از درون و با توجه به 
ریشه های اس��طوره ای آن تحلیل نماید و نشان دهد که داستان »سودابه و 
سیاوش«، نه یك داستان عشقی صرف، که بخشی از نبرد نیروهای اهورایی 

و اهریمنی است. 
واژگان کلیدی: اس��طوره، حماسه، شاهنامه، کهن الگو، داستان »سودابه 

و سیاوش«. 

Email: r.saki_33@yahoo.com
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1- مقّدمه

داس��تان س��یاوش یكي از داس��تان هاي رازناک شاهنامه اس��ت. به همین دلیل، نظر 
بسیاري از پژوهندگان ادب پارسي و شاهنامه پژوهان را به خود جلب کرده است. 

در یادگارهاي کهن هندو � ایراني، شهریاران دو دسته اند: آرامش جویان و ستیزه جویان. 
دسته ی اّول را خورشیدي و دسته ی دوم را قمري مي خوانند. از این دیدگاه در اسطوره هاي 
ایراني مي توان جمشید، ایرج و سیاوش را جزو شهریاران خورشیدي شمرد که همگي بدون 
درگیري و س��تیزه با ُکش��ندگان خویش کشته مي ش��وند. در مقابل کساني چون فریدون، 
منوچهر و کي خسرو شهریاران قمریند. اینان با اژدها یا کارگزار اهریمن نبرد مي کنند و با 

ستیزه هاي خونین به پیروزي مي رسند.)ر.ک. دوستخواه، 1380(   
براي بررس��ي هر یك از داس��تان هاي حماس��ي، که از اس��طوره پدید آمده اند، مي باید 
درون و برون را با هم دید و کاوید و اگر تنها با تكیه بر الیه ی بیروني و آش��كار داس��تان، 
آن را بررس��ي کنیم، به نتیجه اي روش��ن و درس��ت نخواهیم رسید. بررسي پوسته و ظاهر 
داستان حماسي، بي تّوجه به ژرف ساخت اسطورهاي آن، پژوهش گر را به لغزش گاه ها فرو 

مي غلتاند و مانع رسیدن وي به دریافتي روشن مي گردد. 
به عنوان نمونه، در داس��تان »ایرج و سلم و تور«، ایرج به دست برادران کشته مي شود 
و ظاهراً و در الیه ی بیروني داستان ناکام مي ماند و شكست مي خورد. لیك اگر به الیه هاي 
دروني و ژرف س��اخت اسطورهاي آن دقت کنیم، نتیجه درست عكس آن چیزي است که 
گفتیم. در حقیقت ایرج ادامه دهنده ی راه فریدون به ش��یوهاي دیگر اس��ت و همان کاري 
را مي خواه��د انجام دهد که فریدون در پي انجام آن بود. او کام روا و زنده اس��ت و خونش 
هدر نمي رود، زیرا وي بازآمدي از کهن الگوي »اََش��َون« مرد ازلي کش��ته بر دست اهریمن 

)کیومرث( است. پس از او نیز در کالبد سیاوش نمود مي یابد.
ه��ر طلوع��ي ناچار به غروب مي پیون��دد و چنان چه غروبي نباش��د، طلوعي نیز در کار 
نخواهد بود. ایرج کشته مي شود تا منوچهر طلوع کند. هم چنان که به قول زنده یاد شاهرخ 

مسكوب، غروب سیاوش، طلوع کي خسرو است.)ر.ک. مسكوب، 1357(

2- بحث و بررسی

2-1- سیاوش: 
س��یاوش نیز، هم چون ایرج، خویش کاري مي ورزد و برگزیده ش��ده تا دانسته و آگاهانه 
با فریفتگان و کارگزاران اهریمن رویارو شود. وي مي باید کاري بزرگ و گیهاني را به سود 
جبهه ی اهورائیان س��رانجام بخشد. س��یاوش نمي تواند از خویش کاري خود بگریزد و شانه 

خالي کند. 
»در آیی��ن مزدا، هر یك از مینویان )از اهورامزدا آفریدگار جهان گرفته تا کوچك ترین 
ایزدان( و اَسَتومندان )از مردمان گرفته تا دیگر آفریدگان و نهادهاي آفرینش(، کارویژه اي 
دارد که باید آن را به س��رانجام برس��اند. این کار ویژه را خویش کاري مي خوانند و به جاي 
آورنده ی آن را خویش کار مي نامند.«)دوس��تخواه، 59 :1380( خویش کاري سیاوش همان 
خویش کاري جمش��ید، فریدون و ایرج است. او مي باید با آرامش و مهرورزي، نه با ستیزه، 
دروغ و جادوان را ناکام بگذارد. براي این منظور وي باید فدا شود تا کي خسرو پدید آید. 

تكیه کردن بر بخش کوچكي از یك متن بزرگ، بي آنكه به ش��بكه ی ُکنش  چهره ها و 
شخصیت هاي داستاني آن و پیوند هر جزء با اجزاي دیگر توجه کنیم، به نتیجه اي درست 

نخواهد رسید و پژوهش گر را به نتیجه هاي اخالقي یا شعاري مي رساند.
مثاًل در روس��اخت و الیه ی بیروني داستان »پیران ویسه«، رفتار دوگانه ی این سپهبد 
توراني خواننده ی محقق را به س��ردرگمي دچار مي کند، ط��وري که یا نمي تواند ُکنش او 
را توجیه کند یا به بیراهه درمي غلتد. در ش�اهنامه پیران س��پهبد و خویشاوند افراسیاب 
اس��ت، لیك س��یاوش را � که بنابر خوابي که افراسیاب دیده، نابودکننده ی خاندان اوست، 
پناه مي دهد و دختر خود و فرنگیس دختر افراس��یاب را بدو مي دهد. پس از کش��ته شدن 
سیاوش نیز از زن و فرزندش حمایت و نگه داري مي کند. اّما زماني که کي خسرو و مادرش 
ب��ه یاري گیو، پهلوان ایران زمین، از خاک توران فرار مي کنند، مجدانه آنان را با س��پاهي 

بزرگ تعقیب مي کند تا دستگیرشان کند.)ر.ک. اسالمی ندوشن، 1363(
پی��ران ب��ا آن که به جنگ بین ایران و توران باور ندارد، اّم��ا مردانه در کارزار با ایرانیان 

