سال  ،7شمـارة  ،28مهر و آبان 8938

بررسي تطبيقي داستانِ سياوش و روايت مادرِ تعزيهنامهها
محمد خداداد نوشآبادي 1سعيد خيرخواه* 2اميرحسين

مدني3

(دریافت 8938 /2 /28 :پذیرش)8938 /۴ /29 :

چکيده
باورها و سنتهاي ایراني و از پي آن نقش و جایگاه معصومان و قهرمانان کهن این سرزمين،
در آیينها ،اسطورهها و نمادهاي شيعيان ایران ،بهویژه در فرهنگ و شعائر و هنرهاي
عاشورایي ،نمودها و جلوههاي زیادي دارند و در بسياري از سنتهاي دیني ،بنمایههاي این
پندارها را ميتوان مشاهده کرد .در این ميان ،نسخ تعزیه ،بهدليل حشر و نشري که با عامۀ مردم
داشتهاند ،از این باورمندي سرشارترند .در این مقاله کوشش شده است تأثير داستانِ سياوش بر
روایت نسخۀ تعزیۀ امام حسين(ع) نشان داده شود .از این رو ،ضمن روایت خالصۀ دو داستان
و ویژگيهایشان ،هماننديها و پيوندهاي آنها در زمينۀ تولد رازناک از مادري آسماني ،جنبۀ
ازلي بودن ،کنشها و واکنشهاي طبيعت در برابر این قهرمانان ،پيشگویي و آگاهي ایشان از
سرنوشتشان ،حضور فرازمينيها در روایت دو داستان ،مرکب و ادوات ویژه ،پاکنهادي و
شهادتطلبي ،تکرارشوندگي در بستر تاریخ ،نيایش و شفاعت و نمادها و اشارات مشترک،
واکاوي ميشود .این پژوهش در پي پاسخ به این پرسش است که چگونه ميتوان در کنار
روایت یک واقعۀ تاریخي ،سرگذشت رازآلود قهرمانان اساطيري را با پيشوایان مذهبي در
آميخت؛ بهگونهاي که آن شخصيت را براي مردم باورپذیرتر و حتي درخور ستایش بيشتر
سازد.
واژههاي کليدي :اسطوره ،شاهنامه ،سياوش ،امام

حسين(ع)،

تعزیه.

 .8دانشجوي دکتري زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد کاشان.
 .2استادیار گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد کاشان (نویسندة مسئول)
*zh9988@gmail.com.
 .9استادیار گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه کاشان.
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دو ماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

سال  ،7شمـارة  ،28مهر و آبان _________________________8938دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

تقابل نور و ظلمت ،پاکي و تباهي ،اهورا و اهریمن ،دیو و پري و  ...قصۀ هميشۀ تاریخ
است و کشمکش و تقابلي است که زیرساخت و دستمایۀ اصلي بسياري از
داستانهاي مانا و مهم همۀ جوامع را تشکيل ميدهد؛ زیرا نابرابريها و بر صدر نشستن
زورگویان و اهریمنان و گوشهنشيني و ظلمدیدگي پاکان و نيکان ،تقریباً در عمدة

زمانها جاري و ساري بوده و سبب شده است که این آرمانخواهي ،حقطلبي و کمال-
جویي ،همواره با آدميان همراه باشد .اتفاقاً هر برهه از تاریخ که ظلمها و شکستها و
حقارتدیدگي جوامع ،بيشتر شود ،این رویکرد دفاع از حق و حقيقت ،در قالب بر
ساختن و بزرگ کردن افسانهها و اسطورهها شکل بارزتري یافته است.
با پيوند تاریخ و اسطوره است که ميتوان به یک شخصيت اسطورهاي ،جنبهاي ازلي
و ابدي داد و در هر ساحت و هر زمان و مکان آن را حاضر دید و حضورش را
باورپذیر کرد ،از او الگو گرفت ،درد و شکایت زمانه را در خلوت و جلوت براي او
بيان کرد ،براي دردهایي که امور جامعه و قدرتهاي این جهاني به درمان و برآورده
ساختن آن قدرت ندارند ،دست به دامن ایشان شد و از روح بزرگشان استمداد
خواست .اسطوره با تعزیه نيز به همين دليل آميختگي دارد .ذهنيت تاریخي عامۀ مردم و
تکرار شخصيتهاي اساطيري در بزرگان دیني این همگونگي را مضاعف ساخته است.
شخصيت سياوش بهعنوان نماد پاکي و صداقت که به ناحق و ناروا کشته شده ،در
ذهن و ضمير ایرانيان به نيکي و بزرگي ماندگار شده است .از سویي براي او سوگمایش
ميگيرند و ساالنه سالگرد او را زنده ميدارند و از سوي دیگر آزاديخواهان به خون
خواهي او بر ميخيزند .با گرایش باور دیني ایرانيان به اسالم ،بسياري از شخصيتهاي

اسالمي براي انسانِ طالب الگو و پيشوا ،جایگزین شخصيتهاي اساطيري شدند و از-
جمله ،سرِ پهلوانانِ پاکنهاد اسطورهاي جايِ خود را به سيد شهيدان اسالم داد و
شخصيت واقعي امام حسين(ع) ـ که به کاملترین و آخرین دین آسماني باورمند است ـ
بهجاي سياوش نشست و همين جایگزیني ،سبب شد در طول تاریخ و بهویژه در نسخ

تعزیه ،بسياري از روایات اساطيري به این شخصيت تاریخي پيوسته و وابسته شد و از-

جمله بين داستان سياوش در شاهنامه و نسخ تعزیۀ امام حسين(ع) ،مانندگيهاي فراواني
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 .1مقدمه

بررسي تطبیقي داستانِ سیاوش و روايت مادرِ ___________________...محمد خداداد نوشآبادي و همکاران

عينيت یابد.
از آنجا که داستان سياوش و نسخ تعزیۀ امام حسين(ع) ،روایت انسانهایي است که
در اوج پاکي و پاکباختگي هستند و نمونهاي از کاملترین انسان زمان خویشاند ،در
روایت سرشت و سرگذشتشان که آميختهاي از واقعيت و اسطوره است ،مانندگيهاي
زیادي آشکار و نهان دیده ميشود .شخصيت سياوش نماد پاکي و مظلوميت است،
مادري رازآلود و پريزاد دارد ،خود دامن به ناپاکي نميآالید ،خداوند را ناظر عمل
خود ميداند ،به پدر خيانت نميکند و به تمناي شيطانيِ سودابه نه ميگوید .از آتشِ
امتحان سربلند و سالم بيرون ميآید و تنِ پاکش را آتش سوزان چون تنپوشي سرد و
برد ميشود .او که دستپرورد رستم است ،در جنگاوري و شهامت ممتاز و یلي مبرز
است .در درگاه افراسياب همانقدر و صدر را دارد که در بارگاه کاووس و دست آخر
به کيد و دسيسه کشته ميشود .با اینکه سرش را در تشت ميبرند تا خون بيگناهش به
زمين نریزد؛ اما باز خونش به زمين ميریزد تا بماند و ماندگار شود و خونخواهي و
سوگمایش او ،در درازناي تاریخ امتداد یابد.
اسطورة سياوش در کهنترین شکلهاي موجود خود از دو نهاد حکایت ميکند:
الف) بخشي از اسطوره که با توتم اسب مربوط است .ب) بخش دیگري که حاکي
از یک آیين یا اسطورة کشاورزي و پيدایش شاه  -خدائي از جامعۀ کشاورزي
است (حصوري.)۴8 :898۴ ،

