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چکيده
به روانى آب ,به ﮔرمی آتش وبه ارزشمندی خاک ایران ,فردوسی شاهنامه می سراید .افسانه ها و حماسه ها و تاریخ رفته از یاد
را دو باره زنده می کند و در آیینه ای به ﮔسردﮔی ایران نمایان می سازد .فردوسی چشم ژرفانگر خویش را در ((توس ))
خراسان به جهان ﮔشود و با سرودن شاهنامه نور دیده ملت ایران شد و نامی ماندﮔار در ادبیات حماسی ملل .بیشتر زندﮔی پر
ثمر او در زمان سامانیان و شكوفایی ادبیات پارسی ﮔذشت و دوره شكوه پسیری را با غم از دست دادن فرزند برومند خود  ,در
زمان سلطان غزنوی  ,محمود  ,در سخنی و تنگدستی به سرد برد و سر انجام پس از سال رنجی پر شور  ,شاهنامه را به پایان
رسانید و شاهكارهای به یاد ﮔار نهاد و رفت .رفت  ,اما نمرد که ( تخم سخن ) را پراکنده بود و ( سرو سایه فكنی ) بر افراشته
بود .شاهنامه  ,باز آفرینی نگاشته و بر ﮔزیده است از ( حماسه ) های باستانی و مدارکی تاریخی که با آﮔاهی های فردوسی از
فرهنگ و ادب پارسی و نبوغ و هنر ویژه وی آمیخته ﮔشته است و نه تنها یک منظومه بزرگ حماسی  ,بلكه سند و کارنامه ء
فرهنگی و تاریخی ملت ایران نیز می باشد .در ششاهنامه قهرمانها و شخصیتها نقشهایی ﮔوناﮔون دارند ,ﮔاه جنبه ای ( اسطوره
ای )و نمادین و ﮔاه واقعیت تاریخی می یابند .شاهنامه دارای داستانهایی است از قهرمان و پهلوانان  ,زنان و مردانی که ﮔاه
جنبه نمادین و آرمانی دارند و متعلق به دوران اساطیری و پهلوانی می باشند وﮔاه از واقعیتهای تاریخی  ,و در همه ﮔونه ء خود
بیانگر دیدﮔاه ( خرد ﮔرایی ) و یاورهای ( بنیادین دینی ) فردوسی  ,که موجب محبوبیت او در میان ( شعوبیه ) ﮔردید.
واژههای كليدی :زن ،اساطیر ،ایران ،شاهنامه ،فردوسی ،ادبیات
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مقدمه
به روانى آب  ,به ﮔرمی آتش وبه ارزشمندی خاک ایران ,فردوسی شاهنامه می سراید .افسانه ها و حماسه ها و تاریخ رفته از یاد
را دو باره زنده می کند و در آیینه ای به ﮔسردﮔی ایران نمایان میی سیازد .فردوسیی چشیم ژرفیانگر خیویش را در ((تیوس ))
خراسان به جهان ﮔشود و با سرودن شاهنامه نور دیده ملت ایران شد و نامی ماندﮔار در ادبیات حماسی ملل .بیشتر زندﮔی پیر
ثمر او در زمان سامانیان و شكوفایی ادبیات پارسی ﮔذشت و دوره شكوه پسیری را با غم از دست دادن فرزند برومنید خیود  ,در
زمان سلطان غزنوی  ,محمود  ,در سخنی و تنگدستی به سرد برد و سر انجام پس از سال رنجی پر شور  ,شاهنامه را بیه پاییان
رسانید و شاهكارهای به یاد ﮔار نهاد و رفت .رفت  ,اما نمرد که ( تخم سخن ) را پراکنده بود و ( سرو سایه فكنی ) بیر افراشیته
بود .شاهنامه  ,باز آفرینی نگاشته و بر ﮔزیده است از ( حماسه ) های باستانی و مدارکی تاریخی که با آﮔیاهی هیای فردوسیی از
فرهنگ و ادب پارسی و نبوغ و هنر ویژه وی آمیخته ﮔشته است و نه تنها یک منظومه بزرگ حماسی  ,بلكیه سیند و کارنامیه ء
فرهنگی و تاریخی ملت ایران نیز می باشد .در ششاهنامه قهرمانها و شخصیتها نقشهایی ﮔوناﮔون دارند ,ﮔاه جنبه ای ( اسیطوره
ای )و نمادین و ﮔاه واقعیت تاریخی می یابند .شاهنامه دارای داستانهایی است از قهرمان و پهلوانیان  ,زنیان و مردانیی کیه ﮔیاه
جنبه نمادین و آرمانی دارند و متعلق به دوران اساطیری و پهلوانی می باشند وﮔاه از واقعیتهای تاریخی  ,و در همه ﮔونه ء خود
بیانگر دیدﮔاه ( خرد ﮔرایی ) و یاورهای ( بنیادین دینی ) فردوسی  ,که موجب محبوبیت او در میان ( شعوبیه ) ﮔردید.
در شاهنامه به ویژه در بخش اساطیری  ,قهرمانها وشخصیتهای زن  ,نماینده ء ﮔروهی از زنان جامعه اند که آرمانهای اجتمیایی
وفرهنگی در نقش وشخصیت آنان متجلی می ﮔردد واساسا بیه مقیام ومنز یت زنیانی ارا ﮔیداری میی شیود کیه هماهنیگ بیا
ه نجاریهای اجتمایی وپاینده به دین وآئین زمانه باشند  ,وزنانی که اندیشه وکردارشان بر خالف روند یادی جامعه باشد وهنجار
شكن ومخا ف اصول اخالقی ومذهبی جامعه  ,نكوهش می ﮔردند  .در واقع فردوسی با مطرح ساختن نقشهایی متفاوت از زنان ,
خط مرزی بین یناصر پاک ونا پاک می کشد وبدینگونه با توجه به نهاد واندیشه وکردار هر کدام از زنان در یكی از دو سوی مرز
قرار می ﮔیرند وداستان آموزنده زندﮔیشان سروده می شود( .داستانهای زنان شاهنامه  :زهرا مهذب  ,تهران  , 1731 ,ص ) 11
فضای شاهنامه حماسی وشورانگیز است  .قهرمان ,اسطوره ای – نمادین وتاریخی انید  ,یشیقها پیر شیور وافسیانه ای ونبردهیا
خونین وطوالنی  .همه چیز در حرکت وپویایی وشدن است  .در فضای این چنین پرتب وتاب  ,افیراد در تیالو وکوشیش انید .
قهرمانها ویا شخصیتهای هر چند به ظاهر یک نفر وتنهایند  .اما نقش هر یک بییانگر مجموییه ای از نقشیهایی افیراد ﮔونیاﮔون
است ونیز در بخش نخستین  ,شاهنامه  ,با حفظ جنبه های ارمانی  ,نمایگر قوای ما فوق ا طبیعه است .رستم تنها ییک پهلیوان
زورمند قلمداد نمی شود او چكیده و یصاره ای است از تمامی خوی منش پهلوانان حق پرست ایرانیی کیه بیرای پاییدار حیق ,
حفظ ارزشهای متعا ی اخالقی وبرای دفاع از مرز وبوم مردم ایران مبارزه می کنند وشمشیر کشند .
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زن در شاهنامه با بر ﮔزیده ای است از ویژﮔیهای نیک وآرمانی که نقش زنی محبوب را دارا است ویا چكییده ای از همیه ء نیا
پاکیها وپلیدیها که نقش زنی منفور را در جامعه دارد  .فاصله دو نمونه ء زن محبوب وزن منفور نیز با وجود زنی که نقش فریی
مثبت یا منفی دارند  ,پر می شود ودر نهایت تنش ها وبر خوردها و نمیایش شخصییتهای متفیاوت زنیان اسیت کیه نییک وبید
شناخته می شوند وفردوسی که خود بر خاسته از متن جامعه وسخنگوئی خردمند وآﮔاه بیه خواسیت ونییاز و آرمیان اجتمیایی
است – در مقام قضاوت حكم به بر تری وپیروزی نمونه ء نیک ومحبوب می دهد .
نمونه ء محبوب در شاهنامه ﮔاه طالیه دار رزم است وﮔاه ستاره بزم  .خردمنید اسیت وهوشییار  ,مسیتقل وپاییدار در اندیشیه
ورفتار  ,پارسا  ,پوشیده موی وروی و بی باک ورزم آور  ,صبور ومقاوم ع پرشور در یشیق  ,وفیادار ورازدار  ,سرشیار از احسیاس
ویاطفه  .زیباست وماهروی  ,سروقد  ,مشگین موی کمان ابرو  ,خوشرنگ ورو  ,شیرین سیخن وآﮔیاه بیه زیبیایی وارا ومنز یت
خویش  ( .داستانهای زنان شاهنامه  ,ص ) 6
نمونه ء زن محبوب شاهنامه  ,هپای مرد – با نیروی یشق  ,در تالشی پیگیر به پیش می تازد ونه با زیبیایی کیه بیا خردمنیدی
ودالوری – اندیشه ها ود ها را به خود جذب می کند  .با واقع بینی نیاز جسم وروح خود را می شناسد وتا رسیدن به خواسیته ء
خود از پای نمی نشیند  .در میدان  ,شجایت مبارزه کردن ونبرد تن به تن را می آموزد وهر چند به جلیوه هیای زیبیایی خیود
آﮔاه است  .اما به آن بسنده نمی کند و درون را به پارسایی می آراید وهمواره موی وروی زیبا بر بیگانه میی پوشیاند ومقیام زن
بودن خود را پاس می دارد .
در برابر چنان زنی محبوب ونامدار  ,زنی مورد نفرت جامعه قرار می ﮔیرد که بنده ء هوی وهیوس خیویش اسیت وخیود کامیه
وآشوبگ ر  ,جادوپرست ومكار و فتنه جو  ,بی ایتنا به رسم وائین زمانه واخالق اجتمایی  .چنین زنی – کامجوی تن است ودافیع
حق  ,در هم شكننده هنجارها وارزشها وبدینرو با چنان اندیشه و رفتاری نمی تواند مورد پذیرو فرهنگ جامعه قرار ﮔییرد ودر
نهایت به سزای ناپاکی خود می رسد وبا نابودی نمونه ء شر وپلیدی  ,جامعه به سمت اخالقی متعا ی وارمانی هدایت می ﮔردد .