پایداري مي کند، مي جنگد و بر پیمان خود با افراسیاب باقي مي ماند. 
در اوستا، نامي از خود پیران برده نشده و به خویشاوندي او با افراسیاب اشاره اي نشده 
اس��ت، اّما وصف او و برادرانش با تعبیر پس��ران دلیر ویس��ه، آمده است. در بندهشن یك 
بار از او نام برده و پسرعموي افراسیاب خوانده شده است. در اوستا گفته شده که پسران 
دلیر ویسه براي پیروزي بر توس و برانداختن سرزمین هاي ایراني، صد اسب، هزار گاو و ده 
هزار گوس��فند به پیشگاه آناهیتا مي آورد. همان کاري که توس براي پیروزي بر آنان انجام 
مي دهد.)ر.ک. فرن بغ  دادگی، 1369( خویش کاري پیران آن است که چون خردي هشیار 

در کنار افراسیاب است، به سخن دیگر پیران خرد ناپیوسته ی افراسیاب است. 
افراس��یاب نیز در ش�اهنامه پادش��اه ت��وران زمین و در اس��طوره هاي که��ن یكي از 
شناخته ش��ده ترین چهره هاي اهریمنی و تباه کاري است. با این همه یك سره از خردورزي 
و نیك کرداري دور نیس��ت. خردورزي و خردستیزي، هیچ کدام درنهاد پیچیده ی افراسیاب 
سرش��تین نیس��ت. دوگانگي نهاد افراسیاب حاصل اندیش��ه و کنش افرادي چون پیران و 
گرسیوز است. همان گونه که پیران خرد ناپیوسته افراسیاب است، گرسیوز نیز خردستیزي 
و پلشتي ناپیوسته اوست. افراسیاب آمیزه اي از دو جنبه ی ناسازگار منش آدمیان در دوران 
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آمیختگي است. 
ش��خصیت تأثیرگذار دیگر در این داس��تان گرس��یوز، نیاي مادري س��یاوش و دشمن 
سرس��خت اوس��ت. با تّوجه به الیه بروني داس��تان، بس��یاري از محققان جز حسدورزي و 
بدسرشتي گرسیوز، سببي دیگر براي این دشمني نمي دانند. جلیل دوستخواه ابتدا دشمني 
گرس��یوز با سیاوش را چنین توجیه کرده اس��ت: »از دیدگاهي دیگر، راه یافتن دختري از 
تیره و تبار گرس��یوز به شبس��تان کاووس ایراني درمیان شهریارزادگان و پهلوانان توراني و 
پیوند زناش��ویي میان س��یاوش با دختران پیران ویسه و افراس��یاب، با توّجه به هم چشمي 
گرس��یوز با پیران و شاید ریش��ه دار در اختالف قبیله اي آن دو، مي تواند انگیزه اي نیرومند 
براي رشك ورزي شریرانه ي گرسیوز نسبت به سیاوش باشد.)ر.ک. دوستخواه، 1370:844(

دوس��تخواه ده س��ال پس از آن در کتابي دیگر و در همین زمینه مي نویسد: »مي توان 
کن��ش و منش گرس��یوز را فرآین��دي از پتیارگي درَوندانه و مه��ر دروجانه ي او در پاي گه 
کارگزار مینوي س��تیهنده در نبرد گیهاني دو مینوي همزاد ناس��ازگار و آش��تي ناپذیر در 
س��تیزه و َهِمس��تاري با خویش کارِي اش��ونانه و مهرورزانه و دروج س��تیزانه ی سیاوش در 
پاي گاه س��رداري از سپاه مینوي ورجاوند و پیران ویس��ه به منزله ي ره نمون و پشتیبان و 

یاور او دانست.«)دوستخواه، 1380:204(
چنان که مي بینیم استاد دوستخواه دو گزارش به کلّي متفاوت با هم از دشمني گرسیوز 
و س��یاوش به دس��ت داده است و بنا به گفته ی خود ایش��ان گزارش اّول با تّوجه به الیه ی 
بیروني داس��تان و نارساس��ت و گزارش دیگر، با تّوجه به ژرف س��اخت اسطوره فراهم آمده 
اس��ت. پیداس��ت که گزارش دوم که پس از گذشت ده  سال و مطالعات عمیق تر ارائه شده، 

کاماًل درست به نظر مي رسد. 
اس��تاد گران قدر دکتر قدمعلي س��ّرامي، که نگارنده افتخار ش��اگردي ایشان را دارد و 
بس��یاران از وي آموخته اس��ت، در مقاله اي که در فصلنامه ی ادبیات عرفاني و اسطوره 
شناس�ي واحد تهران جنوب، چاپ شده اس��ت. داستان سیاوش را با تّوجه به روساخت و 
الیه ی بیروني و آش��كار داستان از دیدگاهي یك س��ره متفاوت با آن چه تاکنون شاهنامه 
پژوهان بیان کرده اند، ارائه داده است. در بخشي از این مقاله، که روي سخن من با همین 
بخش است، سودابه را زني ستم دیده، عاشق صادق و مّحب پاک باز و سیاوش را شاهزاده اي 
محروم از مهر مادري، ناآش��نا با عشق و مهرورزي، زن ستیز و گرفتار عقده هاي کور رواني 

دانسته اند.)ر.ک. سرامی، 1387:87(
جداي از آن که این برداشت، چندان با واقعیت الیه ی بروني داستان نیز میانه اي ندارد 
و از آن سخن خواهیم گفت، به سبب بي اعتنایي به ژرف ساخت اسطورهاي، که حماسه ی 
سیاوش از آن زاده شده است، به نتیجه اي متفاوت رسیده اند و از نگاهي فمینیستي تالش 

کرده اند تا چشم انداز تازه اي از داستان را نشان دهند. 
ابتدا، ما نیز تنها با تّوجه به الیه آشكار داستان، این مسأله را مي کاویم. 

