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غالمحسين يوسفي

در فراز و نشيب زندگي ،هرگاه بيگناهي را ديدهام كه به اتهامي دچار بوده
است يا آگاه شدهام كسي براي آن كه در راه تقوي و فضيلت استوار بماندد ودون
وويش را نثار كرده است ،اكثر به ياد داستان سياوش افتادهام.
در شاهنامة فردوسي چهرة سياوش به روشني و پاكي ممتداز اسدت .شدايد
بتوان گفت هيچيك از قهرمانان شداهنامه بهانددازة او همدد ي و همددردي مدا را
برنميانگيزد .شاهان و شاهزادگان در شاهنامه بسيارند و ي از بروس از آنان مانند
جمشيد ،كاووس و گشتاسب رفتارهايي بده ههدور ميرسدد كده د را از ايشدان
مي رماند .پهلوانان نيز گداهي چنديه هسدتند .سدهرا

بدا همده ناكدامي ودا ي از

غزشهاي غرورآميز نيسدت .اسدفنديار در برودورد بدا رسدت گداه تنددرويهايي
ناد پذير دارد .حتي در داستان سهرا  ،چارهگريهاي قهرمدان بدزرف فردوسدي،
رست  ،گاه از او ميكاهد و سرانجام ،به قو استادِ طوس« ،د نازك از رست آيدد
به وش » .اما در سرتاسرِ سرگذشتِ سياوش تا روزي كه نامردانه او را ميكشدند
* .مجلة ادبيات و علوم انساني مشهد ،سا شش  ،شمارة او  ،بهار  1349صص  1تا .24
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ها هاي از شرم و آهستگي ،عفاف و مردانگي سديماي او را دربدر گرفتده اسدت و
نظرها را به سوي وود ميكشد.
اكثر قهرمانان بزرف شاهنامه ثمرة عشقي پرشكوه هستند؛ به عبارت ديگدر
پيوند پدر و مادر آنان نيز وود سرگذشتي دارد .از آن جمله اسدت داسدتان زا و
رودابه كه مقدمة زادن رست است و عشق تهمينه دوتر پادشاه سمنگان بده رسدت
كه سهرا

و زندگي غ انگيز او را پديد ميآورد .كاووس و مادر سياوش نيز بده

نوعي واص بهه ميرسند اما مادر ايه شاهزادة ندامور هد از دوران دوشديزگي
گرفتار شوربختي است .مختصر آن كه روزي گيو و گودرز و طوس در نخجيرگاه
دوتر زيبايي را تنها و سرگردان مييابند:
به ديدارِ او در زمانه نبود
ز ووبي بر او بر بهانه نبود
به باال چو سرو و به ديدار ماه
نشايست كردن بدو در نگاه

()1

داستان دوتر رقّتانگيز است؛ اگرچه نداادش از سدوي پددر بده فريددون
ميكشد و از وويشاوندان گرسيوز است ،از بدرفتاري پددري شدرابخواره د كده
قصد جان او داشته است سر به بيابان نهاده است .در راه اسدبش از كدار ماندده و
وود گرفتار راهزنان شده پس از آن كده هرچده داشدته اسدت از او گرفتهاندد ،در
بيشهاي حيران گشته است .زيبايي دوتر د گيو و طوس را تسدخير ميكندد امدا
بدبختي ديگري آغاز ميشود كه دو پهلوان بر سرِ تصاحب دوتر بدهه پروداش
ميكنند و ناچار همداستان ميشوند «كه ايه ماه را سرببايد بريد»! عاقبدت داوري
به نزد كاووسشاه ميبرند .كاووس وود به دوتر د ميبازد و ميگويد« :شكاري
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چنيه دروور مهتر است» .پهلوانان را چيز ميبخشد و دوتر به همسري شاه ايران
درميآيد .گويي سرنوشتِ مادرِ ايه شاهزادة بدفرجام را نيز چنيه رق زدهاند كده
روزگاري كوتاه در مشكوي شاه بهسر برد و پسري به دنيدا آورد و از هسدتي زود
چش فرو بندد.
ديري نميگذرد كه از بانوي شاه كودكي چون پري به دنيا ميآيد و جهدان
از آن وُرد و روي و موي او پرگفتگو ميشود .پادشاه او را سياوش نام مينهد اما
اوترگران از همان روز نخست ستارة بخت وي را وفته ميبينند .پدس از چنددي
رست به درگاه شهريار ميآيد و با سدرافرازي از پادشداه دروواسدت ميكندد كده
تربيت سياوش را بر عهدة او نهد:
چو دارندگان ترا مايه نيست
مر او را به گيتي چو مه دايه نيست
پس سياوش دستپروردة رست است و د يري و ووي و منش پهلوانان را
از او آمووته است و درحقيقت شخصديت مببدو

رسدت را بده نبدوي در وي

جلوهگر ميبيني  .بيسبب نيست كه سرانجام تهمته بده كيهودواهي او تدوران را
ويران ميكند.
هنرها بيامووتش سر به سر
بسي رنج برداشت كامد به بر
سياوش چنان شد كه اندر جهان
بمانند او كس نبود از مهان
يكي از جنبههاي دروشندة شخصيت سدياوش ،شايسدتگي او در كارهداي
گوناگون است .بعد كه چوگانبازي و تيرانددازي شداهزادة جدوان را در حضدور
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افراسيا ( )2و گرسيوز( )3ميبيني و يا در شكارگاه افراسيا

گور را به شمشير به

دو ني ميكند ( )4و نيز كشتي وي با گرويزره و دمور توراني( )5نشان ميدهد كده
كوشش رست در تربيت او به ثمر رسيده است .رغبت سياوش بده آبداداني و بندا
كردن گنگدژ( )6و سياوشگرد( )7نموداري ديگر از ووي پادشاهانة اوست .بدديه
سبب است كه وقتي از زابلستان به درگاه پادشاه روي مينهد و بده وددمت پددر
ميرسد شايستگي و وردمندي او كاووس و بزرگان ايران را به اعجا
چنان از شگفتي بر او بر بماند
بسي آفرينها بر او بر بخواند
بر آن برز و باال و آن فرّ اوي
بسي بودني ديد و بس گفتگوي
بدان اندكي سا و چنديه ورد
كه گفتي روانش ورد پرورد
بسي آفريه از جهانآفريه
بخواند و بما يد رخ بر زميه
همي گفت كاي كردگار سپهر
وداوند هوش و وداوند مهر
همه نيكوييهاي گيتي ز تست
نيايش ز فرزند گيرم نخست
بزرگان ايران همه با نثار
برفتند شادان برِ شهريار

