
  ١١٢  قند پارسي

  سيتا و سياوش
  ايرانيان باستان و آريا نژادان هندبين نقش آتش 

ای از  طبق اساطير هندی و ايرانی منطقة سردسيری کوه قاف است؛ عده, زادگاه ايرانيان
 اًدقيق. مناطق گرمسيری از زاد بوم خود مهاجرت کردند يآنها در تالش و جستجو

ي وقتی يه مسلّم است اين جداولی آنچ, معلوم نيست که اين مهاجرت کی شروع شد
که زمان آن را از سه هزار الی هزار سال [وقوع يافت که خط ميخی در ايران رايج بود 

ای  منطقه بهو اين خط را مهاجرين همراه خود ] اند پيش از ميالد مسيح تخمين زده
ت آنها اسم اين منطقه را آريه ور و(شود  آوردند که امروز شبه قارة هند ناميده می

(Arya Vart)  برگرفته از ] يکی از اياالت شمال هند فعلی[يا آريانه گذاشتند که هريانه
اسمش  ،با گذر زمان و تحوالتی که دراين خط اتّفاق افتاد, است] آريانه[اين کلمه 

خط ميخی شباهت  بهديوناگری تغيير يافت و خط ديوناگری با وجود تکامل هنوز   به
  .زيادی دارد

. ی اختالف شديدی الاقل بين دو گروه بودياست که باعث اين جدا اين هم مسلّم
برای هنديان ايرانی نژاد , زيرا هرچه برای ايرانيان خوب و مبارک بود و اآلن هم هست

عنوان مثال عطسه زدن برای ايرانيان مبارک و فال   به. شود زشت و نحس محسوب می
ين ديدن گربه برای ايرانيان و همچناست نيکی است ولی برای هنديان زشت و نحس 

خوب است ولی برای هندوان چنان نحس و زشت است که اگر اين حيوان راه آنها را 
  .کنند ديگر از آنجا عبور نمی, قطع کند

باشند مات بعضی آداب و سنن بين دو ملّت مشترک میولی باوجود اين توه .
اصل موضوع بپردازيم  بهنکه قبل از اي. طور مثال داستان سيتا و سياوش را بگيريم  به



  و سياوشسيتا   ١١٣

مختصراً در اينجا بيان , شود که يکی از خدايان هندوها محسوب می داستان رام را
ها  راماين کتاب مقدس هندوان است در اين صحيفه متبرک در مورد اسطوره. کنيم می

  :چنين آمده است
. )Ayodhya( نام آيوديا  در زمان باستان در کشور هند شهری بود عظيم پر شکوه به

نام   بهاين راجه دارای سه همسر بود؛ . بود )Dashratha( فرمانروای آنجا راجا دشرت
ولی هيچ يک از آنها . )Sometra( و سمترا )Kaikayee( کيکيي, )Kaoshalya( کُشليا

زيرا وی . کشيد خاطر همين وی هميشه رنج و آزار روحی می به. شد باردار نمی
  .نداشت جانشينی

موبد [پانديت  )Vasheshtha( وی تحت هدايت و راهنمايي وششتروزی که 
از دعای . اين درد خود را پيش وی مطرح کرد, مشغول نيايش آفتاب بود] خانوادگی

اسمش را رام . کشليا اولين زن بود که پسری زاييد. اين موبد هر سه زن باردار شدند
از . انتخاب کردند )Bharat( بارتا راز بطن کيکيي پسری که متولد شد نام او . گذاشتند

 اسم يکی از آنها لکشمن. پا به عرصة شهود نهادند دو قلو بچهدو هم  ،بطن سمترا
)Lakshman( و نام ديگری شتروگن )Shatrughan( بود.  