آن چه تاکنون از عاش��قان دیده، شنیده و خوانده ایم، نشان نمي دهد که سودابه عاشقي 
راس��تین، سینه چاک و صادق اس��ت. وي از پس آن که از وصل سیاوش و هم آغوشي با او 
ناامید مي ش��ود، نفرتي بي حد و کینه اي س��خت از س��یاوش به دل مي گیرد و همه کاري 
مي کن��د ت��ا وی را نابود کند. س��ودابه از دروغ و تهمت و افترا گرفته ت��ا اجیر کردن زني 
جادوگر و اهریمني و کشتن دو جنین آماده ی تّولد هم راه با عشوه هاي آن چناني زنانه براي 
متقاعد کردن کاووس سبك س��ر، تالش مي کند سیاوش را گناه کار و مستحق مرگ نشان 
دهد. در آیین عشق و مهرورزي، کدام عاشق را سراغ دارید که این گونه بر معشوق بتازد و 
خواهان نابودي او گردد؟ اساساً عاشق در پي تصاحب معشوق نیست و چنان چه نیاز ببیند، 
خود را فداي معشوق مي کند. عشقي که هدفش تصاحب معشوق و کام جویي و لّذت بردن 

از اوست، هوسي بیش نیست و طبعاً پایدار نمي ماند. 
عجبا! قلب سودابه بر هر عشق تازه اي باز است. جز هوس چه نامی بر این رفتار می توان 
نهاد؟ مگر نه آن که وي س��خت عاش��ق کاووس بود و در پي آن عشق، پدر و زادبوم خویش 
را وانهاد و به ایران آمد؟ پس چه اتفاقي افتاده اس��ت که آن عهد و آن پیمان را یك س��ره 

فراموش مي کند و به دیگري دل مي بندد؟ اساساً به چنین عاشقاني اعتمادي هست؟
عش��ق سودابه به سیاوش، تا حدودي، شبیه به عش��ق زلیخا به یوسف است. اّما زلیخا 
عشقي راستین در دل داشت و با آن که براي حفظ آبروي خویش، در آن جامعه ی به شّدت 
پدرس��االر، وانمود کرد که یوس��ف قصد تجاوز به وي را داش��ته، لیك نفرت را جاي گزین 
عش��ق نمي کند و هر چند باعث می شود یوسف هفت سال به بند و زندان گرفتار شود، اما 
قصد جان او را نمی کند چرا که به راس��تی عاشق است و در فراق و هجران یوسف گریه ها 
مي کند و پیر و فرس��وده مي شود و هیچ گاه عشق و محّبت یوسف را وا نمي نهد. اّما سودابه 
قلبش از نفرت آگنده مي شود و تا آن جا که مي تواند سعي مي کند سیاوش را بدنام نماید و 
نابود کند. پس از آن که به پاي مردي سیاوش، کاووس از خونش مي گذرد و سیاوش راهي 
مرز و سپس به توران پناهنده مي شود، سودابه به سرعت عشق او را فراموش مي کند و به 
گواهي شاهنامه دوباره رابطه ی عاشقانه اش را با کاووس از سر مي گیرد، گویي هیچ اتفاقي 

نیفتاده است. 
سیاوش نمي گذارد کاووس سودابه را بردار کشد:

ه ا ر به  ید  آ و  پند  مگر  د  به من بخش سودابه را زین گناه                پذیر
)فردوسي، ج1، 1378:377(

اّما آن گاه که س��ودابه دوباره مهر ش��اه را به خود جلب مي کند، باز هم در پي انتقام از 
سیاوش است: 

 ب��ر ای��ن گونه بگذش��ت ی��ك روزگار                ب��رو گرم تر ش��د دل ش��هریار
 چن��ان ش��د دل��ش ب��از از مه��ر اوي                ک��ه دیده ن��ه برداش��ت از چهر اوي
 دگرب��اره ب��ا ش��هریار جه��ان                  هم��ي جادوي س��اخت اندر نهان
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بدان تا ش��ود با س��یاووش بد                 بدان س��ان که از گوهر او س��زد
)همان(

چگونه می توان گفت که این زن س��تم دیده و مظلوم اس��ت در حالی که فكر و ذکرش 
نابودي سیاوش است؟ در ایران باستان، دروغ و جادوي، دو پدیده ی وابسته به هم و بسیار 
زشت به ش��مار مي رفت، نیز پیمان شكني از هرگناهي بدتر بود:»دروغ در اندیشه ی ایرانی 
بزرگ ترین گناه بود ... آن گاه که داریوش از اهورامزدا می خواس��ت تا کش��ور را از دش��من 
و قحط��ی و دروغ در ام��ان دارد، قص��دش از دروغ، بی وفایی به ش��اه، ش��ورش و طغیان 
بود.«)مسكوب، 1357:198( هم چنین در کتاب موجودات اهریمنی در شاهنامه چنین 
آمده اس��ت: »در اوس�تا از صفت دروغ گویی به عنوان بدترین صفت یك انس��ان یاد شده 
اس��ت. ایزد مهر فرش��ته موکل بر عهد و پیمان همواره با هزاران چش��م و گوش و ده هزار 
دیده ب��ان در باالی برج بلندی مواظب اس��ت که هرکس را که دروغ بگوید و خالف عهد و 
پیمانش رفتار کند به س��زای اعمالش برساند.«)صفاری، 1383:214( بنابراین سیاوش نه 
عش��ق ناش��ناس است و نه سرد مزاج و نه از مرگ ترس��ي دارد. او از ننگ و دروغ و پیمان 
ش��كني مي ترس��د و پس زدن عشق سودابه اتفاقاً نش��ان آن است که سیاوش هم عشق را 
خوب مي شناس��د و هم مهرورزي را مي داند. س��یاوش به درستي مي داند که عشق را با زر 
و س��یم و وعده ی قدرت نمي توان پدید آورد. اّما سودابه از همین راه مي خواهد سیاوش را 
بفریبد. به گفته امروزیان او در دس��تي چماق و در دس��ت دیگر هدیه دارد. دّقت کنید که 

سودابه چگونه بر »من« خویش تأکید می کند: 
ه و گا ج  تا و  ه  ر ی��ا یمت  ا ر ف��زون زان ک��ه دادت جهاندار ش��اه                 بیا
ن من پیما لت س��وي  د ید  من                نیا ن  ما فر ز  بپیچي  س��ر گر  و
ه                  شود تیره بر روي تو چشم شاه تبا هي  شا د پا بر  تو  بر  کنم 
)فردوسي، ج1، 1387:368(

چنین رفتاري، نمي تواند مظلومانه باش��د. به گفته ی لس��ان الغیب »هیچ عاشق سخن 
سرد به معشوق نگفت.«)حافظ، 1373:85(

در مقابل س��یاوش نه از تهدید مي ترس��د و نه طمعي به س��یم و زر دارد. خردورزي، 
مهرباني، انس��انیت و بر س��ر پیمان بودن وي، او را از پذیرش این عش��ق آلوده به ننگ باز 
مي دارد. س��یاوش س��ر )خرد( را فداي دل و هوس��ي آني، نه عشقي راستین، نمي کند و بر 

