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 ایخان کندولههای داستان سیاوُش در خالل روایت ُکردی الماسنویافته

 زهرا جمشيدی
 گاه حکیم سبزواری، ایران )نویسندۀ مسؤول(استادیار زبان و ادبیات فارسی دانش

 عباس محمدیان 
  ن گاه حکیم سبزواری، ایرایار زبان و ادبیات فارسی دانشدانش

 3/4/1399تاریخ دریافت: 

 18/5/1399تاریخ پذیرش: 

 چکيده

جه فردوسی موجب شده تا همواره مورد تو شاهنامۀهای شکوه و گیرایی داستان

ا یترجمه  ا بهشاعران محلی باشد. شاعران ُکردزبان نیز از این قاعده جدا نیستند و باره

نظومۀ های این تأثیرپذیری، منمونهاند. یکی از پرداخته شاهنامههای بازآفرینی داستان

وی ره به پیکای به زبان کردی گورانی است خان کندولهمند الماساثر ارزش نامهسیاوش

حض ملید از داستان سیاوش سروده شده است. شاعر کُرد کوشیده است تا از ترجمه و تق

ا با وش رسیادوری کند و به فکر خالقیت ادبی هم باشد. جهت نیل به این هدف، داستان 

دلیل مینهای دیگر بیافریند؛ به ا منظومهتر بیان کرده است تتفصیل و ذکر جزئیاتی بیش

 یرنگیتر و طرح و پ، روابط علت و معلولی دقیقشاهنامهنسبت به داستان سیاوش در 

چون کلیدی در حّل برخی از تواند همرو میشود؛ از اینتر در آن دیده میمستحکم

ی که هایای از پرسشگشا باشد و به پارهبسیار راه شاهنامهتان سیاوش در ابهامات داس

ن مقاله د. نگارندگان ایاند، پاسخی درخور دهجواب ماندهتاکنون دربارۀ این داستان بی

ی ـ ای، احوال و آثار او، با روش تطبیقخان کندولهاند تا ضمن معرفی الماسکوشیده

یت، ظر روارا از ن شاهنامهکردی و داستان سیاوش در  مۀناسیاوشتحلیلی، نقاط اختالف 

، استانیها و وقایع ددادهای داستان واکاوی کنند و برای برخی از کنشمحتوا و رخ

 ی ارائه دهند.اشناختی شایستههای اسطورهتحلیل

 ای.ولهخان کند، روایت کُردی، الماسنامهسیاوشفردوسی،  شاهنامۀ: هاواژهکليد
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 مقدمه 

دلیل اصالت زبان، های کُردی بههای حماسی در متون و منظومهبررسی شخصیت

ارد. دوان اندیشه و تاریخ غنی مناطق ُکردنشین از جمله منطقۀ غرب ایران اهمیتی فرا

توان در دو دستۀ شفاهی و های حماسی و پهلوانی کردی را میها و داستانمنظومه

هی آن از شفا ا به تحقیق و تفحّص پرداخت. منظورهبندی کرد و دربارۀ آننوشتاری طبقه

ور از ها و روایاتی است که در فرهنگ شفاهی مردم به جا مانده و منظدسته از داستان

اقی های دینی، ادبی و تاریخی کردها بنوشتاری، آن دسته از نوشتارهاست که در متن

سرودۀ نامه، سیاوش دی،های حماسی کر. یکی از منظومه(122: 1390آرا،)چمنمانده است 

 ای است. خان کندولهالماس

ن و سرهنگ خاای و میرزا الماسخان کندولهخان بن احمد که او را الماسالماس

وابع ـدوله از تـستای کنهجری قمری در رو 1118د در سال ـانخان نیز گفتهالماس

 راز ونندج، شیشاه، سشاه دیده به جهان گشود و تحصیالت خویش را در کرمانکرمان

در  . او ابتدا(28: 1367یی، که)بورهاصفهان ادامه داد و فقه، تاریخ و فنون ادب را فرا گرفت 

ران و بعدها در دو (161:1380)صالحی، دار بود سپاه والی کردستان، سرهنگ و پرچم

دۀ سپاه سنندج، به خدمت ه عنوان فرمانق( به.  1160-1148پادشاهی نادرشاه افشار )

که در گاهی ممتاز یافت تا اینادر درآمد و با شجاعت و دالوری خود، نزد نادر جاین

پاشا عثمانهجری قمری میان نادرشاه افشار در کرکوک با توپال 1146جنگی که در سال 

درگرفت، نادر شکست خورد و چون برخی از لشکریان عامل شکست را قصور عمدی 

 د، بهوفادار خود را که عمری به او خدمت کرده بودانستند، نادر سرهنگ خان میالماس

 .(272: 1378)گجری، وضعی عجیب مجازات و به کندوله تبعید کرد 

رای را ب خان صحنۀ جنگ را ترک و در کندوله مکانی آرام و مناسباز این پس الماس

ی و دارو با باغ (164: 1380)صالحی، گذارد کند و شمشیر را کنار میاقامت اختیار می

کندوله با  گذراند و سرانجام در همانو تنبورنوازی روزگار می شاهنامۀ کردیتصنیف 

ده است که از خان آثاری برجای مان. از الماس(947: 1374)شریفی، کند دنیای فانی وداع می

ن و شیری، ضحاک و کاوۀ آهنگراب، رستم و اسفندیار، توان به رستم و سهرآن میان می
  (.25: 1373ای، )کندولهو... اشاره کرد  نامهسیاوش، اشکبوس رستم و، فرهاد

مند ادب بومی و محلی است که یکی از آثار ارزش نامهسیاوشمنظومۀ حماسی 

نظر فردوسی و ذکر نکاتی دیگر که به شاهنامۀسرایندۀ آن با توجه به داستان سیاوش در 
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کش و ای دل، آن را به شیوهسرچشمه گرفته باشد شاهنامهرسد از سنت نقل شفاهی می

 هجایی سروده است. در وزن معروف اشعار کردی، یعنی ده

فرهنگ و ادب محلی مناطق مختلف ایران، منبعی مهم برای کشف ابهامات و 

رگیرندۀ فردوسی درب شاهنامۀجا که السیک است. از آنهای ادبیات رسمی و کناگفته

شار و می اقت از دیرباز تاکنون در میان تمانامۀ تبار ایرانی اسهویت، شخصیت و شناس

های مورد اقبال و عالقه بوده است. همین ترین کتابمناطق مختلف ایران، یکی از اصلی

ها و ین اثر سترگ به زباناسبب شده که  شاهنامههای گوناگون به توجه و عالقۀ قومیت

چه از گیری از آنهرههای مختلف ایرانی نقل شود یا سرایندگان هر قومیتی با بگویش

 های دیگر و گاه مختلف، تکرار کنند.ها رسیده است آن را به روایتشان به آننیاکان

تگان از یاف، نجاتشاهنامهیکی از اقوام مهم ایرانی قوم کرد است که مطابق با روایت 

 دهندگان این قوم هستند:دست ضحاک به وسیلۀ ارمایل و گرمایل همان تشکیل
 زه از کشـــور پــادشــــاهدو پاکیــ

 دینیکی نامش ارمـایــل پـــاک

 جــــوانبدین گونه هر ماهیان سی

 چو گرد آمدی مرد از ایشان دویست

 گر بدیشان بـزی چند و میشخورش

 کنـون کُـــرد از آن تخمه دارد نژاد

 

 مایۀ پـــــارســــادو مـــرد گران 

 دگـــر نــام گرمـــایل پیش بین...

 یــافتندی روان از ایشــان هـــمی

 بران سان که نشناختندی که کیست

 سپردی و صحــرا نهــادیش پیـش

 کـــز آباد ناید به دل بـــرش یــاد
 (1/57: 1386)فردوسی:                     

ز های رزمی و بزمی پرشماری است که اجا اهمیت دارد، وجود منظومهچه در اینآن

گیری از سنت نقل شفاهی بسیار هایی که با بهرهجای مانده است؛ منظومه زبان کردی به

وسی فرد شاهنامۀهایی از پرارج و استوارند. این آثار محلی گاه تنها به ترجمۀ بخش

فردوسی  شاهنامۀ، به نکاتی پوشیده که در شاهنامههای اند و گاه ضمن نقل داستاپرداخته

شا گبسیار راه شاهنامههای نرفع برخی از ابهامات داستا کنند که درنیامده است اشاره می

سی فردو هنامۀشانیز ضمن بیان داستان سیاوش که برگرفته از  نامهسیاوشو مفید است. 