سن هفت سالگی رسيدند مراسم زنّار بندی آنها انجام داده شد که ميان  بهچون آنها 
رسد  ت چنانچه وقتی که پسر نزديک به سن پانزده سالگی میزرتشتيان نيز مرسوم اس
  . گردد اين مراسم برگزار می

مکتب رفتند تا از استاد روحانی خود  بهمدتی بعد از مراسم زنّاربندی آنها 
ای بود که خارج از  مکتب استاد روحانی در باغچه. های نظری و عملی ياد بگيرند درس

پس از خواندن . های مقدس دينی خواندند کتابدر آنجا آنها . شهر قرار داشت
سياست و , مکارم اخالق, های دينی و ياد گرفتن امور اداری و مملکت داری کتاب

چون در علوم نظری و . گيری و نبردآزمايي پرداختند تمرين تيراندازی و کشتی بهفلسفه 
  .کاخ دولتی برگشتند به, عملی تبحر و دسترس کاملی پيدا کردند

بردند که روزی وشومتر موبد دربار و  ا زندگی در شرايط مطمئن بسر میدرآنج
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ها  کثافت) مراسم نيايش( ١خانوادة دولتی شکايت کرد که عفريتها در آتش مقدس هون
زنند و خواست که برای سرکوبی آنها رام و برادرش لکشمن  انداخته مراسم را بهم می

ان در امور جنگی ناآزموده بودند ولی با کمک اگرچه اين دو برادر جو. همراه او بيايند
  .خانه برگشتند بهها را از بين بردند و پيروز  اسلحة روحانی هر دو برادر عفريت

ميان هندوان از زمان قديم رسم چنان است که پدر برای دخترش خواستگاری پيدا 
 )Mithlapuri( فرمانروای ايالت ميتالپوری )Janak( راجه جنَک, طبق اين سنّت. کند

بايد برای خود , سن بلوغ رسيده است بهچون دخترش شاهزاده خانم سيتا , اعالم کرد
ها و راجه زادگان بيايند و هنر خود را در تيراندازی  شوهری انتخاب کند؛ بنابراين راجه

خدا را با اين شرط درميان گذاشت که هر  )Shiva( وی کمان سخت شيو. بروز بدهند
دخترش حلقة گل را در گردنش انداخته اعالم نامزدی , چلّه بستکسی که روی آن 

ها  ميان تمام راجه. در مراسم سويمور هر دو برادر رام و لکشمن نيز شرکت کردند. ٢کند
ولی چون نوبت . و راجه زادگان کسی نتوانست کمان سخت شيو خدا را از هم باز کند

. بلکه آن را شکسته دو پاره کرد ,او نه تنها کمان را از جايش برداشت, رام رسيد
چون موبد وشومتر نيز همراهشان . بنابراين سيتا دختر حلقة گل را در گردن رام انداخت

ايالت  بهوی به راجه دشرت پيغام فرستاد که در انجام مراسم زناشويي پسرش , بود
  .ميتالپوری بيايد

ديگر کام دل کردند و هر دو در وصال يک رام و سيتا با شادمانی زندگی می
در همين اثنا روزی راجه دسرت خود را برای رفتن به . بردند گرفتند و لذّت می می

کرد و خواست تاج را روی سر بگذارد که ناگهان نظرش روی سرش  دربار آماده می
وی آه سردی کشيد و با خود گفت حاال من . افتاد که درآن چند تار موی سفيد پيدا بود

از امور دولت کناره بگيرم و جانشين خود  ام و بايد آهسته آهسته به آستانة پيری رسيده
وی در اين مورد با وششت موبد خانوادة دولتی مشورت . را انتخاب کرده اعالم بنمايم

                                                   
اين واژه تا کنون  .کنند ت میظرفی است مانند گلدان مربع مخروطی شکل که از گل درس: هون کُند  .١

  .رايج است بانانز صورت هاون ميان فارسی و غير فارسی به
 .نامند می ]SwayamwaraI[ برای انتخاب شوهر اصطالح خاصی است که آن را سويمور  .٢
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  .ت برای منصب وليعهدی مناسب استکرد و بدين نتيجه رسيد که رام ازهمه جه
خواست پسرش بارت  و میولی کيکيي مادر ناتنی از اين تصميم راضی نبود زيرا ا

اين او از  که بنابراين در اطاق کاخ خود خوابيد تا نشان بدهد. نشيندببر تخت دولت 
  .يستضي ناتصميم ر

