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 مقدمه -1

-رود. محاوریهای شاهنامۀ فردوسی ب  شمار میداستان سیاوش یکی از تأثیرگذارترین داستان

ترین شخصیت داستان سیاوش، خود سیاوش ب  ننوان شخصیتی مثبت، بدون ننک  خاود بخواهاد، 

قرار گرفت  است. ه  ساوداب   -سوداب ، گرسیوز و افراسیاب -های منفی داستانا شخصیتدر تضاد ب

هایی دارند. یکای های داستان سیاوش در ادبیات ملل نمون و ه  سیاوش و برخی دیگر از شخصیت

« رامایاناا»هاای مشااب  داساتان سایاوش را در نن یافات داساتان تاوان شخصایتاز نثاری ک  می

(Ramayanaا ) .رام  یکی از مظاهر ویشنو و راماین  ب  »ست. رامایانا ،کتاب حماسی هندوان است

اولین منظوم  ب  زبان سانسکریت و باال  »(. این کتاب 91: 1385)قرایی، « معنی داستان رام  است

چااارم ؛ یعنی حادود یا (Muniapan & Sapathy, 2010: 647)« شودبیت می 24000بر 

(. 47و  46: 1385( ک  ردهزار بیت اسات حجا  دارد )شااتوک، Maha Bharata« )ماابااراتا»

( و Ram« )رام»( است ک  در زمان Valmiki« )والمیکی»شانر این حماسۀ مقدس شخصی ب  نام 

(. باتارین نساخۀ ایان کتااب توسا  8: 1379کارده اسات )والمیکای، ( زندگی میSita« )سیتا»

-های دیگر محبوبت  و تا ب  حال از میان نسخ ( نگارش یافGoswami Tulsidas« )تلسیداس»

(. هساتۀ مرکازی داساتان را تعاار  Balapure and etc, 1986: 76ترین نسخ  بوده اسات )

 & Jacobاسات )میان نیروهای خیر و شر ساخت  است و در این میان خوبی بر بدی پیاروز شاده

Krishna, 2003: 201« .)نۀ ارلی ننجا را شکست دادند و هنگامی ک  نریاییان ب  هند رفتند سک

« بیشتر ننان را از نواحی شمال ب  جنوب راندند و ب  تدریج بار قسامت انظا  هناد اساتیت یافتناد

(؛ در واقا  رامایاناا سرگذشات نفاو  2: 1367 -مقدمۀ جتلی نائینی بر گزیدة ریاگ ودا -)ریگ ودا

 (.107: 1354شمال هند بر جنوب نن است )سن، 

 

 لهبیان مسأ -1-1

المللی است. پژوهشگر ادبیات تطبیقی مانند کسی اسات تاریخ رواب  ادبی بین»ادبیات تطبیقی 

نشیند تا تمام دادوستدهای فکری و فرهنگی میان دو یاا ک  در سرحد قلمرو زبان ملی ب  کمین می

(. ایان 224: 1389با  نقال از نظاری مانظ ،  5: 1956)گویارد، « چند ملت را ثبت و بررسی کند

شادیدا  تحات »مکتب فرانسوی ک   -1های نلوم انسانی شامل دو مکتب نمده است: رشت  از دانش

تأثیر فلسفۀ پوزیتیویستی و نگرش تاریخی سدة نوزده  است و بر ارائۀ شاواهد و اساناد تااریخی و 

نلمی تأکید دارد. ب  نبارت دیگر، اساس نظری این مکتب بار دو گارایش تاایخی و نلمای مبتنای 

در واکنش با  »مکتب نمریکایی ک   -2(. 224: 1389: ب  نقل از نظری منظ ، 1999)نبود،  «است

واساطۀ مکتب فرانسوی، پ  از جنگ جاانی دوم ب  وجود نمد. روش این مکتب نقد مستقی  و بای

« زمیناۀ تااریخی ننااا، بارختف مکتاب فرانساوی باودادبیات، بدون تکی  بر نثار ادبی خاص و پ 

هاای مشاترک توانی  ب  بررسای اساطوره(. با تکی  بر مکتب فرانسوی می62: 1388، )شرکت مقدم
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های هند و ایران مشترک هستند؛ از جملۀ ننااا های اسطورهبین ملل بپردازی . بسیاری از شخصیت

توان ب  موارد زیر اشاره کرد: میتره سانسکریت و میتره اوساتا با  معنای خادای نفتااب، اینادره می

( اوستا )ب  معنی پسار Yayma( سانسکریت با ییم  )Yamaد در هر دو فرهنگ(، یم  ))خدای رن

( در ودا با اهورا در اوساتا شاباهت وااگاانی و معناایی دارناد )معاین، Varonaخورشید( و وارون  )

و  -کتاب مقادس زرتشات -(. اشتراکات در میان اوستا78: 1388ب  نقل از امامی،  55 -54: 1338

-دارد دو قوم هندو و ایرانای مایقدر زیاد است ک  معلوم مینن -کتاب مقدس هندوان -متون وداها

(. در 87: 1388و اماامی،  119: 1385های دور قوم واحدی بوده باشاند )گایمن، بایست در گذشت 

هاای دو این میان، دو داستان سیاوش در شاهنام  و رامایانا نیز بسیار ب  ه  شباهت دارند. شاباهت

هاا انجاام سااختن ایان شاباهتهایی نیز برای روشنای است ک  تا ب  حال پژوهشب  گون  داستان

(. 1393جااانتی ، حساینی و خلیلایو شایخ 1389جلیلیاان، است )نظیر: خجست  و حسانیگرفت 

زیستی دو قوم بزرگ هناد تواند حکایت از ه های دو داستان رامایانا و سیاوش میشباهت شخصیت

شادة سایاوش در  افساانۀ ایازدی و انساانی»است: طور ک  باار گفت شت  باشد و یا همانو ایرانی دا

(. از جملا  450: 1381« )اساتایران و راماین  در هند از اقوام کشااورز باومی با  وام گرفتا  شاده

های مشاب  دو داستان، رام و سیاوش، سوداب  و کیکئی، کاووس و راج  جسرت، افراسایاب شخصیت

ها و کارکردهای نناا را های این شخصیتو... هستند. در این پژوهش خواهی  کوشید شباهتو راون 

 مورد کندوکاو قرار دهی .

