
 

 

  
  
  
  
  
  

   نامه گرشاسببررسي جايگاه و شخصيت زنان در 

 طباطباييسيد مهدي 

  تهران ،يبهشت ديشه دانشگاهي فارس اتيادب و زباني دكتري دانشجو

  چكيده
  هاي اصلي نامة اسدي طوسي كتابي حماسي است كه شخصيت اگرچه گرشاسب

تـوان   نمـي در آن زنـان را   برجسـتة حضور  دهند، يآن را مردان مبارز تشكيل م
  .ناديده گرفت

ت زنـان و نقـش آنـان در            در اين پژوهش، تـالش بـر ايـن بـوده اسـت تـا هويـ
نامـه   ها با تكيه بـر گرشاسـب  گيري جريانات جامعه و مسايل مربوط به آن شكل

نامـه را شـامل    هـايِ زن گرشاسـب   بخـش اول، تحليـل شخصـيت   . بررسي شود
و در بخش دوم، مسايل مربوط به زنان، ازدواج و خانواده پيگيري شده   شود مي

  .است
هـاي   گويي به برخي از شبهه اي كه از اين تحقيق متصور بوده است، پاسخ نتيجه

رنگ بودن نقش زنان در جامعـة ايـران آن زمـان بـوده     ايجاد شده در زمينة كم
اي كـه نبايـد دور از    نكته. دكن ها را باطل مي است كه مستندات متن، اين شبهه

نامه، كتابي حماسي اسـت كـه موضـوع     چشم قرار گيرد، اين است كه گرشاسب
هاي پهلواني است، بنابراين، بسامد باالي مسايل زنـان در   آن، جنگها و هنرنمايي

  .دهد اين كتاب، پويايي جامعة زنان را در آن عصر نشان مي

 .نامه، حماسه، شخصيت زنان بگرشاسب، جمشيد، زن، گرشاس :ها كليدواژه

                                                            
. E-mail: m_tabatabaei@sbu.ac.ir 
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  مقدمه

ي گرفـت؛    شـاهنامه سرايي از قرن پنجم و بعد از ظهـور   حماسه نامـه  گرشاسـب ، رونـق خاصـ ،
، در همين قرن، توسط ابونصر علي بن احمـد اسـدي طوسـي بـه ادب     شاهنامهترين تالي  مؤفّق

نياكان گرشاسب  اين كتاب قريب ده هزار بيت است كه مشتمـل بـر زنـدگي. فارسي عرضه شد
هايي است كه گرشاسب در طول  و سفرهاي او به كشورهاي هند، روم، چين و آفريقا و هنرنمايي

، دومين اثر بزرگ حماسي ايران زمـين  نامه گرشاسباگرچه . اين سفرها از خود نشان داده است
ه    قـرار داشـته و   شاهنامهاست، در ادب فارسي، همواره در ساية پهناور و ناپيداكران  مـورد توجـ

نيافتني شاهنامه و فردوسـي در ادبيـات حماسـي     جايگاه ممتاز و دست. جدي قرار نگرفته است
حدي است كه گويي خود اسدي طوسي نيز به عظمت آن پي برده و به همين دليل است كه  به

  :دشمار تازد و او را در برابر گرشاسب، ناتوان و پياده مي در مقدمة كتاب خود، به رستم مي
  گماني كه چون او به مردي نبود؟ ز رستم سخن چند خواهي شنود
 همه رزم رستم به باد آوري اگر رزم گرشاسب ياد آوري
  ببردش به ابر و به دريا فكند همان بود رستم كه ديو نژند

 باني به مازندرانزدش دشت ستُه شد به هامان به گرز گران
 ورد سهراب زيربه كُشتيش آ زبون كردش اسفنديار دلير
  نكردش زبون كس، نه افكنده بود سپهدار گرشاسب تا زنده بود

 نكرد و رستم   دستانآنچهبكرد چين از نبردروم و بههند و بهبه
  )19: 1354اسدي طوسي،(

سردار پادشـاهي اسـت    -اش هرقدر كه باشد باشد و تواناييهركه  -بايد پذيرفت كه گرشاسب 
بدنامي او را فردوسي چنان نواخته است كه گوشِ زمان از آن آكنده شـده و  ماردوش، كه كوس 

  . رنگ كردن بدنامي ضحاك، راهي به ديهي نبرده استتمام تالش اسدي طوسي براي كم
سـرايي او،   همين امر، خارخاري در دل اسدي طوسي پديد آورده است تا جـايي كـه داسـتان   