ميافگند:
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ز فرِّ سياوش فرو ماندند
بر او بر بسي آفريه وواندند
كاووس ،سياوش را هفت سا به هدر كدار ميآزمايدد و پسدر از آزمونهدا
روسپيد بيرون ميآيد .انتظار مديرود شداهزادة جدوان و برومندد از ايده پدس از
نيكبختي و بهروزي بهره برگيرد كه مردي و هنر دارد و ساية پدري تاجور بر سر.
اما نخستيه اندوه بزرف او مرف مادر مهربان اسدت كده جدوان را سدخت گدران
مي آيد .اگر در مرف مادر د داري و انددرز گدودرز پدس از چنددي د فرزندد را
اندكي آرامش ميبخشد ،اينك سياوش آزمايشي شگفت و دشدوار در پديش دارد،
واقعهاي كه همة هستيِ وي بدان باز بسته است و آن عشقِ سودابه است بدو.
*
سودابه دوتر شاه هاماوران و همسدر كداووس اسدت و بده عبدارت ديگدر
نامادري سياوش .وي زني اسدت جدوان و زيبدا ،اهدق عشدقورزي و همبسدتري
بهحدي كه هيچ چيز نميتواند در برابر وواهش د سد و مدان او شدود .ازدوا
وي با كاووس نيز وا ي از حوادث نبوده است .پدس از جندگ كداووس بدا شداه
هاماوران د كه پادشاه ايران پيدروز شدد د بده كداووس گفتندد سدودابه شداهزادة
هاماوران دوتري زيبا و وواستني است:
كه از سرو باالش زيباترست
ز مشك سيه بر سرش افسرست
به باال بلند و به گيسو كمند
زبانش چو ونجر بانش چو قند
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بهشتي است آراسته پر نگار
چو وورشيد تابان به ورّم بهار

()8

كاووس وواستار او شد و دوتر را از پدرش به زني وواست .جفتجوييِ
سودابه از همان داستان نيز پيداست چه وقتي شاه هاماوران در ايه كار دود بود
و جدايي از دوتر د بند را دشوار ميديد و راي سودابه را پرسيد:
بدو گفت سودابه گر چاره نيست
از او بهتر امروز غمخواره نيست
كسي كو بود شهريار جهان
بر و بوم وواهد همي از مهان
به پيوند با او چرايي دژم؟
كسي نسپرد شادماني به غ
بدانست ساالر هاماوران
كه سودابه را آن نيامد گران

()9

سرانجام سودابه به همسري كاووس درآمدد .وقتدي دوتدر را بده سدراپردة
كيكاووس آوردند پادشاه زيباپسند د باوته ،شيفتهتر شد.
ز هود برآمد يكي ماه نو
چو آراسته شاه بر گاه نو
ز مشك سيه كرده بر گق نگار
فرو هشته بر غا يه گوشوار
دو ياقوت روشان دو نرگس دژم
ستون دو ابرو چو سيميه قل
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نگه كرد كاووس و ويره بماند
به سودابه بر نام يزدان بخواند

()10

آثار ايه د دادگي كاووس به سودابه تا پايدان زنددگاني سدودابه مبسدوس
است و هرجا پادشاه ميوواهد بدر او سدخت بگيدرد د ِ از دستشددهاش مدان
اوست.
در سرتاسر سرگذشت سودابه فقط يك جا چهرة او به صدورت همسدري
باوفا ميدروشد و آن همان ابتداي كار است كه شايد شويدوستي وي ناشدي از
پوشيدگي دوران دوشيزگي باشد كه هندوز آثدارش در او بداقي اسدت .شدر آن
مهرورزي و وفاداري از ايه قرار است كه يك هفته پس از زناشدويي كداووس و
سودابه ،شاه هاماوران داماد وود را به مهماني فراوواند و در د قصد داشت وي
را گرفتار سازد .سودابه كه چنيه گماني به پدر وود ميبدرد كداووس را از رفدته
باز داشت .و ي كاووس كه شداه هامداوران و شدكرش را بده مدردي بده چيدزي
نميشمرد نشنيد و رفت و ناجوانمردانه به دامش افگندند .شاه هامداوران ،پادشداه
ايران ،گيو ،گودرز ،طدوس و ديگدر د يدران را اسدير كدرد و بده دژي كوهسدتاني
فرستاد ،سپس گروهي را با عماري آراستهاي به دنبا سودابه گسيق كدرد كده بده
نزد پدر برگردد .پاسخ سودابه به ايشان يادكردني است:
چو سودابه پوشيدگان را بديد
به ته جامة وسروي بردريد
به مشكيه كمند اندر افگند چنگ
به فندق گالن را به وون داد رنگ
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بديشان چنيه گفت كايه بند و درد
ستوده ندارند مردان مرد
چرا روز جنگش نكرديد بند
كه جامه زره بود و تختش سمند
جدايي نخواه ز كاووس گفت
اگرچه ورا واك باشد نهفت
چو كاووس را بند بايد كشيد
مرا بيگنه سر ببايد بريد

()11

شاه هاماوران كه از پاسخ دوتر آگاه شد بروالف ميق د وويش او را نيز
به نزد كاووس به زنددان فرسدتاد .سدودابة سدت ديده در دژ پرسدتنده و غمگسدار
پادشاه ايران بود تا سرانجام رست به جنگ آمد و سدپاه هامداوران را بشكسدت و
كاووس و سودابه از بند رهايي يافتند.
ايه تنها موردي است كه مقام سودابه بهصورت زني وفادار به همسرِ وود
واالست .بعدها آنچه از او سر ميزند بيش از آن كه شايستة شهبانويي بلندمرتبده
باشد دروورِ زني است كه اوتيار وود را به تهِ پرهوس و د ِ وواهشگر وويش
سپرده است .دور نيست كده ايده وفداداري و پايدداري سدودابه هرگدز از وداطر
كدداووس نرفت ده باشددد )12(.بهوصددوص كدده زيبددايي و د ربددايي او در د پادشدداه
جما دوست ميق و هوس برميانگيخت و سودابة تندرسدت و شدادا