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-2

های فراوان دو داستان سیاوش و رامایانا، تحقیقااتی از ایان دسات با توج  ب  ارفناکی و شباهت

ن برخی مشترکات فرهنگای دو قاوم هنادو و ایرانای ما ثر تواند در فا  دو داستان و نیز در یافتمی

 واق  شود. 

 

 پیشینۀ تحقیق  -1-3

است. این موضوع بیانگر نماق ایان داساتان در دربارة داستان سیاوش نثار متعددی نوشت  شده

بری  کا  ررفا  نثاری را نام میکنی  و شاهنام  است. با این حال از  کر بسیاری از نناا خودداری می

شناسای از رمزگشاایی اساطوره»بسیار نزدیا  با  موضاوع پاژوهش ماا هساتند: نویساندة مقالاۀ 

هاای نتاش را ( با تعبیری اسطوره1389)اتونی، « های زردشتیناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره

است و فرّه از جن  نتش نماد اهورامزدا دانست  است و معتقد است چون سیاوش پادشاهی فرهمند 

ساخت الااۀ تحلیل داستان سیاوش بر بنیاد ارف»سوزاند. در مقالۀ است بنابراین نتش، نتش را نمی

اسات تاأثیر اساطورة الااۀ ( کوشش شاده1389جلیلیان، )خجست  و حسنی« باروری و ایزد گیاهی

نا نمایاناده شاود. در مقالاۀ باروری و ایزد گیاهی شایدشونده در پیدایش دو داستان سیاوش و رامایا
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ناژاد، )دماوندی و فراشااهی« ودمن مقایسۀ داستان سیاوش در شاهنام  با داستان شیر و گاو کلیل »

ودمن  با ه  کلیل « شیر و گاوِ»های دو داستان سیاوش و است رفتار شخصیتشده  ( کوشش1390

( با  بررسای 1392نحاوی و امینای، « )سیاوش و سوداب »تطبیق و مقایس  شود. نویسندگان مقالۀ 

تحلیال سااختار داساتان »اند. مقالۀ موارد مشاب  نشق نامادری و ناپسری در ادبیات جاان پرداخت 

( نیاز سااختار سا  1393حسینی و خلیلی، )شیخ« سیاوش و دو داستان رامچندر و سلدنوا در هند

 است. رد بررسی قرار دادهمو« گرینتسر»داستان مذکور را بر اساس نظریۀ ساختارشناسانۀ 

 

 روش تحقیق -1-4

بررسای در حاوزة تأثیرگاذاری و تأثیرپاذیری ادبای »در روش مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی 

(. 61: 1388)شارکت مقادم، « گیرد؛ البت  ب  شرط داشتن دالیل متقن و مستند تاریخیرورت می

واسطۀ ادبیات، بدون قد مستقی  و بیروش بررسی نثار، ن»بر اساس مکتب نمریکایی ادبیات تطبیقی 

تحلیل داساتان سایاوش »(. مقالۀ 62)همان: « زمینۀ تاریخی نناا بودتکی  بر نثار ادبی خاص و پ 

( بار پایاۀ روش 1389جلیلیاان، )خجست  و حسنی« ساخت الاۀ باروری و ایزد گیاهیبر بنیاد ارف

انا را اثبات کند. ما نیز با قبول منشأ واحاد است منشأ واحد داستان سیاوش و رامایفرانسوی کوشیده

های مشاب  دو داستان را مقایسا  و کوشی  شخصیتدو داستان مذکور، با روش مکتب نمریکایی می

تطبیق دهی . بنابراین روش ما در ایان تحقیاق، تلفیقای از روش دو مکتاب فرانساوی و نمریکاایی 

مشترک دو قوم هند و ایرانی و با مطالعۀ دقیاق دو  ادبیات تطبیقی خواهد بود. ما با تکی  بر پیشینۀ

هاای دو داساتان، با  بررسای هاای شخصایتبارداری از شاباهتداستان سیاوش و رامایانا و فایش

ها در هار دو های مشاب  و تحلیل شباهتبندی شخصیتپرداخت. سپ  با طبق ها خواهی شخصیت

 کوشید نناا را تطبیق دهی .داستان خواهی 

 

 ثبح -2

 خالصۀ داستان سیاوش -1 -2

طوس و گیو ک  برای شکار ب  نزدی  مرز توران رفت  بودند دختری را در نن حوالی یافتند و بار 

سر نن درگیر شدند و برای حل مناقش  ب  نزد کاووس نمدند. کااووس دختار را پساندید و او را با  

او را سیاوش نامیدناد. رسات ،  همسری برگزید. نن دختر پ  از مدتی نبستن شد و پسری زایید ک 

سیاوش را برای نموختن فنون پالوانی ب  سیستان برد. هنگامی ک  سایاوش بازرگ شاد با  درباار 

تا سایاوش را دیاد با  او دل باخات؛ بناابراین سایاوش را با   -همسر کاووس -کاووس نمد. سوداب 