نكتـه، از اسـتدالل او كـه ضـحاك تنهـا مغـز سـر         توأم با دغدغة رسوايي ضحاك اسـت و ايـن  
  :داد، هويداست ستمگران را به خورد مارها مي

  كسي گر كسي را نمودي ستم ازيرا كه در كشورش بيش و كم
  به ماران كه بر كتف او رسته بود كاره زودبدي داده مغز ستم

  )20: همان(



  31  نامه گرشاسببررسي جايگاه و شخصيت زنان در 
 

 

 

توان يافـت؛ آنجـا كـه جمشـيد،      هم مي نامه گرشاسبحال، ردپاي بدنامي ضحاك را در  با اين
كه خـود را معرفـي نكـرده، لـب بـه       زده از بازي زمانه، و در پيش دختر كورنگ، در حالي شگفت

  :گشايد شكوه مي
  كه مهر از چنان شه چرا برگرفت؟ ز خوي بد چرخ ماندم شگفت
  كه از كتف مار است و از چهره ديو يكي زشت را كرد گيتي خديو

  )32: همان(
اك، قاتل جمشيد است؛ جمشيدي كه از از نسل او بودن، ماية مباهات گرشاسـب اسـت؛   ضح

توانـد نشـان دالوري    بنابراين، سرداريِ كُشندة پـدر، اگـر نشـان غفلـت و نـاتواني نباشـد، نمـي       
توانـد سرپوشـي بـر اصـل      گونه سخنان از زبان گرشاسب هم نمي حتّي بيان اين. وشجاعت باشد

  :ماجرا باشد
 گرنه دگرجا شه كشورم و ايگه شاه را چاكرممن اين ج

  )208: همان(
 نامـه  گرشاسـب كـه از ابيـات    كاري اسـدي طوسـي ـ   با وجود اين مسائل، هنر شاعري و راست

هاي كتاب، در تمام قسمت. پوشي كرد اي نيست كه به راحتي بتوان از آن چشم ـ مسأله پيداست
و اين هنرمندي اسدي است كه مبـاحثي ماننـد   اي براي درس گرفتن و عبرت وجود دارد  آموزه
هـاي   گونگي آفرينش جهان، نكوهش مذهب دهريان و فالسفه، روش زندگي و سفر، شـگفتي چه

در  -كـه در نگـاه اول متناسـب بـا فضـاي حماسـه نيسـت         -آفرينش و مسايلي از اين گونه را 
هـاي نـامطبوع    افسـانه  اگرچه استاد صفا معتقد است كـه آميخـتن  . گنجانده است نامهگرشاسب

: 1352صـفا، (هاي جزاير مختلف، از لطف و رونـق حماسـي كتـاب كاسـته اسـت       مانند شگفتي
285.(  

اين پژوهش، در دو بخش، به برّرسي هويت زنان و تأثير آنها در زندگي و مسـايل مربـوط بـه    
 نامه اسبگرشهاي زن  پرداخته است كه بخش اول، شامل بررسي شخصيت نامه گرشاسبآنها در 

  . و بخش دوم، در مورد مسايل مربوط به زنان، ازدواج و خانواده است
نگرشي مختصر به تاريخ، بيانگر نوعي مظلوميت و محروميت خاص زنانـه بـوده اسـت كـه در     

شود؛ اين چيرگـي و تسـلَط    ترين سطح خود با عنوان تسلّط مردان بر زنان از آن ياد مي ملموس
الگـوي زن شايسـته را بـه زنـي     «اند كه  ياد كرده »بردباري زن ايراني«ن كه برخي از آن به عنوا

، نگرش كلّي جوامع بشـري  )109: 1382احمدي خراساني، ( »خاموش و منقاد تنزّل داده است
افالطون زن را به مانند دست چـپ تصـور كـرده اسـت كـه      . بوده و خاص ايران و ايراني نيست
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علويقي، (شمارد  ، او را فاصلة بين آزادمردان و بردگان ميتر از دست راست است و ارسطو ضعيف
؛ در تمــدن يونــان، زن را منشــأ بحــران و انهــدام جهــان، و در تمــدن چــين، آب )141: 1357

؛ پس روشـن  )7: 1365مرداني، . (بختي و ثروت را خواهد شستدانستند كه نيك دردآلودي مي
يست و مشترك ميان همة مردان و هر قشر و اين سلطه، محدود به طبقة خاصي ن«شود كه  مي