و جدوان

بارور مي شد و از پادشاه كودكاني وُرد داشت .شاهزادة هاماوران ديگر در واندة
كاووس ريشه كرده بود و انديشة ايه فرزندان نيز كاووس را به مراعدات جاندب
سودابه واميداشت.
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*
اينك بروورد سودابه با سياوش ديدني است .روزي كه پسر و پددر بداه
نشستهاند سودابه ناگهان از در وارد مي شود .زن كامجوي در نخستيه ديددار كده
شاهزادة برنا و برومند را ميبيند بدان جوان زيبا و پرطراوت د ميبازد:
چو سودابه روي سياوس بديد
پر انديشه گشت و د ش بردميد
چنان شد كه گفتي طراز نخ است
و يا پيش آتش نهاده يخ است
از ايهپس مشكق مه زندگي سياوش آغاز ميشود اما شاهزادة جوان هنوز
با دشواري كار آشنا نشده است .سدودابه نخسدت كسدي را پنهداني ميفرسدتد و
سياوش را به شبستان شاه فرا ميوواند .پاسخ سياوش بديهگونه مردانه است:
بدو گفت مرد شبستان ني
مجوي كه با بند و دستان ني
سودابه از پاي نمينشيند .روز ديگدر از كداووس دروواسدت ميكندد كده
سياوش را به شبستان فرستد و ميگويد همه روي پوشيدگان آرزوي ديددن او را
داري و منتظري كه «نمازش بري و نثار آوري » .اصدرار مهرآميدز سدودابه د كده
نامادري است و از او چنيه انتظاري نميرود د كارگر ميافتد .سودابه كار وود را
با هنرمندي از عهده برآمده است .كاووس او را نسدبت بده سدياوش مهربدانتر از
مادر ميبيند.
بدو گفت شاه ايه سخه دروورست
بر او مر تو را مهر صد مادرست
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سخنان سودابه در د شاه چنان اثر ميكند كه وقتي سياوش را ميوواهدد
و ميفرمايد به مشكوي او به ديدن وواهران و پيوستگان برود ،آنجا ه سودابه را
«مهربددان مددادر» ميووانددد .سددياوش در انديشدده فددرو مدديرود .اندددك اندددك بددا
دشواريهاي مبديط زنددگي وودآشدنا ميگدردد .تممدق و انديشدههاي وي و نيدز
پاسخش به شاه نمودار وردمندي و دوربيني اوست .ك ك گرد بدگماني بر د ش
مينشيند اما ميكوشد تا آن را از ضمير وود بشويد .از سدر انديشده و بيددارد ي
چنيه ميپندارد كه شايد پدر قصد دارد او را بيازمايد .از سودابه نيز به شك است
و از بروورد با او در بي  .سرانجام به پدر پاسدخي ميدهدد كده حداكي از مدنش
پهلواني و مردانگي اوست:
مرا راه بنما سوي بخردان
بزرگان و كارآزموده ردان
دگر نيزه و گرز و تير و كمان
بپيچيدن اندر صف بدگمان
دگر تخت شاهي و آييه بار
دگر بزم رود و مي و ميگسار
چه آموزم اندر شبستان شاه
به دانش زنان كي نمايند راه؟
گر ايدون كه فرمان شاه ايه بود
از آن پس مرا رفته آييه بود
كدداووس از جددوا

پسددر اههددار وشددنودي ميكنددد و ددي از راي وددود

برنميگردد و پيداست اثر سخه سودابه در د او تا چه حدّ است بهوصوص كه
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به چيزي بدگمان نيست و مانعي در ايه كار نميبيند .اما حاصق سدخه سدياوش
نيز ايه است كه به فرمان شاه به شبستان ميرود نه به وواست وود(.)13
ديگر روز بامداد به دسدتور كداووس ،سدياوش همدراه مدردي وردمندد و
روحاني به نام هيربد ،به شبستان روي مينهد .شاهزاده نخست آسودهواطر است
و ي هميه كه هيربد پرده برميگيرد و به شبستان وارد ميشوند هراسي پنهدان بده
جان سياوش چنگ درميافگند .سودابه براي جلب د شاهزادة جوان از هيچ چيز
فروگذار نكرده است .پردگيان همه به پيشواز سياوش ميآيند ،سدراي را مشدكبار
كردهاند و درم و دينار و گوهر پيش پاي او نثار ميكنند .ديباي چيني گسدتردهاند
و مي و رود و رامشگر حاضر است و چنان بزمي برپاست كه عاشقي با دستگاهي
شاهانه در انتظار معشوق فراه ميتواند كرد و ايه همه نمودار اسدتادي سدودابه
است در كارِ د ربايي .وي چون ستارة فروزان ايه بزم وويشته را آراسته و بدراي
ديدار شاهزاده بيقرار است:
سياوش چو اندر شبستان رسيد
يكي تخت زرّيه روشنده ديد
بر و بر ز پيروزه كرده نگار
به ديبا بيراسته شاهوار
بران تخت سودابة ماهروي
بسان بهشتي پر از رنگ و بوي
نشسته چو تابان سهيق يمه
سر جِعد ز فش شكه بر شكه
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يكي تا بر سر نهاده بلند
فرو هشته تا پاي مشكيه كمند
سودابه شاهزاده را كه ميبيند به شتا