سر پیمان مي ماند: 
 س��یاوش ب��دو گف��ت هرگز مب��اد                  که از بهر دل س��ر دهم من به باد
چنی��ن ب��ا پ��در بي وفای��ي کن��م                 ز م��ردي و دان��ش جدای��ي کنم
)فردوسی، ج1، 1387:368(

اّما دّقت در ژرف س��اخت اس��طوره اي این داس��تان، گزاره هایي دیگر در پي دارد. یكي 

از عناصر پویاي اس��طوره، که در حماس��ه نیز ردپایي بر جاي گ��ذارده، بازآمد کهن الگوها 
ی��ا ُصَور مثالي اس��ت. مرگ و تولد دوباره، در اس��طوره ها و آیین ه��اي گوناگون با نام ها و 
شكل هاي مختلف، ژرف ساختي یكسان دارد. بازآمد کهن الگوها را پیش از داستان سیاوش 
نیز مي بینیم. سیامك پسر کیومرث را َخروزان دیو، فرزند دیو سیاه، مي کشد. هوشنگ پسر 

سیامك به خون خواهي پدر، دیو سیاه را از میان برمي دارد: 
سیامك به دست خروزان دیو                تبه گشت و ماند انجمن بي خدیو
)همان، 29(
بیازی��د هوش��نگ چون ش��یر چن��گ                  جهان ک��رد بر دیو نس��توه تنگ
کش��یدش س��راپاي یكس��ر دوال                س��پهبد برید آن س��ر بي همال
)همان، ج1، 30(

جن��گ تهم��ورث با دیوان و چیرگي ب��ر آنان. پیروزي و چیرگي جمش��ید در جنگ با 
دیوان، فرمان روایي وي، سپس فریفتگي و گم راهي او و از دست دادن فّره. پیروزي ضّحاک 
بر جمش��ید و کشتن او. زادن فریدون، ش��ورش کاوه و جنگ فریدون با ضحاک و پیروزي 
بر آن دیو تبه کار، ش��وریدن س��لم و تور بر فریدون و کش��تن ایرج، یال برکشیدن منوچهر 
)نبی��ره ی ای��رج( و جنگ وي با س��لم و تور و کش��تن آنان، همه و هم��ه نمودهاي همان 
کهن الگوس��ت، با بُن مایه اي یگانه که نش��ان گر ساختار یك س��ان اندیشگي قومي با سابقه 

تمّدن و فرهنگ کهن و بزرگ است. 
در این بخش با تّوجه به ژرف س��اخت اسطورهاي داستان، شخّصیت سودابه و سیاوش 

را برمي رسیم. 
سیاوش ستون اصلي ساختار این اسطوره است. وي در اوستا اََشَون مردي است که به 
دست افراسیاب کشته مي شود. در اوستا از پیوند پدر _ فرزندي، کاووس و سیاوش نشاني 
نمي بینیم. در متن هاي پهلوي س��یاوش فرزند کاووس خوانده ش��ده اما از مادرش سخني 
نرفته اس��ت. وي نام و نقشي جز زادن سیاوش ندارد. زندگي و مرگ این زن رازناک است. 
کاووس در اولین دیدارش با این دختر، از نژادش میپرس��د و او که پیش تر، در گفت وگو با 
گیو و توس خود را دخت گرس��یوز خوانده بود، در پاس��خ به کاووس از تبار فریدوني خود 
مي گوید. وي از سوي مادر توراني و از طرف پدر، ایراني است. بدین سان آشكار مي شود که 

دوران، دوران آمیختگي است: 
بدو گفت خس��رو نژاد تو چیس��ت                 که چهرت همانند چهر پري است
فریدون��ي ام ب��ر  پ��در  س��وي  ز  خاتون��ي ام           م��ام  از  گف��ت  ورا 

 )357 ج1،  )هم��ان،                                   
این دختر هم چون پري، از توران گریخته و در پي انجام خویش کاري، به ایران رسیده 
است. او مي باید با کاووس پیوند یابد و سیاوش را به دنیا آورد. براي همین بي هیچ درنگي 
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خواست گاري وي را مي پذیرد: 
چنی��ن داد پاس��خ ک��ه دیدم ت��و را                  ز  گردن کش��ان  برگزی��دم  تو  را
)هم��ان(                                                       

سیاوش نیز چون مادر چهره اي اهورایي و مینوي دارد و به پري مي ماند:
ج��دا گش��ت از او کودک��ي چ��ون پ��ري                  ب��ه چه��ره ب��ه س��ان بت آزري       
جهان گشت از آن خوب پر گفت وگوي                         کز آن گونه نشنید کس روي و موي
)همان، ج1، 358(

بعدها، سودابه، پیران و افراسیاب نیز چهره ی او را یگانه مي بینند و شگفت زده مي شوند 
سودابه مي گوید: »که بر چهر تو ّفر چهر پري است.«)همان، 366(

نگ��ه ک��رد پی��ران ب��ه دی��دار او               نشس��ت و ب��ر و ی��ال و گفت��ار او
بخواند یزدان  نام  زمان  هر  همي  بدو در دو چشمش همي خیره ماند          
)همان، ج1، 405(

افراسیاب نیز او را زمیني نمي داند: 
به روي سیاوش نگه کرد و گفت              که این را به گیتي کسي نیست جفت
مهان فّر  و  باال  و  روي  چنین  جهان        در  بَود  مردم  گونه  زین  نه 
)همان، ج1، 407(

اّما این کودک یگانه و اهورایي، ظاهراً سرنوشتي شوم دارد. این اّولین راز زندگي اوست 
که ستاره شماران به پدر کودک مي گویند. 