  ).29: 1379ميل، ( »اي است طبقه

ت: ل بخش اونامه گرشاسبهاي زن  نگاهي به شخصي   

   هاي اصلي شخصيت: الف
هاي اصلي داستان هسـتند كـه يكـي از آنهـا      ، دو زن، جزو شخصيتنامه گرشاسبدر حماسة 

  :پردازيم حليل شخصيت آنها ميهمسر جمشيد و ديگري همسر گرشاسب است كه به ت
، شاه زابلستان، عالوه بر زيبايي، در سـواركاري و شمشـيرزني   دختر هفده سالة كورنگ -1

اگرچه اين نكته . نيز دستي دارد و ظاهراً اولين فردي است كه از تير و كمان استفاده كرده است
خواهـد مجـالي در آن    مي را نبايد از نظر دور داشت كه فضاي داستان، حماسي است و اگر زني

ها از شخصيت يك زن،  ها باشد، از طرف ديگر، همين توصيف داشته باشد، بايد واجد اين ويژگي
 :است  هاي يكسونگرانه كافي  براي اثبات نادرستي بسياري از داوري

  پري را به رخ كردي از دل، بري يكي دخترش بود كز دلبري
  ش مشكوي مشكين به بويز زلفين شبستان چو بستان ز ديدار اوي
  پژوهان درست شنيدم ز دانش كه تير و كمان او نهاد از نخست

  ...در ايوان نگار و به ميدان سوار به كاخ اندرون بت، به مجلس بهار
  شبِ ماه ناكاسته ازسه بيش آراستهروـشده سال آن س

نه و   سواري سپردار و شمشير زن شيرزنيلي گشته مردا
  )22-23: 1354اسدي طوسي،(

كورنگ، پذيرفته بود كه هركه را دخترش به همسري بپسندد، او نيز بـه ازدواج آنهـا رضـايت    
  :خواهد داد

  كه جفت آن گزيند كه بپسندد اوي چنان بود پيمانْش با ماهروي
  )23: همان(    

، حتـي  اش شـاهنامه را ناديده بگيرد؛ درحقيقت فردوسي بـا   شاهنامهتواند  اسدي طوسي نمي
هاي داستاني را از او گرفته است، بر همين اساس، اسدي طوسي براي  ن پيرامون شخصيتجوال
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تواند جمشيد را وارد داسـتان خـود كنـد كـه او از      گاه مي ارتباط نسل گرشاسب به جمشيد، آن
او برحسـب اتّفـاق وارد بـاغ دختـر كورنـگ      . رسـد  دست ضحاك گريزان است و به زابلستان مي

  ).25: همان(دهد يدن جمشيد، دل از كف ميشود و دختر با د مي
انجامد و در همان حـين، جفتـي كبـوتر     گساري در بـاغ ميمالقات اولية اين دو، به بساط مي

شود و با بيان اين جملــه،   كـه دختـر قصد شكار آنها را دارد اما جمشيد مانع مي  شـود پيدا مي
ر او بتواند كبوتر مـاده را بـا تيـر بزنـد، هركـه را      كنـد كه اگ تلويحاً از دختـر خـواستـگاري مـي

  :بخواهد، مال او باشد
  بدوزم پس آن كم خوش آيد مراست بگفت ار دو بال و پر ماده راست
  همان ماه، معنيش دريافت زود بدين در مراد جم آن ماه بود

  )30: همان(
ند كه اگر كبوتر نر ك دختر هم دست به كمان برده و شرط مي. خورد تير جمشيد به هدف مي

  :را با تير بزند، هركه را بخواهد، مال او باشد
  كنم پس شوم جفت آن كم هواست گر اين نرّ را گفت با جفت راست
  همان نيز دريافت جم كو چه گفت بدين معني او شاه را خواست جفت

  )همان(
باردار شدن دختر  كنند و تنها بعد از جمشيد و دختر كورنگ به صورت نهاني با هم ازدواج مي

بعد از به دنيا آمدن فرزند جمشيد، آوازة زنـدگي او در  . شود است كه پدر متوجه اين رويداد مي
ط ضـحاك كشـته       رسد و جمشيد، به ناچار مي زابلستان به همه جا مي گريـزد و در چـين، توسـ