تار پردازد. نگارندگان در این جسمندی میحال ارزشاست، به ذکر نکات ظریف و درعین

ر سیاوش د کُردی با روایت داستان ۀنامسیاوشهای افتراق روایت ها و جنبهبه تفاوت

 اند.فردوسی پرداخته شاهنامۀ

دلیل شهرت، محبوبیت و اهمیت داستان گر آن است که بهشده بیانهای انجامبررسی

اند، اما های مختلفی به تحقیق دربارۀ این داستان پرداختهگران از دیدگاهسیاوش، پژوهش
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ای آن پرداخته باشند، بسیار نیست. مقایسه هایی که به مطالعۀ تطبیقی وشمار پژوهش

خسرو ای به مقایسه و تطبیق شخصیت سیاوش با مسیح و کی( در مقاله1388آیدنلو )

های تترین شخصیتطبیقترین و قابلپرداخته و به این نتیجه رسیده است که پراشتراک

دگی و سیمای خسرو هستند. گویی زنمسیح، سیاوش و کی روایات سامی و ایرانی، عیسا

ها، مضامین و باورهایی مشترک این سه تن در قالب الگویی واحد و بر اساس ویژگی

 پرداخته شده است. 

اوش با ( نیز در پژوهشی به مقایسۀ شخصیت سی1390زاده )ارژنه و گلیرضایی دشت

ی و نبات اند که سیاوش خدایخدایان اوزیریس و آتیس پرداخته و به این نتیجه رسیده

 زاده بهجایی و شکست اسطوره، در هیأت یک شاهروری ایران بوده که در پی جابهبا

و  هایی مشترک داردکاریحماسۀ ملی راه یافته است. سیاوش با خدایان یادشده خویش

ای هی رابطترتیب که هر سه با طبیعت و سرسبزگون است؛ به ایندر بسیاری از جهات هم

شان ستاخیزساز مرگ و ررا در کنار خود دارند که زمینهای مستقیم دارند، هر سه الهه

 و مرگ ینطبیعت، آی تربیش سرسبزی و باروری برای سال هرشود و )زمستان و بهار( می

 . گرددمی برگزار نو سال موسم در خدا سه هر رستاخیز

یز در ( ن1395( و بیرانوند و دیگران )1389(، ممتحن و داوری )1388پور )حسام

اسی های حمهای داستان سیاوش با داستانهای خود به تطبیق عناصر و شخصیتپژوهش

 اند.   های دیگر پرداختهو مذهبی ایرانی و فرهنگ

تر به تطبیق شده بیشهای انجامدهد، تحقیقطور که پیشینۀ پژوهش نشان میهمان

ای رههای دینی و اسطوبا شخصیت های دیگر این داستانشخصیت سیاوش یا شخصیت

تان ت داساند و پژوهشی که به مقایسۀ روایت و کلیایران و سایر ملل مبادرت ورزیده

ده نشد. کُردی پرداخته باشد، دی های محلی، بخصوص روایتبا روایت شاهنامهسیاوش 

دقیق  وانشاند تا با خنگارندگان مقالۀ حاضر نیز با شناخت فقر پژوهشی موجود کوشیده

رخی از ببه  شاهنامهمقایسۀ تطبیقی آن با داستان سیاوش در کردی و  نامۀسیاوش

سخ ست، پاپاسخ مانده اکه تا امروز بی شاهنامهابهامات موجود در داستان سیاوش در 

مناسبی  ایهرهای اسطودادهای داستان، تحلیلعالوه برای برخی از عناصر و رویدهند. به

ا روشن یر رن داستان با فضای تاریک اساطارائه کنند تا از این راه پیوندهای ظریف ای

 سازند. 
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 بحث و بررسي

  شاهنامهخان با داستان سياوش در الماس نامةسياوشموارد اختالف  -1

 ز تولد سياوشوقایع بعد ا -1-1

 شمارانرـکاووس از اختا تولد سیاوش، کیـ، بنامهسیاوشو هم در  شاهنامههم در 

را  شماران بخت اوستاره شاهنامهد را مشخص کنند. در خواهد تا احوال آیندۀ فرزنمی

 وانی ازکنند که کودک متولدشده در آینده آزار فراگویی میبینند و پیشآشفته می

 اطرافیان خواهد دید:
 دار نامش سیاوخـش کـردجهان

 از آن کو شمــار سپهر بلنـــد

 ستاره بر آن کـودک آشفته دید

 اویبـدید از بــد و نیک، آزار 

 

 بــرو چـــرخ گردنده را بخش کرد 

 بدانست و نیک و بـد و چون و چند

 غمی گشت چون بخت او خفته دید

 بــه یـــزدان پناهید در کــــار اوی
 (207 /2: 1386)فردوسی،                    

که  خواهدیرود و از او مگویی منجمان، رستم نزد شهریار میپس از پیش شاهنامهدر 

رافیان ن اطاندن و تربیت سیاوش را به او بسپارد؛ زیرا رستم معتقد است که در بیپرور

رای او ار بای سزاوکاووس، کسی شایستگی تربیت و بارآوردن او را ندارد و خود را دایه

د و پذیریمنهاد رستم، درخواست او را داند. کاووس نیز پس از تأمل بسیار در پیشمی

 پارد: سفرزندش را به رستم می
 چنین تا برآمد بریـــن روزگار
 بدو گفت کین کـودک شیرفش
 چو دارندگان ترا مـــایه نیست
 بسی مهتر اندیشه کرد انـدر آن
 به رستم سپردش دل و دیده را

 

ـــار  ـــر شهـریـــ ـــد بــ  تهمــتن بیـــامــ
ـــه کــش  مـــــــرا پرورانیــــــد بایــــد ب
 مرو را بـه گیتـی چـو مـن دایــه نیســت

 ـامـــــد همــی بـــــر دلــش برگـــراننیــ
ــان ـــده راجه ـــرد پسندیـــــ ــوی گــ  ج

 (207 /2: 1386)فردوسی،                     

ا ر شده که تدربارۀ تولد سیاوش و حواشی این اتفاق نکاتی ذک نامهسیاوشاما در 

ررسی متفاوت است. در روایت کردی، اخترشماران پس از ب شاهنامهحدودی با روایت 

و  جنگ ووال ستارگان و حساب دفترهای رمالی خویش، سیاوش را مایۀ فساد و تباهی اح

 دهند: و خبر میدانند و از بدقدمی و شومی اآشوب می
 ول کتـــابنـــد تـــو بـه قهرزهئی فـــه

 وغا بـوونگ و غهر و شوور جهند شهرچههه
 نی دمــا ئختیــــار بیتــهنــی ژهچـــه

 

 یــــــوو نــه حســــابفســادی مهی مایــه 
ــــهیه ـــارهکســ ـــوورزهن ژه فهر دی ـــد ت  ن

 ننــــــد ویتـــــهرزهیانی فهتـــو شـــاه کـــه
 (144-147 /50:1394شاهی، ای کرمان)کندوله     
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 رـد/ هشو مایۀ فساد خواهد ـسبات ما این فرزند تگوید: بنابر محابرگردان: منجم می

 افتاد/ خواهد وجود داشته باشد، توسط فرزند تو اتفاققدر در دنیا جنگ و شور و غوغا چه

 حال اختیار با توست که تو شاه کیانیانی و او فرزند توست.

