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  نامهنام و بانام در شاه بيزنان 
  

  وزيريسعيد 
  

 از پـيش  تا شاعران از بسياري نگاه .استوار دمنديخر بر نه است داد ي پايه بر نه پارسي ادب در زن ي درباره داوري
 نكوهش در آشكارا كه هم شاعراني .است انصاف از دور به و بدبينانه شك، به آميخته نگاهي زن به مشروطه، انقالب
 تيمنزل و ارج زن براي اند خواسته كه آناني .اند ديده مناسب ورزي عشق و روايي كام براي را او اند، نگفته شعري زنان

 زن به ديگري نگاه را فردوسي اما 1»پارسا بر، فرمان خوب، زن« لباس در يا اند ستوده مادري لباس در را او يا بشناسند
 زيبـايي،  بر افزون زنان .است نگريسته گوناگون هاي زاويه از زن هاي توانايي به خود ي جاودانه كتاب در وي .هست
 بـه  گـذرا  نگاهي برخوردارند، فرزانگي و انديشمندي آزادگي، دليري، ني،پاكدام رادي، دانش، هنر، از دلبري و كَشي

 هنگـام  به فردوسي .هستند انساني هاي فضيلت و تقوا پاكدامني، عفت، ي نمونه كه كند مي آشنا زناني با را ما شاهنامه
 داستان آغاز در .تاس كرده بيان زن به نسبت را خود نگاه است ديده ضرورت كه هرجا شاهنامه هاي داستان سرودن
 .باشـند  مـادر  و پدر يك از كه است دختر سه خواهان اند نام بي كه فرزندش سه براي فريدون :كه خوانيم مي فريدون
  .يابد مي يمن  شاه سرو بارگاه در »نامند بي« نيز آنان كه را دخترهايي چنين فريدون ي فرستاده

 يمن شاه بخواهد، فرزندانش براي را او دختران كه رود مي مني شاه دربار به فريدون ي فرستاده جندل كه هنگامي
 فريدون پيام .ندارد هم را فريدون با مخالفت توان اما كند تحمل را دخترانش شدن دور تواند نمي او .شود مي ناراحت

  .است ناگوار سرو بر
  

   يمن شاه بشنيد چو پيامش
    سمن گَنده آب ز چون بپژمرد                               
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  من الينب پيش اگر گفت دل به
   من بين جهان ماه سه نبينم                                     

  شب تازه بود روشن روز مرا
  لب دو پاسخ به گشادن نبايد                                   

  )فريدون داستان - اول جلد -  مول ژول(
  
 بـه  را دخترانش شود مي حاضر ناچار به و ندارد را فريدون با مخالفت توانايي كه اين از و دختران، دوري از نگراني
  :گويد مي كه كند مي راحتشنا چنان دهد، فريدون فرزندان

  نيست دخترش كه را كسي اختر به
  نيست اخترش روشن بود دختر چو                                         

  )همان(
   :گويد مي فرزانگي و خرد روي از خود و پسندد نمي است سرو زبان از كه را داوري اين فردوسي اما
   فر و آيين به باشد فرزند چو

  نر چه ماده چه بر، دل به گرامي                                  
  

ي ششـم سـروده اسـت بـه      اي كه حكيم خاقاني شاعر بسيار تواناي سـده  را با چند بيت از قصيدهاكنون اين سخنان 
  :گذاريم داوري مي

  مرا چه نقصان گر جفت من بزاد كنون
  به چشم زخم هزاران پسر يكي دختر                                              
  كه دختري كه از اين سان برادران دارد

  عروس دهرش خوانند و بانوي كشور                                              
  ونوگر بميرد، شايد بهشت را خات

  وگر بماند زيبد مسيح را خواهر                                        
  سان، خداش مرگ دهاد اگرچه هست بدين

  تر كه گور بهتر داماد و دفن اولي                                                   
  اگر نخواندي نَعم الختن برو برخوان

  وگر نديدي دفن البنات شو بنگر                                            
  مرا به زادن دختر چه خرمي زايد