  .برد دختر كورنگ نيز بعد از شنيدن اين ماجرا، خود را از بين مي. شود مي
ياد شده و حتّي برخـي او   »سمن ناز«كه از دختر كورنگ، در ادب پارسي با نام  كتة آخر اينن

  ). 348: 1350بصاري، (اند  رسي قرار دادهفردوسي مورد بر شاهنامةهاي زن  را در ميان شخصيت
. گاه پدر در تدبير امور بود كه عالوه بر زيبايي، فرّ و هنر هم داشت و تكيه دختر شاه روم -2

هـا، زيبـايي و جمـال، بخـش     هاي زنان در تمـام داسـتان   كه در اغلب شخصيت نكتة اساسي اين
بـا وجـود ايـن اشـتراك     . هـم چنـين اسـت    نامـه  گرشاسـب جدايي ناپذير وجود آنان است و در 

اگر دختر كورنگ، بـه  . شود اي اوقات، تفاوتهاي خاصي در وجود آنان يافت مي شخصيت، در پاره
پردازد، دختر شاه روم، نمونة يك مشـاور و رايـزن نيكـو بـراي پـدر       زني ميسواركاري و شمشير

  :رود است كه سخن از فرّ و دانش او مي
  ربودي دل از كشّي و دلبري پريكزرخبدش دختري الله
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  ...كه بد عنبرين افسرشماهيچه سرشيكي سرو پيوسته با مه
  بخت پدربدو راست بد پشت  هنرز خوبي فزون داشت فرّ و

  )210: 1354اسدي طوسي،(
كـه بـه    طبيعي است كه چنين دختري، خواستگاران فراواني داشته باشد و شاه روم براي ايـن 

آنها پاسخ منفي دهد، بر روي كماني آهنين، چوب و شاخ حيوانات كشيده و زه آن را، زنجيـري  
ين كمان بود و كسـي كـه   اندوده با پيه و توز قرار داده بود و شرط ازدواج دخترش، كشيدن هم

  :داد  شد و توان كشيدن كمان را نداشت، جانش را از دست مي خواستار مي

  )211: همان(
گرشاسب به توصية ضحاك، درپي همسري براي خود است اما كفو و دلخواه خود را در ايـران  

هـايي كـه از دختـر     يفآشنايي او با مردي رومـي و توصـ  . شود يابد و به سوي روم روانه مي نمي
  :كند شنود، اشتياق گرشاسب را صد چندان مي پادشاه روم مي

  )218: همان(
شـود، طاقـت نيـاورده و راز     وقتي گرشاسب با بازرگـاني رومـي همسـفر مـي    به همين دليل، 

پس از رسيدن به روم، داية دختر . نهد باختگي خود به دختر پادشاه روم را، با او در ميان مي دل
بيند وحضور گرشاسب را به دختـر  پادشاه روم به صورت اتّفاقي گرشاسب را در خانة بازرگان مي

رباست كه دختر بر فراز بـام درآمـده و پنهـاني بـه      ت دايه به قدري هوشتوصيفا. دهد اطالع مي
با وساطت زن بازرگان و داية دختر، قـرار ديـدار دو دلـداده نهـاده     . پردازد تماشاي گرشاسب مي

  :شود و دختر به باغي مي رود كه گرشاسب در آنجاست مي

 من آهن فزون پنجهزكماني فسونبفرمود تا ساخت مرد
 و گوشه عاجين نگاركماندسته بر آهن ز چوب و سرو كرده كار

 پي و توز پرداختندگردشز ساختندز زنجير بر وي زهي
 به پيمان چنين گفت پيش سپاه بارگاهوشةبياويخت بر گ

  ، گرچه باشد ز هر كس كم آنكشد كمانكه دامادم آن كس بود كاين

 از روي، رشك بت آزر استكه استدلبرشه روم را دختري
 بدو تيز كردن نگاهنيارد ، ماهچرخچهره كزنگاري پري

 ..پيكر چهر اوستهاايوانبر دل هر شهي بستة مهر اوست

يه دا ا  ب اغ  ب درناگهسوي  ريدـدرآم ز  مپ سي ة  ر رچه   ب
  ...چو الله مي و جام چون شنبليد زرين به كف پر نبيديكي جام
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  )222: همان(
رضايت هر دو براي ازدواج جلب شده است اما دغدغة دختر، شرط پدر است كه شوي او بايـد  

ا  خواهد كه اجازه د او از گرشاسب مي. كمان آهنين را بكشد هد تا كمان آهنين را عوض كند امـ
  :گويد پذيرد و مي گرشاسب نمي