فی ریزی، جنگ و تباهی معرکُردی منجمان سیاوش را مایۀ خون نامۀسیاوشدر 

 خواهندمی از پادشاه« اختیار با توست، او فرزند توست»کنند و تلویحاً با گفتن جملۀ می

 ین نشود.زمنکه او را نابود کند تا گجستگی وجود او موجب آشفتگی قلمرو پادشاه و ایرا

شود که فرزندش را از میان کاووس بر آن میگویی و تحریک منجمان، کیپس از پیش

الدان ا به جرروی کودک  رانی خود دور کند. از اینبردارد تا شومی او را از قلمرو حکم

 تنش جدا کنند:سپارد تا سر از می
 علوومالدان پیتان بوو مهواتش جه

 ی نامــدارزادهالدان بردن شاهجه

 

 ند ویشوومرزهن فهردهن نه گهبده

 ارن مسری ئــاودردهن نه گــهبده
 (151-150)همان:                                 

زادۀ اهشبزنید/ جالدان گوید: این فرزند شوم را گردن برگردان: کاووس به جالدان می

 دار را بردند تا با شمشیری مصری )برنده( گردن او را بزنند.نام

ستند، بار هگویان که اغلب همان طبقۀ روحانیان )موبدان( دربا توجه به رفتار پیش 

شتن ورزانه، قصد از سر راه برداهای غرضگوییها با پیششود که آنچنین پنداشته می

های بدخواهانۀ گوییرسد پیشنظر میاند. بهوان رقیبان خود را داشتهعنزادگان بهشاه

زاده را نابود ای بوده است که فرزند را از چشم پدر بیندازند و درنهایت، شاهها توطئهآن

ۀ شمنی طبقدای دیگر از تر کنند. نمونهوسیله اقتدار خود را در دربار بیشسازند و به این 

نیز  سفندیاراسب در مورد اـامـرضانۀ جـگویی مغادگان را در پیشزروحانیون علیه شاه

نکاتی ذکر  نامهسیاوشروایت  شود. در ادامۀشدن او میبینیم که منجر به کشتهمی

 بخشد.شود که این فرضیه را قوت میمی

کار بر کشتن سیاوش، نقش زال و رستم در داستان آشپس از تصمیم کاووس مبنی 

د کند این است که زال با خرچه جلب توجه می، آننامهسیاوشبخش از  شود. در اینمی

دهد که آنان یطور ضمنی به کاووس هشدار مبرد و بهخود به توطئۀ منجمان پی می

ه از واهد کخمردی از او میگری و پاینابودی پادشاهی تو را در سر دارند و با خواهش

 پوشی کند: کشتن فرزندش چشم
ــــار ژهزال زه ــــش پــــادشــ  و دم واتــ
 مــال کتـابول رهر بــه قـــهکـــهمـــه

ــدت ژه دســت جـــــهزهرفه   هــار رهالد کــهن
 ره خــرابکـــــهخت شــاهی ویــت مـــهتــه
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 لوولیکاوس دلش کـــــرده بـــی مـهکه
 ردالدش کـــهی جــــهتندیا وه تنـد هـه

 یکاوس کــردنــد خــاس ناخــاس وه کــهچه
 

ـــهحــه نســلهئه ــهرف زال نــ  بوولکردش ق
ـــه ــی ژه دهروستــــ ــیا ب ـــزا س  ردم هوریــ

ــاعهده ــد ژهزهرت فهر س ــردم رهو دهن ــا ک  ه
 (159-152)همان:                                    

دان جال برگردان: در همان لحظه زال زر به کاووس گفت: ای پادشاه، فرزندت را به

اد بهای مغرضان، )با کشتن سیاوش( تخت پادشاهی خود را بر گوییخاطر پیشمسپار/ به

 انیت بها عصبکاووس بر فرزند خشم گرفته بود و اصالً سخن زال را قبول نکرد/ بنده/ کی

که از لیجالدادن دستور داد که زود حکم را انجام دهند و در این هنگام رستم در حا

 وش راسرعت سیاکاووس گفت و بهر به کیخشم سیاه شده بود برخاست/ و ناسزای بسیا

 از دست جالدان رها کرد.

در  شود این است کهتفاوتی دیگر که پس از تولد سیاوش در دو روایت دیده می

در  سپارد تا او را بپرورد، اما، کاووس به میل خود سیاوش را به رستم میشاهنامه

ر ووس را مقصجا که رستم، کا، سخن از تهدید و اجبار کاووس است. از آننامهسیاوش

داد مـقل« های سهرابـبسیاوش را خون»داند، شدن فرزندش، سهراب، میاصلی کشته

ز او و جبر ا زور هـدهد، رستم بـه میل خود نـها را بـبکند که اگر کاووس این خونمی

 ستاند: می
 واتش تـو زوهـراب وه مـن دای وه کوشـت

 ســـوار وی نــهوچـــهبر زوهـراب نهوه قه
ــه وه زهگهوه ـــری ئــرن ـــاوداررب مســ  ــ

 نـد شـــریـــــنزهری قسـاس فهنه جاگـه
 نرزهیـه خــون ســوهراب ژه الی تــــو قـــه

 م نـه خـون ســـوهـــــرابوهوه زنـده مـه
 

ــه  ــی وه ب ـــهب ــنامی پ ــت وه پیش  تری پیش
ـــهئه ـــی فــهبهر نهگ ــــازاررزهخش ــــد  ن  نــ

ــه ــهت مهدو نیم ــه ک ـــهم ب ـــاروینــ  ی خیـ
ـــت مه ـــه روی سـهکـــهنگوون ــــنرزهم ن  میـ

ـــیم دهزهرفه ـــد وه پ ـــون فهن ـــدزهرر ژه خ  ن
 یـــوو وه حســابر و شـــــوور نهبــادا شــه

 (166-160 /51: 1394شاهی، انای کرم)کندوله      

به  وسیلۀ من سهراب راکردی که به گوید(: تو کاریبرگردان: )رستم به کاووس می

اب، آن ماند/ سوگند به قبر سهرن دادی و این بدنامی نسل به نسل برای من باقی میکشت

ند و را مانات را به من نبخشی/ با شمشیر برندۀ مصری تمایهنوجوان دلیر، اگر فرزند گران

شور ککنم/ و به قصاص فرزند عزیزم )سهراب( تو را از تخت شاهی خیار به دو نیمه می

چون قرضی بر گردن توست و باید در عوض خون او، سهراب همکنم/ خون سرنگون می

ری به کنم و جنگ و شر بسیافرزند خودت را به من بدهی/ وگرنه خون سهراب را تازه می

 پا خواهم کرد.
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گونه حاضر موضوع که رستم چه ای منفور است و اینکاووس برای رستم چهرهکی

ه و با توج نامهسیاوشای که در آمیز است. نکتهحدی ابهامشود فرزند او را بپروراند، تامی

مار شهـو روایت بدهای برجسته و اصلی کی از تفاوتـشود و یاال مطرح میـبه ابیات ب

کاووس زور از کیبهای سهراب بهعنوان خونرود، این است که رستم سیاوش را بهمی

م و چنین اختالف رستهم شماران وتوان گفت که با توجه به گفتار ستارهگیرد. میمی

ی راـدی بـدیـه تهـد با تربیت سیاوش طبق میل خود، او را بـخواهکاووس، رستم می

ا بکاووس بدل کند. در چنین وضعیتی، گویی سیاوش همان سهراب است که رستم کی

 کاووس بایستند.تواند در برابر کیگرمی او میپشت

دهد که ندارد و از طرفی به او حق می داند که توان مقابله با رستمکاووس میکی

بهای سهراب بهای فرزند مقتول خویش را از او طلب کند. بنابراین، سیاوش را به خونخون

 دهد، به شرطی که رستم با دادن سندی رسمی متعهد شود که برای کاووس و قدرتمی

 و پادشاهی او مشکلی ایجاد نکند:
 رهبــم خــهنفت ژه روستهیکاوس شهکه

 ند دام پیت ژه هون سوهرابرزهوات فه

 

 ست به واررش وهن سهقشهزانا حه

 ری عتـابکهم تا نهنی ژه ئی دهچه
 (182-178 /52)همان:                            

 وکاووس سخنان رستم را شنید و دانست که سخنان رستم حق است برگردان: کی

هم تا دو میجای خون سهراب به تاکنون بهزندم را همسرش را پایین انداخت/ گفت که فر

 تو دیگر بر من خشم نگیری. 