از تخت فرود ميآيد و به اسدتقبا

او ميرود .زماني دراز وي را در بر ميگيرد اما بوسههاي اشدتياقآميز او بدر روي
سياوش مادرانه نيست .به عبارت ديگر ايه بوسهها از وون و گوشت سودابه مايه
ميگيرد نه از جان او .ايه نكته را سياوش نيز زود درمييابد:
همي چش و رويش ببوسيد دير
نيامد ز ديدار آن شاه سير
سياوش بدانست كان مهر چيست
چنان دوستي نز ره ايزدي است
به نزديك وواهر وراميد زود
كه آن جايگه كار ناساز بود
سياوش كه از آنجا باز ميگردد همة شبستان پرگفتگو ميشود و هركس به
نوعي از زيبايي و برومندي او سخه ميگويد كه «تو گفتي به مردم نماند همدي».
سودابه كه ايه ستايشها را در حق معشوق ميشنود ناگزير شيفتهتر ميگردد.
سياوش در پيش پدر فرّ و شكوه شبستان شاهي را وردمندانه ميسدتايد و
كدداووس را از ايدده راه ووشددبا ميكنددد .پادشدداه سياستپيشدده از سددودابه نيددز
ميپرسد سياوش را در فرهنگ و راي و باال و ديدار و گفتار چگونده يدافتي ،آيدا
دروور ايه همه آوازه هست؟ بديهي است سودابه نيز سياوش را آفريه ميگويدد
و براي ديداري ديگر فرصت ميجويد و به شاه پيشنهاد ميكند كه ميق دارد يكي
از دوتران وويش را به شاهزاده به زني بدهد .به فريبكار سودابه ايده بدار نيدز
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شبيه مادري است د سوز كه به آيندة پسر د بند وويش ميانديشدد .بدديه سدبب
كاووس نظر او را ميپذيرد و سياوش را ميوواند و به او سفارش ميكند كه بايد
زني براي وود برگزيند .سياوش آزرمگيه ،از بي آن كه مبادا كار به دست سودابه
بيفتد ميگويد هركس را پادشاه برگزيند ميپذيرد و نگراندي ودود را از دوا دت
سودابه پنهان نميكند .كاووس كه از آنچده در پشدت پدرده هسدت آگداه نيسدت
ميكوشد واطر سياوش را مطمئه كند كه د سودابه با او بده مهدر اسدت و نيدز
ميگويد همسرت را تو وود بايد برگزيني .سياوش از نزد شاه برميگردد اما:
نهاني ز سودابة چارهگر
همي بود پيچان و وسته جگر
بدانست كان نيز گفتار اوست
همي زو بدرّيد بر تنش پوست
سودابه بار ديگر شبستان و روي و موي وويش را ميآرايد و هيربد را پي
سياوش ميفرستد .شاهزادة جوان چاره ميجويد كه ندرود و دي از روي اضدطرار
پيچان و رزان پاي در راه مينهد .در شبستان سودابه دوتران ووبروي را يكايك
بدو نشان ميدهد .سياوش چيزي نميگويد و كسي را انتخا

نميكندد .دوتدران

كه ميروند سودابه زيبايي سياوش را از صمي د ميستايد و ميگويد:
هر آن كس كه از دور بيند ترا
شود بيهش و برگزيند ترا
سپس از او ميپرسد كرا پسنديدي؟ سدياوش پاسدخي نميدهدد و نداگزير
ساكت مي ماند زيرا از مكر و حيلة پادشاه هاماوران و كارهايي كه از ايه پيش بدا
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كاووس كرده بود آگاه است و از پيوندد بدا ودانوادة او رويگدردان ،سدودابه كده
شاهزاده را واموش ميبيند وود به سخه درميآيد .به سياوش ميگويدد اگدر بدا
مه به سوگند پيمان كني كه از گفتارم سر نپيچي دوترم را به تو ميده و پس از
مرف كاووس پادشاهي ترا وواهد بود .اما اينها بهانه است و غرض اصلي آن كده
سودابه بروورداري از ته و جان وويش را بده سدياوش وعدده ميدهدد و شدرم
نميكند:
مه اينك به پيش تو استادهام
ته و جان شيريه ترا دادهام
ز مه هرچه وواهي همه كام تو
برآرم نپيچ سر از دام تو
سرش تنگ بگرفت و يك بوسه داد
همانا كه از شرم ناورد ياد
روان سياوش چو وون شد ز شرم
بياراست ماگان به وونا

گرم

چنيه گفت با د كه از كار ديو
مرا دور داراد گيهان وديو
اينجا يكي از غزشگاههايي است كه سياوش به مدد ايمان اسدتوار ودود از
آن به سالمت ميگذرد .تمملهدا و احدوا دروندي وي دريدافتني اسدت .بدا ودود
ميگويد مبا است با پدر ويانت كن و چنيه راه اهريمني برگزين  .اما ودرد او
را هشدار ميدهد كه اگر با ايه زن شوخچش به درشتي سخه گوي شداه را بدر
مه بدگمان وواهد كرد ،همان بهتر كه با او از در نرمي درآي  .بده سدودابه پاسدخ

چهرهاي معصوم و روشن در شاهنامه

229

ميدهد :دوترت مرا بس است و تا او به حدّ رشد رسد د مده بده كسدي ديگدر
نخواهد گراييد؛ اينك ايه سخه را با پادشاه بگوي و راي او را بپرس.
و ديگر كه پرسيدي از چهر مه
بياميخت با جان تو مهر مه
مرا آفريننده از فرّ وويش
چنيه آفريد اي نگاريه ز پيش
تو ايه راز مگشاي و با كس مگوي
مرا جز نهفته همان نيست روي
سر بانواني و ه مهتري
مه ايدون گمان كه تو مادري
سياوش از شبستان بيرون ميآيد و سودابه به كداووس مداده ميدهدد كده
شاهزاده وواستار دوتر اوست و كسي ديگر را نپسنديده است .شاهِ ناآگاه شادمان
ميشود اما سودابه در انديشه است و با وود ميگويد :از بد و نيك هدر چدارهاي
وواه كرد تا د سياوش را به بند آورم اگرچه جان بر سر ايه كار بدنه  .امتندا
شاهزاده شيفتگي او را افزونتر كرده است از ايه رو بار ديگر سدياوش را بده ندزد
وود ميوواند ،ميكوشد با وعدة گنج و دوتر او را به راه آورد و بدا بيقدراري و
شوريدگي كسي كه تنش از تب عشق در گداز است آغوش گناهآ ود ودود را بده
روي او ميگشايد:
بهانه چه داري كه از مهر مه
بپيچي ز باال و از چهر مه
كه تا مه ترا ديدهام مردهام
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وروشان و جوشان و ازردهام
يكي شاد كه در نهاني مرا
ببخشاي روز جواني مرا
كما پاكدامني سدياوش و ودوي مردانگدي وي در پاسدخش بده سدودابه
متجلّي است كه با همه تهديدهاي او ميگويد آن روز مباد كه مده بده پيدروي از
د  ،ديه به باد ده و از مردي و دانش بگسل و با پدر بيوفايي كدن  .آنگداه بده
وش برواست و برفت .اما سودابه از كار نماند؛ وي از پيش انديشديده بدود كده
اگر سياوش وودداري كرد چه كند .دسدت زد و جامدة ودويش را دريدد و روي
وود را وراشيد و سخت فِغان برداشت چندان كه هياهو به گوش كاووس رسديد
و به شبستان روي نهاد ،سودابه را روي وراشيده و كاخ را پرگفتگدو و در تدب و
تا