اطاقش رفت؛ وی يادآوری   بهوی  يچون راجه دسرت برای دانستن علّت نارضايت
خطر  کرد که شما وقتی که در ميدان کارزار در خطر افتاده بوديد و من شما را از آن

حاال وقت آن رسيده . شما تعهد کرده بوديد که دو آرزوی مرا برآوريد, نجات دادم
ال کرد که آرزوهای خود را راجه دسرت از وی سؤ. ا ايفا کنيداست که قول خود ر

من بر تخت دولت بنشيند و دومی اينکه رام برای  يکی اين که پسر: گفت. اظهار نمايد
  .ه حالت آوارگی به سر بردها ب مدت چهارده سال در جنگل

ای نداشت زيرا  ها بسيار ناراحت شد ولی چاره راجه دسرت اگرچه ازاين خواسته
بنابراين بدون ميل و رغبت قبول کرد و . خواست از آن برگردد قول داده بود و نمی

وی با کمال ميل و رغبت دست برداشتن از , چون اين موضوع را پيش رام مطرح کرد
در اين وضع همسرش سيتا و برادرش لکشمن . رگی را قبول کرداتخت دولت و آو

  . بنابرآن هر دو برای رفتن با رام آماده شدند. خواستند وی را تنها بگذارند نمی
روزی سيتا در . ای درست کردند تا در آنجا زندگی کنند اين سه نفر در جنگل کلبه

و سيتا را به زور همراه خود به استفاده کرد  ءوآن کلبه تنها بود راون از اين فرصت س
سيتا خود را پيش او تسليم  وی هر چه خواست. برد, زادگاه خود که در ايالت لنکا بود
اين دزدی باخبر شدند برای  دربارةچون رام و لکشمن . نمايد ولی وی اصالً تن در نداد
دست  بهدر آن راون کشته شد و سيتا را دومرتبه آنها . نجات سيتا بر لنکا حمله بردند

. کردند که رام کار خوبی نکرد اگرچه سيتا را رام باز يافت ولی مردم نجوا می. آوردند
لوم نيست مع, بود زيرا راون وی را به زور همراه خود برد و سيتا چندين ماه در لنکا

عصمت سيتا در دل خود شک و  دربارةرام هم , از حرف زدن مردم. عفيف است يا نه
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  :کند ن بيان میچني ١پتی اين کيفيت ذهنی رام را ملّا مسيح پانی. وسواس پيدا کرد
ــاد   ــيم افت ــد و ب ــاکش در امي   ز شرم خلـق غيـرت يافـت امـداد      کش
ــرام  ز رويــش ديــده  که از چشم چنين کـس دور بهتـر   ــور بهت   بــی ن
  که بد کردی چرا دل زيـن دالرام   پريــزادان همـــه گفتنــد بـــا رام  
  که در پاکيست سـيتا عـين مـريم     خدا شـاهد زمـين و آسـمان هـم    

عفّت و  دربارةبنابراين برای بستن دهان مردم و همچنين داشتن اطمينان کامل 
  :خود گفتمايش کند و با زپاکيزگی او تصميم گرفت سيتا را از طريق آتش آ

  رود در وی سه بار آن دلبر سـنگ   مگر کـاتش بيفـروزم دو فرسـنگ   
  که آتـش مـي فـروزم امتحـان را      پس آنگه گفت عاشـق دلسـتان را  
ــياوش   ــين س ــه آي ــش رو ب   برون کن از دلـت کـين سـياوش     در آت

  ز آتــش آبــروی خــود بيفــزای     ز شعله کن جـای ابه اطمينان دل 
  به زر آتش عيـار و آتشـين اسـت     ستبه صدق پاکيت شاهد همين ا

  :بنابراين رام. سيتا با کمال ميل و رغبت اين پيشنهاد شوهرش را قبول کرد
ــر را  ــد آن گه ــه بحــر آتــش افکن   نهان کرده بـه بـرگ آن گلشـکر را     ب
  درون بيرون شد و بيرون درون شـد   به آتش در شده دانی که چون شـد 
ــانش نکـــرده  چــو يــاقوتی کــه گيرنــد امتحــانش ــوزان زيـ   آتـــش سـ