حضور زنان در شاهنامه
شاهنامه کتابی است که زن در سراسر آن حضور دارد ( اسالمی ندوشن  ) 11 : 1731 ,می تیوانیم رد پیای زنیان را در تمیامی
داستان های شاهنامه جسجو کنیم  ,ا بته در طول ویرض این نقش ها در هر داستان به اقتضای زمان  ,مكان  ,نیوع کینش هیا
وواکنش ها وشخصیت های مختلف متفاوت است  .به طور کل زنان دوران پهلوانی مهمتر ودارای نقش های موءثر تیری نسیبت
به زنان دورهء تاریخی واساطیری هستند به همین د یل است که مشهورتر نیز هستند .
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حضور زنان د ر دوره ء اساطیری بسیار کم رنگ است وجز فرانک که حضور موءثر وتعین کننده ایدارد همگی در سیایه ء حضیور
پهلوانان وشاهان ﮔم می شوند  .در دوران پهلوانی شاهنامه  ,حضور زن طف وﮔرمی ونازکی ورنگیارنگی بیه ماجراهیا م بخشید .
این زن ها هستند که به داستان ها تراژیک شاهنامه آب ورنگ بخشیده است )) ( .اسالمی ندوشن  ,ص )11
رودابه  ,سیندخت  ,سودابه  ,تهمینه  ,ﮔرد آفرید  ,فرنگیس  ,جریره  ,منیژه  ,وکتایون از جمله ء ان زن ها هستند  .زنان بخیش
تاریخی با آنكه از نظر تعداد بشترند وحضور کم در داستان ها ندارند و ی به اندازه ء زنان بخش پهلوانی نقش مهم وتأثیر ﮔذاری
ایفا نم کنند بهمین د یل این زنان کمتر معروف اند .

سيمای كلی زن در شاهنامه
اسالمی ندوشن معتقد است  (( :شاهنامه بر خالف آنچه در نزد اشخاص نا آشنا معیروف شیده بیک کتیاب نید زن نیسیت  .در
همین دوره به تعدادی زن بسیار بزرﮔوار وشیرن بر می خوریم که نظیر انها از حاظ فداکاری ودالوییزی نیه تنهیا در آثیار دﮔیر
فارسی  ,بلكه در آثار بزرگ باستانی سایر کشورها نیز به ندرت می توانیم ببینیم  .منو چهر اکبری نیز نزدیک به همیین نظیر را
دارد (( :زن از نظر فردوسی از جایگاه واالیی بر خوردار است  .بزرﮔترین شاخص وجلوه ء زن در شاهنامه این است که از آن بیه
ینوان موجودی خردمند  ,هنرمند  ,صاحب رای  ,وفا دار به شوی خویش ودر مواردی هم فتنه انگیز سخن به مان رفته است ))
 .ودر ادامه می ﮔوید  (( :زن به هیچ ینوان موجودی خوار مایه نیست  ,بلكه حیافظ هوییت و ارزو هیای واالی قیومی ونیژادی
خویش است  ( .اکبری  ,منوچهر  , 1731 ,ص ) 67

شخصيت زنان شاهنامه
نویسندﮔان  ,شخصیت داستان را به دو روو ( مستقیم ) ( وغیر مستقیم ) معرفی کنند  (( .در معرفیی مسیتقیم  ,نویسینده ر
ک وصریح شخصیت داستان را معرفی می کند در معرفی غیر مستقیم  ,نویسنده با یمل داستانی شخصیت را معرفی می کند (
سلیمانی  , 1761ص  ) 13فردوسی به هر دو روو شخصیت هایش را معرفی می کند و یی معرفیی غییر مسیتقیم درسیت تیر
ودقیق تر بیان کننده ء شخصیت یک فرد خواهد بود ؛ زیرا (( در یک اثر دراماتیک  ,برای معرف شخص بازی ( شخصییت ) بیه
توصیف احوال وخصوصیات اخال قی او نمی پردازند بلكه موقعیتی فراهم می آوردند ؛ یعنی داستانی می سازند تا شخص بازی به
اقتضای خلق وخوی خود  ,در چهار چوب آن داستان  ,با ایمال خود  ,خود را معرفیی کنید )) ( مكیی  : 1731 ,ص ) 72اکثیر
زنان شاهنامه دارای منش ورفتار مثبت ودر خورایتنایی هستند وحتی برخی که خوی بد وزشتی هم دارند  ,منش هیا واخیالق
خوبشان بر آن بدی چربش دارد  .در بین زنان مهم شاهنامه تنها سودابه است که بد کارﮔی او را به هیچ وجه نمی تیوان از ییاد
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برد ودیگران یا مثبت اند وبا ویژﮔی های مثبت شان بر ویژﮔی های منفی شان غلبیه دارد  ( .تحلییل شخصیت ونقیش زنیان در
داستان های شاهنامه  ,حسین یلی تقی  : 1711 ,ص  62ق ) .