س��یاوش پس از چند س��ال که نزد جهان پهلوان آموزش مي بیند، براي دیدار پدر، به 
بارگاه مي آید. درباریان با شادي پذیرایش مي شوند و او بعد از نماز بردن در مقابل پدر، به 
خاک مي افتد و به گونه اي نامعهود مدت زمان درازي در حالت سجده با خاک راز مي گزارد. 
این چه رازي اس��ت و سیاوش با خاک چه میگوید؟ شاهنامه از این راز پرده برنمي دارد و 

سیاوش خود نیز نمي تواند رازش را آشكار کند:
چو کاووس را دید بر تخت عاج                ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج
راز خاک  با  همي گفت  زماني  نماز          بردش  و  کرد  آفرین  نخست 
)همان، ج1، 359(

اوس�تا نیز این راز را پرده برنداش��ته است. به ناچار راز وي را در یادمان ها و روایت هاي 
غبارآلود هزاره هاي پیش��ین مي باید ُجست. سیاوش نه ش��ه زاده اي زمیني، که خدایي به 
زمین آمده اس��ت با خوی��ش کاري اي گیتیان��ه. او در اولین دیدارش با س��ودابه نیز از راز 
آفرینش خود مي گوید. سودابه که از دیدن چهره ی آسماني او شگفت زده شده، از نژادش 
مي پرس��د. پرسش سودابه از نژاد سیاوش مایه ی ش��گفتي خواننده مي شود. لیك سودابه، 

مي خواهد مطمئن ش��ود که این همان ابرمرد آس��ماني اس��ت که به زمین آمده یا نه. اگر 
چنین اس��ت باید آماده ی پیكار با این فرس��تاده ی اهورایي ش��ود. اّما هرگاه الیه ی آشكار 
داس��تان را در نظر بگیریم چنین پرسش��ي بی مورد است، زیرا خواننده مي داند که سودابه 
نامادري اوس��ت و طبعاً از نژاد فرزند ش��وهر خود نباید بي خبر باش��د. احتماالً همین امر 
س��بب شده تا بسیاري از نسخه نویس��ان واژه ي )نژاد( را به )مراد( تغییر داده اند و تا آن جا 
که نگارنده آگاه است، تنها جالل خالقي مطلق ضبط )نژاد( را برگزیده و بیش تر مصححان 
)مراد( را ترجیح داده اند.)ر.ک. فردوس��ي، ج2، 1366( راز پرسش سودابه در چیز دیگري 

است و نشان دهنده ی دگردیسي داستان از اسطوره به حماسه است:
چیست؟            که بر چهر تو فّر چهر پري است تو  نژاد  تا  مرا  نگویي 
)همان، 220(

به یاد داریم که کاووس نیز در نخستین دیدار با مادر سیاوش همین را پرسیده است:
بدو گفت خس��رو نژاد تو چیس��ت                 که چهرت همانند چهر پري است
)فردوسی، ج1، 1378:357(

س��یاوش، در پاس��خ به این پرس��ش، درنگ مي کند و به فكر فرو مي رود. سپس خیلي 
سربس��ته گوهر و سرش��ت خود را به آفریننده ی جهان نسبت مي دهد. در حالي که که در 
جاهاي دیگر از پدر یاد مي کند. راستي چرا فقط به سودابه این راز را، آن هم بسیار کلّي و 
سربسته، مي گوید؟ به نظرم او کارگزار دروغ و ماده دیو جادو را شناخته و مي خواهد بدین 
وس��یله به وي بگوید که ترا شناخته ام. از مكر و نیرنگ و خویش کاریت آگاهم و نمي تواني 

مرا بفریبي، زیرا من سرشتي خدایي دارم:
من مهر  با  تو  جان  بیامیخت  من       چهر  از  پرسیدي  که  دیگر  وُ 
م��را آفرینن��ده از ف��ّر خوی��ش                  بپ��رورد و بنش��اند در پَّر خویش
تو این راز مگشاي و با کس مگوي                 مرا جز نهفتن سخن نیست روي
)فردوسی، ج2، 1366:222(

آفریدگار مرا در پَّر و س��ایه ی خویش نش��انده اس��ت و نگه دار من اس��ت از لغزش ها و 
ی��اري به اردوگاه دیوان و دروغان. هم در سرش��ت مادر س��یاوش و هم در سرش��ت خود 
سیاوش، رازي نهان است که نباید آشكار شود. مادر سیاوش، با چهره و زندگي رازآمیزش، 
دوش��یزه اي مینوي و اهورایي اس��ت که براي انجام خویش کاري کیهان��ي خود از پاي گاه 
اهریمنان مي گریزد و به سرزمین اهورایي میآید. سیاوش نیز از بارگاه کاووس و دربار پر از 
دسیس��ه و نیرنگ وي، نیز از جادوي یاري گر اهریمن مي گریزد تا خویش کاري خود را به 
انجام رس��اند. او نیز چون مادر از پدر مي گریزد، تا نقش��ه ی اهریمن و کارگزارانش را نقش 

بر آب نماید. خویش کاري مادر، زادن اوست و خویش کاري وي پدید آوردن کي خسرو. 
از س��وي دیگر »مادران سوش��یانت هاي س��ه گانه نیز از فّره زرتش��ت، ک��ه در دریاچه 
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کیانس��ه )هامون( افكنده شده بارور مي شوند و سوشیانت ها را، در آغاز هر یك از هزاره ها، 
مي زایند.«)دوستخواه، 1380:210( بنابراین نظر، مادر سیاوش کهن الگوي این دوشیزگان 
است و سیاوش و کي خسرو نیز نمونه ی سوشیانت هایي که از فّره جدا شده از کاووس پدید 
آمده اند. براي همین اس��ت که پایان کار کي خسرو و ناپدید شدن وي هم چون رستاخیزي 
اس��ت که افراس��یاب را به سزاي عمل خویش رسانده است. آن گاه که افراسیاب به پادافره 
خویش کاري اهریمنیاش کشته مي شود، کي خسرو دیگر کارویژهاش را می گزارد و حكومت 

را به دیگري مي سپارد و مي رود. 
ج��الل خالقی مطل��ق در مقاله ای کوت��اه، مادر س��یاوش را همان س��ودابه می داند و 
می نویس��د: »در صورت کهن تر داس��تان )نه الزاماً کهن ترین آن(، سودابه دختر افراسیاب 
و مادر س��یاوش بوده که س��پس عاشق پسر خود می گردد. ولی چون عشق مادر به پسر را 
خوش آیند ندانس��ته بودند، برای سیاوش مادر تورانی دیگری از خاندان افراسیاب ساخته و 
در آغاز داستان افزوده اند.«)خالقی مطلق، 1381:326( اما این پندار درباره ی مادر سیاوش 
چندان درست به نظر نمی رسد، زیرا چنان چه نظر ایشان درباره ی تغییر و دگرگونی عشق 
به محارم، درست بود، می بایست در داستان اسفندیار ، که خواهر خود را به زنی داشت، نیز 