  چمـــن شـــد شـــعله گلـــزار ارم را  دوزخ گشت جا چون آن صـنم را  به
سيتا برای اثبات پاکيزگی و عفّت خويش از آتش شعله ور سه مرتبه گذشت وآتش 

  :د و معلوم شد که وی عفيف و پاکدامن استنوی را اصالً ضرری نرسا
  خـويش به آتـش شسـت داغ تهمـت      ساخت روشن عصمت خويش گيتی به

سرگذشت سياوش است که آن را ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه , مشابه اين داستان
اين فرمانروا همسری داشت . شاه ايران بود, سياوش پسر کاوس: چنين بيان کرده است

خواست با وی همخواب  نام سودابه که عاشق زار و دلباختة سياوش گرديد و می  به
و خيانت کاری با پدرش پيش هوای نفسانی سودابه شود ولی سياوش برای اين گناه 

                                                   
 ، محمد يونس جعفری و دکتر سيدتوضيح و تعليقات دکتر سيد عبدالحميد ضيائی , تصيح ،راماينا  .١
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از , آرزوی هوسناکش خود را ناکام ديد ه شدنبرآورداز چون او . خود را تسليم نکرد
من تجاوز و  خواست بر  علّت نامادری می  بهترس رسوايي به سياوش تهمت زد که 

. داشترا ی ولی سياوش قبول نکرد که او اين نوع قصد و نيت. هتک ناموس من بکند
گويد و راست  ورزيد که اگر سياوش دروغ نمی رار ميصبنابراين سودابه بر اين نکته ا

زيرا , گفتار است ثابت کند که مرتکب گناهی نشده است و بايد از آتش روشن بگذرد
دانست که  اگرچه کاوس می. باشد که آتش محک کردار گناهکاران و بی گناهان می

نتکار نيست ولی بر پافشاری و اصرار فوق العادة زياد پسرش بی گناه است و خيا
سودابه به پسرش گفت که از آتش سوزان بگذرد تا گناهکاری و بی گناهی او عيان 

  :سياوش با کمال خوشدلی اين آزمايش را پذيرفت. گردد
ــوه  ــزم دو ک ــر دشــت هي ــد ب ــروه    نهادن ــم گ ــده ه ــاره ش ــانی نظ   جه
ــوار  ــه جنگــی س ــود چندانک ــذر ب ــان  گ ــذار مي ــردی گ ــه تنگــی بک   ش ب
ــه شــاه  ــر ماي ــد نفــط ســياه   پــس آنگــه فرمــود پ ــر چــوب ريزن   کــه ب
  بدان چهـر خنـدانش گريـان شـدند      سراســر همــه دشــت بريــان شــدند
ــياوش بيامــد بــه پــيش پــدر     ــه ســر   س   يکــی خــود زريــن نهــاده ب

ــد    هــای ســپيد   هشــيوار بــا جامــه   ــر امي ــی پ ــده دل ــر ز خن ــی پ   لب
ــر خ  ــافور بـ ــده کـ ــتنپراکنـ   چنان چون بـود سـاز و رسـم کفـن      ويشـ

  نه بر کوه آتـش همـی رفـت شـاه      مينـو همـی جسـت راه    بـه توگفتی 
  پيـاده شــد از اسـب و بــردش نمــاز    بدانگه کـه شـد پـيش کـاوس بـاز     
ــود    ــرم ب ــر ش ــاوس پ ــاه ک   ســخن گفتــنش بــا پســر نــرم بــود  رخ ش
ــدار   ــدوه م ــت ان ــدو گف ــياوش ب ــود گــردش روزگــار   س   کــزين ســان ب