ديد:
وروشيد سودابه در پيش اوي
همي ريخت آ

و همي كند موي

چنيه گفت كامد سياوش به تخت
برآراست چنگ و برآويخت سخت
كه از تست جان و تن پر زمهر
چه پرهيزي از مه تو اي وو

چهر

بينداوت افسر ز مشكيه سرم
چنيه چاك شد جامه اندر برم
اينك گرفتاري و حيرت كاووس آغاز شده بود :يك طرف همسرِ گرامي و
زيباي او ،سوي ديگر فرزند د بندش و از هردو جانب آبروي وود وي در وطدر
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بود .اگر سودابه راست ميگفت سياوش كشتني مينمدود امدا كشدته سدياوش و
بدآوازه شدن نيز آسان نبود .بعالوه كاووس نميوواست در ايه پيشآمدد بدزرف
بيتممق كاري كند.
از ايه پس رو پاك و معصوم و جوانمردي سياوش بيشتر ميدروشد اما
در مقابق نيرنگهاي سودابه نيز پديدار ميشود .سدودابه را ،در ادبيدات غربدي ،بدا
فدر( ،)14زن تزه( ،)15كه به ناپسدري ودود هيپو يدت( )16عشدق ميورزيدد مقايسده
كردهاند( )17اما فدر پس از ناكدامي در عشدق هيپو يدت كيندهتوزي نميكندد و بده
روايتي از اساطير براي از ياد بردن ايه اندوه بزرف به سوراخ كردن برگهاي مورد
با سنجاق ز ف وويش ميپردازد ،حتي اتهام ويانت هيپو يت را نيدز او بده زبدان
نميآورد و دايهاش با تزه در ميان مينهد و حا آن كه سودابه زني است مكدار و
گرفتار هوس ،از ايه رو اكنون كه كام نيافته عشق او به كينه بد شده اسدت و از
هيچ كاري بر ضد سياوش رويگردان نيست.
كاووس در ولوت سياوش و سودابه را نزد وود فرا ميوواندد .از كدردار
وويش و فرستادن سياوش به شبستان پشيمان است و وود را مالمت ميكند و ي
كاري است گذشته .از سياوش حقيقدت را جويدا ميشدود .شداهزادة پاكددامه و
بزرگوار د كه تاكنون به پاس آبروي پدر و نامادري رازداري ميكرد د نداگزير بدا
صراحت و صداقت تمام ماجري را باز ميگويد .آيا سياوش ميتوانست بداز هد
واموشي پيشه كند؟ بيگمان نه .زيرا اكنون پاي شرف و آبروي او در ميان اسدت
بعالوه تا كي زني بدكار را ميتوان به بدانديشي آزاد گذاشت؟ سودابه همان بهتان
و سخنان عبرتانگيز را تكرار ميكند و بر آن ميافزايد كه از پشت شاه فرزنددي
در شك دارد كه نزديك بود از ميان برود.
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كاووس چه ميتواند كرد؟ بر و بازو و سدراپاي سدودابه را ميبويدد ،از او
رايبة مشك و گال

ميتراود اما از ايه بوي اثري در تمام وجود سياوش نيست

پس چگونه ممكه است شاهزاده بدو دست سدوده باشدد؟ پادشداه سدودابه را از
وود ميراند؛ ميوواهد او را به شمشير بكشد اما از كيهوواهي پادشاه هاماوران
انديشه ميكند .ياد غمگساريهاي سودابه هنگام گرفتاري ،و فرزندان وُرد وي و
نيز د ش كه هنوز پر از مهر او بود سبب ميشود كه از وون زن درگدذرد .ناچدار
سياوش را به پنهان داشته ايه راز رسواييانگيز سفارش ميكند.
اما سودابه از پاي ننشست .به ياري زني حيلهگر كده آبسدته بدود چدارهاي
انديشيد .به دستور سودابه آن زن ني شبي دارويي وورد و دو بچه افكند .سدودابه
بچههاي نارسيد را در طشت زريه نهاد و ني شب فريداد بدرآورد كده كودكدان او
سقط شدهاند .بانگ وي كاووس را از ووا

جهاند و چون شبگير به نزد سودابه

آمد وي اشك از ماگان گشود كه ايه از بدكرداريهاي پسر تست و توانست بداز
شاه را به سياوش بدگمان كند .به دستور پادشاه اوترشناسان يك هفتده در طدا
كودكان انديشيدند و سرانجام گفتند طفالن از پشت شاه نيستند .چون ايه سدخه
را به سودابه گفتند وي نيرنگي تازه انديشيد كه منجمان از بي سياوش حقيقت را
نهفته اند .سرانجام نيز به نيروي مددكارِ اشك متوسق شد و به شاه گفت اگر ايده
داوري سرسري گرفته شود در آن گيتي از داور جهدان داد وواهدد وواسدت .د
كاووس با سودابه نرم شد اما شدك و ترديدد از جدان او دسدت برنميداشدت .از
موبدان چارهجويي كرد گفتند تنها يك راه مانده است اگرچه بسيار دشوار است و
آن گذشته متهمان از آتش است كه بيگناه را زيان نخواهد رساند(.)18
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سودابه از رفته در آتش امتنا ميكند و ي بار ديگر سياوش قامتِ مرداندة
وود را برميافرازد و در برابر پرسش شاه د يرانه گام پيش مينهد:
به پاسخ چنيه گفت با شهريار
كه دوزخ مرا زيه سخه گشت ووار
اگر كوه آتش بود بسپرم
از ايه ننگ وواري است گر نگذرم
صبنهاي كه فردوسي از دو كوه هيدزم نفدتآ ود و شدعلةآتش آن تصدوير
كرده تماشايي است .سياوش بر اسبي سياه جامهاي سراسر سپيد پوشيده و بدراي
بدرود نزد پدر آمده است .كاووس در برابر پسر شدرمگيه اسدت و شداهزاده بده
بيگناهي وود و رحمت يزدان متكي است و بدو نويد ميدهد كه از آتش وواهد
گذشت .فردوسي همة فتنهها را از زن بدكنش ميبيند .د ها همه به مهدر سدياوش
ميتپد اما تنها سودابة بددنهاد اسدت كده هندوز مدرف سدياوش را آرزو ميكندد.
سرانجام سياوش مردانه در آتش ميرود و پس از چندي با باني پرونده و رويي
گلگون بيآنكه كهاي بر دامنش باشد تندرست از آتش بيرون ميآيد .شدوري در
شهر پديد ميگردد .كاووس پاكي پسر را ميستايد و ميوواهد سودابه را از ميان
بردارد و ي زن بدكار آوريه تير را در تركش حيلهگري ميگذارد كه سياوش بده
جادوي زا از گزند آتش ايمه است .كاووس ميفرمايد زن را به دار زنندد و دي
بزرگواري و جوانمردي سياوش بدار ديگدر تجلّدي ميكندد و از پددر ميوواهدد
سودابه را ببخشايد بهوصوص كه ميداند شاه از وش وود بر او پشيمان وواهد
شد .سودابه را به شبستان باز ميگردانند و اندك انددك شداه بدا او بدر سدر مهدر
ميآيد .اما زن بدكنش در برابر بزرگواريهاي سياوش باز ميكوشد پدر را بر ضد
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پسر برانگيزد .در ايه زمان وبر ميرسد كه افراسيا