 بازگشت سياوش به ایران -2 -1

د، شومی که سیاوش با کمک رستم در بزم و رزم یگانۀ روزگارپس از آن شاهنامهدر 

ایران  ه برای دیدار کاووس بهکخواهد شود و از رستم میتنگ دیدار پدر مینیازمند و دل

. (208 /2: 1386)فردوسی، بروند تا پدر هنرهای او را که از رستم آموخته است، ببیند 

ل و به می وکند که به ایران بازگردد سیاوش از رستم تقاضا می شاهنامهبنابراین، در 

 کاووس توسط سیاوشرغبت خواهان بازگشت به ایران است و سخن از جانشینی کی

قصد خواهد که بهکردی این رستم است که از سیاوش می نامۀسیاوشنیست، اما در 

 جانشینی پدر به ایران بازگردد و به جای کاووس بر تخت سلطنت بنشیند: 
 خت بـــاب  ویـــتی تــهبگیــره جاگـــه

ـــو رووشـــن  بکـــه ـــابووت ت  روجـــاخ ب
 

ـــه  ــــان بتهب ـــتلکم دشمنـ ـــوون ژه لی  رس
ـــه ـــهت ــــهخت ب ـــه وهخت کـ ـــره ن  ریان بگ
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 رانن بچـــی وه  ئیــــالحهئمجـــار ســـه
 

ـــه ــــه ت  یانخت کـــهو الی کـــاوس شـــا لـ
           (232-229 /54: 1394شاهی، ای کرمان)کندوله    

شمنان دگوید:( تو باید تخت پادشاهی پدر را بگیری تا برگردان: )رستم به سیاوش می

شو/  ننیاو جانشین کیا از تو بترسند و حساب ببرند/ اجاق خانوادگی پدرت را روشن کن

 شاه بروی. اکنون صالح این است که به ایران و نزد کاووسهم

 دارد:پذیرد و به رفتن نزد پدر تمایلی نسیاوش در ابتدا خواستۀ رستم را نمی
 حوالم ئــهفت ژه روسـتهخش شـنهسـیاوه

 خش بــابـــــم هـــا ژه کــووبــهواتــش تاج
 داروومم بـــابـــــوو نـــهیر روســتهبــه غــه

 

 مالخش شیــــر پــر کــهبــــهـاجواتــش تــ 
 ئا من ئمیـــدم هــــا نــــه قـــاپی تــوو

 نــد تــوومرزهی ســوهراب مــن فهنــه جاگــه
 (239-237 /55)همان:                            

 ش پربخبرگردان: سیاوش وقتی که این سخن را از رستم شنید به او گفت: ای تاج

ن ام تاکنومدهآرم(؛ زیرا از زمانی که من به دنیا کمال/ پدرم کجاست )من اصاًل پدری ندا

 ام.و شدهام/ من جز رستم پدر دیگری ندارم و به جای سهراب من فرزند تدر خانۀ تو بوده

ن رفت گویا سیاوش با توجه به پیشینۀ رفتار کاووس، نگران جان خویش است که از

دهد که همواره ه او قول میب دلیل است که در ابیات بعدی رستمکند. به همین امتناع می

 کند:مراقب اوست و هیچ خطری او را تهدید نمی
 ر حوکـــــم شـاهی ویـتله ئیــران بکـه

 مامنی تـو تـهس دشمن بـوو  چـهر کههه
 ربهن ئـــی خــهزاده زانـا ســدقــــهشه
 

ــده  ــراج ب ـــم خ ـــان ئقلی ــتشـــاهـ  ن پی
 ســـازووم وه شمشـــیر ســــــامکـــارش مه

ــه ــتهول ژه ق ــهروس ــهم ب ــهر ن ــهچی ئ  رو ب
 (249-246 /55)همان:                           

 ه دستگوید( در ایران شاه شو و حکومت را ببرگردان: )رستم خطاب به سیاوش می

سام  گزار تو شوند/ هرکس با تو دشمنی کند با شمشیربگیر تا سایر شاهان زمین خراج

ا دلیل فرمانش رمینهگوست و به دانست که او راستکنم/ سیاوش سره میکار او را یک

 اطاعت کرد.

 ماجرای سودابه -3 -1

سرا خواهد که سیاوش را به حرمچنین آمده است که سودابه از کاووس می شاهنامهدر 

بفرستد. سیاوش پس از رفتن به شبستان و فهمیدن نیت بد و نکوهیدۀ سودابه، با 

، اما در (221 /2: 1386)فردوسی، کند ز دست او رها میگری و زبانی نرم خود را اچاره

رود و وقتی متوجه عشق و شیفتگی ، سیاوش به میل خود به حرم مینامۀ کردیسیاوش
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زند که از شدت آن شود به او سیلیی میهای او برای کشتن پدر میسودابه و وسوسه

 شود:هوش میسودابه بی
ــــه ـــدیا وه تـ ـــیال ژه رهتن ـــگلخ گیل  ن

 وشم پیکـــا نـــه بـــانوی وه ســـتهیلهســـ
 

 نگرهی فهم چون دانهسیاه بی ژه هه 

 م چی نه هووشردهمین دهزه نا نهکه
 (316-314 /60: 1394شاهی، ای کرمان)کندوله     

که  ه زدبرگردان: سیاوش عصبانی و رنگش عوض و سیاه شد/ با تندی سیلیی به سوداب

 و از هوش برود.باعث شد سودابه به زمین بیفتد 

وش خوردن از سیاتکدلیل ککند که بهسودابه به دروغ و گزافه ادعا می شاهنامهدر 

ودابه زدن سیاوش به سوضوح از سیلیسقط جنین کرده است، اما در روایت کُردی به

ت ، علت خشم و نفرنامهسیاوشسخن رفته است. پس با توجه به این اشاره در داستان 

نظر  شود. البته بهیش آشکار میـش از پـ)بعد از امتناع سیاوش( بیسودابه از سیاوش 

ه، عامیان هایتـد بسیاری از طومارها و یا روایـنیز مانن نامهسیاوشه در ـرسد کمی

 مهشاهنار ددادها را که ها و رخکوشند تا علل و عوامل برخی پدیدهکنندگان میروایت

 ه معموالً پرداختۀ ذهن راویان است.ها بیان کنند کنیامده، در این روایت

از  با گذر کاووس همواره به فرزند بدگمان است، حتا زمانی که سیاوشنامه سیاوشدر 

ر دلیل دداند و به همینکار نمیا گنهرکند، او سودابه آتش پاکی خود را به پدر اثبات می

بات ز اثا، پس نامهشاهمتن کُردی سخنی از تنبیه سودابه به دست کاووس نیست، اما در 

ه با کخواهد سودابه را مجازات کند و او را به دار آویزد گناهی سیاوش، کاووس میبی

 شود. شفاعت سیاوش بخشیده می

 رفتن سياوش به توران -4 -1

د و گلبا لنارگپس از ماجرای تهمت سودابه، بنا بر روایت کُردی، تورانیان به سرکردگی 

رسیوز رانیان افراسیاب و گسرکردگان تو شاهنامهکه در رحالیکنند؛ دبه ایران حمله می

شود. گناهی خود، داوطلب جنگ میهستند. سیاوش بار دیگر برای اثبات حسن نیت و بی

کند که دیگر شود و هنگام رفتن، او را نفرین میکاووس از رفتن پسر به جنگ شاد می

 برنگردد:
 د کاوس شاهم نفرینش بکرر دهده

 بوویوو ئامانت نهانت بـــهولـــه

 

 و دمایوو ئهرت نهند سهرزهوات فه

 ی بیزارم ژه ئامان توومــــن هـــه
 (389-388 /66 - 65 :)همان                  
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ت سالم کاووس همان لحظه او را نفرین کرد و گفت: ای فرزند سرت بهبرگردان: کی

 د؛ چون من از آمدن تو بیزارم.بازنگردد/ رفتنت باشد، اما بازآمدنت نباش

ن س به کشتتوان فهمید که امر کاووبا توجه به نفرت کاووس از فرزند و بدگمانی به او می

تان جا که نزد ایرانیان باسای برای نابودی سیاوش بوده است. از آناسیران تورانی، بهانه

رای جنگی دفاع مذموم بوده است، کاووس با صدور دستور کشتن اسکشتن اسیر بی

ۀ پدر خواهد سیاوش را گرفتار عقوبتی سخت کند. سیاوش نیز برای فرار از این دسیسمی

ای اوش برسخنی از خواست سی شاهنامهبرد. در است که به تورانیان و دشمنان پناه می

ند کخواهد که راه را برایش باز شدن به توران نیست؛ بلکه او فقط از افراسیاب میپناهنده