  )225: همان(
كشيدن كمان داده  ود و براي تفنّن و سرگرمي، به او اجازة ر گرشاسب به دربار پادشاه روم مي

كه دختـرش را بـه همسـري او     كشد و پادشاه براي اين شود اما در كمال تعجب، كمان را مي مي
كند تا بساط عروسي را مهيا كند، اما دختر كه از نيت پليد پدر بـراي   درنياورد، طلب فرصت مي

  :شود از پاي درآوردن گرشاسب آگاه است، مانع مي

  )228: مانه(
ها، از زبان بازرگان، پس از رفتن آن. راند آشوبد و آن دو را از خود مي پدر از رفتار دختر بر مي

فرسـتد كـه    شـنود و گروهـي را بـراي بازگردانـدن آن دو مـي     ماجراي دالوري گرشاسب را مـي 
  .آيند پذيرد و به همراه دختر پادشاه روم به ايران مي گرشاسب نمي

  عيشخصيت هاي فر: ب
هاي زن ديگري هستند كه اگرچه نقش اصلي ندارند، زندگي در پيكرة كلّي داستان، شخصيت

داية دختر كورنگ؛ زني افسونگر و پيشگو كـه  : گيرد هاي اصلي به كمك آنها شكل مي شخصيت
، كنيز )23: همان(داده است  به دختر كورنگ مژدة ازدواج با جمشيد و داشتن فرزندي از نژاد او 

، داية دختر )38:همان(دهد  اري كه خبر آبستن بودن دخترِ كورنگ را به پدرش اطالع ميقنده
، همسر بازرگان رومي كه راز دلباختگي گرشاسـب را بـه دختـر شـاه روم     )221:همان(شاه روم 

  كه بايدت مهمان ناخوانده جفت؟ به سيمين ستون خم درآورد و گفت

  كشم چونت ديدم ندارم به رنج بخنديد يل گفت از آن گونه پنج
  مرا هست موم، ار تو را آهن است كشيدن چنان چرخ كار من است

ر ارز دختر بپرسيد پس شهري ا ي ر  يما ت ز  دختر  ترسيد   ب
 چنين گفت كاي خسرو ارجمند كه سازد نهان شه به جانش گزند
  سر دار جايش بدي بي گمان گر او زور كم داشتي زين كمان
  چه خواهم زمان زو كه فرمانرواست كنون چون گرو برد پيمان وراست
  نشايد تو را نيز از آيين گذشت كس از تخمة ما ز پيمان نگشت
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و كنيـزي  ) 258:همان(، زني كابلي كه قصد كشتن گرشاسب را دارد )222:همان(كند  فاش مي
  .هاي زن داستان هستند از ديگر شخصيت) 299:همان( از آن دهقان توانگر

كه براي جذّابيت داستان بـه كـار گرفتـه     - »در سايه«هاي براي برجسته كردن اين شخصيت
  .اي از آنها مي پردازيم به تحليل شخصيت نمونه -اندشده

و او  شـود  گرشاسب، بعد از شكست دادن و كشتن پادشاه كابل، دلباختة دختر زيباروي او مي
  :كند را از مادرش خواستگاري مي

  )259: همان(
گيرند كه درخواسـت   بنابراين با مادرش تصميم مي. دختر درپي انتقامجويي از قاتل پدر است

  :ند و با دادن جامي زهرآلود، گرشاسب را از پاي درآورندازدواج را بپذير

  )همان(
آيـد و بـه او   كه دختر شاه كابل، جام باده به دست، به استقبال گرشاسب مي سرانجام هنگامي

افتد كه اين صـحنه را پيشـگويي كـرده و از     كند، گرشاسب به ياد سفارش برهمن مي ارف ميتع
خواهـد   گرشاسب، جام را به دختر برگردانده و از او مـي . گرشاسب خواسته بود كه آن را نپذيرد

  :كه خود آن را بنوشد

  )260: همان(
اين اعمال، اگرچه عاقالنه نبوده و حاصل آن جـان  «معتقد است كه  زير مقنعهبه مؤلّف كتاب 

 »ي و بـه اجـرا درآوردن تصـميمات اسـت    گيـر  باختن بوده است ولـي نشـان از قـدرت تصـميم    
  ).126: 1376حجازي، (