نقش كلی زنان در شاهنامه
تئودور نو د که که مستشرق وشاهنامه شناس معروف ا مانی  ,در باره ء مقام زن در شاهنامه می نویسید  (( :در شیاهنامه زنیان
نقش فعا ی افا نم کنند ؛ تنها زمان ظاهر می شوند که هوس یا یشقی در میان باشید )) ( نو ید کیه  : 1731 ,ص  ) 111ا بتیه
این ﮔفته به هیچ وجه پذیرفتنی نیست ؛ زرا نقش زنان در شاهنامه بیش از این هاسیت وپیچییده تیر از آن اسیت کیه در ییک
جمله خالصه شود  .اﮔر بگوییم زنان هیچ نقشی در داستان های شاهنامه ایفا نمی کنند  ,هم در حق زنیان وهیم در حیق زنیان
شاهنامه اجحاف کرده ایم (( در هیچ داستانی از شاهنامه نمی توان مدیی شد که داستان بدون نقش وتیأثیر وحضیور زن پاییان
پذیرد )) ( اکبری  ,ص ) 62
زنان شاهنامه نقش های متفاوتی را می پذیرند همچنان که تنوع وتعدد نقش
آفرینی زن در شاهنامه به ﮔونه ای است که تقریبا بیشتر نقش ها زنانه ء ممكن در یک اجتماع کهین را در بیر میی ﮔییرد کیه
ا بته در این میان غلبه با نقش های مثبت است ( یباسی  ,قبادی ) 123 : 1731 ,
باید در نظر داشت که شخصیت ونقش زنان در شاهنامه باید با شخصیت ونقش پهلوانان وشیاهان و شیاهزادﮔان تناسیب داشیته
باشد چرا که یدم تناسب بین شخصیت های زن ومرد بایث دو ﮔانگی ویدم تئازن در داستان هیا میی شیود ))ریاییت تناسیب
شخصیتی بین پهلوانان ود یر مردان وشاهزادﮔان مرد  ,با زنان در شاهنامه بسار مهم است  .توقع همین است کسی که با رسیتم
 ,سهراب  ,اسفندیار  ,وپهلوانان دیگر زندﮔی می کند  .باید به حاظ خصلت های فردی واجتمایی حد اقل با آنها متناسب باشید
)) ( اکبری  : 1731 ,ص ) 63

تحليل شخصيت ونقش زنان در داستان ها شاهنامه
زنان در داستان ها شاهنامه کمتر نقش های اصل را بر یهده دارند زنان یمدتا نقش های مكمل مردان را ایفا م کنند ؛ حال به
ینوان همسر شاه  ,شاهزاده  ,مادر شاهان وپهلوانان ویا نقش های فرع تر در داسان ها یشقی شاهنامه بین نقش زنان ومردان
برابری بیشتری پیدا م شود  .تأثیر ﮔذاری هر یک از زنان شاهنامه  ,در روند داستان هایی که در آنها نقش دارند ؛ هیچ ربطی به
نوع نقش آنها ندارد ؛ ممكن است زنی نقش دون پایه ای مثل کنیزی داشته باشد و ی اثر ﮔذاری او در داستان انكار نشدنی
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باشد  .نقش هایی را که زنان شاهنامه در داستان ها ایفا می ک نند می توان به چند دسته تقسیم کرد که در ذیل آمده است .
اکثر این نقش ها پیرامون ودرون دربار شكل می ﮔیرند که مربوط به فضای شاهنامه است .
پادشاهی  :با آنكه نقش پادشاهی بیشتر نقشی مردانه است و ی چند زن در شاهنامه پادشاهی را بر یهده دارند وکما
بیش پادشاهان د رستكار ودادﮔری هستند  .در این میان تنها همای  ,قیدافه وملكه ء هند نقش های مهم ودر خور تاملی
دارند :
-1

همای چهرزاد  :همای دختر وهمسر بهمن ومادر داراب است  .پادشاهی دادﮔر وبخشنده وخردمند است  .هماى
چهرزاد در طول پادشاهى سى و دو سا ه ى خود دادﮔرى م کند ،ﮔنج مى ﮔشاید ،نییک کردارى مى ورزد و به
راستى جهاندارى مى کند  ،حتی فردوسی در این خصایص او باالتر از پدر می داند :

به رای و داد از پدر در گذشت

همه گيتی از دادش آباد گشت

( فردوسی ) 337 : 1731
او در یین حال قدرت طلب وجاه خواه است ؛ تا آنجا که حتی از یشق مادر وفرزندی می ﮔذرد وکودکش را رها می کند تا تاا
وتخت را از دست ندهد :
زپيش همایش برون تاختند

به آب فرات اندر انداختند

( فردوسی :ص ) 331
او از جمله زنانی است که خوی نیک وبدو در هم تنیده اند واز جمله شخصیت های یكتای شاهنامه است  .همای به ینوان
پادشاه  ,نقشی محوری در داستان ها دارد  .خصوصا پنهان کردن فرزند ورها کردن او وبه آب انداختنش  ,اقدامی است که
داستان داراب وﮔازر را به وجود می آورد ( شباهت این داستان به داستان موسی ( ع ) جا ب توجه است ) همای وقتی به
حكومت وپادشاهی می رسد  ,از یهده ء کشور داری بر می آید  .اهل داد ودهش وبخشش وآبادانی ونیكویی وخدمت به مردم
ورفع رنج وتیمار ملت است  .مثل یک سیاستمدار توانمند در جهت فقر زدایی وکاهش رنج نعفا یمل می کند  .تنها اقدام
نازیبای او رها کردن فرزندو است که در آخر نیز از آن پشیمان وشرمنده می شود :

كه یزدان پسر داد ونشناختم

به آب فرات اندر انداختم
( فردوسی  : 1731 ,ص ) 331
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قيدافه

قیدافه پادشاه اند س است که (( چهره ء خوشی از زن را در شاهنامه تصویر کرد است فردوسی قیدافه را به خردمندی
وبخشندﮔی می ستاید )) ( سرامی  ) 312 : 1733 ,او نیز همچون همای فرمانرواست ونقشی محوری بازی می کند و ی
نقش او پر رنگ تر وتاثیر ﮔذار تر از همای است  .خردمندی وهوشمندی ودور اندیشی این زن مثال زدنی است  .او
قدرتمندانه منطقه ء حكومتی خود را اداره می کند :