ساتۀ ساوداب  تان ناداد. شبستان خویش فراخواند و از او خواهشی غیراختقی کرد. سیاوش با  خوا

سوداب  او را در نزد کاووس متا  ساخت ک  خیانت کرده است. سیاوش برای اثبات بیگناهی خود ب  

درون نتش رفت و سربلند بیرون نمد. پ  از مدتی افراسیاب ب  ایاران یاورش نورد. سایاوش بارای 
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ر پای خاوابی کا  دیاد های سوداب  دور باشد ب  جنگ افراسیاب رفات. افراسایاب دننک  از دسیس 

هایی برای نشتی ب  نزد سیاوش فرستاد و تقاضای نشتی کرد. کاووس ب  نشتی رضایت نداد گروگان

ها را نزاد کارد و باا ها داد. سیاوش ک  از این موضوع ناراحت بود گروگانو دستور ب  کشتن گروگان

 -و فارنگی  -دختار پیاران –دنوت افراسیاب ب  خاک توران پناه برد. سیاوش در ننجاا باا جریاره 

دا را در ختن بناا ناااد. گرسایوز کا  بارای دیادار ازدواج کرد. سیاوش شار گنگ -دختر افرسیاب

هاای سایاوش گفات و سیاوش رفت  بود ب  او رش  برد و در نازد افراسایاب تاا توانسات از توطئا 

نمردان  ب  قتال رسااند افراسیاب را ب  کشتن سیاوش برانگیخت. سرانجام افراسیاب سیاوش را ناجوا

 : جلد سوم(.1386)فردوسی، 

 

 خالصۀ داستان رامایانا -2-2

راجا  جسارت  ک  است ایدوره نن و شودطتیی ارائ  می نصر ی  تصویری از حماس ، نغاز در

(Dasa Ratha،) اجودهیا»پایتختش  از( »A- Vadhya ،) اوده»قلمرو  بر( »Awadh سالطنت )

( بر Janaka« )راج  جن »ک   بود «ویدیا » نام ب  دیگری پادشاهی کتممل ننجا نزدی  .کندمی

 بیارون از نن نام سایتا ب  زیبایی دختر زمین، ب  جن  خیش برخورد روزی از کرد.می سلطنت نن

خواساتگارانش  بارای جنا  بفرساتند؛ بخات خاناۀ با  را سیتا بایستمی ک  نگذشت دیری جاید.

 او ننِ از ناروس بشاکند، مااادیوجی را  کمان بتواند ک  هر ک  ورتر این ب  ترتیب داد؛ ایمسابق 

رام با سایتا ازدواج  رام ه  ب  مسابق  نمد و توانست کمان را خ  دهد و بشکند. بنابراین .بود خواهد

 باشات ایان با  (،Kaikeyi« )کیکئی» ب  موسوم دوم جسرت، همسر شکل ب  ابلی  کرد. ناگاان

 بود ک  هر چ  او بگوید راج  انجام دهاد.ت روزگاری ب  کیکئی قول دادهراج  جسر .نادمی پا ندن

با ناخوشایندی  جسرت کند. تبعید قلمرو نن از سال 14 مدت را رام ک  خواهدجسرت می از اینرو، از

ساازند و می ایکلب  رودی برود. نناا کنار رام با ک  کندمی نیز پافشاری کند. سیتاب  قولش نمل می

 ناشقش و بیندمی را خواهر راون، رام ،شورپانکاا تا اینک  دهند.وفق می جنگل در زندگی با را خود

برباید. راون سیتا را ب  دای  را سیتا ک  انگیزدبرمی را و راون شودمی رام دلگیر پاکدامنی از شود؛می

 ساپاه شاود. رام ها بفریبد؛ ولی موفق نمی را او ک  کوشدمی یاوه ب  برد و( میLanka« )لنکا»در 

 و رهاندمی را شکند. سیتافرومی نبردی در را او و تازدمی راون قلمرو ب  و نرایدگرانی از میمونان می

گردد. رام برای رفا  شاایعاتی بازمی اجودهیا ب  سیتا با استب  سرنمده تبعیدش روزگار چون سپ 

خواهد از میان نتاش بگاذرد. سایتا سیتا می است ازک  دربارة ناپاکی سیتا در میان مردم بروز یافت 

هاای نید؛ لیکن غرور رام ب  خااطر برخای دیگار از بادگمانیوار( از نتش سربلند بیرون می)سیاوش

زاید. پا  از شود سیتا را ک  نبستن است ب  جنگل بفرستد. سیتا در ننجا دو پسر میمردم بانث می

 والمیکی ک  را ایحماس  دلشکست  رام محضر در گرد،هدور خنیاگران ننوان ب  پسر، دو این ها،سال

 او از و فرستدمی سیتا ب  پیامی و شناسدمی را پسرانش راما .خوانندمی ساخت  بود سیتا از خاطرات
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بست   او ب  تامتی چنان ک  شوهر، بدگمانی نن از دلشکست  سیتا، برگردد. اما کند ک می درخواست

 انادوه و تنااایی در بسایار هاایساال رام شاود.مای ناپدید مادرش بود، روزگاری ک  خاک، در بود،

 (. 644 -642/ 1: 1384رود )دورانت، کند؛ سپ  او نیز ب  نسمان میمی سلطنت

 

 سیاوش و رام -3 -2

اند. هر دو شخصیت این دو شخصیت ب  رورتی متین و وارست  در شاهنام  و رامایانا ظاور یافت 

هایی نارفگونا  در هار دو داساتان باازی ند دنیا هیچ ارزشی ندارد؛ بنابراین نقشاند بگویگویی نمده

 اند. این دو چند ویژگی مشترک دارند ک  در ادام  ب  نناا خواهی  پرداخت:کرده

 

 وفاداری به پدر  -1 -3 -2

-افرادی ک  ب  ایان روش رفتاار مای»سیاوش و رام رفتاری مبتنی بر احساسات و شاود دارند. 