كـوب،  هاي فرعي داستان، كنيزاني هستند كه بـه عنـوان نوازنـده، پـاي     بخش اعظم شخصيت
بخـش محافـل و مايـة رونـق آن      گر، در هر مراسمي حضور دارنـد و گرمـي  واليگزار و خخدمت
براي مثال، در مجلس بزم دختـر كورنـگ و جمشـيد، دويسـت كنيـز در بـاغ حاضـرند        . هستند

اند، در ساختن شهر  و گرشاسب از زناني كه در جنگ كابل اسير شده) 2: 1354اسدي طوسي، (
  ).267:همان(كند  سيستان استفاده مي

  ز مادرش در حال وي را بخواست به مهرش دل پهلوان گشت راست
  كه بي او زماني نكردي شكيب فريبچنان شيفته شد بدان دل

  به درد پدر زو شده كينه جوي كنيزك همي تشنة خون اوي
  كه بكشد جهان پهلوان را به زهر چنان ساخت با مادر آن شوم بهر

  گرفتش بخور گفت بر ياد من به ياد آمدش گفتة برهمن
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وقتـي كـه گرشاسـب از    . يشكش كردن كنيزان به دوستان و بزرگان نيز رسمي معمول استپ
گردند،  به ايران باز مي) 419 :همان(و نريمان از پيش فغفور چين )  234:همان(نزد پادشاه روم 

 .شود در ميان هدايا، كنيز نيز ديده مي

   نامه گرشاسبمسايل مربوط به زنان، ازدواج و خانواده در : بخش دوم

  هدف اصلي ازدواج
در حماسه كه حديث مردانگي و جنگاوري و مبـارزه اسـت، مهمتـرين دليـل ازدواج، داشـتن      

هـاي حماسـي، توليـد    اي تنها وظيفة زن را در داستان فرزند و حفظ نسل است تا جايي كه عده
  ).178: 1363رنجبر، (اند  دانسته -آن هم پسر برومند  -فرزند 

جهان ما، پيوسته زن بوده اسـت و در همـه جـاي ايـن جهـان و از آغـاز        زن در عرصة پهناور
پيدايش بر زمين، فارغ از زمان و مكان و نژاد و رنگ و آيـين، بـار مسـئوليتي ويـژه را بـر دوش      

؛ ايـن مسـئوليت، در   )1: 1377الهيجـي و كـار،  (زادن، پروردن و به بلوغ رسـاندن  : داشته است
، بعد از آگاهي كورنگ از ازدواج دخترش با نامه گرشاسبدر . ابدي حماسه، اهميتي صدچندان مي

جويي جمشيد از او، اين نويد است كه گوهر آنها با هم پيوند خورده و كورنـگ  جمشيد، تنها دل
  :از نسل جمشيد، فرزنداني بلندآوازه خواهد داشت

  )41: 1354اسدي طوسي،(
در بخش ديگري از حماسه، در هنگام بازگشتن گرشاسب از نزد ضحاك، او نامه اي بـه اثـرط   

نويسد كه براي گرشاسب همسري پاكيزه از نژاد شاهان برگزيند چراكـه شايسـته نيسـت از     مي
  :چنين دالوري، فرزندي به يادگار نماند

  )209: همان(
  :دانددختر پادشاه روم هم شادي مردها را به فرزندان مي

  هم از گوهر من بود گوهرت از اين پس دهد بوسه ماه افسرت
  وز اين تخمه خيزد نژادي بزرگ لير و سترگبود نامداري د

 بود تخمه و نام تو جاودان دگر گفت خواهم كزين پهلوان
 يكي جفت پاكيزه گوهر بجوي ز تخم بزرگان همانند اوي
 كه پيوسته نيكوتر آيد به بر گهرشان بپيوند با يكدگر
 شود بچه ناديده اندر كنار نشايد چنين شير كز مرغزار
 تهيشده، مانده باغ از نهالش  دريغ آيد اين زاد سرو سهي
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  )228: همان(
اسدي طوسي در جايي ديگر و به مناسبت كـالم، تنهـا هنـر زنـان را بـه دنيـا آوردن فرزنـد        

  :داند مي

  )260: همان(
و توصية گرشاسب بـه نريمـان بـراي    ) 209: همان(سفارش ضحاك به گرشاسب براي ازدواج 

هم، اين مفهوم كلّي را به همـراه خـود   ) 429: همان(گزينش همسري شايسته از نسل پهلوانان 
  .دارند

  ط ازدواجشراي
از ايران فردي را براي همسري خـود برگزينـد،   كند كه  اثرط، در آنجا كه گرشاسب را نصيحت مي