زنی بود در اندلس شهریار

خردمند وبا لشکری بی شمار

( فردوسی  : 1731 ,ص ) 331
-1

ملکه هند ( مادر طلخند وگو )

ملكه ء هند هوشمند ودادﮔر وپر هیز ﮔار ومادری د سوز ودل نازک اس ت  .او (( به خوبی از یهده اداره ء کشور خویش بر می
آید  .در زندﮔی این زن از آغاز تا پایان نقطه ء سیاهی دیده نمی شود ))( سرامی  : 1733 ,ص  ) 311پس از آنكه شوی اول
وسپس شوی دومش می میرند  ,بزرﮔان پس از ذکر شایستگی او  ,او را برای پادشاهی بر می ﮔزینند :

همان به كه این زن بود شهریار

كه او ماند زین مهتران یادگار

( فردوسی  :ص ) 1117
نقش او بیشتر یک پند دهنده ء مهربان ود سوز است که با یاطفه ء مادری جمع شده است  .وقتی به پادشاهی می رسد
فرزندانش را به خوبی پند واندرز می دهد وشرط پادشاهی آن دو را کمال ومرگ اندیشی ودادﮔری وپرهیز ﮔاری می داند :

چنين گفت مادر به هر دو پسر

كه تا از شما با كه یابم هنر

چو دارید هر دو ز شاهی نژاد

خرد باید وشرم وپرهيز وداد

( فردوسی  :ص ) 1116
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پور اندخت

پور اندخت از دیگر پادشاهان زن شاهنامه است که به ﮔفته ء فردوسی نام نیک از خود به جای می ﮔذارد وبه داد وبخشش
می پردازد :

چنين گفت پس دخت پوران كه من
كسی كه درویش باشد ز گنج

نخواهم پراگندن انجمن
توانگر كنم تا نماند به رنج

( فردوسی  :ص) 1761
او مدت کمی پادشاه است ئتنها کاری که از او بیان می شود کشتن کشنده ء اردشیر  ,پسر شیرویه است  .او اقدام خاصی نمی
کند که بتوان ویژﮔی های شخصیتیش را از آن در یافت کرد .

 – 5آرزمدحت
او نیز مدتی کوتاه پادشاهی می کند وبه داد ودهش می پردازد :

همه كار بر داد وآیين كنيم

كزین پس همه خشت بالين كنيم

( فردوسی  :ص ) 1712

همسری شاهان
شهبانویی تقریبا جزونقش های محوری محسوب می شود ؛ و ی در این میان تنها چند زن هستند که نقش های در خور تاملی
ایفا می کنند ودر داستان ها تاثیر ﮔذارند  .سیدخت  ,سودابه  ,کتایون  ,سپینود  ,ﮔردیه وشیرین از این جمله اند .

 -ارنواز وشهرناز
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ارنواز وشهرناز نخستین زنان شاهنامه که دختران یا خواهران جمشید  ,همسران نحاک وسپس فریدون اند  .این دو نقش تاثیر
چندانی در روند داستان ها ندارند  .در مورد شهرناز سخن خاصی ﮔفته نمی شود تا بتوان شخصیت او را کاوو بیشتری دارد
وتنها کار مهم او به دنیا آوردن سلم وتور از پشت فریدون است  .و ی ارنواز نسبت به شهرناز نقش بیشتری دارد  .او سخنور
وهوشمند ورایزن است  .او پس از نحاک کابوس از بین رفتن فرمانرواییش را می بیند  ,ابتدا او را آرام می کند وسپس چاره
اندیشی می کند واورا راهنمایی می نماید :

به شاه گرانمایه گفت ارنواز

كه بر ما بباید گشادنت راز

توانيم كردن مگر چاره ای

كه بيچاره ای نيست پتياره ای

( فردوسی ) 11 :
از حاظ آرکی تا یپ واسطوره شناسی  ,آنها (( آنیمای وجود جمشیدند که بر اثر بی خردی از او دور شده وبه اسارت نحاک در
آمده اند  ...وفریدون آنان را آزاد می کند  ( .موسوی  ,خسروی  : 1733 ,ص ) 111
شهرناز وارنواز تقریبا نقش خنثایی در سر نوشت خویش دارند وبیشتر تابع حوادثی هستند که پیرامونشان رخ می دهد  .نكته ء
جا ب آن که نام ارنواز بیشتر بر زبان حكیم توس می آید  .این امر احتماال به د یل آن است که او مادر ایرا است وفردوسی
خواسته است تا مقام باالتری به او بدهد .

 سيندختسیندخت همسر مهراب کابلی ومادر سودابه است او (( زنی بود تیزهوو وکار آمد ودورند یش ورایزن )) ( بصاری 16 : 1711 ,
)  .سرامی او را این چنین معرفی می کند  (( :آمیزو خردمندی ووقار با یواطف زنانه ومادرانه در شخصیت این زن به راستی
تحسین بر انگیز است  .او در نهایت زیرکی وکاردانی کار یشق دختر خویش رودابه را با زال  ,جهان پهلوان زاده ء ایرانی به
سامان می آورد )) ( سرامی  . ) 376 : 1733 ,او از آن دسته از زنانی است که یرض نقشش بیش از طول آن است .
سیندخت در نوع خود زنی یگانه است  .استحكام شخصیت وکفایت ودانایی او در میان زنان کدبانو ومیانه سال شاهنامه دارای
درخشندﮔی خاصی است ( .اسالمی ندوشن ) 26 : 1731 ,
همه ء اقداماتی که سیندخت در راستای داستان انجام می دهد به ثمر می نشیند ونتیجه ء آن رسیدن زال ورودابه به هم است
وبه دنبال آن به دنیا آمدن یگانه پهلوان شاهنامه  .چاره ﮔری وتیز هوشی او در تمام این اقدامات مشهود است .
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سیندخت رنج ش وهر را سخاوتمندانه بر خود می خرد وبار مسوء یتش را می پذیرد چاره ء او این است که خود به ینوان
فرستاده ء مهراب نزد سام برود وبا او مانند یک سفیر سخن بگوید ((دیدار سیندخت با سام وشایستگی و یاقتی که این بانوی
ارجمند از خود نشان می دهد  ,سام را با پیوند زال ورودابه هم داستان می کند  .از رفتنش به سوی سام نیز شجایت واتكای به
نفسش معلوم می شود :

چو شد ساخته كار خود بر نشست
یکی ترگ رومی به سر بر نهاد
بيآمد گرزان به درگاه سام

چو گردی به مردی ميان را ببست
یکی باره زیر اندرش همچو باد
نه آواز داد ونه بر گفت نام