-سیاوش بسیار با  پادر وفاادار باوده (.55 -54: 1385)بگلی، « ها هستندند بیشتر نگران ارزشکن

-مداری و وفای با  پادر خیانات نکاردهاست. او خود را در ورطۀ نزمایش دیده؛ ولی ب  خاطر اختق

« طلب است ک  حاضر نیست سر مویی از مبادی اختقای سارپیچی کنادسیاوش ی  کمال»است. 

پذیرفتن نشاق ساوداب ، شکساتن ناادی اسات کا  »(. از نظر سیاوش 105: 1388ق، مطل)خالقی

گردانادن از مردانگای و داناایی وفاایی و رویناگفت  میان پدر و فرزند بست  شده و شکستن نن بای

(. سوداب  با دیدن سیاوش ب  نشقی ممنوع مبتت شد؛ بنابراین شخصی 51: 1351)مسکوب، « است

-از سیاوش ب  شبستان فرستاد؛ ولی سیاوش ک  گویی از چنین جاهاایی مای را پناانی برای دنوت

 ترسید و یا شاید هدف سوداب  را حدس زده بود ب  او پاسخ منفی داد.

 شبساتان نای ماردگفاتبدو

 

 مجوی  ک  با بناد و دساتان نای  

 (14/ 3: 1386)فردوسی،        

فت و از او خواست سیاوش را ب  شبستان سوداب ، با نن هدف شومی ک  داشت، ب  نزد کاووس ر

رو بفرستد تا خواهرانش را ببیند. اگر چ  سیاوش ابتدا نپذیرفت، ولی چون با پافشاری کااووس روبا 

نور خاود را مطار  شد ب  شبستان رفت. سوداب  ب  دنبال هدف پلید خویش بود و درخواسات شارم

 وداب  سرباززد.کرد؛ ولی سیاوش ک  ب  پدر وفادار بود از درخواست س

ای توانست این را باانا است. رام پسر بزرگ بود و میرام نیز بسیار برای پدرش ارزش قائل شده

طور ک  جسرت وفاای با  نااد داشات ، رام نیاز با  او احتارام قرار دهد تا جانشین پدر شود. همان

ت مخالفات کناد. زماانی اساست با پیمانی ک  پدر بست است. رام با رفتن ب  جنگل نخواست گذاشت 

ک  برادرش ب  نزد رام رفت تا او را از جنگل بیاورد و راضی کند ک  پادشاه هند شود باز ها  راضای 

بینی  ک  در طول رو شد، ولی میهای بسیاری روب نشد ک  پیمان پدر را بشکند. او با ننک  با سختی
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ان پدر ماند؛ ب  طاوری کا  در طای ها هرگز دم از شکایت نزد و همچنان خشنود ب  پیماین سختی

از هماۀ  ها حتی حاضر نشد از سرزمین پدری کم  بگیرد و از نن یادی با  میاان نورد.این سختی

تواناد ورزیش دشمنی نورزید و ایان موضاوع مایایناا ک  بگذری  رام هرگز با کیکئی ب  خاطر کین 

 شد.دلیلی استوار بر احترام خاص رام برای پدر و بستگان پدر با

 

 گرفتن پادشاهیدنیاگریزی و نادیده -2-3-2

رسید نادیاده گرفات. رام نیاز سیاوش با رفتن ب  توران، پادشاهی را ک  پ  از کاووس ب  او می

نیاد مااجرا را از کیکئای است. او هنگامی ک  پدر را دید ک  غمگین ب  نظر مای دارای چنین ویژگی

تواناد روی شاما نمای  جنگل فرستادن؛ از متحظ ، روب خواهد باو گفت: راج  شما را می»پرسید. 

(؛ ولی راج  برخاست و این ساخن کیکئای 179: 1379)والمیکی، « استگفت. از این بیاوش افتاده

زندگانی و سلطنت دنیاا »خواست با زور سلطنت را از او بگیرد. رام ب  پدر گفت: را انکارکرد و از رام 

)هماان(. رام در نمال نیاز سالطنت را نادیاده « عال قبیح توان شادثباتی ندارد ک  مصدر چنین اف

هاای خاویش را از پاا گرفت. نن هنگام ک  بارت برای واگذاری پادشاهی ب  نزد او رفات رام کفاش

ارزش اسات. در هار دو ها بارای  بایدرنورد و ب  او داد. ب  این معنا ک  پادشاهی ب  مانند این کفش

گاهی ب  جای ننک  قارمان را ستایش کنی  »های معصومی هستند. تداستان، سیاوش و رام شخصی

« انادباید ب  حال او دل بسوزانی . تعداد زیادی از نناا نیازهای خود را ب  خاطر دیگران قربانی کارده

 (.203: 1377)کمبل، 

   

 گیریروحیۀ مصالحه و آسان -3 -3 -2

-باشد، بر زبان نمایطلبی داشت و فزونسیاوش در سرتاسر داستان ی  سخن ک  نشان از غرور 

دانسات (. او با ننک  مای1369گیرد )راشد محصل، نورد و مار و نرمی او دوست و دشمن را دربرمی

سوداب  هدف شومی درسردارد مسیر نشتی را در پیش گرفت. سیاوش ب  سوداب  گفات کا  دوسات 

رساید زمیناۀ سود نن ب  هر دو طارف مایدارد دخترش را ب  زنی بگیرد تا شاید با این کار ک  البد 

 دشمنی را از بین ببرد: 

 همااان باا  کاا  بااا او باا واز ناارم

 سیاوش ازان پ  بسوداب  گفات

 کنون دخترت ب  ک  باشد مارا

 

 ساخن گاوی  و دارماش چارب و گاارم 

 ک  اندر جاان خود ترا کیست جفات...