  2كه كاش مادر من هم نيامد از مادر                                        
  »636خاقاني شرواني، ص «

هـاي حماسـي ببيننـد     ي زنان شاهنامه آشنا شوند و نقش آنـان را در داسـتان   براي كساني كه بخواهند با چهرهاكنون 
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زن خواهند بود كه بيست و شش تن از ايـن زنـان خواسـته يـا ناخواسـته در       36ناگزير از بررسي و تحليل بيش از 
ي عشـق و   شـان نـه بـر پايـه     ين زنان با همسـران ي ا رابطه. اند برده شبستان شاهان و شاهزادگان زندگي را به سر مي

در يـك بررسـي   . حـاكم اسـت  » بيـداد «ها نيز  در اين رابطه. دلدادگي است نه بر اصل آزادي در انتخاب همسر است
  :ي شاهان و زنان بر سه گونه است رسيم كه رابطه آماري به اين نتيجه مي

در شاهنامه نُه مورد از اين پيونـدها ديـده   . مرد باشدهاي رسمي بدون اين كه هيچ ميلي در زن و  نخست ازدواج
  :شود مي

  .اگرچه نام دارد ،نام گم است آفريد كه كنيزي ايرج با ماه -1
نـام   از اين زن بـي ... نام شاهنامه است اما تبار شاهان ايران مانند منوچهر و پشنگ با دختر ايرج كه از زنان بي -2
  .است
  .ني خردمند، هوشيار و راي زن استمهراب كابلي با سيندخت كه ز -3
دهـاك زنـدگي    فريدون با ارنواز، دختر جمشيد، اين زن از زنان اساطيري است، بـيش از هـزار سـال بـا اژي     -4
  .كند مي

  . اساطيري شاهنامه است ي فريدون با شهرناز كه وي نيز از زنان دوره -5
  . ، آگاه و با احساسزني سخت جگرآور. است سياوش با جريره، اين زن، دختر پيران ويسه و مادر فرود -6
  .فداكاري و گذشت و دليري است ي سياوش با فرنگيس، وي دختر افراسياب است و مادر كيخسرو، نمونه -7
نام، سياوش است كه  اما فرزند اين زن بي. نام شاهنامه است كيكاووس با دختري از نژاد فريدون كه از زنان بي -8

آوري چـون سـياوش    نامي است كه مـادر نـام   بنابراين زن بي. رويد بخش مي ن گياهي درماناز ريختن خونش به زمي
  . شود مي

  .فريبرز با فرنگيس كه فقط يك پيوند خوني است -9
ها هـيچ   زن ي ها به خواسته در اين ازدواج. دهند هايي كه شاهان با سواستفاده از قدرت خود انجام مي دوم ازدواج

  . اند اي براي معامالت سياسي شده ن وسيلهزنا. توجهي نشده است
  ازدواج ضحاك با ارنواز دختر جمشيد  -1
  ازدواج ضحاك با شهرناز دختر جمشيد -2
  ازدواج سلم با آرزو دختر شاه يمن  -3
  آزادخوي دختر شاه يمن  ازدواج تور با ماه -4
انجامـد و   ج به عشق سودابه به كاووس مـي گرچه اين ازدواازدواج كاووس با سودابه دختر پادشاه هاماوران،  -5

كند ولي سودابه در جاي ديگر يادآور زليخا است با يوسـف زيـرا عشـق سـودابه بـه       وي براي كاووس فداكاري مي
  .سياوش عشقي است ممنوع

د كن نامي است كه پس از ازدواج نام سهي را پيدا مي ازدواج ايرج با سهي دختر سرو شاه يمن، سهي از زنان بي-6
  .شاهنامه را بسازد ي كند حتا فرزندي هم ندارد كه بخشي از حماسه ولي هيچ نقشي در شاهنامه ايفا نمي