حصوري سه اشتراک و وامگيري تعزیه از سياوشان را «جامه نيلي کردن و سياه
پوشيدن»« ،جدا ناشدن اسب و سوار و آمدن اسب در حلقۀ شيون زنان» و «شباهت
مضامين سوگسرودهاي سياوشان و تعزیهها» ميداند .برپایي مراسم عزا براي هر دو
شخصيت نيز از هماننديهاست .در برخي روایتهاي ادیان ایراني و بينالنهریني نيز
این همانندي آمده است «در یک ترانۀ اهل حق در مورد سياوش آمده است :تویي
ایرج ،یحيي ،سياوش کي ،آنگاه بهصورت حسين در کربال کشته شدي» (شميسا:8937 ،
 .)892نمایش تعزیه را نيز وامگرفته از نمایشهاي آیيني پيش از اسالم ميدانند

(بلوکباشي .)۴2 :8931 ،به عبارت دیگر« ،آیين کين سياوش به بياني در طول تاریخ به-

صورت آیيني دیگر ـ آیين شهادت امام حسين(ع) احيا ميشود (ثميني و خزایي:8982 ،
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ميتوان یافت .ایراني بودن تعزیه از عواملي است که سبب شد همانندي دو سرگذشت

سال  ،7شمـارة  ،28مهر و آبان _________________________8938دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

هم ميتوان ميان این دو داستان یافت (دلير 877 :8987 ،ـ .)88۴
 .2پيشينة تحقيق
الف) بهطور خاص ،در دو شمارهاي که آورده ميشود دربارة پيوندهاي داستان سياوش
و تعزیۀ امام حسين (ع) سخن رفته است:
« .8روابط بينامتني ميان داستان سياوش از شاهنامه و تعزیۀ مجلس شهادت امام
حسين(ع)» مقالهاي مختصر (کمتر از ده صفحه) از آزادة دلير .در این مقاله هفت شباهت
داستان سياوش و تعزیۀ امام حسين (ع) به اجمال ،در دو نيمصفحه نام برده شده و سپس
به شاخصههاي بينامتني پرداخته شده است.
« .2بازخواني آیين سوگ سياوش و تعزیۀ امام حسين

(ع)

بر مبناي تحليل نگارههاي

مربوط به سوگ سياوش در آسياي مرکزي و اثري از حسين زندهرودي» از مهدي
قادرنژاد و همکاران .این مقاله همانگونه که از عنوانش پيداست ،بيشتر تأکيدش بر
بازنمایي تأثير اشتراکهاي این دو داستان در آثار نقاشي حسين زندهرودي است.
ب) بهطور کلي دربارة ریشۀ ایراني و اساطيري تعزیه و ازجمله باورهاي عامه
دربارة تجلي شخصيت سياوش در امام حسين(ع) ،در بسياري از پژوهشهاي اصيل
دربارة تعزیه ،اشارههایي شده است .بهویژه یکي از زمينههاي پيدایش نمایش آیيني
تعزیه را نمایشهاي «سوگ سياوشان» و «یادگار زریران» دانستهاند .احسان یارشاطر در
مقالۀ ارزشمند «تعزیه :آیين سوگواري در ایران قبل از اسالم» بر این باور است که
«اساس سنتي را که زمينهساز پيدایش تعزیه گردیده در خاور ایرانِ قبل از اسالم،
جستوجو کنيم» .در کتاب آشنایي با مباني شبيهخواني ـ که کتابي آموزشي و درسي از
استاد داوود فتحعلي بيگي است ـ در دو بخش به جنبۀ اساطيري تعزیه اشاره شده
است« .تشنه در ميقاتگاه» یکي از محققانهترین پژوهشهاي انجامشده در متن و
متنشناسي تعزیه (بر اساس مجموعۀ ليتن) با تصحيح و تحليل حسين اسماعيلي است
و در آن ،در کنار متنشناسي به نکات و اشارههایي دربارة اسطوره و پيوند آن با تعزیه
پرداخته شده است .صادق عاشورپور در جلد دوم کتاب نمایشهاي ایراني (با موضوع
تعزیه) ،در سرفصل منشأ پيدایش تعزیه ،تعزیه را ادامۀ نمایشهاي اساطيري و آیيني
22
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 77بهنقل از قادرنژاد و همکاران .)88 :8937 ،گذشته از اینها ،روابط بينامتني متعددي
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 .3مجلس تعزية امام حسين(ع) ،مادرِ تعزيهنامهها
تعزیه ،نمایشي آیيني است که روایت سرگذشت بزرگان تاریخ اسالم و ایران است و
مانند هر پدیدة فرهنگي دیگري در بستر تاریخي خود سيري تدریجي و تکاملي طي
کرده و با پيوند شعر و نمایش و موسيقي ،آیيني تأثيرگذار و عامهپسند خلق شده است.
براي مجالس و نسخ پرتعداد تعزیه تقسيمبنديهاي مختلفي ارائه کردهاند .تقسيمات
موضوعي ،تقسيمات مضموني و تقسيمات ساختاري (فتحعلي بيگي 97 :8937 ،ـ .)۴2
نسخۀ تعزیۀ امام حسين(ع) ،امامِ عاشورا ،یکي از مشهورترین و پرتکرارترین مجالس
تعزیه است که تقریباً همۀ نسخه نویسان معروف تعزیه به تنظيم و سرایش آن اقدام
کردهاند .این تعزیه ـ که لحظات آخر عمر امام حسين

(ع)

را در بعد از ظهر عاشوراي

سال  78هجري روایت ميکند ـ با شاخ و برگ و حواشي بسياري همراه است که
اجراي کامل آن تا بيش از  5ساعت طول ميکشد.
از ویژگيهاي این مجلس آن است که دیگر تعزیههاي عاشورایي دربارة آن هستند
و روایتهاي پيش و پس از شهادت امام را روایت ميکنند .بنابراین ،این مجلس مرکز
ثقل همۀ تعزیههاست.
حسين(ع)

گوشهها ،بهویژه براي تقویت خصلت فرا انسانيِ قهرمان ،یعني امام
پرداخته شدهاند .از این رهگذر توانایيهاي متعدد امام را در جابهجایي برقآسا در
مکان ،گذر در زمان ،تسلط بر عناصر طبيعي ،ارتباط با جهان نامحسوس ،معجزه
کردن ،فرمانروایي بر تمامي جامعۀ بشري و  ...این صحنهها گویاي آن است که
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ميداند .کتاب پژوهشي در تعزیه و تعزیهخواني از عنایتاهلل شهيدي در سرفصل
خاستگاه و زمان پيدایي تعزیهخواني با برشمردن و نقد دیدگاهها و نظریات
صاحبنظران ،به این نتيجه مي رسد که نظر اساتيدي که تعزیه را ادامه و امتداد
نمایشهاي آیيني و اساطيري ميدانند ،به صواب نزدیکتر است .در بخش پایانيِ کتاب
کمصفحه ،اما پرمغز سياوشان اثر علي حصوري نيز در سرفصل تعزیه برخي
اشتراکهاي تعزیه و داستان سياوش برشمرده شده است و نویسنده معتقد است ناچار
باید به رنگِ اصيلِ ایرانيِ چنين مراسمي تأکيد و ریشۀ آن را در آیينهاي ایراني
جستوجو کرد.