( فردوسی ) 36 : 1731 ,

 سودابهسودابه دختر شاه هاماوران شوهرو مهراب وهمسر کیكاووس پادشاه ایران است  .سودابه زنی است که متاسفانه تنها یک
بعد شخصیتش دیده شده وتنها ویژﮔی های بد وزشت کرداری های او ذکر شده است  ,در حا ی که او خصوصیات خوبی
هم دارد ع هر چند که این خصوصیات بر جسته نیستند  ((.سودابه زنی است که از زیبایی و رینایی ومكاری و وندی وزبان
آوری به نحو کامل بر خورداری دارد )) ( اسالمی ندوشن  : 1731 ,ص. ) 21
اما او ین صفتی که از این زن برداشت می شود وفاداری او به همسرو به هنگام اسارت است ؛ وقتی شوهرو را بر پدر
نیرنگ بازو ترجیح می دهد  .س ودابه با همه ء کژکرداری هایش چهره ای راستین از زن است ونقطه های روشن نیز در
سرﮔذشت او توان یافت که یكی از آنها وفاداری وی به شوی به هنگام اسارت او در بند شاه هاماوران است ؛ انچنان که
میگوید :

جداایی نخواهم زكاوس گفت

وگر چه لحد باشد او را نهفت

چو كاوس را بند باید كشيد

مرا بی گنه سر بباید برید

( فردوسی  : 1736 ,ص ) 111
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این وفا داری یكی از دالیلی است که کیكاووس در داستان سیاوو از خون او می ﮔذرد و ی هوسبازی  ,نیرنگسازی ,
درو غگویی وسنگد ی او در داستان سیاوو تا حدی است که این صفت خوب  ,هیچ به چشم نمی آید  .نقش این زن به
قدری قدرتمند وتاثیر ﮔذاراست  ,هم شهوتران وهم حسابگروتمام کارها وکنش های سودابه در راستای رسیدن به خواسته
او است  ,مهربانی ها  ,د ربایی ها ویده ها وتهدیدهایش  .پ س از آنكه سیاوو او را نمی پذیرد  ,هر نیرنگ وزشتكاری
ودروغی به کار می بندد تا او را بدنام کند واز انتقام بگیرد  .سودابه از به کار بردن هیچ مكری در راستای کام یافتن از
ناپسری خویش روی ﮔردان نیست (سرامی  : 1133 ,ص) 613

– كتایون
کتایون دختر قیصر روم همسر ﮔشتا سب ومادر اسفدیار است  .او زنی وفادار  ,جسور  ,خردمند ورایزن است با آنكه اسفندیار او
را رایزن نمی داند  .جسارت او آنجاست که همسرو را خود می ﮔزیند ودر انتخاب او اصرار می ورزد  .نقش او در سرنوشت
ﮔشتاسب بی بدیل است  .کتایون نیز مانند دیگر زنان شاهنامه نقشی کلیدی ندارد تنها نقش مهم او با آنكه شاید بی اهمیت
جلوه کند تشویق ﮔشتاسب به رفتن برای دیدن رزم دامادهای قیصر است که سرنوشت داستان را تغییر می دهد  .وفاداری او
به قدری زیاد است که حتی حانر می شود از کاخ قیصر اخراا شود و ی با همسرو بماند  .کتایون در نهایت وفاداری با شوی
خویش در روزﮔار آوارﮔی در روم سر می کند  .او بخرد ورایزن نیز هست  .اندرزهای او به فرزندو اسفندیار که او را از رفتن به
حنگ رستم منع می کند  ,قابل تامل است که حاکی از فرزانگی وبانومنشی اوست  ( .اسالمی ندوشن  : 1731 ,ص ) 11

زگيتی همی پند مادر نيوش

به بد تيز مشتاب وچند ین مکوش

مده از پی تاج سر را به باد

كه با تاج شاهی زمادر نزاد

( فردوسی  : 1731 ,ص  316و ) 313

همسر گشتاسبهمسرﮔشتاسب کسی که به حقیقت می پیوندد ؛ و ی دیگر مویه وزاری کار ﮔشانیست  .می شود  .نقش او با آنكه کوتاه
است ؛ و ی بسیار مهم واثرﮔذار است  .فردوسی او را این چنین معرفی می کند :
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زنی بود گشتاسب را هوشمند

خردمند واز بد زانش به بند

( فردوسی ) 633 : 1731 ,

سرامی نیز او روا این چنین می ستاید  (( :هوشمندی زن ﮔشتاسب وچستی وچاالکی وی که پس از کشته شدن هراسب
وتاراا بلخ به دست تورانیان  ,جامه ء ترکان در می پوشد وسواره از بلخ سفر می کند  ..وشوی را از هجوم کهرم به پایتخت
ورویدادهای شوم دیگر می آﮔاهاند  ,در شاهنامه سند افتخار زنان ایران زمین تواند بود ))  ( .سرامی  : 1733 ,ص ) 311
– دختر اردوان
تنها افدام مهم دختر اردوان که اردشیر با او ازدواا می کند  ,این است که به خواستهء برادران وبرای انتقام پدرو تصمیم می
ﮔیرد همسرو را مسموم کند که به نتیجه هم نمی رسد :

ورا جان ودل بر برادر بسوخت

به كردار آتش رخش بر فروخت

زاندوه بستد گرانمایه زهر

بدان بد كه بردارد از كام بهر

( فردوسی  1731 ,ک ) 331

نتیجه ء این اقدام این است که پادشاه از وجود فرزندو  3 ,سال بی خبر می ماند وماجراهای شاپور شكل می ﮔیرد  .به یقیده
ء سرامی (( دختر اردوان خائن ونیرنگ باز است )) ( سرامی . ) 613 : 1733 ,و ی او بیشتر انتقام جوست واین انتقام جویی
سببساز این خیانت ونیرنگ است .

 مریممریم دختر قیصر روم وهمسر خسروپرویز زنی خردمند وبا هوو وزیرک  .نقش او در داستان پرویز پررنگ نیست ودر حاشیه
قرار داد  .به جز زادن شیرویه مهم ترین کار او حل اختالف میان نیاط وس  ,یمومی خویش وبندوی  ,دایی شوهرو است که با
زیرکی وهوشمندی این کار را انجام می دهد :
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همان نيز مریم زن هوشمند
بدو گفت رو با برادر پدر
زقيصر شنيدی كه خسروزدین
مگو ایچ گفتار نا دلپذیر

كه بودی هميشه لبانش به پند
بگو ای بداندیش پر خاشخر ..
بگدد چو آید به ایران زمين ؟
تو بندوی را سر به آغوشگير

( فردوسی  : 1731 ,ص ) 1263
او در آخر سرنوشت غم انگیزی دارد وبه دست هووی خویش  ,شیرین کشته می شود .

– همسر خاقان چين
همسر خاقان چین شخصیت مهم وقابل بحثی نیست ونقش غیر مستقیم او در کشته شدن بهرام چوبین است که او را مطرح
می کند  .سرامی او را چنین معرفی کند  (( :خاتون همسر خاقان چین خائن وزودباور است  ...خیانت پیشگی ونادانی این زن
است که موجبات قتل بهرام چوبین داماد او را بفراهم می آورد )) ( سرامی  1733 ,ک ) 613
ا بته او خائن نیست بلكه نادان است واین نادانی وساده وحی اوست که بایث مرگ بهرام می شود .