  ازدواج اسكندر رومي با روشنك دختر شاه ايران  -7
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شود به نام اسكندر، گرچـه تـاريخ اسـكندر را     ي اين ازدواج فرزندي مي دارا با ناهيد دختر فيلقوس كه نتيجه -8
  . است) فيليپ(فيلقوس  ي داند اما در شاهنامه اسكندر نوه ميفرزند فيليپ 

  .ازدواج انوشيروان با دختر خاقان -9
  ازدواج اردشير با دختر مهرك -10

دختران را مايـل بـه    ها چه در اين ازدواج آن. ي هوس و كامراني بنا شده است هايي است كه بر پايه سوم، ازدواج
در حقيقـت ازدواج رسـمي   . شـوند  و قدرت مرداني است كه خواهان ازدواج مي كند ظاهر آراسته، ثروت ازدواج مي

مورد از اين نوع روابط مرد و زن ديده  6در شاهنامه بيش از . هاي شاهان اي است براي سرپوش نهادن بر هوس بهانه
د گواه صادقي بر توان انديشد، مي شود فقط نگاهي به زندگي هوسناك بهرام گور كه جز زن و شكار به چيزي نمي مي

تواند از ايـن خصـلت ناصـواب بهـرام      پردازد نمي فردوسي نيز وقتي به گزارش زندگي بهرام گور مي. اين ادعا باشد
  :پردازد بگذرد و از قول بزرگان به سرزنش وي مي

  چنين گفت با مهتران روزبه
  كه اكنون شود شاه ايران به ده                                
  بكوبد در خان گوهر فروش
  داريد گوشهمه سوي گفتار                                   
  بخواهد مر آن دخترا از پدر
  گمان بر سرش تاج زر نهد بي                                 

  برد  جا به مشكوي زرين وز آن
  اگر در شبستان برزين برد                                    

  9-8-7-6س  316ص  -6جلد 
در اين . برد زن باشد از اين رو كنيزي به نام آزاده را با خود به شكار مي تواند بي بهرام گور به هنگام شكار نيز نمي

  :دهد كه نام آزاده براي كنيزك برازنده است فردوسي نشان مي داستان
اي ماه، از اين دو آهـو  : گويد زن مي در شكارگاه به كنيز چنگ. رود زن به شكار مي روزي بهرام گور با كنيز چنگ

  ... كدام را شكار كنم،
  كدام آهو افكنده خواهي به تير

  كه ماده جوان است و همتاش پير                                     
  )14، سطر 254مول، ص  ژول 5جلد (

  :كه هنرنمايي كرده باشد بهرام براي اين
  هيون را سوي جفت ديگر بتاخت

  در مهره ساخت  به خم كمان مهره                                        
  به گوش يكي آهو اندر فكند
  پسند آمدش بود جاي پسند                                  
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  بخاريد گوش آهوي اندر زمان
  نخدنگي نهاد آن زمان در كما                                    

  سر و گوش و پايش به يك جا بدوخت
  را دل بسوخت آزاده بر آن آهو                                               

  8-7-6-5ژول مول سطر  5ـ جلد 255ص 
  .داند بهرام متوقع است كه كارش مورد تحسين قرار گيرد اما آزاده كار بهرام را ديوانگي مي

  ابا شاه گفت اين نه مردانگي است 
  )255ص (ست  نه مردي تو را خوي ديوانگي                                         

  .كشد تابد او را به شكل فجيعي مي بهرام كه سخن آزاده را بر نمي
  بَِزد  دست بهرام و او را ز زين

  نگون سار بر زد به روي زمين                                      
  هيون از برِ ماه چهره براند

  برودست و چنگش به خون درنشاند                                
  ژول مول -5جلد  -255ص 

  . توان ديد داستان قباد ميآلوده را در  هاي هوس ي ديگر از اين ازدواج نمونه
هنگامي كه قباد از بند ايرانيان نجات يافت و با يارانش به سوي هيتاليان رفتند چون به اهـواز رسـيدند بـه دهـي     

  .فرود آمدند
  رسيدند پويان به پر مايه ده

  به ده در يكي نام بردار مه                                 
  بدان خان دهقان فرود آمدند
  ببودند و يك پاره دم برزدند                                  