ــايي مراســت   پــر زشـرم وتبــاهی مراســت  سـری  ــاهم ره ــي گن ــر ب   اگ
ــزدان نيکــی دهــش   ــروی ي ــه ني ــپش     ب ــابم ط ــش ني ــوه آت ــن ک   ازي
  همــی گفــت بــا داور بــی نيــاز      ســياوش چــو آمــد بــه آتــش فــراز 
ــوه آتــش گــذر     ــرا ده ازيــن ک   رهـــا کـــن تـــنم را ز بنـــد پـــدر   م

ــود   چــون ــه بســيار زاری نم ــان    زينگون ــت برس ــر انگيخ ــيه را ب   دودس
ــه اســب ســياه  شــگفتی ــد ک داشــت خــود را از آتــش نگــاه نمــی  درن ب  

ــت  ــان بتاخ ــيه رابدانس ــياوش س   گفتی که اسبش به آتش بساخت تو  س



  ١١٨  قند پارسي

ــر ــيد   زه ــی برکش ــه هم ــو زبان   کسی خود و اسب و سـياوش نديـد    س
ــون   ــدگان پرزخ ــت بادي ــی دش   کــه تــا او کــی آيــد ز آتــش بــرون  يک
ــرد  ــد آزاد مـ ــرون آمـ ــش بـ   ١رخ همچـو ورد  بـه ان پر ز خنده لب  ز آتـ

شرح حال حضرت يوسف نبی نيز شباهت دارد البته با اين فرق که  بهاين داستان 
ميان يوسف نبی و زليخا آتش در ميان نبود بلکه رؤيايي باعث شد که وی از قيد والی 

  . مصر نجات يافت
ای بود بسيار  داستانی ديگر است و آن چنين است که راجه, ميان اساطير دينی هند

مرا . او مانند فراعنة مصر مدعی بود که من خدا هستم. ٢نام هرنه کَشيپ  بهستم پيشه 
  .يايش و پرستش کنيدن

. گفت تو خدا نيستی کرد و می ولی پسرش پرهالد اين حرف او را اصالً قبول نمی 
کن بود مم پرهالد را پدرش هر اذّيتی که. خدا غير از تو است که قدرت فراوانی دارد

نه تنها وی منکر وحدانيت خدا . رسانيد ولی وی از عقيدة يکتا پرستی خود برنگشت
چون . عقيدة وی ايمان آوردند بهنشد بلکه مردمی را دور خود گردآورد که آنها هم 

او . ور افکنده از بين ببرد راجه اقتدار خود را در خطر ديد خواست وی را در آتش شعله
کرد و  او هم پدرش را خدا دانسته او را نيايش و پرستش می. نامخواهری داشت هوال 

بنابراين واهمه او برای کشتن برادرش اين طور . معتقد بود آتش بر او اثری نخواهد کرد
وی درآن . طرح ريخت که وی را در دامان خود نشاند و امر کرد آتش را روشن کنند

گويا آتش نبود بلکه گلزاری بود در آن چنان سالم بيرون آمد  زآتش سوخت و پرهالد ا
  . آن او نشسته بود

اين داستان هم با سرگذشت ابراهيم نبی بسيار مطابقت دارد و اگر تنها نقش آتش 
در نظر گرفته شود باز هم ميان داستان سياوش و زندگی مرتاض خدا شناس پرهالد 

  .مماثلت زياد توان پيدا کرد

                                                   
 .۴۳۳ -۴۳۴ص  ،محمد رمضانی: تصحيح و مقابله ،شاهنامة فردوسی  .١

٢.  Heranya Kashyapo جه اين نکته است اين هر دو لغت ريشه در آريانه و کشپه دارندو . جالب تو
 .همين است] بحر خزر[ Caspianريشة 



  و سياوشسيتا   ١١٩

ينفک شعر است آنچه در فوق بيان شده ال وصرف نظر از اغراق که خاصّه و جز
البته با غلو مبنی بر حقيقت است و اين نکته را نيز بايد در اينجا اضافه کرد که در عصر 

اندازة دو متر در طول و عرض يک متر  بهحاضر هم مردم باغچه مانند بستری تقريباً 
  .کنند می کنند و روی آن زغال روشن گذاشته برهنه پا از روی آن عبور درست می
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