این دگرگونی انجام می شد. اما می بینیم که چنین نشده است. 
آیدنلو در مقاله ای پس از بیان دیدگاه خالقی مطلق و دوستخواه درباره ی مادر سیاوش، 
می نویس��د: »فرضیه احتمالی دیگری که با تأمل در داس��تان ش�اهنامه و به استناد چند 
قرینه متنی و برون متنی، می توان مطرح کرد، این اس��ت که ش��اید در س��اخت و صورت 
اصلی و کهن روایت، مادر س��یاوش پری در مفهوم باستانی و پیش از زرتشِت1 این موجود 
اس��اطیری بوده اس��ت که در طول زمان و مراحل گذر داستان از اس��طوره به حماسه که 
اصطالحاً جابه جایی و دگرگونی اس��اطیر نامیده می ش��ود، هم گام با تغییرات دیگر در اصل 
روایت، هویت او نیز به هیأت متناسب با داستان حماسی، یعنی دختر زیبا و دل ربا درآمده 

است.«)آیدنلو، 1384:28(
به نظر می رس��د آن چ��ه دوس��تخواه و آیدنلو درباره ی مادر س��یاوش بی��ان کرده اند، 
پذیرفتنی تر است. هرچند نگارنده این مقاله دیدگاه دوستخواه را بیش تر می پسندد. اگرچه 
درباره ی تبار و کیس��تی مادر س��یاوش حدس ها و فرضیات متفاوتی بیان شده است، لیك 
در این که کارویژه ی وی، تنها زادن این فرزند اهورایی بوده اس��ت، شكی نیست. هم چنین 

پاکی و پارسایی این دختر را نمی توان انكار کرد. 
آخرین باري که در شاهنامه از مادر سیاوش سخن مي رود، هنگامي است که سیاوش 
از آزمون س��خت آتش سربلند و پیروزمند بیرون مي آید و تحسین کاووس را برمي انگیزد. 

کاووس راز این پاکي و پیروزي را در»مادر پارسا« ي سیاوش مي بیند. 

روشن روان و  تخمي  پاکیزه  که  جوان        دلیر  اي  شاه  گفت  بدو 

پادش��ا جه��ان  در  ش��ود  بزای��د  پارس��ا          م��ادر  از  ک��ه  چنان��ي 
)فردوسي، ج1، 1378:376(

به هر روي سرگذش��ت این دختر اهورایي و این پیك خجس��ته، در اسطوره و حماسه 
رازآمیز مي ماند. بنابراین زایش، بالندگي و مرگ سیاوش، بن مایه اي اسطوره اي و کهن دارد 
که او را بسیار فراتر از شهریارزاده و پهلواني زمیني مي برد و همان گونه که پیش تر گفتیم 
او خدایي است که به پیكر آدمي درآمده تا خویش کاري گیهاني خود را به سرانجام رساند. 
چنین اس��ت که پس از ازدواج با فرنگیس و بس��ته ش��دن نطفه ی کي خسرو، دیگر کارش 

پایان یافته و باید از جهان خاکي رخت بربندد. 
2-2- سودابه: 

او در ش�اهنامه دختر پادش��اه هاماوران � پادشاهي فریب کار و پیمان شكن � و همسر 
کاووس � پادشاهي سبك سر و بي خرد � است. زیبایي خیره کننده و افسون کاري بي مانندش 
بس��یار کسان را مي تواند فریفت. از این زن در اوس�تا هیچ نامي برده نشده است. بنابراین 
اگر به درستي گفته مي شود که خداوندان قدرت و ارباب آتش کده ها، چهره و ُکنش برخي 
از ش��خصیت هاي اس��طوره اي را به س��ود خود تغییر داده اند، با اطمینان مي توان گفت که 
در مورد س��ودابه خاموش مانده اند. پس اگر به زش��تي از او یاد مي شود، شاهان و مغان را 

تقصیري نیست. 
براي ریش��ه یابي کردارهاي ناصواب سودابه، از اس��طوره ی آفرینش یاري مي جوییم. بر 
اس��اس این اس��طوره ، پس از آفریدن »سپندمینو«، اهریمن س��ه هزار سال دچار گیجي و 
ازکارافتادگ��ي مي ش��ود. دیوان او را به کارزار با آفرینش اهورا ف��را خواندند، لیك او از بیم 
کیومرث از گیجي برنخاس��ت. آن گاه »جهي«  دختر تبه کار اهریمن  آن قدر از توانایي خود 
در ویران گري و بدکرداري داد سخن داد، که اهریمن آرامش یافت و از گیجي برخاست و 
آماده پیكار با آفریده هاي نیك ش��د. پس به پاداش این خدمت آرزوي دیرینه َجهي، یعني 

مردبارگي، را بدو بخشید.)فرن بغ دادگی، 1369(
س��ودابه را مي توان باز آمِد کهن الگوي جهي دانس��ت. س��یاوش از همان لحظه اي که 
س��ودابه، مهرورزي هاي دروغین خود را مي آغازد، به یاري خرد اهورایي درمي یابد که مهر 
وي اهریمني است. بوسه هاي طوالني و از سر شهوت سودابه، مهرورزانه و مادرانه نیست: 

سیر ه  شا ن  آ ر  ا ید د ز  مد  همي چشم و رویش ببوسید دیر             نیا
سیاوش بدانست کان مهر چیست                 چنان دوستي نز ره ایزدي است
)فردوسی، ج1، 1378:363(

س��یاوش پیمان ش��كني و رفتار ناجوان مردانه ی پدر سودابه را با ایرانیان به یاد مي آورد 
و با خود مي گوید: 

هام��اوران داس��تان هاي  هم��ه  مه ت��ران        نام��ور  از  شنیدس��تم 
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گرد د  ر و آ بر ن  ا یر ا ن  ا گرد که از پیش با شاه ایران چه کرد            ز 
پر از بند سودابه کاو دخت اوست                  نخواهد همي  دوده را مغز و پوست
)همان، ج1، 366(

این دختر نیز مانند پدرش کارگزار اهریمن است و مي خواهد نسل نیكي را براندازد. وي 
جز بدي کاري دیگر نمي تواند کرد. سودابه پس از نومیدي از فریفتن سیاوش، به پلیدترین 
کردارها و زش��ت ترین دروغ ها پناه مي برد. او چنان خروش��ي برمي آورد که گویي رستاخیز  

فرا رسیده است:
یكي غلغل از باغ و ایوان بخاست                که گفتي شب رست خیز است راست
)368 ج1،  )هم��ان،                                                 

اولین کردار وي دروغ و تهمت اس��ت، او مي گوید: سیاوش قصد تجاوز به من را داشت 
و رویم را خراشید و مویم را کند. کاووس سیاوش را مي بوید، لیك نشاني از بوهاي خوش 