سال  ،7شمـارة  ،28مهر و آبان _________________________8938دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

ميپذیرد و به شهادت ميرسد؛ اما درواقع ،فراتر از انسان است (اسماعيلي:8983 ،
)۴95

از سوي دیگر القاب و توصيفاتي که نسخهپردازان تعزیه در این مجلس و دیگر مجالس
تعزیه از امام حسين (ع) دارند گواه و گویاي شخصيت فرازمينيِ این امام است.
گوشوارة عرش خدا ،پيشواي جن و بشر ،امام مشرق و مغرب ،گوهر عالمافروز،
زهرة روشنجبين ،کليد رحمت گنج خدا ،گزیدة سبحان ،خسرو اقليم وفا ،شهریار
شهر یاران ،زیب عرش سبحان ،شاه خوبان ،شهنشه دارین ،شاه زمان و ( ...پهلوان،
.)585 /8 :8937

البته ماهيت کلي تعزیه عامل این در بردارندگيهاست .در اینجا روایت خالصه شدة دو
داستان ،از شاهنامه و نسخ تعزیه را ميآوریم و سپس مانندگيها و پيوندهاي آنها را بر
ميشماریم.
 .2خالصة داستان سياوش
داستان سياوش از رویارویي گيو و طوس با مادر سياوش در نخجيرگاه آغاز ميشود.
هر دو شيفتۀ او ميشوند و داوري به کاوس شاه ميبرند؛ اما کاوس او را به زني خود بر
ميگزیند .محصول این ازدواج سياوش است؛ اما ستارهشناسان ،ستاره بر او آشفته
ميبينند .رستم براي پرورش سياوش نامزد ميشود و چندسالي او را رزم و بزم و هنر
ميآموزد و سپس با خواست پسر ،او را به نزد پدر ميآورد .در بارگاه کاوس ،همه
دلباختۀ سياوش ميشوند و در این بين ،سودابه همسر شاه و نامادري سياوش ،سخت
عاشق او ميشود تا اینکه باألخره به ترفندي ،سياوش را به شبستان ميکشاند؛ اما
سياوشِ پاکنهاد ،این خواستۀ شيطاني را نميپذیرد .سودابه به خدعه ،داستان را وارونه،

نزد شهریار جلوه ميدهد و سياوش را به این تمناي حرام متهم ميسازد .پادشاه به-

فراست در ميیابد که سياوش بيگناه است؛ ولي از مجازات همسر ،چشمپوشي ميکند.
سودابه بيکار نمينشيند و دوباره به نيرنگي متوسل ميشود تا شاه را به سياوش
بدگمان کند ،نيرنگ با همدستي زني «پُر از جادو و رنگ و فسون» کارگر ميافتد .براي
معلوم ساختن بيگناه به مشورت موبدان ،قضاوت به آتش مينهند .روز موعود فرا
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امام

حسين(ع)

گرچه همچون یک انسان ،شرایط تاریخي زندگي زميني خویش را
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سالمت بيرون ميآید.
روزگار ميگذرد تا اینکه خبر حملۀ افراسياب به ایران به گوش کاوس ميرسد و
سياوش خود را براي فرماندهي سپاه ایران براي جنگ با افراسياب توراني ،آماده ميکند؛
اما بين دو سپاه ،صلح برقرار ميشود و سياوش به دالیلي ،ازجمله رهایي از کيد مداوم
سودابه ،به رفتن به توران ترغيب ميشود.
یکسال ميگذرد تا اینکه «پيران» ـ که یار هميشههمراه و راهبر سياوش است ـ او را
ترغيب به ازدواج ميکند و جریده ،دختر گلشهر ،به همسري سياوش در ميآید .چندي
ميگذرد و پيران از سياوش مي خواهد براي قرب بيشتر در توران و نيز برقراري رابطۀ
خوني با افراسياب« ،فرنگيس» ،دختر افراسياب را نيز به زني بگيرد .افراسياب از این
ازدواج استقبال ميکند و این پيوند پا ميگيرد .یکسال به خوشي ميگذرد تا اینکه با
کيد گرسيوز ،سياوش بهسوي افراسياب لشکرکشي ميکند .سياوش در این جنگ اسير
سپاه افراسياب ميشود و به سعایت تيرهدالن ،افراسياب به کشتن سياوش تن ميدهد.
حتي وساطت فرنگيس نيز فایدهبخش نيست و گرسيوز و گروي زره ،سياوش بيگناه را
به بياباني ميبرند و در تشتي سر از بدنش جدا ميکنند .داستان به همينجا ختم
نميشود و با انتقام خواهي فرنگيس و کيخسرو همسر و فرزند سياوش ادامه ميیابد تا
سرانجام کيخسرو به تخت جانشيني کاوس مينشيند.
(ع)

 .2خالصة داستان مجلس تعزية امام حسين

مجلس تعزیۀ امام حسين(ع) ،روایت ساعات پایاني هيجاي عاشوراست و عمدة وقایع
آن در عصر روز دهم محرم رخ ميدهد .یاران و همراهان امام شهيد شدهاند و جز زنان،
علياصغر و امام سجاد (ع) ،ک سي براي یاري او نمانده است .مجلس با رجزخواني
مخالفخوانها (شمر و ابن سعد و اشقياء) شروع ميشود .سپس ،امام گفتوگویي با
زینب (س) دارد .در ميانۀ این گفتوگو ،لحظاتي امام به خواب ميرود .جبرئيل و مالئک
وارد صحنه ميشوند و از خوابِ ناز امام و دریغ از کشته شدنش در ساعات آینده
ميگویند.
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ميرسد .کوهي از آتش فراهم ميآید و سياوش با اسب به دل آتش ميرود؛ اما سالم و
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عرش ميآید و از اسرافيل و ميکائيل و دیگر مالئک ميخواهد ،رکاب ذوالجناح را نگاه
دارند و امام پاي بر بال جبرئيل مينهد و بر اسب سوار ميشود .امام آمادة رفتن است؛
اما اسب حرکت نميکند؛ چون یکي از کودکان حرم ،دست بر پاي اسب ،حلقه بسته و
از امام ميخواهد دوباره به جمع اهل بيت باز گردد.
امام وداعي دوباره با اهل خيام دارد و همينکه ميخواهد عازم ميدان شود ،صداي
مادر علياصغر ـ کودک شش ماههاش ـ را ميشنود .امام کودک را به روي دست
مي گيرد و از لشکر اشقيا ،سيراب کردن او را طلب ميکند که ناگاه حرمله ،با تيري سه
شعبه ،گلوي کودک را ميشکافد .امام ،دوباره قصد ميدانِ جنگ ميکند که ناگاه مرد
عربي از مدینه به صحراي کربال ميرسد و نامهاي از فاطمه صغري ،دختر امام ،به کربال
ميرساند که حاکي از دل تنگي او بر کاروان کربالست .امام در اوج تشنگي است و اهل
حرم نيز تشنهاند .ناگاه صحنه عوض ميشود .درویشي کابلي کشکول به دست و در
حالي که براي زیارت قبر امام علي(ع) به نجف ميرود ،صداي العطش امام و کودکان را
ميشنود و کشکول پر آب خویش را بر ایشان عرضه ميدارد .امام به قدرت اعجاز با
اشارهاي از زمين آب ميجوشاند؛ اما تسليم بودنش در برابر مشيت پروردگار را یادآور
ميشود .درویش به یاري امام ميشتابد و در دفاع از امام حسين(ع) به شهادت ميرسد.
امام دوباره به ميدان ميرود و براي اتمام حجت ،نداي «هل من ناصر» سر ميدهد.
نداي امام در زمين و زمان ميپيچد .خيلخيل یاري کنندگان از راه ميرسند .مالئک
(ملک ارض ،ملک باد ،ملک دوزخ ،ملکالموت ،فطرس و  ،) ...جنيان به سرکردگي
زعفر ،روح پيامبران (زکریا ،یحيي و  ،) ...مردگان ،پيامبر خاتم(ص) ،امام علي(ع) ،امام
حسن

(ع)