– شيرین

شیرین همسر خسرو پرویز را می توان جزو زنان د ربای شاهنامه نام برد که به فنون د بری نیز به خوبی آﮔاهند  .او بسیار دل
نازک و طیف است که حتی یک حظه دوری پرویز را تاب ندارد  .او یاشق پیشه ووفادار وزیرک است ودر یین حال حسود
وسنگدل  (( .شیرین وفادار ود ربا اما در یین حال رشک ورز وسنگدل است  .او با خوراندن زهر به مریم  ,بزرگ بانوان شبستان
پرویز رشک وحسد خود را اشكار می کند :
زمریم همی بود شيرین به درد

هميشه زرشکش دو رخساره زرد

به فرجام شيرین ورا زهر داد

شد ان نامور دخت قيصر نژاد
( فردوسی  : 1731,ص ) 1711
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حسادت وسنگد ی او را شاید در هیچ یک از زنان شاهنامه نتوان سراغ ﮔرفته این حسادت بیشتر از یاشق پیشگی او نشئت می
ﮔیرد  .تكبر وغرور او وقتی آشكار می شود که از رفتن به بارﮔاه شیرویه خوداری می کند ودر دفاع از پاکی خود به زیبایی
سخن می ﮔوید  .او د ر خواست ازشیرویه می کند یكی انكه ﮔنج هایش را به او بازدهد ودیگر آنكه او را با جسد شوهرتنها
بگذارد تا هم شیرویه هر ﮔز دستش به او نرسد وهم مال و ﮔنج خود را باز پس ﮔیرد این دو خواهش از زیرکی او حكایت دارد .

زنان شاهزادگی
زنان شاهنامه اکثرا در این نقش بازی می کنند  .در این میان رودابه  ,سودابه ,تهمینه ,فرنگیس  ,منیژه  ,کتایون وما كه از
جمله مهمترین این زنان هستند که هر کدام در داستان ها نقش های متفاوتی ایفا کنند .
 رودابهرودابه دختر مهراب کابلی  ,همسر زال ومادر رستم است  .او را در ابتدا یک یاشق پیشه ء کامل می یابیم که برای رسیدن به
خواسته او از هیج کار فروﮔذار نیست  .داستان این یشق یكی از پر فراز ونشیب ترین داستان های یشقی شاهنامه است (( .
بین داستان های یاشقانه ء شاهنامه از همه یا ی تر و کامل تر داستان د دادﮔی رودابه وزال است )) ( اسالمی ندوشن 1731 ,
 :ص  ) 71پس از آن رودابه دیگر نقش مهمی ایفا نمی کند وتنها نقش مادری د سوز ومهربان ونگران را در حاشیه بازی می
کند  .با آنكه رودابه یمری طوالنی دارد وحتی پس از مرگ رستم هم زنده است و ی تنها نقش های مهم وتاثیر ﮔذار او
یكیكارهای یاشقانه ای است که برای رسیدن به زا ل می کند ودیگری به دنیا آوردن رستم است ودر نقش مادری جلوه ء
خاصی ندارد .بیشترین جلوه ء شخصیتی او یاشق پیشگی واحساساتی بودن اوست که هم در جریان یشقش وهم در جریان
مرگ فرزندو نمود دارد (( رودابه ا هه ء یشق زال است او زنی وصف یاشقی خود را این ﮔونه به پرستند ﮔانش می ﮔوید :
كه من عاشقم همچو بحر دمان
پر از پور است روشن دلم
هميشه دلم در غم مهر اوست

از او بر شده موج تا آسمان
به خواب اندر اندیشه زو نگسلم
شب و روزم اندیشه ء چهر اوست

( فردوسی  : 1731 ,ص ) 66
-

منيژه

داستان د داﮔی منیژه دختر افراسیاب وبیژن جزو مشهور ترین داستان های یاشقانه ء شاهنامه است  .او دختری جسور
ویاشق پیشه است ؛ و ی این جسارت ویاشقی کار دست او وبیژن می دهد  .تاثیر ﮔذارترین نقش منیژه در روند داستان ,
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بیهوو کردن وبردن بیژن به کاخ افراسیاب است ک ه نقطه ء یطف داستان بیژن ومنیژه می شود  .او یک یاشق کامل است زیرا
برای اینكه بیژن نزدو بماند هر کاری می کند حتی اﮔر آن کار به نررو باشد  .می نتوان برخی اقدامات او را از روی بی
فكری وسست رایی بدانیم  (( .منیژه هوسباز ونیرنگباز است وبرای هر چه کامیاب تر شدن از بیژن داروی بیهوشی در شراب
وی می ریزد وبه کاخ شاه تورانش می برد )) ( سرامی  : 1733 ,ص : ) 613

بفرمود تا داروی هو شبر

پرستنده آميخت با نوش بر

( فردوسی ) 171 : 1731 ,
و ی در نجات جان معشوقش نیز همه کار می کند  :برایش غذا تهیه می کند  .به نزد رستم می رود و هر انچه او می ﮔوید
انجام می دهد  .نكته ء دیگر انكه وقتی بیژن به او بد ﮔمان می شود از خود دفاع می کند واو را شرمنده می سازد تا آنجا که
بیژن از او پوزو می خواهد :

منيژه خروشيد وناليد زار

كه بر من چه آمد بد روز گار

بدادم به بيژن تن وخان ومان

كنون گشت بر من چنين بد گمان

پدر گشته بيزار و خویشان زمن

برهنه دوان بر سر انجمن

( فردوسی ) 161 : 1731 ,

در اخر به کمک او ورستم  ,بیژن از چاه رهایی می یابد  (.تحلیل شخصیت ونقش زنان در داستان های شاهنامه  ,حسین یلی
تقی  :ص ) 31
-

همای وبه آفرید

همی وبه آفرید  ,دختران ﮔشتاسب  ,نقششان در حد حضور در داستان است ؛ و ی همین حضور واسارت آنهاست که باغث
جنگ اسفندیار وارجاسب می شود  .پس از کشته شدن اسفندیار سخنان این دو خواهر در سرزنش پدر خردمندانه ویبرت
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آموز است  (( :سخنان همای وبه آفرید  ...سرشار از صالبت مردانه  ,اﮔنده از مهر بانی خواخرانه وامیخته با صراحت حق
ﮔویانه است )) ( سرامی  : 1733 ,ص ) 312
نه سيمرغ كشتنش نه رستم نه زال

تو كشتی مراو را چو كشتی منال

( فردوسی ) 316 : 1231 ,

-

مالکه

ما كه از نژاد شاهزادﮔان است که مادرو ( نوشه از نژاد نرسی ) به وسیله ء طایر ربوده می شود واو از این دو به دنیا می آید  .او
در داستان شاپور ذو االکتاف تنها یک کار انجام می دهد و ی این یک کار  ,بسیار مهم وموءثر در روند داستان است  .او که بر
شاپور یاشق شده  ,ر ا ورود به دژ پدر حویش را به او می دهد وبایث پیروزی شاپور می ﮔردد به نظر سرامی او (( هوسباز
وخائن ونیرنگباز است )) ( سرامی  : 1733 ,ص ) 613
ا بته این اقدام او بیشتر از سر انتقام جویی ( ربوده شدن مادر ) است تا خیانت وهوسبازی پیغام او به شاپور این چنین است :
بگویش كه با تو زیک گوهرم
همان نيز با كين نه هم گوشه ام
مرا گر بخواهی حصار ان تست

هم از تخم نرسی كند آورم
كه خویش توام دختر نوشه ام
چو ایوان بيابی نگار آن تست

( فردوسی  : 1731 ,ص ) 111

نكته حائز اهمیت در شخصیت این زن آن است که کسانی که در دژ مسئو یتی بر یهده دارند چون دایه او ﮔنجور وشرابدار ,
همه اورا یاری می دهند واین نشان از قدرت ونفوذ او دارد .