با سپاهي انبوه به ايران روي

نهاده است .كاووس چندان د تنگ ميشود كه ميوواهدد ودود بده جندگ بدرود.
سياوش كه ديگر از فريبهاي سودابه و افسونپذيري پدر به تنگ آمده است ودود
داوطلب ايه كار وطير ميشود كه بده جندگ افراسديا

بدرود تدا هد از مبديط

دسيسهبار درگاه كاووس آسوده شود و ه نام جويد.
راست است كه از ايهپس با جنبهاي ديگر از مدنش پهلدواني سدياوش ،در
جامة سپهساالري د ير ،روبهرو ميشوي و ي از سوي ديگدر نميتدوان فرامدوش
كرد كه شاهزادة نجيب و درستكار از گزند حيلهگريهاي پست نامادري و تلدوّن
مزا پدر به ميدان مرگبار و وونرنگ جنگ پناه ميبرد .كداووس نيدز بدي هديچ
درنگي با ايه كار موافقت مينمايد و پسر را با رست روانة نبرد ميكند.
در كار جنگ نيز شاهزادة پاكسرشت با سرنوشتي شوم روبهروست .پدس
از پيروزي سياوش در بلخ و گزارش آن به پادشاه و پيدروي از همده دسدتورهاي
كاووس ،تركان سخت ترسيدهاند و افراسيا

نيز به ووا

ديده است كه واندان

او به دست ايرانيان تباه ميشود از ايه رو تورانيان به آشتي ميگرايندد و شدرايط
ايرانيان را ميپذيرند .بديه ترتيب ه سپاه ايران پيدروز ميشدود و هد جندگ و
وونريزي پايان ميپذيرد اما كاووس پس از آگاهي از ايه اوبار بدا رسدت

د كده

وود نامة سياوش را برده است د درشتي ميكند كه شما فريب ووردهايد و از سر
تهآسايي و براي بروورداري از وواسته و هدايا صلح را پذيرفتهايد و به سدخنان
رست وقعي نمينهد.
پاسخ كاووس به سياوش سخني است تلخ «پيامي به كردار تيدر وددنگ»؛
حاصق سخه آن كه چون ايه نامه به دست تو رسد صد ته پيوستگان افراسديا
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را كه گروگانند با بند گران به پيشگاه فرست و با افراسيا

به جنگ پرداز و اگدر

از پيمانشكني بي داري سپاه را به طوس كه اينك ميآيد بسپار و وود باز گدرد.
مشكق بزرف ديگري براي سياوش آغاز ميشدود بهوصدوص كده رسدت نيدز از
كاووس آزرده و به سيستان رفته است .همه راهها بهبست اسدت و سدياوش بدار
ديگر در دست سرنوشت گرفتار .بهكار بسته فرمدان كداووس نندگ پيمانشدكني
دربر دارد و باز گشته به درگاه و سپاه را به طدوس سدپردن نمدودار ناشايسدتگي
وواهد بود و باز سودابه است و دسيسهها و كيهتوزيها.
سرانجام سياوش راهي ديگر برميگزيند ،تنها راهي كه مانده اسدت و او را
از آن دو ننگ مصون ميدارد .به بهرام وزنگه ميگويد راسدت اسدت كده فرمدان
كاووس را بايد پذيرفت و ي از فرمان يزدان نيدز نميتدوان سدر تافدت .شداهزادة
جوان از راه و رس پهلواني پاي بيرون نمينهد ،صد ته پيوستگان افراسيا

را د

كه به نزد او گروگان بودند د با وواسته و هداياي پادشاه توران به پديش وي بداز
ميفرستد و از او راهي ميوواهد كه از تدوران بگدذرد و در گوشدهاي از جهدان
اقامت جويد .رفتار كاووس با پسر چندان دور از شفقت است كه حتي افراسيا
د ش به درد مي آيد و سرانجام به پيشنهاد پيران سياوش را به مهربداني در تدوران
ميپذيرد و نزد وود نگاه ميدارد و بارها سوگند ياد ميكند كه او را چون فرزندد
وويش گرامي وواهد داشت(.)19
ممكه است براي ما ايه انديشه دست دهد كه چرا سياوش ايران را پشت
سر نهاد و به مرز و بوم دشمه رهسپار شد؟ و ي اگر درنظر بگيدري كده هدر راه
ديگر كه سياوش برميگزيدد او را بده پيمانشدكني و نداجوانمردي و بيآبرويدي
مشهور ميكرد بديه نتيجه ميرسي كه كاري ديگر نميتوانست كرد همچنان كده
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رست در بروورد وود با اسفنديار ننگ دستبستگي را نتوانست بپذيرد و ناگزير
كار او با اسفنديار به جنگ كشيد .بعالوه سياوش درنظر نداشت در توران بماند و
ناچار شد و از ايهپس نيز يك بظه از ياد ايران فارغ نيسدت .حتدي در آودريه
نامة وود بده پددر بدا آن كده از او گلدهها دارد و يكيدك را برمدي شدمارد بداز
جوانمردانه شادكامي شاه ايران را آرزو ميكند .از مرز ايدران كده بيدرون مديرود
چشمانش اشكبار است .در توران نيز همواره به ياد ايران و واطرات زابلسدتان و
روزگار مصاحبت با رست است و در سياوشگرد نقش كداووس و رسدت را بدر
ايوان مينگارد.
شگفت آن كه دوران شادماني بسيار كوتاه سياوش در زندگي ،بجز روزگار
كودكي ،همان ايدامي اسدت كده در غربدت تدوران ميگدذرد و از شدفقت پيدران
برووردار است و همسراني چون جريره ،دوتر او ،و فدرنگيس دوتدر افراسديا
برميگزيند و با مهربانيهايي كه از افراسيا