 نشااااید بجاااز او کااا  باشاااد مااارا

 (23/ 3: 1386)فردوسی،               

همچنین پ  از ننک  سیاوش سربلند از میان نتش گذشت و رسوایی سوداب  برای هما  نشاکار 

 شد، کاووس تصمی  گرفت ک  سوداب  را بکشد؛ ولی سیاوش مان  از قتل او شد.
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 سیاوش چنین گفت باا شااریار

 بمن بخش سوداب  را زیان گنااه

 

 ک  دلرا بادین کاار رنجا  مادار 

 هپااذیرد مگاار پنااد و نیااد باارا

 (38/ 3)همان:                     

همچنین هنگامی ک  افراسیاب تصمی  ب  نشتی گرفت سیاوش با ماربانی باا او برخاورد کارد؛  

اسات. هنگاامی کا  گرسایوز باا هادایایی با  گویی افراسیاب هرگز در گذشت  کار بدی انجام نداده

 : اردوگاه و چادر سیاوش نمد سیاوش او را با روی باز پذیرفت

 ساایاوش ورا دیااد باار پااای خاساات

 سااایاوش بنشااااندش زیااار تخااات

 

 بخندیااد و بساایار پااوزش بخواساات... 

 از افراساااایابش بپرسااااید سااااخت

 (55/ 3)همان:                             

سال تبعیدش  14توانست پ  از ننک  رام نیز با ننک  در نزد پدر و برادرانش قدرتی داشت و می

د کیکئی را ب  سزای نملش برساند، ولی این کار را نکارد. رام با  طاور کلای ب  جنگل ب  پایان رسی

از زندگی راضی بوده و »کند. او رسد ک  حتی با دشمنان با مدارا رفتار میشخصیتی نرام ب  نظر می

است؛ بنابراین بسیاری از تعارضات درونی است و با مردم ماربان بودهقدرت و شارت را نادیده گرفت 

همچناین رام در  .(Jocob & Krishna, 2003: 201)« توان ب  شایوة او حال کاردرا می انسان

 ( ک  یکی از برهمنان بود با ماربانی برخورد کرد. Parasuramaبرابر پرسرام )

« لکشامن»سری رامچندر دیدند ک  غضب پرسارام مثال نتاش ساوزان اسات و جاواب تناد »

(Lakshmana در او حک  روغن دارد. خود برخاستند. لکشمن را اشارت با  نشساتن کردناد. باا )

ای ماربان دل! تقصیرات لکشمن را نفو کن و بر او ماربان شاو! »زبانی ب  پرسرام گفتند ک : شیرین

ادبی کرده. برای خاطر من از گناه او درگذر. ضابطۀ قادی  اسات او قدر بزرگواریت را ندانست  ک  بی

گیرند... باری از سخنان متی  ساری طفتن از نادانی گناه کنند، مادران و پدران بر او خش  نمیاگر 

 .(140: 1379والمیکی، )« ای سرد شد و دل تسکین یافترامچندر، پرسرام پاره

« انگاد»( و Hanuman« )هنوماان»و نیز در برابر راون کوشید ک  با فرستادن سفیرانی مانند 

(Angedبدون در ) :(.331و  293گیری سیتا را بازستاند، ولی موفق نشد )همان 

  

 از دشمن نیرنگباز دوری جستن، ولی در دام دیگری افتادن -4 -3 -2

سیاوش برای ننک  از نیرنگبازی سوداب  ب  دور باشد ب  توران پنااه بارد؛ ولای در تاوران با  دام 

ساازتر از ساوداب  باود. او بادون ننکا  یرنگنیرنگبازی دشمنی خونخوارتر از سوداب  افتاد. گرسیوز ن

کشیدن برای نابود ساختن او بود؛ حال ننک  سیاوش با  چناین دشامن سیاوش بداند در حال نقش 

بود ب  راحتی سایاوش های او را خوردهگریبود. افراسیاب ه  ک  فریب توطئ خطرناکی انتماد کرده

 را نابود ساخت.

برای ننک  از نیرنگبازی کیکئی ب  دور باشد از دربار با  جنگال  رام نیز ب  همراه سیتا و لکشمن
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هاای فراوانای را رفت؛ ولی در ننجا راون با فریبکااری سایتا را دزدیاد و رام بارای نجاات او ساختی

 متحمل شد.  

 

 باوریسرنوشت -5 -3 -2

تغییار  بینی نیندة سیاوش و نیز تتش نکردن سایاوش بارایانتقاد ب  احکام نجومی برای پیش

هایش در نزد پیاران ویسا  مشاخ  سرنوشت از این جمل  است. سیاوش همچنان ک  در پیشگویی

 رود. دانست ک  ب  سفری غیرقابل بازگشت میاست می

 ماان نگاااهی از فاارّ یاازدان دهاا 

 بگااوی  تاااو را بودنیااااا درسااات

 فاااراوان بااادین نگاااذرد روزگاااار 

 شااوم زار ماان کشاات  باار بیگناااه

 بخاات بااد   ز گفتااار باادخواه و از

 ز کشااات  شاااود زنااادگانی دام

 پاار از رنااج گااردد سراساار زمااین

 

 هااا  از راز چااار  بلناااد نگاااا  

 ز ایااوان و کااا  اناادر نیاا  نخساات

 کاا  باار دساات بیااداردل شاااریار

 کساای دیگاار نرایااد ایاان تاااج و گاااه

 چنااین بیگناا  باار ساارم بااد رسااد

 برنشااوبد ایااران و تااوران باا  هاا 

 دو کشور شود پر ز شمشیر و کاین...