  داشت دهقان چو ماه يكي دختري
  ز مشك سيه بر سرش بر كاله                                         

  :گويد قباد پادشاه فراري ايران با ديدن دختر دهقان به زرمهر مي
  برو راز من پيش دهقان بگوي 

  روي مگر جفت من گردد اين ماه                                    
  .شود جويي قباد شاه مي ي كام نام است وسيله اين دختر دهقان هم كه بي

  ...س است فقط هفت روز استي هو عمر اين ازدواج كه برپايه
مـورد آن مربـوط بـه شـاهان و      6مـورد داسـتان عاشـقانه،     10از . ي عشـق اسـت   ها بر پايه ي ديگر ازدواج گونه

  :شاهزادگان است و چهار مورد آن مربوط به پهلوانان است
  ي شاهزادگان و شاهان عاشقانه



  6 / نام و بانام در شاهنامه زنان بي 

اي از وطـن دور اسـت و    گشتاسـب شـاهزاده  آيد كه  اين عشق زماني به وجود مي. عشق كتايون و گشتاسب -1
  . حاصل اين عشق، اسفنديار است. كسي از نژاد و تبار او اطالع ندارد

  ... عشق سودابه و كاووس -2
  عشق شيرين و خسرو  -3
  عشق مالكه و شاپور -4
  عشق گلنار و اردشير -5
  .عشق خسرو و گرديه -6

  .ها دمدمي يا موقت و بنيانِ آن چندان محكم نيست ن عشقدهد كه اي عشق نيز نشان مي 6ي اين  بررسي درباره
ما نيز نمونـه يـك    ي مانند عشق زال و رودابه كه در زمانه. هاي يك عشق مانا را دارد اما عاشقانه پهلوانان ويژگي

  .ي خوب است داستان عاشقانه
عشـق تهمينـه و رسـتم و عشـق      هـا  از ديگر عاشقانه. مهرورزي استي عشق،  ي بيژن و منيژه نيز بر پايه عاشقانه

داند سهراب فرزند رستم است و  نهد زيرا نمي سهراب و گردآفريد است اگرچه گردآفريد بر روي عشق خود پاي مي
  :دهد به اين هنگار كه وي از پهلوانان توراني است به سهراب پاسخ مي

  كه ايران ز توران نگيرند جفت
مـا  . ي توس است در سراي فرزانه مهرباننامان  نامند، يكي از اين بي بيدر شاهنامه زناني هستند كه  : نام زنان بي

هـر كـه   . هاي كهن ايـران آشناسـت   زن كه با داستان گويي چنگ دانيم كه اين زن همسر اوست يا چامه به درستي نمي
هـاي   ير داستانتواند س كند براي فرزانه توس اين مهربان اندر سراي است كه مي هست فردوسي از او به نيكي ياد مي

  :حماسي شاهنامه را به داستاني عاشقانه بكشاند
  .كند ي مهربان فردوسي آشنا مي آورد ما را با چهره اي كه فردوسي بر اين داستان عاشقانه مي مقدمه

پرسد چرا  آورد و مي مهربان در سرايش برايش چراغ مي. خيزد شاعر هراسناك از خواب برمي. شبي تاريك است
  :گويد مرد خواب نيستم شاعر مي .خوابي نمي

  بدو گفتم اي بت نيم مرد خواب
  بياور يكي شمع چون آفتاب                                       
  بنه پيشم و بزم را ساز كن 

  به چنگ آر چنگ و مي آغاز كن                                
  برفت آن بت مهربانم ز باغ
  بياورد رخشنده شمع و چراغ                                

  آورد و نار و ترنج و مهي مي
  ز دوده يكي جام شاهنشهي                                  

  19-18ل سطر مو جلد سوم ژول 147ص 
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  مرا گفت آن ماه خورشيد چهر
  كه از جان تو شادبادا سپهر                                
  بپيماي مي تا يكي داستان