صور تیاوش است. سسخن از خواست  نامهسیاوشزمینی غیر از ایران برود، اما در تا به سر

ه ای که همواربستن با دشمنان پدر است؛ همان توطئهشود که سیاوش خواهان پیمانمی

 کاووس از آن بیمناک بوده است:
ــه ــانووم  پ ــالن بکی ــن دی ــش م  ریشوات

 همناکیز کـــردن شـاه سـهژه مـــن غه

 سـترمهیوو پادشـای سهنهدلش پــــاک 

 هـام رهن دیـــالن کـهر ئید خــاسترههه

 وجانگ نـهر دلتـهش بووم ئـهخوهگر دلئه

 

 ردان دلریشیت مهق کوشته کهناحه 

 یوو پاکن ژه من دلش بهمحـــالــه

 ستردم دا ژه دهنــان وهکر ژهوه مه

 زد شای تووران ماواویم بچم وه نـه

 م وه تووران ماوابکــــهبــــادا رو 
 (445-441 /70)همان:                           

احق شود که من اسیران و این مردان زبون را به نبرگردان: )سیاوش( گفت: مگر می

اک پبکشم؟/ شاه سهمناک بر من خشم گرفته است، محال است که او دل از کینۀ من 

سودابه  کند و با مکر زنان )منظورن پاک نمیکند/ این پادشاه سرمست دلش را از کینۀ م

ر در روم/ اگان باست( مرا خوار کرد/ پس بهتر است که اسیران را رها کنم و به نزد شاه تور

 جا شاد باشم و اگر غمگین فرقی ندارد، باید به توران بروم.آن

 گوید:خن میشدن به خاک توران سکردن گلنار و گلباد از پناهندهسیاوش هنگام روانه
 ردم ژه ملک ئیرانها من ویـــه

 نت کردهنی من عداوهبابوو چه

 

 ت پادشای توورانئامام وه خدمه

 ننام ئاوردهمن به شـاه تووران په
 (450-449 /70)همان:                             

یار ن بسمآیم/ پدرم با برگردان: من از ملک ایران گذشتم و به خدمت پادشاه توران می

 برم.رو من به شاه توران پناه میکند و از ایندشمنی می
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 شدن سياوشتوطئة سرداران توراني در کشته -5 -1

یر از غ، علت مرگ سیاوش، دسیسۀ کسی به نامهسیاوشو هم در  شاهنامههم در 

های عامل این دسیسه گرسیوز است که با حیله، زمینه شاهنامهافراسیاب است. در 

طئۀ سخن از مکر و تو نامهسیاوشکند، اما در اسیاب به سیاوش را فرهم میبدبینی افر

 دهان توران است:فرمان
 زیراننـی وهمیــران چـــهئاخر ئــه

 ریم نه ریشک حیله و فسوون بکهیه

 ریــمد نــه راش بــاوهبادا دام بــه

 ردارانمام سهدبیر کــردن تهئــی ته

 

 دبیـرانب تهشــاهــان تووران ساح

 ی ویشو پهرهوهحال  تووران نهمـه

 ریمش کهلکم ژه تووران ئاوارهبــه

 یانی کههزادهن شهئامــان وه دیده
 (619-613 /83- 82)همان:                      

اید فتند: بی/ گبرگردان: در نهایت امیران، چند تن از وزیران، شاهان و خردمندان توران

امی بد ای بیندیشیم تا سیاوش نتواند سرزمین توران را تصاحب کند/ باید دهمکر و حیل

تند و با را گرف صمیمتبرای او بیاوریم تا شاید او را از توران آواره کنیم/ تمام سرداران این 

 این نیت به نزد سیاوش آمدند.

ندند. بیم کارشود، مکری است که تورانیان بهتفاوتی دیگر که در دو روایت دیده می

گویند که در توران رسم و عادت معهود چنین است ها به سیاوش میآن نامهسیاوشدر 

اه مت پادشه خدکه هرگاه قصد دیدار پادشاه را داشته باشی، باید کاماًل مهیّا و مسلّح ب

ر دیاوش شود. سحرمتی و گستاخی به پادشاه تلقی میبرسی و اگر چنین نکنی، نوعی بی

نه ام و چنین کاری عاقالگوید که من تاکنون چیزی از این رسم نشنیدهجواب آنان می

طرفی  کنند که این رسم است و باید انجام شود. ازها سیاوش را قانع مینیست، اما آن

دهند و به روند و خبر از حملۀ قطعی سیاوش و کاووس میها نزد افراسیاب میآن

وی وطئه بوده و سیاوش نیرش به توران تکنند که آمدن سیاوافراسیاب چنین القا می

راسیاب آید. زمانی که افدلیل مسلّح به دیدن افراسیاب مینفوذی کاووس است و به همین

گناهی خویش که سیاوش درصدد اثبات بیخواند؛ درحالیسیاوش را نزد خود فرا می

 نند:کهایش را تفتیش دهد که لباساست، پادشاه توران دستور می
 فراسیاوم شای ئهردهد دهحوکمش کر

 راقی  داروودیــــان ژه پنهــــان یه

 

 هزاده به تاور شهمهوت کردن که

 نش ئارووست شــا کردهواتن قه
 (681 - 680 /88)همان:                        
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ه او ـد کـدنـر سیاوش را باز کنند/ دیـدرنگ حکم کرد که کمبرگردان: افراسیاب بی

ای ار آمدهها گفتند حاال که مسلح به دربپنهانی یراقی حمایل کرده است. آنصورت به

 دهد که قصد جان شاه را داری.نشان می

 پردن خبر مرگ به بادس -6- 1

سخنی از سپردن  [، اما1وزد ]می سخت بادی سیاوش شدنکشته هنگام ،شاهنامه در

 پیام سیاوش به باد نیست:
 سیاه گردی تیره با باد یکی

 

 ماه و خورشید بپوشید برآمد
 (358 /2: 1386 فردوسی،)                   

 بیند، باد را مورد، هنگامی که سیاوش مرگ خود را نزدیک مینامهسیاوشاما در 

رساند. در متن کُردی، داند که باد خبر مرگ او را به رستم میدهد و میخطاب قرار می

 شود:یان میاست، نما« وایو»ود که همان ایزد ای خوضوح در کارکرد اسطورهباد به
 ردم وه یاد کهم روستهودهخش ژهسیاوه

 موات باد بیاووت وه گووش روستـــه

 

 ردی تووف سههناسه کیشا وینه

 مروو وه ههدهدنیا و مافیهـــا مه
 (694 -693 /89: 1394شاهی، ای کرمان)کندوله      

دی سرد ندباتبه یاد رستم افتاد و از سر اندوه آهی مثل  برگردان: سیاوش در آن لحظه

رسانی، در آن لحظه دانم که خبر مرگ مرا به گوش رستم میکشید/ گفت: ای باد می

  درد.رستم دنیا و مافیها را از هم می

او هم  ایزد وایو یکی از ایزدان مرموز و چند وجهی اساطیر ایرانی و هندی است.

ن شود )وای بد( و هم یکی از ایزدااز عمال اهریمن شمرده میتصویری منفی دارد و 

. در اساطیر ایرانی (95-94: 1369)فرنبغ دادگی، کردی مثبت است )واِی بِهْ( اهورایی و با روی

در  که ایزد وایو )باد( گاهیاند؛ از جمله اینهایی چند برشمردهکاریبرای وای نیکو خویش

ن شمنادزدن سپاه یاری جنگاوران هنگام نبرد و برهم قالب خدای جنگ و جنگاوران به

ریا دهی به پهلوان هنگام گذر از خسرو و افراسیاب(؛ گاخیزد )مثل جنگ میان کیبرمی

کند؛ یم خسرو از دریا(؛ گاهی بیرق دشمنان را سرنگوندهد )مثل گذار کییاری می

زمین و فؤادی، ی)ریاحباران است ، ایزد «تیشتر»کاران گاهی پیک مرگ است و گاه نیز از هم

1395 :138.) 