 (109/ 3: 1386)فردوسی،            

خواهاد با  اجودهیاا است؛ نن هنگام کا  باارت از او مایرام نیز بسیار اهل جبر سرنوشت بوده

 (.218: 1379داند )والمیکی، برگردد او ماندن در جنگل را سرنوشت خود می

 

 سودابه و کیکئی -4 -2

افکنی داساتان امادری رام است. گرهاز نظر ساختار داستانی، سوداب  نامادری سیاوش و کیکئی ن

افکنای داساتان رامایاناا باا های او در برابر سایاوش و گارهسیاوش با نشق ورزیدن سوداب  و نیرنگ

دانناد کا  در گردد. برخی از پژوهندگان سوداب  را نمااد جاای/ جایکاا ماینیرنگ کیکئی نغاز می

-(. ما 215و  185: 1380ست )دوستخواه، نشوبی ااوستا، دختر اهریمن و نماد پتیارگی و نفرینش

تاوان مظاار ترین ویژگی مشترک سوداب  و کیکئی، نیرنگبازی و حسادت است؛ بنابراین نناا را مای

اهریمن دانست. نن دو با تأثیر گذاشتن بر شوهرانشان تصمی  ب  فاریفتن ننااا گرفتناد. ساوداب  باا 

است کوشید سیاوش را نابود سازد. ولی باا کردهوانمودکردن ب  اینک  سیاوش ب  او و کاووس خیانت 

تارین نماینادة ساوداب  بازرگ»سال  گذشتن سیاوش از میان نتش نقشۀ وی با شکست مواج  شد. 

پسندی شاهوار خاود فریفتاری زنان  است و شاه کاووس بر اثر نفو  او ه  پسر و ه  باروزی و مردم

ی نیاز باا پیماانی کا  زماانی از راجا  جسارت (. کیکئ125: 1371)کویاجی، « دهدرا از دست می

بود تتش کرد با تبعید رام او را برای همیش  از دربار دور سازد. با نیرنگی ک  او ب  کاار بسات گرفت 

 رام از دربار دور شد و جسرت ب  خاطر دوری فرزند از دنیا رفت.  
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را ندارند، اگر تاب تحمل پیشرفت دیگران »های حسود کیکئی شخصیتی حسود است. شخصیت

« کوشند وی را در نازد دیگاران حقیار کنناداست میمتوج  شوند کسی از نشنایان نناا رشد کرده

خواست رام با لباس گدایان ب  جنگل برود تاا هما  همچنان ک  کیکئی می (؛82: 1382)سانتچی، 

یاوش ساربلند از سااو را ببینند و تحقیر شود. سوداب  نیز چنین شخصیتی دارد. او هنگامی ک  دید 

 نتش بیرون نمد دچار واپسروی شد؛ ب  طوری ک  

 کند  سوداب   از خش  ماوی همی

 

 خساات رویریخاات نب  و هماایهماای 

 (36/ 3: 1386)فردوسی،                

این موضوع حکایت از ناکامی و حسادت او نسبت ب  سایاوش دارد. ها  سایاوش و ها  رام با  

ی دچار زیان و دوری از وطن شدند. سوداب  و کیکئی رفتاری مبتنای بار خاطر انمال این دو نامادر

این گروه از افراد رفتار خود را بر اساس اینک  چ  چیزی درست احساس »حواس و احساسات دارند. 

(. 55 -54: 1385)بگلای، « دهند ن  اینک  چ  چیازی منطقای یاا حقیقای اساتشود انجام میمی

اناد. کیکئای با  خااطر اری تصمی  ب  تعار  با رام و سیاوش گرفتا کیکئی و سوداب  با چنین رفت

حسادتش ب  رام تصمی  ب  راندن او از دربار گرفت. سوداب  باا هواپرساتی و در پای نن ناکاامی، با  

 دشمنی با سیاوش پرداخت و با نیرنگبازی کوشید او را شکست دهد.

 

 کاووس و راجه جسرت -5 -2

اند. کاووس در اینک  ساوداب  را و فرزند دچار تنش درونی شدهکاووس و جسرت در گزینش زن 

 است:بکشد یا ن  چنین با خود اندیشیده

 ب  دل گفت ک  این را با  شمشایر تیاز 

 ز هاماااوران ز نن پاا  اندیشاا  کاارد  

 و دیگااار بدانگااا  کااا  در بناااد باااود

 پرساااتار، ساااوداب  ب اااد روز و شاااب  

 س  دیگر ک  ی  دل، پر از ماار داشات

 کاا  از او کودکااان داشاات خاارد چاااارم

 

 ببایاااد کناااون گاااردنش ریزریااااز 

 کااا  نشاااوب خیااازد پااارنواز و درد

 باار او ناا  خااویش و ناا  پیونااد بااود

 کاا  پیچیااد از نن درد و نگشاااد لااب

 ببایساات ز او هاار بااد اناادر گذاشاات

 غاا  خ اارد را، خااوار نتااوان شاامرد

 (28/ 3: 1386)فردوسی،                

وس گفتند ک  باید یکی از دو نفر را نزمایش کناد تاا راساتی نشاکار هنگامی ک  موبدان ب  کاو 

 گویی پرداخت:گردد؛ بار دیگر کاووس دچار تنش گردید و با خود ب  ت 
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 کا  از ایان در یکاای گار شاود نابکااار        

 چو فرزند و زن باشادم خاون  و مغاز

 همااان باا  کاازین زشاات کااردار، دل

 

 از نن پ  کا  خواناد مارا شااریار  

 را بایش بیارون شاود کاار نغازک  

 بشاااوی  کااان  چاااارة دلگسااال

 (34/ 3)همان:                        

سیاوش پ  از تنش کاووس، نمادگی خود را برای رفتن ب  درون نتش نگااهی داد و ایان خاود 

 گزینش یکی از دو طرف را برای کاووس نسانتر کرد.