  )148ص (فرو خوانم از دفتر باستان                                 
  

مهربان فردوسي اين داستان باستاني را كه به زبان پهلوي است از روي دفتري كه در اختيـار داشـته بـراي فردوسـي     
نـوازد، چامـه گـوي اسـت،      اين زن فرهيخته و با دانش است، خوب چنگ مـي . كشد خواند و او آن را به نظم مي مي

  .مهربان است و راهنماي فردوسي
در آغـاز داسـتان سـياوش    . نامان، مادر سياوش است اما او نيـز ماننـد زنـان آزاده حـق انتخـاب دارد      از ديگر بي

رخـي را   جـا خـوب   در آن. رسـند  اي مي يشهروند به ب خوانيم كه روزي توس و گيو و ديگر پهلوانان به نخجير مي مي
  :بينند مي

  رخ يافتند به بيشه يكي خوب
  پر از خنده لب هر دو بشناختند                                   

  به ديدار او در زمانه نبود
  به خوبي بر او بر بهانه نبود                             

  بدو گفت توس اي فريبنده ماه
  تو را سوي بيشه كه بنمود راه                                     
  چنين داد پاسخ كه ما را پدر
  شتم بوم و بربزد دوش و بگذا                                  

  شب تيره مست آمد از دشت سور
  همان چون مرا ديد جوشان ز دور                                         
  يكي خنجر آبگون بركشيد

  همي خواست از تن سرم را بريد                                
  15تا  10س  29ژول مول، ص  -2جلد 

  :گويد پرسند مي وقتي نژاد او را مي
  

  بدو گفت من خويشِ گرسيوزم
  )29ص (به شاه آفريدون كشد پروزم                                       

  
نام حـق انتخـاب    اما اين دختر بي. كنند كه او را از آن خود كنند كه گيو وتوس هركدام كوشش مي ان اينفشرده داست

  .گزيند دارد و كاوس را برمي



  8 / نام و بانام در شاهنامه زنان بي 

  چنين داد پاسخ كه ديدم تو را 
  كشان برگزيدم تو را ز گردن                                   

  18مول سطر  ژول 2جلد 
  .رسي كرداي ديگر بر توان از زاويه افزون بر اين زنان شاهنامه را مي

سال همسر ضحاك بودند و سپس به همسـري   1000كه هر يك فقط ارنواز و شهرناز اي مانند  زنان اسطوره -1
برخـي از زنـان هـم    . انـد  رواي جهـان  فريدون درآمدند و پسران فريدون و سلم، تور، ايرج از اين زناننـد كـه فرمـان   

  همسر آبتين فرانكاي دارند مانند  هاي پايه نقش
  مادر رودابه و همسر مهراب كابلي سيندخت-2
  خسرو و همسر سياوش مادر كي فرنگيس -3
  خواهر بهرام گور گرديه -4
  سودابه -5
  تهمينه -6
  گردآفريد -7
  كتايون -8
  جريره مادر فرود -9

  شيرين همسر خسرو -10
  رودابه -11
  ... مالكه دختر طاير عرب -12

انديشـي در سـه زن ديـده     انـد فقـط كـج    نام يا با نام شاهنامه بيي زناني كه در  فشرده سخن اين كه در ميان همه
ايراني است و بسياري از زنان نامور  »گرديه«كه يكي از اين سه تن  قابل توجه اين... گرديهو  مالكه، سودابه  :شود مي

توانـد   روايـي دارنـد مـي    دخت، كه نقـش فرمـان   آذرميدخت و پوران، هماي، قيدافهسخن از در پايان . ايراني نيستند
موضوع جستاري تازه باشد ولي بايد توجه داشت كه فقط قيدانـه و همـاي جـاي پـژوهش دارنـد و آذرميـدخت و       

  .هاي تاريخي شاهنامه ه در داستاناند كه جايشان در تاريخ است ن دخت از شاهان ساساني پوران
  
  نوشت پي

  
  .است چاپ شده 85ي نوروز  ، ويژه11ي  دوم، شماره، سال نقدنوي  نامه تر در ماه مقاله پيشاين ــ 
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