تر است. کاری در او برجسته، باد )وایو( پیک مرگ است و این خویشنامهسیاوشدر 

از آن راهی »، وایو پیک مرگ است و از راه او گریزی نیست: اوستایی آئوگمدیچهدر متن 

د، فقط از راه وایوی توان دوری گزیکند، میهای خروشان محافظت میکه از آن رودخانه
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. اصالت زبان و ادبیات کُردی باعث شده است (217:1375)زنر، « رحم هرگز گزیری نباشدبی

ها در های حماسی پس از قرنای داستانکه بسیاری از نکات و ظرایف اسطوره

های حماسی کُردی نمود یابند. یکی از این ظرایف، اشاره به ایزد وایو در ارتباط با منظومه

 رگ است که از نظر گذشت.م

 پيوند اسب با دریا )آب( -7 -1 

ند ین تعبیر پیویاد شده است و ا« اسب بحری»از شبرنگ بهزاد با نام  نامهسیاوشدر 

س اسا ظریفی با فضای اساطیری دارد و نشانی از اصالت این منظومۀ کُردی است. بر

در »ست. امناسبتی ویژه برقرار  ریا، بستگی وشمول، بین اسب و داعتقادی فراگیر و جهان

یرون برود  شوند که یا خود مستقیماً از دریا یااساطیر ملل گوناگون اسبانی دیده می

ای هادیانمکردن اسبی که از دریا یا چشمه خارج شده با که از گشنیاند یا اینآمده

نلو، )آید «شوندعنوان اسبی دریایی محسوب میاند و در هر صورت بهمعمولی زاده شده

شب(  های ایرانی، بین اسب سپید و اسب سیاه )روز و. همین پندار در افسانه(107: 1386

سن، کریستین) های بارور بازتاب یافته استیابی به آبدر کرانۀ اقیانوس آسمانی، برای دست

 های مهم این حیوان اساطیری را بیانکاری. پیوند اسب با آب یکی از خویش(22:2535

 کشیدن ومندی و شیههدلیل سرعت تاختن و شکوه و تواناسب را به»ند. کمی

اج ه امودلیل نوع انحنای پیکرش در ناحیۀ سر و سینه و گردن، بخروشیدنش و حتا به

نمونۀ اساطیری این حیوان را اند و پیشکردهخروشان، سریع و کوبندۀ دریا تشبیه می

  (.13:1388)قائمی و یاحقی، « انددانستهکرانه میبرآمده از اقیانوس بی

ای که به این مفهوم بودن بهزاد نیست و تنها اشارهسخنی از بحری شاهنامهدر 

 کند:ر کنار آب پیدا میدخسرو او را ای شده است، این است که کیاسطوره
 فسیلـــه چـــو آمـــد به تنگی فراز

 نگـــه کــــرد بهـزاد و کی را بدید

 یـــاوش پلنـــگبدید آن نشست س

 همی داشت در آبخورد پای خویش

 

 بخوردند سیراب و گشتند بـاز

 یکی باد سرد از جگر برکشیـد

 رکیب دراز و جناغ خدنــــگ

 جا که بد دست ننهاد پیشاز آن
 (2/427: 1386)فردوسی،                      

 ست:شده اتصریح از شبرنگ بهزاد با صفت بحری یاد به نامهسیاوشاما در 

 
 نگ شاه وه کوشته دیبرهو ژه شهبشنه

 ند وه قیـنور بکهر دوشان ئور ههسـه

 خش دل ئاگرین بـیری سیاوهپـــه

 نینحری نازهخرووشـــــا به زار به



  121 یاخان کندولهالماس یکُرد تیدر خالل روا اوُشيداستان س یهاافتهینو
 

 

 و دما رو ئاورد وه ســــــانعد ژهبـه

 

 ری هندوستانعجیل رو کرد پهوه ته
 (711 - 706/ 90: 1394شاهی، کرمانای)کندوله

 ر سیاوشبدوه برگردان: حاال از شبرنگ بهزاد بشنو که وقتی سیاوش را کشته دید، از ان

 ر دودلش آتش گرفت/ این اسب نازنین دریایی به زاری خروشید و شیون کرد و سر ه

 ون تاخت دوستاها دور شد و رو به هنجالد را با نفرت کَند/ و بعد از آن با سرعت از آن

 .ناپدید گشت

ستم در خواب است، رو هنگامی که  خاندر اولین خان از هفتگونه که رخش همان

نگاوری خود را کاری ج، بهزاد نیز خویش(92 /2: 1386)فردوسی،  آوردشیری را از پا درمی

کند؛ ب آشکار می، با کشتن جالدان و چند تن از لشکریان افراسیانامهسیاوشدر منظومۀ 

 .سخنی از حملۀ بهزاد به تورانیان نرفته است شاهنامهکه در در حالی

 سپردننازه را به امانت به خاکج -8- 1

 شاهنامهاوش که در داستان سی نامهسیاوشفرد منظومۀ یکی دیگر از نکات منحصربه

ر ست. باصورت امانت در خاک سخنی از آن نرفته است، رسم باستانی گذاشتن جنازه به

فن درا در جایی  رار، جسدـدلیل اضطهـوتاه و بـمدتی کرای ـاساس این رسم آیینی، ب

وش یک ن سیادادند. داستاکردند و بعد از رفع موانع، آن را به قبر اصلی انتقال میمی

چه از نگری شود. آنای ـ حماسی است و باید در جزءجزء داستان ژرفاسطورهداستان 

ن، ان باستاقوام باستانی از جمله ایرانیآید این است که نزد اشناسی برمیمطالعات اسطوره

 از« یعتمادر طب»یا « مام زمین»زمین )خاک( عنصری مادینه است و اصطالحاتی مانند 

ه زاید، به آنان قوت و توشزمین همۀ موجودات را می». گیرندهمین اندیشه ریشه می

زمین با کودکان  (.237:1389)الیاده، « ستاندمۀ پربار را از آنان بازمیرساند و سپس جرثومی

ا بخشی رها برد و آنها را در آغوش خویش فرو میو پاکان مهربان است و بعد از مرگ، آن

 ا درختی پربار بزاید.ها را در قالب گیاه یکند تا دوباره آناز وجود خود می

چون زن نیز هم» هر انسانی معروف است.« مادر مهین»و « زمین»عنوان وطن نیز به

اینده است؛ بنابراین این باور بنیادین که مادر نماد و نمایندۀ مادر کبیر زمین است، زمین ز

شدن در آرزوی خاک. (29: 1393)اردستانی رستمی، « در سراسر گیتی رواج داشته است

گرایی و نیاز بازگشت به خانۀ خویش سرزمین مادری، صورتی عرفی و دنیوی از زادبوم

در ایران نیز این آرزو وجود داشت و شاهان ایرانی از جمله . (248: 1389)الیاده، است 

ها کردند که در سرزمین فارس، که سرزمین اجدادی آنفشاری میشاهان هخامنشی پای

گرد و بنای تخت جمشید ارسهـها مقبرۀ کوروش در پبود، دفن شوند. یکی از این نمونه
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ها تلقی وشیرهـدر واقع جشن فاخی برای برگزاری مراسم نوروز است که ـعنوان کهـب

 . (173:1384)بهار، شود می

ن رود و در سرزمین دشمشمار میزادگان ایرانی بهسیاوش یکی از پاکان و شاه  

شود، اما بایسته و شایسته این است که گناه کشته میها( بیها و تباهی)سرزمین تیرگی

وش مله فرنگیس، سیاجسیاوش از  روی، نزدیکاندر خاک پاک وطن خود بیارامد؛ از این

محل ایجاد  ضمیمۀ خاک توران و نامهسیاوشصورت امانت در هندوستان )که در را به

را به  محض ایجاد شرایط مناسب جنازۀ اوسپارند تا بهگرد بوده است( به خاک میسیاوش

 ایران منتقل کنند: 
 ی نمینکردش شوور شیــن وه دیده

 هووشت بوو رهمین زهی زهواتش ئه

 راللمهنجوو شـــاه کـــهرهت نهونه

 

 مینت شاه بداش وه زهئامانــه

 ردم وه توویان سپهی کهزادهشه

 ت بــــاردم تا وه هزار سالمنه
 (772-95:1394/770شاهی، ای کرمان)کندوله      

ه د و شااری کربار بر جنازۀ سیاوش شیون و زای اشکبرگردان: )فرنگیس( با دیده

 دقت هایم)سیاوش( را به امانت به خاک سپرد/ گفت: ای زمین هشیار باش و به حرف

باید از نسپارم/ مراقب باش که سیاوش امانت است و زادۀ کیانیان را به تو میکن، من شه

 و خواهمتربانی دار محبت و مهصورت من تا ابد وامتو برنجد )مبادا پوسیده شود(، در این

 ماند.