  :داند داشتن ثروت و مقام و جواني، فرهنگ و راي نيكو را الزمة يافتن همسري اليق مي

  )212: همان(
كه، ازدواج با نژادگـان و بزرگـان، شـرايط خـاص خـود را دارد چراكـه وقتـي         گر آنمطلب دي

رود، او را بـه سـخره    گرشاسب به صورت فردي گمنام بـه خواسـتگاري دختـر پادشـاه روم مـي     
  :گيرند مي

  )226: همان(

  اختيار در همسر گزيني
در ازدواج جمشيد و دختر كورنگ، كورنگ گفته بود كه دختـرش، هركـه را بـراي همسـري      

  :بپذيرد، پدر نيز خواهد پذيرفت

  زن از شوي و مردان به فرزند شاد ز مردان به فرزند گيرند ياد

 گاه زهه مردم آرند بربه هنرشان همين است كاندر گهر

  بهين شادي اين جهانيش هست كه را جاه و چيز و جوانيش هست
  بهين جفت نيز ايدر آيد به جاي تو اين هر دو داري و فرهنگ و راي

 ز گفتار او خنده برداشتند جدا هر كسش خيره پنداشتند
 واست؟اگر دختر شهريارت ه كه گنج و سليح و سپاهت كجاست

  كه جفت آن گزيند كه بپسندد اوي چنان بود پيمانش با ماهروي
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  )23: همان(
ا او سـرباز مـي   در جاي ديگر، اثرط، دختر خود را براي گرشاسب  زنـد و   در نظر گرفته بود امـ

  :پذيرد نمي

  )209-210: همان(
اصـرار  «دارد و بيانگر اين باور اسـت كـه    اي به ازدواج با محارم نيز وجود در ابيات باال، اشاره 

خواهر و پدر با دختـر و پسـر بـا     بازدواج ميان ارحام، مثل برادر خاص ايرانيان به خلوص نژاد، ا
  ).153: 1370حجازي،(» در را بر ايشـان واجب كـرده بـودما

شـود و رونـد داسـتان     جاست كه اختيار انتخاب همسر، براي زنـان نيـز ديـده مـي    جالب اين
اسـب  ارت ديگـر، گرش اي است كه شاهد دلباخته شدن زنان به مردان نيز هستيم؛ به عبـ  گونه به

ابتكـار عشـق هميشـه بـا     . زن و مرد در عاشقي سهم برابر دارند«نامه مويد اين مطلب است كه 
؛ پيشنهاد آشكار ازدواج جمشيد )300: 1380رياحي،( »شوند ن هم عاشق ميزنا] و[مرد نيست 

  :شود و دختر كورنگ از سوي دختر مطرح مي

  )33: 1354 اسدي طوسي،(
در داستان گرشاسب و دختر پادشاه روم هم، اين دختر است كه براي ديدن گرشاسب بر فراز 

  :پرسد شود و چارة كار را از دايه مي آيد و عاشق گرشاسب مي بام مي

  )222: همان(
بعـد از قـرار دايـه و زن بازرگان براي مالقات اين دو، باز هم دختـر اسـت كـه بـه بـاغي كـه       

  .شود گرشاسب در آنجاست، وارد مي

  كه مه دل ز خوبي بدو داده بود مر او را يكي دخت آزاده بود
  ز پاكيش خوي و ز خوبي سرشت نگاري به رخ رشك حور بهشت
  به جادو دو چشم از پري دل رباي به زلف از شبه كرده مه شب نماي
  د سركش بدان راي رامنشد گر پدر زو به پيوندش اين جست كام
  كسي دختري داد دلبر نشان دگر هرچه از تخمة سركشان
  نيامد ز خوبان كسش دلپسند پژوهيد و بسيار كوشيد چند

 به، جفت گيري مرابر آيين تو را ام كنون گر پـذيـري مـرا

 تو افكنديم هم توام دست گير در اين ژرف درياي بن ناپذير
 بدين درد درمان دردم تو باش ردم تو باشيمبه نزديك او پا
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اوج اين اختيار، در سرپيچي دختر پادشاه روم از فرمان پدر، مبني بر عدم ازدواج با گرشاسب 
  :ناراحتي و لعن و نفرين پدر را درپي دارد است كه

  )229: همان(

  خواستگاري
همسـر خـود را از ميـان    «طلـب اسـت كـه ايرانيـان     گـر ايـن م  نگاهي اجمالي به تاريخ، بيان