 سپينودسپینود دختر شنگل پادشاه هند  ,نیز یاشق پیشه است وبرای ماندن با یشقش همه کار می کند  .نقش او با آنكه در سایه
قرار دارد و ی موءثر است  .سپینود با وفا  ,مهربان  ,فرمامبردار ورازدار است  .او غمخوار وراز دار شوهر است وبرای رهایی او از
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هندوستان راه چاره ای می جوید واو را یاری می دهد  .چاره پری این زن با وفاست که سر انجام بازﮔشت بهرام ﮔور از هند به
ایران را میسر می کند :

سپينود گفت ای سزاوار تخت

بسازم اگر باشدم یار بخت

( فردوسی ) 1111 : 1731 ,
پهلوانی وجنگجویی وسپهساالری

در شاهنامه تنها دو زن پهلوان وجنگجو داریم که نامشان نیز نشان دهنده ء پهلوانی آن دواست یكی ﮔرد آفرید ودیگری ﮔردیه
 .ﮔرد آفرید نقش کوتاه و ی با صالبتی دارد ؛ ﮔردیه نقشش مهم تر وطوالنی تر است وحتی به سپهساالری شكر نیز می رسد .



گرد افرید

ﮔرد آفرید دختر ﮔژد هم مرزبان ایرانی است که تنها در یک صحنه از داستان سهراب ظاهر می شود و ی از ذهن خواننده ء
شاهنامه هیچ ﮔاه بیرون نمی رود  .او د یر وشجاع ودر یین حال باهوو وزیرک است د یری ﮔرد افرید چندان است که
سهراب را به تحسین وا می دارد :

چنين دختر آید به آورد گاه

شگفت امدش گفت از ایران سپاه

نقش او کوتاه و ی قدرت است  .جنگ او با سهراب نشان دهندهء این است که ایرانیان حتی به دختران خود نیز آموزو جنگی
می داده اند  .جنگ یک تنه ء او می فریبد او با سهراب نشان د یری و شجایت و ﮔستاخی اوست  .او زیرک وبا هوو نیز هست
زیرا سهراب را می فریبد واز چنگ او رهایی می یابد :

بدانست كاویخت گرد آفرید

مر آن را جز از چاره درمان ندید

( فردوسی  : 1131 ,ص ) 133
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-

گردیه

بهرام چوبینه حو اهری داشت به نام ﮔردیه که زنی باهوو وکاردان وخردمند بود  .ﮔردیه مهمترین وپر آوازه ترین زن دوران
تاریخی شاهنامه است او واقعا خردمند وکاردان ورایزن واندرز ﮔو است ؛ از اقدامات او می توان این خصوصیات را دریافت  .او در
داستان های بهرام و پرویز یمال یک نقش محور ی وتاثیر ﮔذار است وداستان ها با حضور او شكل می ﮔیرند وفراز وفرود می
یابند  .این همه پهلوانی ورشادت وخردمندی از یک زن  ,جای بسی شگفتی است  .او پس از بهرام به سپهساالری سپاه او می
رسد ودر جنگ با تورگ دالوری ها می کند  .اینزن بسار خردمند وباهوو است سرامی در مورد اندرزهای او می ﮔوید :
(( سخنان اندرز آﮔین وی خطاب به برادرو بهرام چوبینه از دست پر مغزترین ونغزترین این ﮔونه سخنان است )) ( سرامی ,
 ) 316 : 1733اندرزهای او به برادرو نشان خردمندی اوست :
چنين گفت داننده خواهر بدوی

كه ای پر هنر مهتر نامجوی ...

( فردوسی  : 1731 ,ص ) 1221

او در برابر پیشنهاد ازدواا خاقان چین پس از مرگ برادرو بسیار خردمند انه یمل زیرکی در خواست او را رد می کند :
اگر من بدین زودی آیم به راه

چه پوید مرا آن خردمند شاه

خردمند بی شرم خواند مرا

چو خاقان بی آرزوداند مرا

بدین سوگ چون بگذرد چار ماه

سواری فرستم به نزدیک شاه

( فردوسی ) 1231 : 1731 ,

ا بته نمی توان او را زنی درستكار ومهربان نامید  .خیانت او به شوهرو وکشتن او نشان دهنده ء بی وفایی  ,قدرت طلبی وجاه
خواهی اوست .او از ﮔذشته از رزم آوری  ,زنی بزم افروز نیز هست زیرا پس از ازدواا با خسرو پرویز در بزمی جنگ خود با
سپاهیان خاقان را به نمایش می ﮔذارد وهمگان را مبهوت هنر خویش می نماید
مادری
مادران شاهنامه اکثرا سختی کش ورنج کشیده هستند  .آنان پهلوانان وشاهان را به دنیا می آورند ودر غم از دست دادن آنان
رنج ویذاب می کشند ونا ه وزاری می کنند  .ﮔاهی آنان وظیفه ء حفظ جان فرزندان خویش را بر یهده می ﮔیرند مانند فرانک
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و فرنگیس  .ﮔاهی نیز اندرز ﮔوی فرزندانشان هستند  .فرانک  ,رودابه  ,تهمینه  ,جریره  ,فرنگیس  ,کتایون  ,مادر طلخند و ﮔو
از مهمترین مادران شاهنامه اند .

 فرانکفرانک  ,همسر آبتین ومادر فریدو ن است او تمام ویژﮔی ها یک مادر را داراست  :مهربان ود سوز  ,فداکاری  ,پر تالو ودر یین
حال اندرز ﮔو وبلند نظر ودور اندیش :

فرانک بدش نام وفرخنده بود

به مهر فریدون دل آگنده بود

( فردوسی ) 21 : 1731 ,

او برای نجات جان فرزندو از هیچ تالشی مضایقه نمی کند  .مهمترین نقش در داستان فریدون ونحاک همین است که در
پایان با یث به فرمانروایی رسیدن فرزندو وبر چیده شدن نظام بیداد می شود فرانک در هنگام پند دادن به فریدون می ﮔوید
که شتاب مكن و :

جز این است آیين وكين

جهان را به چشم جوانی مبين

كه هر كونبيد جوانی چشيد

به گيتی جز از خویشتن را ندید

( فردوسی  : 1731 ,ص ) 22

چرا که نحاک دارای سپاهی بزرگ است وتورا به راحتی سرنگون می کند  ,پس تو نیز باید سپاهی فراهم کنی  .این ﮔفتار
ونصیحت هم د سوزانه ومادرانه است وهم آینده نگرانه ونشان دهنده ء بلند نظری اوست  .رفتار او در هنگام شنیدن خبر
پیروزی فریدون نیز جا ب توجه است .
 -تهمينه

11

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال دوم ،شماره  ،31خرداد 3118