د ن، جسادامۀ داستان و هنگام لشکرکشی رستم به توران، او پس از تخریب تورادر 

 برد:به ایران می آورد و با خودسیاوش را از خاک بیرون می

 بر شای ئیراند قهیاوا وه گونبه

 رروهیران سهبرش شکاوان شقه

 

 رداران ئیرانخشش کرد سهنگای نه

 رو دهرئاوردن ئهش بهعش سیاوهنه
 (1017-1016 /113)همان:                       

بر ار قبرگردان: )رستم( به گنبد قبر سیاوش آمد و سرداران ایرانی به نقش و نگ

 دند:نگریستند/ دلیران ایران قبر او را شکافتند و نعش سیاوش را از خاک درآور
 گردنو جا هور زاده نهعش شهنه ردنفسووس وهند ئهدومای زاری و شین چه

 (114/1027)همان:                                  

 ند.ازگرداندزاده را به ایران ببرگردان: بعد از گریه و شیون و افسوس فراوان، نعش شاه
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 مرگ سياوش جویي از عامالننگيزة اصلي رستم در انتقاما -9 -1

از آن  مهشاهنا شود، ولی دردیده می نامهسیاوشیکی دیگر از موضوعاتی که در 

اوش سخنی به میان نیامده، علت خشم و خروش عجیب رستم و خاندان زال در مرگ سی

د. دهاست. بنا بر توضیحات پیشین، کاووس سیاوش را به ازای سهراب به رستم می

و ای اعزطبیعی است که بعد از مرگ سیاوش، رستم که در حکم پدرخواندۀ اوست، صاحب

ل اخلی قتالن داز عامالن این فاجعه در ایران و توران باشد. عامشود و به دنبال انتقام 

 ست.کاووس از این ماجرا بیمناک اروست که کیاند و از اینسیاوش، کاووس و سودابه

م و رو، خشسخنی از فرزندخواندگی سیاوش برای رستم نیست؛ از این شاهنامهدر 

ین نسخۀ محلی از علت اصلی رسد، اما در انظر میخروش رستم در مرگ او عجیب به

شود. سیاوش فرزندخواندۀ جوش و خروش رستم پس از مرگ سیاوش پرده برداشته می

ای هجهت است. بعد از مرگ سیاوش، رستم لحظرستم است و عشق رستم به او از این

ش گیرندگان جدّی سیاوگیرد و خود و خاندانش صاحبان اصلی عزا و انتقامآرام و قرار نمی

 ند: شومی
 رووم ویرانکهر شار توور نهوات ئه

 روومکـهت نهنج مالش غارهر گهئه

 رووم وه زوورسیرش نـاوهر ئهگهئه

 

 سیر توور نارم وه ئیرانر ئـــــهئـــه

 روومدهفن ئاگر نهر شــارش وه نهئه

 ی شاه توورنیـــــــزم من پهبزان که
 (878-873 /103-102)همان:                     

مۀ هم و برگردان: رستم )با شنیدن خبر مرگ سیاوش( گفت: اگر توران را ویران نکن

اگر  وهای توران را غارت نکنم جا را به اسیری به ایران نیاورم/ اگر تمام گنجینهاهالی آن

ز ن یکی امکه  توران را با آتش نسوزانم و اگر بزرگانش را به زور اسیر نکنم، چنین بدان

 کنیزان افراسیابم.
 ند پر ســـامرزهر واتــش فهزال زه

 ی عوریانستـهشاه توور وه دیل خه

 ره وه زوورریـــــم وه زنده باوهپه

 پووشمخش پالس مهژه داغ سیــاوه

 

 مامخش بگیرو و تههـــــون سیاوه

 ی گریانوه پـــای پیـــاده وه دیده

 رز کوورسیوهفراسیاب گهشـــای ئه

 لقش بنووشمک جامی نه خون حهیه
 (906-105/903)همان:                             

برگردان: زال زر به رستم گفت: ای فرزند سام! تمام و کمال، انتقام خون سیاوش را 

راه با گرسیوز رحمی و پای پیاده و دیدۀ گریان/ زنده و با خشم همبگیر/ افراسیاب را با بی
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و )پس از کشتن افراسیاب  پوشممن زین پس، از داغ مرگ سیاوش پالس می برایم بیاور/

 نوشم.و گرسیوز( جامی از خون گلوی آنان می

های نوشیدن جامی از خون دشمن که در سخن زال مشهود است، به یکی از آیین 

ای هندواروپایی دارد، دادن شدت تنفر از دشمن که پیشینهخواهی و نشانکهن خون

ون نخستین خنیز بیان داشته است که سکاها « هرودت». (138:1375)کیا، کند یاشاره م

رستم و . (Herodotus,1957:2/ 261-262) نوشیدندکشتند، میکسی را که در جنگ می

 اندفتهار گربارها از سوی دیگران با عنوان سگزی مورد خطاب قر شاهنامهفرزندان او در 

. آیدنلو (137: 1391)طاهری، ن زال و رستم با سکاها است که این واژه حاکی از پیوند خاندا

ـ شاید  مثاًل سنت سکاهاـ های خوردن خون دشمن معتقد است که در بعضی از نمونه

وشیدن اورد با نآوردن قدرت و صالبت همدستغیر از دشمنی و نفرت، پندارهایی مانند به

ه است ر بوداین رفتار ددمنشانه مؤثخون او و نیز ایجاد ترس و سستی در سپاه دشمن با 

 . (19:1389)آیدنلو، 

 گونگي مرگ سودابه و کاووستفاوت در چه -10 -1

دهد خسرو بر تورانیان رخ می، مرگ کاووس پس از پیروزی نهایی کیشاهنامهدر 

ز بازگشت از کاووس از این که رستم پس ا، کینامهسیاوشاما در (، 325:1386)فردوسی، 

او  ایۀ مرگمتم، ن برای انتقام به سراغ او برود، واهمه دارد و وحشت از رفتار رسجنگ تورا

 شود:می
 ت شیر داغستانتح فرسهوه فـــــه

 م مردیکاوس ههدا کهقتر وهژه سه

 

 ه ملک ئیرانر تا ک یاوان وهه

 رئاوردم زاله بهژه ســام روسته
 (1053-1052 /116: 1394شاهی، کرمانای)کندوله      

س وقع کاووآمد/ در همان م دار به ایرانکه رستم داغبرگردان: بعد از فتح توران، همین

 مرد، او از ترس رستم وحشت کرد و مرد.

شود. ده میگونگی مرگ سودابه به دست رستم نیز در دو روایت، تفاوتی دیدربارۀ چه 

اوش شدن سیاصلی کشته های او را عاملسهـه و دسیـچون رستم، سوداب شاهنامهدر 

ون کشان از شبستان بیرخواهی او، سودابه را مویداند، پس از مرگ سیاوش به کینمی

 کند: کِشد و با خنجر دو نیمه میمی
 به خنجر به دو نیمه کردش به راه

 

 نجنبید بر تخت کاووس شاه
 (383 /2: 1386)فردوسی،                          
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م دابه را به ددهد که موی سورستم بنا بر رسمی کهن، دستور می نامهسیاوشاما در 

 قاطر ببندند و او را روی زمین بکشند:
 رمان دا دو قاتر ئاوردم فـــهروستــه

 وارسست دو چابوک ردش وه دهسپه

 خت قــاتـــران بردنسواران وه جه

 

 ند کردگیســـــان بانوو نه دومش به

 ی ئیوارادهن پیش تا وور بدهوات ده

 ش ئاوردنلهی ئیــــــوار کهتا واده
 (955-953 /109-108: 1394شاهی،کرمانای)کندوله     

ندند/ ها ببنم آدُبرگردان: رستم فرمان داد که دو اَستر بیاورند و گیسوان سودابه را به 

مین زوی غروب سودابه را بر ر ها گفت که تاسوار سپرد و به آنسودابه را به دو چابک

رستم  برای سرعت اَسترها را تاختند و هنگام غروب سر سودابه رابکشند/ آن سواران به

 آوردند.