ميبيند به وي اعتماد ميكند .با ايده

همه او از سرنوشت نگران است اگرچه از روي فرزانگي همهجا حرمت ميزباندان
وود را رعايت ميكند و حتي در ميدان گويبازي در حضور افراسيا

به ايرانيان

سفارش ميكند به پيروزي در بدازي اصدرار نورزندد تدا ناورسدندي تورانيدان را
برنينگيزند( )20و يا به حرمت برادري گرسيوز با پادشاه ابداً راضي نميشود كه بدا
او كشتي بگيرد(.)21
شاهزادة ايراني اگر در ايران از كيد سودابه ايمه نبود در اينجا نيدز گرفتدار
مردي كينهجوي چون گرسيوز ،برادر افراسيا
در حضور افراسيا

ميشود ،گويي او از همان روز كه

نتوانست كمان سياوش را به زه آورد ،وود را فرودست ديد

و عقدهاي نيز در د ش پديد آمد .توجه روزافزون افراسيا

به سدياوش و گمدان
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آن كه ممكه است جاي ديگران را در د شداه تدوران بگيدرد گرسديوز را بيشدتر
برانگيخت كه سياوش را از ميان بردارد بهوصدوص كده افراسديا

بده سدياوش

كشوري بخشيده بود و گنگدژ و سياوشگرد د كه داماد شاه ساوته بود د ايندك
به ورمي و آبادي آوازهاي فراوان داشت.
رفته گرسيوز به سياوشگرد و ديدن دستگاه فرنگيس و همسرش ،با همدة
بزرگداشت سياوش نسبت به گرسيوز ،بيشدتر مغدز و د وي را بده جدوش آورد
بهوصوص كه در ايه سدفر بده اصدرار گرسديوز ،سدياوش در ميددان چوگدان و
نيزهبازي و تيراندازي در برابر تركان هنرنماييها كرد و يكتنه گرويزره و دمدور
پهلوانان توراني را مغلو

كرد و آن هر دو را بيمنت سال به سدرپنجة تواندا از

زيه برگرفت.
از ايهپس گرسيوز با مكر و دستاني «دامنه دار» كوشديد كده سدياوش را از
چش افراسيا

بينددازد .بدرادر را از شداهزادة ايراندي بدي داد كده وي بده فكدر

پادشاهي است .افراسيا

كه از سياوش وطايي نديده بدود درندگ ميكدرد و در

انديشه بود كه شاهزاده را بخواند و به نزد پدر باز فرستد .سدرانجام وسوسدههاي
پياپي گرسيوز مؤثر افتاد و افراسيا

همو را به نزد سياوش روانه كرد كه چنددي

با فرنگيس به درگاه آيد.
«گرسيوز دامساز» با ووشبا ي به راه افتاد و ي پيشاپيش به سدياوش پيدام
داد كه به جان و سر تورانشاه و كاووسشاه او را پذيره نشود زيرا بده فرهندگ و
بخت و فرّ و نااد او از گرسيوز برتر است .شاهزادة پاكنهاد در انديشه شد .با آن
كه در د ميگفت در ايه كدار رازي نهدان اسدت هندوز گرسديوز را «نيكخدواه»
ميپنداشت( .)22با همة اينها گرسديوز را از ايدوان تدا كدوي پيداده اسدتقبا كدرد.
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گرسيوز وقتي پيام افراسيا

را داد و ديد سياوش شادمانه آهنگ رفته به نزد شاه

توران را دارد دانست كه اگر وي به پيش افراسيا

رسد وياالت او نقش بدر آ

وواهد شد از ايه رو حيلهاي ديگر انديشيد و اشك از ديده فرو باريدد .سدياوش
د ير و جوانمرد به همدردي سدخه گفدت كده انددوهت از چيسدت؟ اگدر بدراي
شادماني تو بايد جنگ درپيوست دريغ ندارم و اگر افراسيا

از تو مهر بگسسدته

است وود به نزد او ميروم و چارهجويي وواه كرد .گرسيوز سياوش را بي داد
كه از براي تو در غصّهام چون افراسيا

قصدد كشدتنت را دارد .هرچده سدياوش

گفت كه مه چنيه چيزي در رفتار پادشداه نمديبين و بيسدپاه بدا تدو بده درگداه
وواه آمد و د ِ روشهِ وود را به افراسيا

وواه نمود ،گرسيوز به اصرار وي

را از آمدن باز داشت و به گرد آوردن سپاه برانگيخدت .سدپس گفدت مده ودود
وواه كوشيد كه د ِ افراسيا

را با تو بر سر مهدر آورم و حاصدق كدار را پيدام

وواه داد .بديه ترتيب سياوش فريب وورد و به افراسيا

نامهاي نوشت كه به

واسطة نا ندگي فرنگيس اكنون از آمدن به درگاه معذور است.
دنيا به كام گرسيوز شده بود« .زبدان پدر دروغ و روان پرگنداه» بده شدتا
برگشت و به افراسيا

گفت كه سياوش او را ووار داشته و از فرمانپذيري روي

گردانده است .بعالوه سپاهي فراوان گدرد آورده اسدت؛ اگدر ديدر بجنبدي جندگ
وواهد كرد و دو كشور را به مردي به چندگ وواهدد آورد .ايده بدار افراسديا
ناچار به جنگ روي نهاد و ي سياوش پاكد هنوز به ايه اميد بود كده «گرسديوز
نيكخواه» از نزديك شاه مادة آشتي وواهد آورد و ناگزير با ياران وود راه ايدران
را در پيش گرفت .سرانجام افراسيا