 سیاوش بیامد با  پایش پادر 

 ید های سافهشیوار و با جام 

 

 یکی خاود زریان ناااده با  سار 

 لباای پاار ز خنااده دلاای پرامیااد

 (34/ 3: 1386)فردوسی،         

است. اینکا  رام را با  جنگال جسرت نیز مانند کاووس در گزینش زن و فرزند دچار تنش شده

 است وفا کند ی  جانب تصمی  وی قراردارد. و اینک  رام با بفرستد و ب  پیمانی ک  با کیکئی بست 

زور سلطنت را از او بستاند و نگذارد جسرت ب  پیمانش نمل کند جانب دیگر تصمی  است. هنگامی 

-مای را شاما : راج او گفت»د. یی ماجرا را پرسئد از کیکینر مینظک  غمگین ب   دیدرام پدر را  ک 

« اساتدهبیااوش افتاا ایان از. گفت تواندنمی شما رویمتحظ ، روب  فرستادن؛ از جنگل ب  خواهد

زور  باا خواست راماز  و کردی را انکارئو این سخن کیک خاستبرراج   ؛ ولی(179: 1379والمیکی، )

رام نپذیرفت و همراه با سیتا و لکشمن ب  جنگل رفت. جسرت پا  از ننکا   بگیرد. او سلطنت را از

 رام ب  جنگل رفت چنان این تصمی  برایش تنش ایجاد کرد ک  مرد.

 

 ب و راونافراسیا -6 -2

اسات. راون نیاز در طلب است ک  برای کشورگشایی ب  ایران هجوم نوردهافراسیاب فردی قدرت

( Bertrand Russell« )برتراند راسل»خواری در رامایانا مانندی ندارد. ب  نظر طلبی و خونقدرت

ی را افزایش قدرت و شکوه دو انگیزة بسیار قوی در درون انسان هستند ک  میل ب  تعار  و خونریز

(. میل ب  افزایش قادرت در درون راون بسایار 28: 1385دهند و این دو هوس سیری ناپذیرند )می

خواهد است میشود و با کم  دنایی ک  برهمن ب  او دادهشدید است. او با نیروهای خیر درگیر می

نجام باا رام کا  (. سارا84و  77، 76، 70 -69: 1379حد و حصر داشت  باشد )والمیکای، قدرتی بی

دزدد. افراسیاب نیز ب  ننوان فردی ورزد و سیتا را میشخصیتی معصوم در رامایانا است دشمنی می

نلت با  ایاران هجاوم طلب در سرتاسر قسمت پالوانی شاهنام  حضوری چشمگیر دارد. او بیقدرت

باا حیلاۀ گرسایوز او را کند، سارانجام بار در داستان سیاوش ابتدا با سیاوش نشتی مینورد. اینمی

 کشد.می
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 گیو و هنومان -7 -2

گیو از ننجا ک  سفیری است ک  وظیف  دارد فرنگی  و کیخسرو را ب  ایران بیاورد ب  شخصایت 

هنومان شباهت دارد. پیرو خوابی ک  گودرز دید گیو برای پیدا کاردن کیخسارو و فارنگی  راهای 

نست نناا را ب  ستمت از دریای جیحاون بگذراناد و با  توران شد و با تعقیب و گریزهای فراوان توا

هنومان نیز برای نجات دادن سیتا از طریاق دریاای (. 231 -198/ 3: 1386ایران بیاورد )فردوسی، 

کا   مطمئن شاد ن سیتای. بنابراختانگشتری رام را در دامن سیتا اندا شور خود را ب  لنکا رساند. او

و خاود را  نماداسات. هنوماان از بااالی درختای پاایین ست راون از داین خود نویدی برای رهایی 

قتنای نسیتا را با خود ببارد ولای سایتا ایان کاار را  غیر تصمی  گرفت. او کردی فرام معر ةفرستاد

بااکی نن دو و شاباهت گیاو و هنوماان در بای .(293 :1379والمیکای، ) دانست و با او همراه نشاد

 تن از نب است.تناایی رفتن ب  درون دشمن و گذش

 

  فرنگیس و سیتا -8 -2

-این دو شخصیت از ننجا ک  همسر قارمان ارلی داستان هستند مورد ظل  ظالمان قرار گرفتا 

اند. افراسیاب با ننک  پدر فرنگی  است با بیرحمی دستور اند. نناا در دام دو موجود پلید اسیر گشت 

ک  در شک  فرنگی  باود ساق  کناد؛ ولای  ب  قتل شوهر فرنگی  داد و تصمی  گرفت کیخسرو را

(. سیتا نیز ب  وسیلۀ راون ک  از دیاوان باود 158 -157: 1386پیران ویس  مان  وی شد )فردوسی، 

دزدیده و ب  لنکا برده شد. راون تصمی  داشت با سیتا ازدواج کند؛ ولی سیتا بسیار ب  رام وفادار بود 

با این توریف وج  شباهت نناا همسر قارمان  .(244 :1379والمیکی، ) و از درخواست او سر باز زد

 داستان بودن و گرفتار شدن نناا ب  وسیل  دو فرد ستمگر است.