های وهز شیبستن مرد یا زن خائن به دم اسب )یا استر( و کشیدن او بر روی زمین، ا 

. در (45:1376)مارزلف، شکن است ویژه دربارۀ زنان بدکاره و پیمانمعمول مجازات، به

دنلو، )آی نیز جزای دختر خطاکار، بستن او به دم قاطر است الس و خزالۀ کُردی منظوم

بر متون کُردی، در های کهن است که عالوه . این نوع مجازات، یکی از مجازات(112:1379

اشق او عدهد ضیزن را که عنوان مثال، شاپور دستور میمتون فارسی نیز شواهدی دارد. به

اسب  ه دمرده و قلعۀ پادشاهی پدر را به شاپور سپرده است، بشده و به پدرش خیانت ک

های این نوع مجازات در داستان(. 191-189: 1357خویی، )زریابببندد و بر زمین بکشند 

 (.131:1368)پراپ، شود غیرایرانی نیز دیده می

 کاووسپادشاهي زال بعد از کي -11- 1

از  وس بعدکاوکی شاهنامهین است که در شود اتفاوتی دیگر که در دو روایت دیده می

 یرد ومعی میـرگ طبیـه مـرو با افراسیاب و پیروزی نهایی او بـخسزرگ کیـجنگ ب

ت مدبه کاووس ایرانشود، اما در روایت کردی بعد از مرگ کیخسرو جانشین او میکی

ت دم شکایشود. مرسال پادشاه ندارد و کشور درگیر جنگ داخلی و آشوب و غارت میسی

 شود:برند و او پادشاه میبه زال می
 ندانرزهنی فهم ســــوار بی چـهردهده

 شاهخت کاوسشریف برد وه بان تهته

 

 ی ملک ئیرانعجیل رو کرد پهوه ته

 ش نیالهیــانی نه کهتــــاج کــــه
 (1068-117/1067: 1394شاهی، کرمانای)کندوله        

 

ه ایران شود و با شتاب براه فرزندانش بر اسب سوار میسرعت به هم( بهبرگردان: )زال

 نهد.بر سر می کند و تاج پادشاهیاووس جلوس میآید/ بر تخت کمی
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از  کند و بعد از این مدتشود و کشور را اداره میزال هفت سال پادشاه ایران می

 برای پادشاهی برگزینند، اما کی راخواهد از میان خود یایران می زادگان و بزرگانشاه

یران را اخواهد آیندۀ پادشاهی روی، زال از منجمان مییابند. از اینکسی را شایسته نمی

 رسند که:های رمل و اسطرالب به این نتیجه میها با حسابگویی کنند. آنپیش
 نور ئـــاگاههیتهواتن ژه کتاب وه

 نرین کوالههو زهسرهیخهنامش که

 نرهختهند ئهیان بــولهسل کههژه ن

 یوو وه ئیرانست گیف مهو به دهئه

 

 نخش شاههسل سیاوهشای ئیران ژه نه

 نفراسیاوهی ئهناچــهم ژه کــــههـــه

 نرهروهست گیف سهالجش بـــه دهئه

 یاندار پادشای کهیوو وه جـــــاهمـــه
 (1098-119/1095)همان:                           

وش گونه ذکر شده است که پادشاه ایران از نسل سیابرگردان: گفتند در کتاب این

سل نکاله است و مادرش دختر افراسیاب است/ او از خسرو زرینخواهد بود/ نام او کی

ران ه ایبکیانیان بلند اختر است و عالج آوردن او به دست گیو است/ او به دست گیو 

 شود.پادشاه کیانیان می آید و جانشینمی

شود بیند آشکار میخسرو با خوابی که گودرز میوجود کی شاهنامهعالوه، در به

ت گیو را دسخسرو به، منجمان آوردن کینامهسیاوشاما در (، 413 /2: 1386)فردوسی، 

 کنند.بینی میپیش

 گيرینتيجه

گر آن کُردی بیان نامۀسیاوشو  شاهنامهبرایند مطالعۀ تطبیقی داستان سیاوش در 

هایی پوشانی دارند، تفاوتدیگر هماست که اگرچه طرح و چهارچوب کلی دو روایت با یک

ها گویای آن است که منظومۀ کردی شود و همین تفاوتها دیده میبنیادین نیز میان آن

وجویی و ـدۀ آن از نـراینـنیست و س شاهنامهان سیاوش در ـتقلید محض از داست

های دو روایت ترین تفاوتان برجستهـوده است. در بیـز غافل نبـهای ادبی نینشآفری

گ و ـایۀ جنـاوش را مـمنجمان سی شاهنامهدر  (1ه این موارد اشاره کرد: ـتوان بمی

کاووس از بخت بد او به بینند؛ کیدانند، تنها بخت او را خفته میریزی و تباهی نمیخون

نهاد رستم موافقت کند و فرزندش بیند که با پیشچاره را در آن میبرد و یزدان پناه می

شمار این کودک را مایۀ ، ستارهنامهسیاوشرا به او بدهد تا شاید بخت او تغییر کند، اما در 

کاووس چاره را در کند. بنابراین، کیریزی معرفی میتباهی و آشفتگی و جنگ و خون

مردی زال، خشم رستم را بودن پاینتیجهند، اما بیکبیند. زال شفاعت میکشتن او می

کاووس و با قهر و جبر از کی« بهای سهرابعنوان خونبه»انگیزد و او سیاوش را برمی
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، سیاوش شاهنامهدر  (2های دو روایت است؛ ترین تفاوتگیرد و این یکی از اساسیمی

منظور دیدار پدر به اهد که بهخوکه قصد جانشینی کاووس را ندارد، از رستم میدرحالی

اصرار، سیاوش را جهت جانشینی پدر به  رستم به نامهسیاوشایران بازگردند، اما در 

، سودابه به دروغ و گزافه ادعا شاهنامه( در 3کند؛ بازگشت به ایران تشویق و تحریک می

کُردی  خوردن از سیاوش سقط جنین کرده است، اما در روایتدلیل کتککند که بهمی

سخنی از  شاهنامهدر  (4زدن سیاوش به سودابه سخن رفته است؛ وضوح از سیلیبه

خواهد شدن به توران نیست، بلکه او فقط از افراسیاب میخواست سیاوش برای پناهنده

 قصد، که راه را برایش باز کند تا به سرزمینی غیر از ایران برود، اما در روایت کُردی
ای که بستن با دشمنان پدر است؛ همان توطئهزمین و پیمانتورانسیاوش پناهندگی در 

شدن سیاوش، ، عامل اصلی کشتهشاهنامهدر  (5همواره کاووس از آن بیمناک بوده است؛ 

سخن از مکر و توطئۀ  نامهسیاوشهای گرسیوز است، اما در چینیها و سخندسیسه

وسیلۀ کردن افراسیاب به سیاوش بهنگونگی بدبیعالوه، چهدهان توران است؛ بهفرمان

به مرگ طبیعی  شاهنامهکاووس در کی (6ورزان نیز در دو روایت متفاوت است؛ غرض

 به شاهنامهمیرد. سودابه نیز در جویی رستم میاز ترس انتقام نامهسیاوشمیرد، اما در می

رستم موی او را به شود، ولی در روایت کُردی به دستور دست رستم با خنجر دو نیمه می

اووس، ـکد از مرگ کیـبع شاهنامه( در 7شند؛ ـکبندند و روی زمین میر میـدُم قاط

مدت کاووس، زال به، بعد از مرگ کینامهسیاوششود، اما در خسرو جانشین او میکی

های اساسی دو روایت، ( از دیگر تفاوت8نشیند؛ هفت سال بر تخت پادشاهی ایران می

، سیاوش در لحظۀ نامهسیاوشآلود اساطیر است. در با فضای مه نامهسیاوشزآمیز پیوند را

ه یکی از ـن بـرساند و ایـخواهد که خبر مرگش را به گوش رستم بمرگ از باد می

در اساطیر اشاره دارد. سپردن جنازه به خاک و بعد « وایو»های ایزد کاریخویش

به « بحری»دادن صفت ن یا وطن خود، نسبتآوردن جسد و انتقال آن به سرزمیبیرون

های پررنگ اساطیر در روایت اسب سیاوش و دیگر پهلوانان خاندان رستم نیز از دیگر جلوه

 کُردی است.  

 نوشتپي
 (.119-113: 1394. دربارۀ نقش باد در مرگ بنگرید به )اردستانی رستمی، 1
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