و حضرت زهرا(س) ،همه با همراهاني چند در صحنه حاضر ميشوند و

آمادگي خود را براي یاري امام ،اعالم ميدارند؛ اما ،امام محتوم بودن شهادتش را بيان
ميدارد.
در کشاکش جنگ و جدلِ امام با ابن سعد و شمر و لشکر اشقيا ،صحنه عوض
ميشود و روایت تعزیه بُعد مکان را سپري ميکند و به جنگل هندوستان ميرود ،آنجا
که سلطان قيس و وزیرش براي شکار به جنگل رفتهاند و گرفتار شيري شرزه شدهاند.
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امام در اوج غریبي و بيیاوري به ميدان ميرود .جبرئيل که تنهایي امام را ميبيند از
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ميکند و به هندوستان ميرود .شير زبانبسته ،اشارة امام را ميفهمد ،کرنش ميکند و
رام و آرام به کناري ميرود .امام دوباره به صحنۀ کربال باز ميگردد.
امام از شدت زخم و جراحت به زمين ميافتد و نوبت به ورود یکي از شقيترین
لشکریانِ کفر در زمين کربال ميرسد .ناگاه آخرین سرباز امام - ،عبداهلل بن الحسن  -به
گودي ميآید ،او هم با شمشير شمر ،شهيد ميشود .به توصيۀ امام ،شمر از قفا سر امام
را از پيکر جدا ميکند و مجلس در اوج تراژدي ،در حالي که جنبش و دگرگوني
عظيمي در عالم رخ داده است ،رو به پایان ميرود.
 2ـ  .1يک مجلس با چندين روايت
خط کلي داستان تعزیۀ امام حسين (ع) همان است که در مطالب باال آمد؛ اما در نسخهها
و زمينههاي مختلفِ مجالس تعزیۀ امام حسين(ع) ،برخي گوشهها و حاشيههاي متفاوتي
وجود دارد؛ مثالً در زمينۀ برخوار ،در اواخر تعزیه ،مرد نصراني هم در صحنه حاضر
ميشود و پس از اسالم آوردن ،در رکاب امام به شهادت ميرسد (ر.ک نسخۀ خطي )8
یا در زمينۀ طالقان ،حضرت زهرا

(س)

در پایان تعزیه بهصورت عيني در گودي قتلگاه

ظاهر ميشود (رک :نسخۀ خطي  )2یا در نسخهاي دیگر ،ابتداي مجلس با پيشواقعۀ
قيس هندي شروع ميشود (رک :نسخۀ خطي  )9یا در همين نسخه ،وقتي امام ،از زین
به زمين ميافتد ،ابن سعد ،فرنگيان (= نصرانيان) را براي تمام کردن کار امام فرا
ميخواند .باز در همين نسخه ،شخصيتي بهنام قيس کوفي داریم (رک :نسخۀ خطي .)9
در مجلس دیگري وداعهاي امام طوالنيتر و متنوعتر است (اسماعيلي- ۴99 :8983 ،
 .)517در نسخههاي ميرعزاي کاشاني (زمينۀ کاشان) و نيز زمينۀ تهران که مشابهت
زیادي با هم دارند ،مجلس با نامهنویسي فاطمه صغري (دختر امام حسين(ع)) آغاز
ميشود و بالفاصله صحنۀ عروسي زعفر جني نماش داده ميشود (کاظمي883 :8987 ،
ـ  .)978در نسخۀ ميرانجم (زمينۀ اراک = قدمگاه) ،پس از شهادت علياصغر ،عابس و
غالمش شوذب ،غالم ترک ،هاشم ،وهب و حبيب بن مظاهر به ميدان ميآیند و در
رکاب امام شهيد ميشوند .در صحنۀ آخر این نسخه نيز ،شيري براي حفاظت از پيکر
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این دو ،از سر ناچاري امام حسين(ع) را ميخوانند .امام اسطورهگونه از کربال طياالرض
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ـ  .)537در برخي زمينهها مثل زمينۀ کرمان ،تعزیۀ امام حسين(ع) ،خالصهشدة تعزیۀ 72
تن است (ر.ک :قنبري ننيز 987 :893۴ ،ـ  .)۴99در نسخهاي دیگر وقتي امام به خواب
ميرود ،مالئک در صحنه حاضر ميشوند (صالحي راد 977 :8983 ،ـ .)939
 .2هماننديها و پيوندها
 2ـ  .1تولد رازناک از مادر آسماني
مادر سياوش یکي از معماهاي شاهنامه است و بهگونهاي شگفت نيز بعد از زادن
سياوش در دل داستان ،محو ميشود .او را در زمرة پریان ،رازآميز ،مبهم ،بغ بانوي
دیرینه ،پريواره و مهتر ماهرویان ناميدهاند (ر.ک :فاضلي و کنعاني5-۴ :8983 ،؛ آیدنلو
 .)27-۴9 :898۴فردوسي این زن را پارسا مي داند .بعد از آنکه سياوش به سالمت از

آزمون آتش بيرون ميآید ،کاوس از «پاکيزهتخمي و روشنروانيِ» او نزد مادرِ پاک-

نهادش ميگوید (داستان سياوش ،ب .)525
البته برخي هم بر این باورند که در ساخت کهنتر این داستان ،مادر سياوش ،همان
سودابه است؛ ولي چون عشق مادر و پسر ناپسند تلقي شده ،سودابه را بهعنوان مادر
ناتني ذکر کردهاند (ر.ک :خالقي مطلق 927 :8988 ،؛ غالمي و باباشاهي 8 :8937 ،ـ .)3
«در کنار تغيير سرنوشت مادر سياوش از پري اساطيري به انساني حماسي ،براي
بازسازي صوري داستان و حفظ تسلسل آن [بخشهایي] ،بر هستۀ باستاني و اساطيري
داستان افزودهاند» (آیدنلو .)72 :8988 ،آیدنلو براي «نشانهها و ویژگيهاي پيدا و پنهان
ذات پریانۀ» مادر سياوش ،دوازده دليل آورده است (همان 77 ،ـ .)82
مادر امام حسين(ع) نيز حضرت زهرا(س) است ،دختر پيامبر آخرالزمان .آیات و
سورههایي از قرآن مجيد نيز بهصورت مستقيم یا در لفافه به این بانوي بزرگ اشاره
دارند« :ضحي»« ،انشرح»« ،انسان»« ،قدر» و «کوثر» است (ر.ک :صاحبي فرد87 :898۴ ،
ـ  .)77آیاتي که بهصورت روشن بر فضيلت حضرت فاطمه زهرا(س) داللت دارد یا نام
ایشان بهصورت صریح در ذیل آن آیات در روایات آمده است ،مشتمل بر  57آیه است
(ر.ک :همان ،)875 - 77 :آیاتي که در شأن اهل بيت است و حضرت فاطمه زهرا(س) از
برترین مصادیق آن است 83 .آیه است (ر.ک :همان ،)281 - 887 ،احادیث زیادي نيز
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امام در مقابل ترکتازي اشقيا ،خود را به پيکر امام ميرساند (ر.ک :دریایي۴87 :8938 ،
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 2ـ .2ازلي بودن
ردپاي بسياري از اسطورهها در دورترین زمانها نيز بهچشم ميخورد .اساساً آنها ازلي
و ابدياند و در آفرینش نخستين حتي قبل از اینکه در قالب جسم بيایند حضوري مثالي
داشتهاند.
سياوش در پاسخ سودابه ميگوید:
مرا

آفریده

است

از

فر

بپرورد

خویش

و

بنشاند

در

پر

خویش

(داستان سياوش ،ب )257

چهبسا در روایات کهنتر [سياوش] بيميانجيگري از فر ،دم ایزدي آفریده شده و
سپس قالب بشري یافته است (ر.ک :آیدنلو .)87 :8988 ،در برخي از روایات شيعه و
نيز برابر بعضي از نسخ تعزیه مانند «جام بال» یا عالم «ذر» پنجتن آلعبا ،قبل از آفرینش
آدم وجود و حضور داشتهاند و در همان روز ازل ،امام حسين(ع) براي نوشيدن جام بال
داوطلب ميشود (فتحعلي بيگي و معينيان .)82 :8988 ،در تعزیۀ امام حسين