با سپاهي آمادة كارزار دررسيد و با سياوش

روبهرو شد .شاهزاده ايرانيان را از جنگ باز ميداشت كه ما با تورانيان بده آشدتي
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پيمان كردهاي و عهدشكني روا نيست و به افراسيا

گفت« :چرا كشدت ودواهي

مرا بيگناه؟» گرسيوز به پاسخ برواست كه اگر بيگناهي «چدرا بدا زره ندزد شداه
آمدي؟» .آنگاه سياوش دريافت كه از گرسيوز فريب وورده اسدت .بدا ايده همده
وقتي افراسيا

فرمان حمله و جنگ داد سياوش به واسطة پيماني كه كرده بود به

تيغ و ونجر دست نيازيد و كسي را از ياران به جنگ كردن فرمان نداد.
ايرانيان شكسته شدند و سياوش مجرو و به وواري اسير شد امدا در د
سرافراز بود .اگر به شمشير دست نبرد بدان سبب بود كده نميوواسدت از آيديه
مردي و درستعهدي دست بكشد .هرچند پيلس  ،برادر كهتر پيران ،افراسيا

را

از كشددته سددياوش و وونخددواهي ايرانيددان برحددذر داشددت ،گرسدديوز بددرادر را
ميترساند كه مار وسته را در آستيه نبايد پرورد .افراسيا
فرنگيس ه در ايه با

به زاري دوتدر ودود

اعتنايي نكرد .سرانجام به اشارة گرسديوز گدرويزره ،در

همان جايي كه روزي سياوش و گرسديوز تيدر انداوتده بودندد ،شداهزادة د يدر و
نيكومنش ايراني را ناجوانمردانه سر بريد و از وون او گياهي از زميه روييدد كده
وون سياوشانش نامند .ايه است پايان كار سياوش كه فردوسي را نيز به حيدرت
افگنده است:
چپ و راست هر سو بتاب همي
سر و پاي گيتي نياب همي
يكي بد كند نيك پيش ايدش
جهان بنده و بخت وويش آيدش
يكي جز به نيكي زميه نسپرد
همي از ناندي فرو پامرد
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سياوش در همة مراحق ايه سرگذشت غ انگيز ،شاهزادهاي اسدت د يدر و
سخت پابند اصو مردانگي و پهلواني ،درستپيمان و باشدرف و دور از هرگونده
غزش و گناه ،و در عيه د يري فرزانه و د آگاه .حقيقدت و رعايدت ندام و نندگ
چندان در نظر او مه است كه در دم آتش رفته و جان باوته و تده بده كشدته
سپردن در نظرش چيزي نيست .چندان كه پيران نيدز يكدي از سده صدفت عمددة
سياوش را راستي در گفتار و كردار ميشمرد(.)23
راست است كده رفتدار و سدخنان او بهنددرت ،بيشدتر غ انگيدز اسدت تدا
حماسي ،از آن جمله است بيتابي او در مرف مادر( )24و هنگامي كه در نزد بهرام
و زنگه آرزوي مرف ميكند( ،)25يا وقتي كه از كشته شدن وود در غريبي سدخه
ميرانددد و بددا فددرنگيس درد د مينمايددد( .)26طددرز گرفتددار شدددن او بدده دسددت
افراسيا  ،پا هنگ بر گردن نهادن و پياده كشاندنش( )27و نيز صبنة كشته شدن و
سر بريدنش

()28

سخت دردانگيز است اما وقتدي در آودريه روزهدا اسدب ودود

شبرنگ بهزاد را به ركا

دادن به كيخسرو سفارش ميكند تا گيتي را بكوبد و به

نعق وود زميه را از دشمه بروبد و ديگر مركبدان را پدي ميكندد كده بده دسدت
دشمه نيفتد( )29و نيز آوريه نيايش او به درگاه يزدان( )30همه از رو مردي د ير
ميتراود .سرانجام نيز سياوش است كه به ودوا

پيدران ميآيدد و او را از روي

نوآييه و جشني نو و شب زادن كيخسرو آگاه ميكند( .)31فريب ووردن سدياوش
از گرسيوز نيز ،با همه فرزانگدي و دوربيندي و احتياطهداي شداهزاده ،از بظداتي
حكايت ميكند كه ورد بيدار او وفتده اسدت امدا در مصديبتي چنديه هو نداك و
مشكالتي بديه بزرگي كه نهتنها با نام و آبروي مردي واالتبدار بلكده بدا حيثيدت
مردم كشوري بستگي دارد ،گاه دست انديشه بسته است و پاي تدبير شكسته.
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در كشته سياوش مردم افراسيا

را بديه نداجوانمردي كده از او سدر زده

است نفريه ميكنند .او نيز پس از چندي از كرده پشيمان ميشود و هرچه بيشدتر
ميكوشد كيخسرو ،فرزند فرنگيس و سياوش ،بيفرهنگ و ناشايست بار آيد و ي
نه از پشيماني او سودي حاصق ميشود و نده از چارهگريهدايش .رسديدن وبدر
كشته شدن سياوش به ايران ،كاووس را نيدز سدوگوار و پرانددوه ميكندد و از او
بيشتر رست و زا را .حق با رست است كه ايه بددبختي را از كارايدي كداووس
ميبيند.
عاقبت سودابة فتنهانگيز به وواري بده دسدت رسدت كشدته ميشدود و از
ايرانزميه وروشي بزرف به وونخواهي برميويزد و وون سياوش انگيزة جندگ
بزرف ايران و توران ميشود .بار ديگر رست  ،قهرمان بزرف شاهنامه است كه بده
سوگند وود وفا ميكند و تورانيان را به واسدطة رفتدار ناشايستشدان بدا شداهزادة
ايران ،سخت كيفر ميدهد.
بزرگي سياوش در مردانه زيستهِ اوسدت .يدك طدرف ناپداكي و كدامراني
است ،يك سوي پاكمردي و بهتان و در آتش رفته .جدانبي پيمدان شكسدته و از
وطر رسته را ميبيند و سوي ديگر وفا به عهدد و مردمدي ،بدر روي ه پيماندانِ
عهدشكه تيغ نكشيدن ،از سر پيمان نگذشته و در ايه راه سر دادن ،بديهي است
تنها از بزرگمرداني چون سياوش ساوته است كه راه انسانيت و شرف را ،هرقدر
پروطر باشد ،برگزينند و به بلندنامي زنده بمانند.
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