سودابه در وي نیست. دروغ کارگر نمي افتد. 
گام دوم س��ودابه جادوگري اس��ت. او با یاري زني جادوگر صحنه س��ازي مي کند و دو 
جنین س��قط کرده شده ی او را به عنوان جنین خود، که سیاوش باعث سقطشان شده، به 
کاووس مي نمایاند تا گناه س��یاوش را اثبات کند. در ژرف ساخت اسطوره، سودابه با »ماده 

دیو دروج« این هماني دارد و براي تباه کردن چهره ي سیاوش درختي از کینه مي نشاند:
بكشت ي  نّو به  درختي  کینه  ز یكي چاره جست اندر آن کار زشت             
)همان، ج1، 370(

زني که سودابه را در جدال با سیاوش یاري مي دهد و هم چون یك روح در دو جسمند، 
جادوگري فسون کار و نیرنگ باز است: 

فسون و  رنگ  و  بود  جادوي  از  پر  درون        سپرده  او  با  بود  زني 
)همان، ج1، 371(

سودابه خود به دروغ خویش باور دارد و براي فروغ گرفتن دروغش به جادو و قتل روي 
مي آورد. وي به زن جادو مي گوید:

یك��ي داروی��ي س��از کای��ن بفكن��ي               ته��ي مان��ي و راز م��ن نش��كني
فروغ د  گیر تو  ن  بچگا بدین  دروغ          بندو چندین  همه  کاین  مگر 

                                                                      )همان(  
در بیت ه��اي زیر با دّقت در ترکیب های��ي چون »بّچه ی اهریمن«، »دیوزاد« و »بّچه ی 
جادو نژاد« به روش��ني نقش و تبار س��ودابه را درمي یابیم. سودابه نه نامادري سیاوش و نه 
یك زن معمولي که کهن الگوي »َجهي«، دختر اهریمن، اس��ت و دش��مني او با سیاوش نه 
به س��بب ناکام شدنش در عشق، که خویش کاري وي در یاري به اهریمن است. در دوران 
آمیختگي این دش��مني به ش��كل هاي گوناگون، بین اهورامزدا و اهریمن و کارگزاران این 

دو امري طبیعي و ناگریز اس��ت.   به عنوان مثال افكندن بّچه ها در ش��ب انجام مي گیرد و 
مي دانیم که آنچه اهریمني است وابسته به شب و تاریكي است:

من هر ا بّچه ی  و  ز د  بفتا چو شب تیره شد دارویي خورد زن           که 
د ن��ژا دو د ب��چِّ جا دو بّچ��ه چن��ان چ��ون ب��َود دی��وزاد                 چگون��ه ب��َو
)همان، ج1، 371(

3- نتیجه گیری

با توّجه به آن چه تاکنون گفتیم، داستان سودابه و سیاوش در شاهنامه تنها داستانی 
عشقی و از گونه ی عشق زال و رودابه یا بیژن و منیژه و... نیست. زیرا هیچ یك از شخصیت ها 
و پهلوانان و شاهزادگان دیگر شاهنامه، هم سنگ سیاوش نیستند و اهمیت او را ندارند. در 
اهمیت و ارزش س��یاوش همین بس که بخش بزرگی از جنگ های ایران و توران به کین 
خواهی او درمی گیرد و سرانجام نیز بزرگ ترین دشمن ایرانیان در شاهنامه و قوی ترین و 
س��همگین ترین موجود اهریمنی در اسطوره های ایرانی،  افراسیاب  از میان می رود. سیاوش 
کارگزاري ایزدي اس��ت، که باید زمینه ی ظهور کي خس��رو را فراهم کند و چون در دوران 

آمیختگي است با همه کارگزاران اهریمن، از جمله سودابه در تقابل قرار مي گیرد.
س��ودابه در ظاهری از عش��ق و دوس��تی قصد دارد تا مانع انجام خویش کاری سیاوش 
گردد. وی به دس��تور اهریمن بر سر راه سیاوش قرار می گیرد، زیرا در صورتی که سیاوش 
کارویژه اش را با موفقیت انجام دهد، کی خسرو ظهور خواهد کرد و عرصه بر همه نیروهای 
اهریمنی تنگ خواهد شد. سیاوش با یك زن طرف نیست، با انبوهی از دشمنان رو  در  رو 
قرار دارد. اهریمن با همه ی نیروهای تأثیرگذارش بر س��یاوش می تازد و هر چند سرانجام، 
بی هیچ گناهی، کش��ته می شود، لیك مأموریتش را به پایان می رساند و در حقیقت پیروز 
اصلی میدان اوس��ت. وي زماني که س��ربلند از آتش بیرون مي آید از دشمنان و نه دشمن 

سخن مي گوید. جمع آمدن واژه دشمنان، نشان از همین جمع اهریمني دارد.
خاک به  را  رخ  بمالید  بیامد  پاک        جهاندار  پیش  به  سیاوش 
همه کامه ي دشمنان گشت پست برست          آتش  کوه  آن  تّف  از  که 
)376 ج1،  )هم��ان،                                    

پناهنده ش��دن سیاوش به توران نیز، در ظاهر پش��ت کردن به میهن است. اما زادگاه 
سیاوش نه ایران و نه توران که جهان رازآمیز مینوي و نا کجاآباد پاکي است. وي از بارگاه 

دروغ و جادوي به سرزمین مادر گم نام خود میرود، تا در پناه او بیارامد.
همان گون��ه که زادن س��یاوش رازناک بود، مرگش نیز آش��وبي بر پا ک��رد. وی هم در 
زندگی و هم در مرگ با ش��خصیت های دیگر ش�اهنامه تفاوت بس��یار دارد. در مرگ او، 
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گیاه، خاک، آب، زمین، زمان، جانور، آدمي و کیهان بي کرانه به اندوهي ژرف فرو مي روند. 
هیچ مرگي در اسطوره و حماسه چنین شورشي برپا نكرد، زیرا که مرگش از گونه ی مرگ 
زمیني نبود. کش��ته شدن او نموداری کامل و تمام عیار از تازش اهرمن بر نیروهاي ایزدي 
و رس��یدن جهان به آس��تانه رستاخیز است. سوگ س��یاوش در ناخودآگاه جمعی ایرانیان 
بازتابی گس��ترده داشته است. او در ترانه ها و افسانه ها و دستان ها و روایت های توده مردم 