(ع)

حتي

کهنهپيراهني که امام در روز عاشورا به تن ميکند از روزگار ازل و در بستر تاریخ به
امام حسين(ع) رسيده است:
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در فضيلت آن حضرت بيان شده است (احمدي صفایي 28 :8931 ،ـ  .)78برخي
محدثان و مورخان اسالمي ،ازجمله شيخ صدوق ،علي بن ابراهيم قمي ،سيوطي ،طبري،
خطيب بغدادي و  ...احادیثي از پيامبر(ص) نقل کردهاند که فرمود :اصل انعقاد نطفۀ
فرزندم زهرا(س) از آن ميوه یا سيبي بود که جبرئيل در شب معراج از درخت بهشتي
چيد و به من داد ( ...رسولي محالتي 7 :8989 ،و  .)8حتي ازدواج آن حضرت قبل از
زمين در آسمانها شکل ميگيرد (همان )93 ،و فرشتگان جواهراتي از بهشت براي این
عروسي ميآورند (همان ۴5 ،و  .)۴7آن حضرت را سيد و بزرگ بانوان جهان (همان،
 )75و پارة تن پيامبر(ص) (همان )77 ،خواندهاند .القابي که به حضرت فاطمه(س) نسبت
داده شد نيز حاکي از عظمت شخصيت اوست« :اوالعلم»« ،اوااللباب»« ،اتوالعلم»،
«اواالیدي و االبصار» « ،اهل تفکر و تذکر»« ،برهان و عرفان» یا «عقل و عشق» است»
(غروي نائيني و چتري بيدگلي .)892 :8983 ،در حدیثي قدسي ،خداوند خطاب به
پيامبر(ص) و علي(ع) ميگوید« :لوال فاطمۀ لما خلقتکما( »...همان.)892 ،
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از حضرت خليل و ذبيحاهلل و مسيح

ميراث انبياست که بر من مقدر است
(نسخۀ خطي)۴ ،

 2ـ  .3کنشها و واکنشهاي طبيعت
«از خصوصيات مردان حق آن است که همۀ کائنات با آنها یکآواز ميشوند و طبيعت
اعالم ميدارد که کاري بس بزرگ به وقوع پيوسته است و از این رو ،به مرگ سياوش
بُعد روحاني ميبخشد» (جعفري .)38 :8987 ،پس از اینکه گروي زره ،سر سياوش را
از تن جدا ميکند باد سياهي برميخيزد:
یکي

باد

با

تيرهگردي

برآمد

سياه

بپوشد

خورشيد

و

ماه

(داستان سياوش ،بيت )2287

مردم بر این باور بودهاند که اگر خون بيگناه بر زمين ریخته شود ،همۀ کائنات و
مردم به حمایت از او برخواهند خاست؛ همچنانکه بعد از مرگ سياوش طوفان و
تيرگي همهجا را گرفت (بازیگر.)91 :893۴ ،
واکنش طبيعت هنگام به صليب کشيدن مسيح ،کشته شدن ماني ،گرشاسب و
خورشيدشاه ـ یکي از روحانيون ترسا ـ روایت شده است (آیدنلو 22 :8988 ،و .)29
واکنش طبيعت در هنگام شهادت امام حسين(ع) نيز در منابع تاریخي و نسخ تعزیه ذکر
شده است (امين عاملي ۴2 :8989 ،ـ  .)77در مجلس تعزیۀ امام حسين(ع) ،در هنگام
وصيتهاي امام با زینب(س) ،امام ،ازجمله از سه رخداد پس از شهادتش یاد ميکنند:
«دوم خورشيد گردد تار و خون از آسمان آید» (دریایي ،)519 :8938 ،نيز در تعزیۀ
«بازار شام» یزید ميپرسد« :ز بعد مرگ او برگو چه رخ داد» و شمر ميگوید« :زمين و
آسمان در لرزه افتاد» (نسخۀ خطي .)7 ،از دیگر واکنشهاي عناصر طبيعي ،نسوختن
سياوش در آتش است .او که خود فرزند آتش است از آتش امتحان ،سالم و سالمت
بيرون ميآید .به هر روي ،آتش نمایندة طبيعي خداست (هينلز .)۴8 :8938 ،در روایت
نسخهنویس تعزیه ،خنجر از بریدن گلوي امامِ عاشورا حيا ميکند و بوسهگاه پيامبر
خاتم را نميبرد (ر.ک :دریایي577 :8938 ،؛ صالحيراد :8983 ،نسخ خطي  2 ،8و )9
در داستان ذبح اسماعيل هم خنجر ،گلوي پاک اسماعيل را نميبرد« .الخليل یأمرني و
الجليل ینهاني» (ر.ک :طيب )878 /88 :8987 ،سر امام حسين(ع) در راه کربال به شام ،در
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آن پيرهن ز پنبه فردوس داور است

آن یادگار آدم و نوح و پيمبر است

بررسي تطبیقي داستانِ سیاوش و روايت مادرِ ___________________...محمد خداداد نوشآبادي و همکاران

 .)993برآمدن گياه سياوشان از خون سياوش ،از دیگر واکنشهاي طبيعت به خون
ناحقریختۀ سياوش است.
 2ـ  .2پيشگويي :آگاهي داشتن از سرنوشت
«سياوش در مقام خدایي قادر به پيشگویي است .به فرنگيس ميگوید که چون مایه از
فرّ یزداني دارم ،آینده را به تو ميگویم و سپس مرگ خود را پيشبيني ميکند» (شميسا،
.)899 :8937
من

آگاهي

از

فرّ

یزدان

هم

دهم

از

راز

چرخ

بلند

آگهم

(سياوش ،ب )8777

«سياوش بعد از مرگ هم به خواب بزرگان ميآید و آیندة نویدبخش را به آنان
اعالم ميکند .چنانکه به خواب طوس ميآید و به او نوید ميدهد که سپاهي از ایران به
فرماندهي رستم به کمک آنان خواهد آمد» (شميسا )89۴ :8937 ،و یکبار هم پس از
مرگ به خواب پيران ميآید و به او که پرستاري فرنگيس را بر عهده دارد مژده ميدهد
که فرزندش ،کيخسرو از مادر متولد شده است .در اوایل داستان ،نيز سياوش،
سرنوشتش را به خواب ميبيند (داستان سياوش )985 ،و در جایي دیگر «سياوش پس
از مرگش به خواب گيو ميآید :روحي مستقل که حاوي پيامي است تا بتواند راه مبارزه
را به ایرانيان بنمایاند (بازگير .)21 :893۴ ،همچنين ،در جایي از داستان ،وقتي سياوش
در چين براي ساختن شهري نو و اقامت در جایگاهي دلپذیر از ستارهشناسان عاقبت
این جاي و جایگاه را مي پرسد ،اخترشناسان ،نافرخنده بودن این جایگاه را بيان ميکنند
(ر.ک :داستان سياوش ،ب  8538ـ )8718
در تعزیۀ امام حسين(ع) و نيز دیگر تعزیهها ،بيشتر براعت استهاللي در ابتداي تعزیه
هست که قهرمان داستان با شکوه از بيوفایي روزگار و «ستمهاي بيشمارهاي» که بر
اهل بيت داشته است ،از سرنوشت خود و گریزناپذیر بودن مرگ در این هيجاي نابرابر،
خبر ميدهد .یکي دیگر از جلوههاي پيشگویي ،حضور شخصيتهاي شهيدشده در
قالب امام غایب یا حضور در خواب است .در اوایل تعزیۀ امام حسين(ع) و در آغاز
وداع با حضرت زینب(س)« ،قسمت = نصيب»هاي خود را از سرنوشت آینده براي
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تنور منزل خولي نميسوزد؛ بلکه نوري از آن ساطع ميشود (ر.ک :شعراني:8937 ،