تهمینه دختر شاه سمنگان همسر رستم ومادر سهراب است  .مهمترین اقدام او رفتن به خوابگاه رستم است که جسارت
وصراحت او را در بیان یشق ود دادﮔی می نمایاند  .او که مانند رودابه از شنیده ها یاشق جهان پهلوان شده است (( حتی از
رودابه به هم جسورتر ودر اجرای مقصود خود مصمم تر است  .بی پروا وصریح مانند چشمه ای روشن به خوابگاه رستم سرازیر
می شود  .دالیل تهمینه برای انتخاب رستم به ینوان همسر جا ب توجه است :
یکی آنکه بر تو چنين گشته ام
ودیگر كه از تو مگر كردگار
سدیگر كه اسپت بجای آورم

خرد را زبهر هوا كشته ام
نشاند یکی پورم اندر كنار
سمنگان همه زیر پای آورم
( فردوسی ) 131 : 1731 ,

مهمترین نقش تهمینه زادن سهرا ب است واینكه از نام ونشان پدر به او بگوید  .پس از آن  ,او به سهراب هشدار می دهد که
این راز نباید فاو شود خصوصا برای افراسیاب
بدو گفت افراسياب این سخن

نباید كه داند ز سر تا به بن

( فردوسی ) 136 :
هشدار تهمینه نسبت به آﮔاهی افراسیاب از این راز نشان دهندهء بلند نظری وآﮔاهی او نسبت به جریان ها  ,نیرنگ ها ونزاع
های سیاسی است او در نقش مادری بسیار د سوزی ومهربان وناشكیبا ظاهر می شود که هیچ تاب فراق فرزند را ندارد ودر
پایان نیز در غم از دست دادن او جان می دهد .

-

گلشهر

ﮔلشهر همسر پیران  ,پهلوان ووزیر هوشمند افراسیاب ومادر جریره است  .ﮔلشهر همواره در حاشیه ء اتفاقات است در نتیجه
شخصیت خاصی ندارد  ..شاید به واسطه ء همسریش با پیران بتوان او را خردمند دانست  .ا بته نقش ﮔلشهر به ینوان آنیمای
مثبت در خویشكاری های خردمندانه وسازند پیران قابل انكار نیست  .او نقشی مهمی را در داستان ها ایفا نمی کند وبیشتر
یک واسطه است  .آماده کردن جریره وفرنگیس برای ازدواا با سیاوو ورفتن به نزد فرنگیس برای خبر ﮔرفتن از زاده شدن
کیخسرو از اقدامات اوست .
 -جریره

21

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال دوم ،شماره  ،31خرداد 3118

جریره دختر پیران زن سیاوو ومادر فروداست .او زنی د سوز ومادری مهربان ورنج کش است  .کسی که با غم آشنا ست ,
نخست غم از دست دادن همسر وسپس غم فرزند  .به طور کلی جریره در داستان ها حضوری جدی ندارد وبه مانند اکثر زنان
شاهنامه در حاشیه است مهمترین اقدام او تحریک فرزندو به جنگ با تورانیان است که از وفاداری و د بستگی او به سیاوو
وخاندان او خبر می دهد :
برت را به خفتان رو می بپوش

برو دل پر از جوش وسر پر خروش

فردوسی 231 : 1231 ,

-

فرنگيس

فرنگیس دختر افراسیاب  ,همسر سیاوو ومادر کیخسرواست  .او زنی شجاع  ,بزرﮔوار  ,استوار  ,فدرتمند  ,نازک دل ,
غمخوار ورایزن است  .فرنگیس در داستان ها نقش تعیین کننده ای ندارد به جز راهنمایی کیخسرو برای یافتن اسب و ی
حضورو همواره زیبا ود گرم کننده است او نمونه ای از زنانی است که همپای مردان  ,در راه رسیدن به اهدافشان در
تالو وکوشش هستند سیاوو با فرنگیس همه ء در دل هایش را می ﮔوید وبا او مشورت می کند واین نشانه ء رازداری
وغمخواری ورایزنی این زن است  .شجایت ود یری واستواری او هنگام به ایران به همراه ﮔیو وفرزندو  ,نمایان می شود
به طوری که حتی بی پروا خود را به آب می زند وطول رودخانه را به همراه انان آشنا می کند :

به آب اندر افگند خسرو سياه
پس او فرنگيس وگيو دلير

چو كشتی همی راند تا باژ گاه
نترسد ز جيحون وآن آب شير

( فردوسی ) 212 : 1731 ,
كنيزی
کنیزان هیچ ﮔاه مقام واالیی در داستان های شاهنامه ندارد واکثرا خوار وبی اهمیت هستند  .نقش آنان در روند رویدادهای ,
نقشی بر خاسته از جنسیت آنان است همان ﮔونه که کنیز زال تمام اهمیتش در آن است که از زال بار می ﮔیرد وشغاد را به
دنیا می آورد  .همچنین است نقش ماه آفرید کنیزک ایرا  .مهم ترین کنیزان که نقش ﮔنجوری هم دارند وحضورشان تاثیر
ﮔذار است ﮔلنار کنیز ,کنیز اردوان و کنیز قیصر هستند .
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-

گلنار

ﮔلنار کنیز وﮔنجور اردوان  ,شاهنشاه اشكانی  ,یاشق پیشه وجسور وبی پرواست وبرای رسیدن به معشوقش همه کار می کند ؛
ﮔلنار دزد و خائن وهوسباز است  .نقش ﮔلنار شاید کوتاه وبه نظر بی اهمیت باشد و ی می توان ﮔفت یكی از دالیل به پادشاهی
رسیدن اردشیر کمک های اوست به واسطه ء یشقی که به او دارد  .جسارت وبی پروایی او آنجا مشخص می شود که به اردشیر
ابراز یشق می کند وبه او در رفتن به پارس یاری می رساند :
بيآمد خرامان بر اردشير

پر از گوهر وبوی مشک وعبير

بدان ماه گفت از كجا خاستی

كه پر غم دلم را بيا راستی

چنين داد پاسخ كه من بنده ام

ز گيتی به دیدار تو زنده ام

( فردوسی ) 313 : 1731 ,
-

كنيزک قيصر

کنیزک قیصر که اصال ایرانی است  ,بایث آزاد شدن شاپور ذو ا الکتاف از چنگ قیصر می شود وبا او به ایران می آید  .تنها
نقش او همین است وبا آنكه که کوتاه است و ی مهم وکار ﮔشاست  .اﮔر چه در ظاهر کار او با آنچه ﮔلنار می کند یكی
است اما در باطن او نه به خاطر هوس  ,بلكه به سبب یرق ملی ودک پاک ومهربانش است که به این کار دست می زند :
كنيزک نبودی زشاپور رشاد

از آن كش زایرانيان بد نژاد

شب و روز چرم گریان بدی

دل او ز شاپور بریان بدی

(فردوسی ) 111 : 1731 ,
-

آزاده

آزاده کنیزک چنگزن بهرام ﮔور  ,هنرمند وبسیار نازک دل است :

كجا نام آن رومی آزاده بود

كه رنگ رخانش به می داده بود

( فردوسی ) 121 : 1731 ,
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