 

 سیاوش و سیتا -9 -2

طور ک  گفتی  مارداد باار منشأ واحد داستان سایاوش و رامایاناا را اقاوام کشااورز باومی همان

(؛ بنابراین شخصیت برابرنااد سایاوش، رام 450: 1381داند )باار، ها میایران و هند پیش از نریایی

اند. ب  نظار های رام با گذشت زمان ب  سیتا منتقل شدهتوان نتیج  گرفت ک  خویشکاریاست و می

هااای قصاا  باا  هااای بعضاای از شخصاایتخویشااکاری( »Vladimir Propp« )والدیمیاار پاارا »

وضایح، سایاوش و سایتا از نظار پااکی و (. با این ت52: 1386« )شودهای دیگر منتقل میشخصیت

های سوداب  گذشتن از نتش برای اثبات پاکی خود ب  ه  شباهت دارند. سیاوش برای ننک  از توطئ 

در امان باشد ب  توران پناه برد و در همانجا نیز کشت  شد. سیتا نیز پ  از ننک  پاکی خاود را بارای 

فت و در ننجا ماند و دیگر ب  اوده بازنگشت تا اینکا  مردم اثبات کرد دوباره برای ریاضت ب  جنگل ر

 سرانجام ب  زمین فرورفت.
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 فرزندان رام و کیخسرو -10 -2

( ناام داشاتند و کیخسارو، Lava & Kusha« )کاش»و « لاو»وج  شباهت فرزنادان رام کا  

ن با  ها هنگامی کا  قارماادر حماس »است. بالیدنشان در جای دیگر و بازگشت ب  وطن خود بوده

)کمبال، « نید، غالبا  پدرش مرده یا در جایی دیگر است و قارمان باید ب  جستجوی او برنیددنیا می

(. سیتا بار دوم در حالی ب  جنگل رفت ک  دو پسر در شک  داشت. او نناا را در ننجا ب  252: 1377

د و سرانجام ب  اوده (. نناا در جنگل نزد والمیکی حکی  بزرگ شدن483: 1379دنیا نورد )والمیکی، 

(. کیخسارو نیاز پا  از کشات  شادن 534نمدند و ب  جای رام بر تخت پادشاهی نشستند )همان: 

سیاوش ب  دست افراسیاب در توران ب  دنیا نمد و در نزد پیران ویس  پارورده شاد. ساپ  گیاو با  

ان کیخسارو را با  خاطر خوابی ک  گودرز دید ب  جستجوی او ب  توران رفت و توانست با تتش فراو

(. سرانجام کیخسرو ب  جای کاووس بر تخت پادشاهی 225 -193/ 3: 1386ایران بیاورد )فردوسی، 

 نشست.
 

 پیران ویسه و والمیکی -11 -2

والمیکی شانر بوده و کتاب رامایانا منسوب ب  وی است. همچنین سیتا و پسارانش در نازد وی  

ز در شاهنام  فردی خردمناد و ساالخورده اسات )اساتمی اند. پیران ویس  نیدر جنگل پرورده شده

(. همچنین فرنگی  و کیخسرو توس  پیران ویس  پناه داده شدند و تاا زماانی 250: 1376ندوشن، 

بردند. بنابراین وجا  شاباهت ایان دو شخصایت در ک  گیو ب  سراغ نناا نمد در نزد پیران ب  سرمی

 است.ان بودهخردورزی و حمایت و نگاهداری از شاهزادگ
  

 گیرینتیجه -3

تواناد هاا مایهای دو داستان سیاوش و رامایانا بسیار ب  ه  شباهت دارند. این شباهتشخصیت

-کنندة سرچشمۀ مشترک این دو داستان باشد. اه  نتایج ب  دست نمده از این پژوهش را میاثبات

ریزی و رهاکردن پادشااهی، روحیاۀ سیاوش و رام در وفاداری ب  پدر، دنیاگ -1توان چنین برشمرد: 

گیری، از دشمن نیرنگباز دوری جستن و در دام دیگری افتادن با ه  شباهت دارند. مصالح  و نسان

سوداب  و کیکئی در نیرنگبازی، حسادت، دشمنی با ناپسری و تسل  بر شوهرانشان ب  ه  شبی   -2

اناد؛ بناابراین در تنش درونی شاده کاووس و راج  جسرت در گزینش زن و فرزند دچار -3هستند. 

نشاوبی با  ها  شاباهت طلبی و جااانافراسیاب و راون در قدرت -4این باره ب  ه  شباهت دارند. 

باکی، تناایی رفتن ب  درون دشمن و گیو و هنومان در تتش برای بازگرداندن گروگان، بی -5دارند. 

در گرفتار شدن ب  وسیلۀ افاراد ساتمگر با   فرنگی  و سیتا -6اند. گذشتن از نب ب  یکدیگر شبی 

سیاوش و سیتا در گذر از نتش، رفتن ب  سرزمین دورافتاده و بازنگشتن از ننجا  -7اند. یکدیگر شبی 

کیخسرو و فرزندان رام در بالیدنشان در جای دیگر و بازگشت ب  وطان  -8ب  یکدیگر شبی  هستند. 

 خردورزی و نگاداری از شاهزادگان ب  ه  شباهت دارند.پیران و والمیکی در  -9اند. ب  ه  شبی 
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