سال  ،7شمـارة  ،28مهر و آبان _________________________8938دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

داشتم با جد و بابم گفتوگو نگذاشتي

خواب ميدیدم ریاض مشکبو نگذاشتي

(صالحيراد)978 :8983 ،

نمونۀ دیگر از پيشگویي امام حسين(ع) ،هنگام وصيت با حضرت زینب(س) است که
از «سه آثارِ» بعد از شهادت خود خبر ميدهد( .دریایي.)519 :8938 ،
 2ـ  .2حضور فرا زمينيها
فرازمينيها ،مالئک ،جنيان ،کروبيان و سروش در دو داستان سياوش و تعزیۀ امام
حسين(ع) اثري عيني دارند و گویا در ميانۀ زمين و آسمان در حرکتند و در مواقع لزوم
به امداد و استمداد قهرمان ميآیند .گودرز خواب خود را براي فرزندش گيو اینگونه
روایت ميکند:
به

فرمان

یزدان،

خجسته

مرا روي بنموده در خواب دوش

سروش

(داستان سياوش ،ب )91۴1

چه آنکه در جايجاي شاهنامه نيز حاضرند و در پيشبرد مقاصد داستانها اثر-
آفرینند (ر.ک :خداداد نوشآبادي.)893۴ ،
در تعزیۀ امام حسين(ع) نيز جبرئيل و مالئک و جنيان چندبار ظاهر ميشوند .یکبار
در اول تعزیه ،دیگر بار ،وقتي امام صداي «هل من ناصر» سر ميدهد و در اواخر تعزیه،
دوباره جبرئيل بر امام فرود ميآید .البته ،نقلِ آمدن جنيان و مالئک به صحنۀ عاشورا،
در نسخ تعزیه مستند به منابع تاریخي است (ر.ک :روضۀ الشهدا ،جالءالعيون 732 :و
 787؛ لهوف 37 ،79 :و  8۴8بهنقل از اسماعيلي ۴95 :8983 ،و .)۴97
 2ـ  .2مرکب و ادوات ويژه
(ع)

اسب سياوش ،شبرنگبهزاد است و اسب امام حسين

ذوالجناح .این دو اسب ،اسبان

خاص اند .سياوش پيش از کشته شدن به اسب ویژهاش ،شبرنگبهزاد ،سفارش ميکند
که «بيدار دل باش و با کس مساز» و این اسب تنها در برابر فرزند فرهمند صاحبش،
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یکدیگر بيان ميکنند و این پيشگویي دو جانبه ،در چند بيت ادامه ميیابد (دریایي،
 .)۴32 :8938در ادامۀ تعزیه ،وقتي امام لحظاتي به خواب ميرود ،در خواب ،شهادت
قریب الوقوع خود و رفتن به بهشت به نزد جد و پدر را مشاهده ميکند ،امام خطاب به
زینب(س) ميگوید:

بررسي تطبیقي داستانِ سیاوش و روايت مادرِ ___________________...محمد خداداد نوشآبادي و همکاران

(ع)

«ذوالجناحِ امام حسين

بعد از شهادت امام ،خود را به رود فرات مياندازد و ناپدید

ميشود» (ر.ک :صالحي ۴5 :8973 ،و  ۴7بهنقل از آیدنلو.)22 :8987 ،
را

که دریافتي روز کين باد را

بياورد

شبرنگبهزاد

خروشان سرش را به بر در گرفت

لگام و فسارش ز سر بر گرفت

به گوش اندرش گفت رازي دراز

که بيداردل باش و با کس مساز
(داستان سياوش ،ب  2215ـ )2217

در سياوشان ،اسب از سياوش جداشدني نيست .چه هنگامي که او اسب است و
چه هنگام که سوار ،سياوش و اسب یکي هستند و مرگ یکي ،بدون دیگري چنان

دور است که دست کم باید اسب در عزاي او شرکت جوید و مثل دیگر آیين-
ورزان عمل کنند (حصوري.)81۴ :898۴ ،

ذوالجناح نيز ،زبانبستۀ زبانفهمي است که هم پيام شهادت امام را به خيام اهل بيت
ميآورد و هم در تعزیۀ غارت خيمهها ،شهربانو همسر امام را بهسوي ري در مرکز
ایران ميآورد (ر.ک :نسخۀ خطي  )7و در آنجا غيب ميشود (ر.ک :هدایت:8978 ،
 )895و اتفاقاً از شباهتهاي دو داستان ،نوع کمک کردن شبرنگبهزاد و ذوالجناح به
فرنگيس و شهربانوست .اسب در رسوم و اعتقادات شيعه نيز نقشآفرین است (ر.ک:
آیدنلو.)83 :8988 ،

لباس و سالح و شمشير قهرمانان نيز خاص است .هر کمندي تاب خم شدن به-

دست قهرمان را ندارد و هر شمشير و سپر و خنجري الیق آن نيست که در دست
پهلوان قرار گيرد .در بخشهاي پایاني داستان سياوش ،گيو ،زره سياوش را اینگونه
وصف ميکند:
چهارم چو جستي به خيره زره
نگردد چنين آهن از آب تر

که آن را نداني گره تا گره
نه آتش برو بر بود کارگر

نه نيزه نه شمشير هندي نه تير

چنين بازخواهي بدین آب گير
(داستان سياوش ،ب  9۴71ـ )9۴72

در بخشهاي پایاني تعزیۀ امام حسين(ع) ،امام گفتوگویي با شمشير خود  -که همان
ذوالفقار است  -دارد .البته ،ذوالفقار نامي آميخته از تاریخ و افسانه است و فراز و
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کيخسرو رام ميشود .رخش به همراه رستم در چاه نيرنگ شغاد کشته ميشود و

سال  ،7شمـارة  ،28مهر و آبان _________________________8938دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

 885ـ .)8۴2
 2ـ  .2پاکنهادي و شهادتطلبي
«مرگ سياوش در حالتي نمادین ،بيانگر نوعي شهادتطلبي براي حفظ ارزشها و دور
ماندن از زشتيها و پليديهایي است که انسان را از هر سو احاطه کرده است» (غالمي
و باباشاهي« )29 :8937 :سياوش یک کمالطلب است که حاضر نيست سر مویي از

مبادي اخالقي سرپيچي کند» (خالقي مطلق .)815 :8988 ،اهميت اخالق و شهادت-

طلبي را در جايجاي نسخ تعزیۀ امام عاشورا نيز ميتوان دید .احادیث ،خطبهها،
کلمات و رجزهاي نقلشده از امام حسين(ع) قبل و حين واقعۀ عاشورا دال بر آگاهي آن
حضرت از شهادت (ر.ک :جعفریان 211 :8988 ،ـ  ،)217خبر آوردن جبرئيل بر
(ص)

پيامبر

مبني بر شهيد شدن حسين

(ع)