ایران، جای گاهی واال و حضوری همیشگی دارد. 
س��یاوش ش��اهزاده ی ساده دلی نیس��ت که عش��ق را نفهمد و  گره روانی آزارش دهد، 
طوری که زن گریز باش��د و با ناپختگی قربانی فریب کاری افراس��یاب و فتنه گری گرسیوز، 
گردد. وی هرچند نیمه ی روشن و مهرورز افراسیاب را دید و شناخت، لیك نیمه ی تاریك 
و تباه کار او را دست کم گرفت. او قرباني شد تا کي خسرو یال برکشد و جهان در آستانه ی 
رستاخیر قرار گیرد. سیاوش به عنوان کارگزار ایزدی خویش کاری خود را با پیروزی انجام 

داد و دیگر در جهان آمیختگی، کاری نداشت.
س��ودابه نیز، نه یك زن به مفهوم عیني، نه هم س��ر کاووس و نه نامادري سیاوش بلكه 
مادینه دیوي بدکردار در اردوگاه اهریمن اس��ت. اگر از ناپاکي، آلودگي، دروغ و جادوگري 
او س��خن میرود، نه به خاطر زن بودن و عاش��ق بودن اوس��ت، که به سبب اهریمني بودن 
وي است. او تنها نیست و دیوان دیگر یاریش میكنند تا با کارگزار اهورا، که مظهر پاکی و 

سادگی نیز هست، بجنگد. 
بنابراین تنها تّوجه به الیه بیروني و رویه ی آشكار داستان و بدون تّوجه به ژرف ساخت 
اس��طوره اي و فروکاس��تن آن به داستانی صرفاً معمولی و عاشقانه، پژوهش گر را به بی راهه 
می برد. به ویژه اگر بخواهد با دیدگاه فمینیس��تی به دفاع از س��ودابه برخیزد. همه ی این ها 

ناشی از نادیده گرفتن بن مایه های اسطوره ای آن است.  
در تحلی��ل این داس��تان باید توج��ه کنیم که هر یك از ش��خصیت های تأثیرگذار آن، 
بازآمدی از یك کهن الگویند، که در جریان گذار از اس��طوره به حماس��ه دگرگون شده اند. 
برای نمونه : افراس��یاب که در اسطوره ها و روایت های کهن یكی از چهره های شناخته شده 
اهریمنی اس��ت، در حماس��ه پادش��اه توران زمین و آمیخته ای از خردورزی و خردستیزی 
اس��ت . از پیران ویس��ه نیز در اوستا نامی  برده نش��ده، لیك وصف او و برادرانش به عنوان 
پس��ران دلیر ویس��ه و رقیبی برای توس، در برابر اهورامزدا، آمده اس��ت. وی در شاهنامه 
سپه ساالر و وزیر افراسیاب است که رفتار دوگانه اش جز با توجه به ریشه ی اسطوره ای آن 

توجیه نمی شود.
چنان که پیش تر نیز گفتیم س��یاوش و سودابه _دو ش��خصیت اصلی داستان_ نیز در 
گذار از اس��طوره به حماسه کاماًل دگرگون شده اند و چنان چه بخواهیم به درک و دریافت 
درست این داستان حماسی برسیم، چاره ای نداریم جز آنكه بر بنیاد اسطوره ها و روایت های 

کهن، به آبشخورهای آن ها دست یابیم و آنگاه داوری کنیم.

پانوشت ها 
1( پری در متون دینی زرتشتی موجودی اهریمنی بوده است: »زرتشت به اهریمن می 
گوید که خنثئیتی، پری و دیوناس��و را نابود خواهم کرد. یكی دیگر از پری ها که در اوستا 
از آن سخن رفته دژیائیری یا دیو قحطی و خشك سالی است.«)بهار، 1352:150( ولی در 
ادبیات فارس��ی دری »پری نه تنها موجودی زش��ت و اهریمنی نیست، بلكه مظهر زیبایی 
و به صورت زن اثیری جلوه گر می ش��ود و حتی گاهی اوقات در مقابل موجودات اهریمنی 
قرار می گیرد. پری در اصل باید یكی از زن ایزدان کهن ایرانی باشد.«)صفاری، 1383:162( 
هم چنین »در اوستا و آیین هایی که به مرحله دین رشد کرده اند، اعتقاد به پری ها، محكوم 
می ش��ود، ولی در اف��كار عمومی ما هنوز هم پری ها مورد عالق��ه و محبت مردمند.«)بهار، 
1381:261 ( در ادبی��ات و ب��اور عامیانه ی ایرانیان می بینیم ک��ه تقریباً »همه ی قصه های 
پریان از جهت ساختمان از یك نوع هستند.«)پراپ، 1368:56( ویژگی های مشترک پریان 
در باور ایرانیان زیبایی، فریبندگی و دلباختگی آنان به پهلوانان و شاهان است و بیش تر با 

آبستنی و زایش سر و کار دارد.
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چکیده

 مجموعه ی جواهرالخیال به لحاظ اشتمال بر رباعّیات حدود چهارصد 
شمار  به  رباعی  سیر  در  تحقیق  جهت  ارزش  با  منابع  از  یكی  رباعی سرا، 
می رود. این ُجنگ را »محّمدصالح رضوی« از شاعران قرن یازدهم گردآوری 
و با حسن ذوقی که داشته، بر اساس موضوعی مرتب و در 21 باب تدوین 
کرده که هر باب شامل چند فصل است. وی سپس در نیمه ی دوم )یعنی 
اتمام باب ها( همان رباعّیات را به عالوه چند رباعی دیگر، بر اساس حروف 

آخر قافیه و طبق نظم الفبایی درج کرده است.
اول  دسته ی  تقسیمند:  قابل  دسته  سه  به  رباعیات  این  گویندگان 
گویندگان مشهور که عالوه بر رباعی، آثار زیادی دارند و کاماًل شناخته شده 
دیوان  اما  آمده  تذکره ها  در  نامشان  که  گویندگانی  دوم  هستند. دسته ی 
نیامده و  نامشان در تذکره ها  ندارند. دسته ی سوم گویندگانی که  شعری 
معموالً از صاحبان حرفه ها و مشاغل بوده و از روی تفّنن شعر می گفته اند. 
این مجموعه گنجینه ای از گفتار این بزرگان است که شاید در هیچ جای 
دیگر نامی از آن ها نباشد. مقاله ی حاضر شامل آثاری از دسته ی سوم است. 
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بی دیوان.

Email: hourafadaei@yahoo.com

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