در کنار رود فرات (ر.ک :امين 8۴ :8989 ،ـ

 )88و احتجاج امام بر اهل کوفه (ر.ک :شعراني 213 :8937 ،ـ  ،)229همه بيانگر
شهادتطلبي و پاکنهادي و کمالخواهي آن امام است.
پاکنهادي قهرمانان اساطيري و تاریخي معموالً در روایتِ زیبایي ظاهري آنها نيز
تجلي ميیابد .سياوش پريزاد و زیباست (ر.ک :شميسا .)۴11 :8983 ،در ادب فارسي
گاه زیبارویان به چهرة سياوش تشبيه شدهاند (ر.ک :شکيبي ممتاز .)85 :8987 ،حتي در
داستان بيژن و منيژه نيز ،منيژه با دیدن چهرة همسرش ،او را به سياوش مانند ميکنند
(فاضلي و کنعاني .)8983 :37 :اوج وصف زیبایي در مجالس تعزیه ،در تعزیۀ حضرت
علياکبر است .بهویژه در موقع به ميدان آمدن فرزندِ امامِ عاشورا ،در همۀ نسخ تعزیه
براي وصف «اشبهالناس» به پيامبر؛ سخنسرایيها شده است و در وصف خط و خال و
عذار و چشم و ابرو و گيسوان و قامت او هر نسخهنویسي به حد شاعرانگي خود داد
سخن داده است (ر.ک :به فهرست نسخ در منابع) .نقلِ درویش در تصویر ـ که در
برخي از نسخ امام عاشورا آمده است ـ نيز حکایتِ جذب شدن پادشاه هند به تصویر
ملکوتي ،جذاب و زیبایي پيامبر(ص) و امام حسين(ع) است (ر.ک :نسخۀ خطي  .)9به هر
روي« ،امام حسين (ع) همانند سياوش ،آگاهانه در برابر مرگي ناخواسته و ظالمانه ،گردن
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فرودهایي در پهنۀ تاریخ و افسانه و اسطوره به خود دیده است (ر.ک :آیدنلو:8987 ،

بررسي تطبیقي داستانِ سیاوش و روايت مادرِ ___________________...محمد خداداد نوشآبادي و همکاران

.)77 :8937
 2ـ  .2تکرار شوندگي در بستر تاريخ
در شاهنامه شخصيت سياوش بهگونهاي در قهرمانان پيش و پس از خود تکرار ميشود.
«در سرگذشت کيومرث آمده است که بعد از مرگ او در کوه ،از بدنش آبي خارج و بر
زمين جاري ميشود و از آن ،دو درخت بهنام مشي و مشيانه بهوجود ميآید» (بازیگر،
 .)98 :893۴همانگونه که از خون سياوش نيز گياه سياوشان ميروید (طبري:8952 ،
 .)۴29مهرداد بهار و ميرجاللالدین کزازي بر این باورند که کنگدژ در اوستا نمونۀ
آسماني سياوش گرد است (بازیگر .)95 :893۴ ،سياوش در شاهنامه ميميرد؛ اما باز هم
ارتباطش با گياه ـ که نماد زندگي و تداوم است ـ از بين نميرود ... ،آن گياه را ميتوان
نمونه و نمادي از فرزند او کيخسرو دانست (شکيبي ممتاز )78 :8987 ،شخصيت امام
حسين

(ع)

نيز در بزرگان و اولياي پيش و پس از خود امتداد دارد ،امام برابر روایت

تعزیه از زمان آدم تا پيامبر خاتم حضور دارد (ر.ک :به نسخ تعزیۀ جام بال ،عالم ذر
و.)...
(ع)

جملۀ معروف کل یوم عاشورا و کل ارض کربال که منسوب به امام صادق

است و

بعضي علماي دیني نيز ذیل سخنان خود آوردهاند (ر.ک :شریعتي حسين ،وارث آدم:
۴3؛ امام خميني(ره) ،صحيفۀ امام 985 ،838 ،829 /81 ،۴۴5 /3 ،و 858 /87؛ مطهري،
مجموعۀ آثار ۴9۴ /9 ،بهنقل از سایت ویکي شيعه) ،بيانگر همين تکرارشوندگي در
بستر تاریخ است .خونخواهي و قيام براي انتقام خون ناحق ریختۀ مظلوم نيز به واسطۀ
همين تکرارشوندگي است .رستم پس از آگاهي از مرگ سياوش به خونخواهي سياوش
بر ميخيزد (داستان سياوش ،ب  .)2793در اولين جنگي که فرامرز در منزلگاه نخست
با ورازاد دارد ،ميگوید :او را به کينخواهي سياوش کشتم (همان .)273۴ ،در ادامۀ
همين جنگ نيز ،سرِ سرخه را نيز که به دست فرامرز اسير و به نزد رستم آورده ميشود
به مانند سياوش در تشتي از پيکر جدا ميکنند (ر.ک :داستان سياوش ،ب  27۴7ـ
.)2771
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مينهد تا خوبيها و ارزشهاي انساني را به منصۀ ظهور برساند» (قادرنژاد و همکاران،

سال  ،7شمـارة  ،28مهر و آبان _________________________8938دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

سياوش از مادري توراني و پدري ایراني است .کيخسرو فرزندش از پدر ایراني و
مادري تورانياند  .سهراب از پدري ایراني و مادري توراني است .امام حسين

(ع)

نيز

همسري ایراني دارد و شهربانو که مادر امام سجاد و در بيشتر نسخ تعزیۀ مادر
علياصغر است (ر.ک :نسخ تعزیه در منابع) ،ایراني است و در تعزیهاي به همين نام،
«شهربانو» از سوي ذوالجناح به ري آورده ميشود (ر.ک :نسخۀ خطي « .)7داستانهایي
این چناني که فرد نمایاني از دو سو ،نژاده داشته باشند ،نوعي پيوستگي جهاني را
ميرساند .این را ميرساند که انسانها و ملتها یکي هستند ،منتها به شاخههاي خوب
و بد تقسيم ميشوند» (اسالمي ندوشن.)898 :8988 ،
 2ـ  .2نيايش و شفاعت
وقتي سياوش را کشانکشان بهسوي قتلگاه ميبرند به درگاه خدا دعا ميکند که از
نسلش پسري پدید آید که به خونخواهي او برخيزد.
کردگار

که

سياوش

بناليد

با

یکي شاخ پيدا کن از تخم من

چو

اي

برتر

خورشيد

از

گردش

روزگار

بر

انجمن

تابنده

(داستان سياوش ،ب  2927و )2928

نيایش رکن هميشگي آغاز بيشتر تعزیهنامههاست و معموالً مجالس تعزیه با نيایش
اولياخوانان آغاز ميشود .در تعزیۀ امام ،عالوه بر آغاز کالم ،در گودي قتلگاه نيز امام
قبل از شهادت فرصتي ميخواهد تا به درگاه پروردگار ،آخرین نماز را اقامه کند .همين
ارتباط مداوم با پروردگار است که آنها را به گذشت و شفاعت رهنمون ميکند.
سياوش پس از گذر از آتش و اثبات بيگناهي ،کاوس را از مجازات سودابه بر حذر
ميدارد و شفيع او ميشود .در ادامۀ داستان ،وقتي پيران به چنگ گيو اسير ميشود،
کيخسرو و فرنگيس از کشتن او صرفنظر ميکنند و شفيع او ميشوند .امام نيز در
صحنۀ کربال با وجود اینکه ،حر راه را بر او بسته است ،توبۀ او را ميپذیرد و شفيعش
ميشود ،از صحنۀ کربال غيب ميشود و براي نجات سلطان قيس به هندوستان ميرود.
بهطور کلي شفيع شدن و شفاعت گناهکاران کليد واژة تعزیه است و حتي تماشاگران
تعزیه به این اميد ،به پاي مجالس تعزیه ميآیند.
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چهبسا آميختگي نژادي نيز از ویژگيهاي تکرارشوندگي و جهانشمولي قهرماناناند.

بررسي تطبیقي داستانِ سیاوش و روايت مادرِ ___________________...محمد خداداد نوشآبادي و همکاران

 2ـ  13ـ  .1عدد مقدس
در شاهنامه و تعزیه و همچنين ،در داستان سياوش و نسخۀ مجلس امام حسين(ع) عدد
سه ،از حيث تکرار ،مهمترین عدد است (ر.ک :خداداد نوشآبادي .)8937 :بهطور کلي
عدد سه را مهمترین عدد در مقياس بينالمللي نيز دانستهاند (ر.ک :شميل،79 :8931 ،
 39 ،88 ،75و  .)37در فرهنگ و آیينهاي باستاني ایرانيان نيز عدد سه جایگاه ویژهاي
دارد (ر.ک :محمودي 8۴3 :898۴ :ـ  .)872در داستان سياوش نيز این عدد به فراواني
ذکر ميشود :سه روز (ب  8327 ،712 ،771 ،758و  ،)218۴سه چيز ( ،)2۴8سه پيل
( ،)8289سه ماه ( ،)8۴88سه دست ( ،)8527سه نعلين ( ،)8523سه اسب (،2183
 ،)2973سه سوار ( 2971و  ،)9512سه دیگر ( 25۴1و  ،)9۴53سه فرسنگ (،)2837
هر سه ( 9۴82 ،92۴۴ ،9873و  )9۴8۴و سه جوشن ( .)9۴87در فراواني از مجالس
تعزیه ،عدد سه اهميت دارد :تير سوم (صالحيراد ،)981 :8983 ،سه امر (همان،)۴79 ،
سه کس (دریایي ،)235 ،سه دفعه (همان .)8۴5 ،در نسخۀ تعزیۀ امام حسين

(ع)

هم

وصيتها سه گانه است و هم سخن از سه واقعه بعد از شهادت امام است (ر.ک:
دریایي512 :8938 ،؛ صالحي راد 979 :8983 ،؛ نسخ خطي .)9 ،2 ،8
 2ـ  13ـ  .2سپيدجامگان
کفنپوشي نيز از رسوم رایج در دو داستان است .سياوش هنگام جنگ با توران کفن
ميپوشد.
سپه

کش

چو

رستم

گو

به یک دست خنجر به دیگر کفن

پيلتن

(داستان سياوش ،ب )758

سياوش به هنگام گذر از آتش نيز جامهاي سپيد به تن دارد« .جامۀ سپيد بر تن ،یعني
آمادة تسليم به ارادة آسماني» (اسالمي ندوشن .)8۴9 :8988 ،در نسخ تعزیه نيز تقریباً
(ع)

همۀ شهادتخوانها قبل از رفتن به ميدان ،کفن ميپوشند .در تعزیۀ امام حسين

نيز

این کفنپوشي و گفتوگو با کفن ،مرکز ثقل تعزیه براي استقبال از شهادت و
پاکباختگي در راه پروردگار است.
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 2ـ  .13نمادها و اشارات مشترک

سال  ،7شمـارة  ،28مهر و آبان _________________________8938دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

هر دو راوي ،از شخصيتِ قهرمان خود جانبداري ميکنند« .فردوسي سياوش را
دوست دارد ،مرگ او را سریعاً در چند بيت ميگوید؛ زیرا احتماالً دچار احساسات شده
است ...دیگر از قرائن جهت گرفتن فردوسي این است که گرسيوز را بد نشان ميخواند
(شميسا.)895 :8937 ،
به گرسيوز بد

نشان،

که او را به کوي آورید از نهفت

شاه گفت

(داستان سياوش ،ب )۴985

نسخهنویسان تعزیه ،همه جانبه ،جانبدارِ اولياخوانان هستند .از انتخاب نوع لباس تا
نوع اسب یا نوع خوانش تا توصيفات و تعابير شعري ،همه از شقاوت اشقيا و مظلوميت
و معنویت اوليا حکایت دارند.
 .2نتيجه
سرگذشت رازآلود قهرمانان اساطيري بهدليل باورهاي پنهان در ناخودآگاه ذهني انسانها
در طول تاریخ ،در زندگي قهرمانان تاریخي و بهویژه بزرگان مذهبي ،تجلي دوباره
ميیابد و در جايجايِ جهان ،این تأثيرپذیري را در شکلهاي مختلف ميتوان دید .این
پيوند تاریخ و اسطوره به شخصيت قهرمانان جنب ،ازلي ،ابدي ميدهد و در بستر تکرار
شوندة تاریخ ميتوان باورپذیري و همذاتپنداري قهرمانان را مضاعف ساخت .سياوش
ـ داستانِ داستانهاي شاهنامه ـ بهعنوان روایت یکي از پاکنهادترین اسوههاي
(ع)

اساطيري ،پس از اسالم ،جاي و جایگاه خود را به واقعيت تاریخي امام حسين

-

سومين امام شيعيان  -سپرد و روایتهایي که در گذر تاریخي ،ذهن جامعه ،بين این دو
شخصيت ،بهویژه در قالب باورهاي عاميانه ،جاري ساخت در فراوان جايها ،تاریخ و
اسطوره بههم پيوند ميخورد و هماننديها و پيوندهایي بين این دو قهرمان برقرار
ميکند و این بستگيها و وابستگيها در زمينههاي مختلفي ،ازجمله تولد رازناک و مادر
آسماني ،ازلي بودن ،کنشها و واکنش طبيعت ،پيشگویي و آگاهي از سرنوشت ،حضور
فرا زمينيها ،مرکب و ادوات ویژه ،پاکنهادي ،شهادتطلبي و اخالقمحوري ،تکرار
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 2ـ  13ـ  .3جانبداري راوي

بررسي تطبیقي داستانِ سیاوش و روايت مادرِ ___________________...محمد خداداد نوشآبادي و همکاران

امتداد دارد.
منابع
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(ع)
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شوندگي در بستر تاریخ ،نصيحت و نيایش ،نمادها و اشارات مشترک و  ...استمرار و

سال  ،7شمـارة  ،28مهر و آبان _________________________8938دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه
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-جعفري ،ناهيد (« .)8987شکوه سياوش در آیينۀ عرفان» .ادبيات و اسطورهشناختي .د  .۴ش

بررسي تطبیقي داستانِ سیاوش و روايت مادرِ ___________________...محمد خداداد نوشآبادي و همکاران
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رودي)» .پژوهش زبان و ادبيات فارسي .ش  .۴3صص  78ـ .3۴

قنبري ننيز ،مرید ( .)893۴هفده مجلس شبيهخواني .تهران :اطالعات.-کاظمي ،سمانه ( .)8987ميرعزا کاشاني در قلمرو تعزیه .تهران :سورة مهر.
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-غروي نائيني ،نهله و ابوالفضل چتري بيدگلي (« .)8983گذري بر اسرار تولد حضرت فاطمه
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Abstract
Rituals and arts, Iranian beliefs and traditions, and therefore the role
and status of the ancient and innocent heroes of this land bring about
diverse events in the rituals, myths and symbols of the Iranian Shiites,
especially in Ashurā culture. The traces of these contents and thoughts
can be found in many religious traditions. In this sense, the Ta'zieh
manuscript is even more widespread because of its reputation among
the general public. This article has attempted to show the impact of
Siāvash's story on Ta'zieh version of Imam Hussein. Therefore the
purpose of this research is through summarizing the two stories and
their characteristics, to examine their similarities and their links with
the mysterious birth of a celestial mother, their eternal aspect, their
actions and reactions of nature to these heroes, their prediction and
awareness of their destiny, their presence of supernatural, equipment,
martyrdom, repetition of history, worship and protection, as well as
common symbols and references. This research attempts to answer the
question of how, in addition to tell a historical fact, it would be
possible to combine the myths of mythical heroes with religious
leaders in order to make the character more credible and even more
praiseworthy.
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