 »كردنـد  گزينـي مـي   گزيدند و هنگام خواستگاري بـه  هاي بزرگ داخلي يا خارجي بر مي خاندان
  ).191: 1369رستگار فسايي، (

شـود كـه خواسـتگاري     ، سه خواستگاري با تشريفاتي خـاص انجـام مـي   نامهگرشاسبدر  
سب از دختر پادشاه روم و خواسـتگاري نريمـان   جمشيد از دختر كورنگ، خواستگاري گرشا

اسدي طوسي به كرّات و از زبان قهرمانان داستان خويش، بـر ازدواج  . از دختري بلخي است
كند و معتقد است كـه در دنيـا، از گـزينش و انتخـاب همسـر،       و تشكيل خانواده توصيه مي

  :اي نيست چاره

  )429-430: 1354اسدي طوسي،(

  اجازة پدر براي ازدواج
آيـد،   به دست مـي  نامه گرشاسببا وجود اختيار انتخاب همسر، نكتة ديگري كه از ميان ابيات 

دليل دلخوري و رنجيدگي خاطر كورنگ از دخترش ايـن بـود كـه    . اجازة پدر براي ازدواج است
  :بدون اجازة او ازدواج كرده است

 دريغا ز بهرت همه رنج من آشفت شه گفت بر انجمنبر
 كنون هستي از آزمون خشك بيد به تو داشتم عود هندي اميد
 ز پس آتش و باد، در پيش چاه برو كت شب تيره گم باد راه

نهفت و  آشكار  ار  شهري   روي جفتشناسد كه نگزيرد از  كنون 
  كه هر چيز را پاك جفت آفريد به گيتي خداوند از آن شد پديد
  سخن كم ز دو حرف نايد درست جهان از دو حرف آمده است از نخست

  چو مرغي نگيرد هوا بي دو پر اي بي دو سرخطي ناورد خامه
گه ه  ن گا گـي ودـر  ب ا  ب ي ز   نكوتر چو جفتيش همتا بود رچه 

  ي بدرگ شوخ چشمبدو گفت كا چو ديدش گره زد بر ابرو ز خشم
  به كاري در از من نخواهي بسيچ؟ چنان تند و خودكام گشتي كه هيچ
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  )38 :همان(

  كابين عروس
اسـت و   -هنـد   -ها ، به كابين زنان هم اشاره شده و آن در سرزمين شگفتينامه گرشاسبدر 

  :ها، كاسة سر مردم باشدشگفت نيست اگر كابين دختران قومي از آن

  )130 :همان(
  جهيزية عروس

رسد كه جهيزيه، عالوه بر در بر داشتن لوازم زندگي عروس، نوعي تأييد و رضـايت   به نظر مي
كــه كــورنگ بعـد از پـذيرفتن      گــونه  رسانـد، همـان  از ازدواج را توسط والـديـن عـروس مـي

  :فرستد عروسي دخترش با جمشيد، وسايلي براي آنها مي

  )43 :همان(
اي در مـورد جـاه و مقـام     امـه از طرف ديگر، دختر پادشاه روم به محض رسـيدن بـه ايـران، ن   

نويسد و پدر كه از رفتار خـود پشـيمان شـده اسـت، گنجـي بـه ايـران         گرشاسب به پدرش مي
فرستد كه شامل دينار، فرش، خز، ديبا، زر، طوق، ياره، تاج و چندين شتر بود كـه فرسـتادن    مي

  :اين گنج نيز نوعي تأييد ازدواج است

  )235: همان(
شود، به قدري است كـه زمـين    ريمان كه از بلخ به همراه عروس فرستاده ميجهيزية همسر ن

  :اند توان تحمل سنگيني آن را ندارد و گويي از بلخ تا سيستان ديواري از كاال و بار كشيده

  كشند از سرش كاسه هم در زمان ز دگر مردمانرا يافتند اكه
  به كابين همه كاسة سر كنند چو ساز عروسي دختر كنند

  هم از ديبه و فرش و دينار و مشك مي و عنبر و عود و كافور خشك
  يكي بار هر هفته رفتي برش فرستاد از اين هرچه بد درخورش

  گنجي از اندازه بيش روان كرد دژم گشت قيصر ز كردار خويش
  ده از بارگي بار دينار كرد هزار اشتر آراسته بار كرد
  ز فرش و خز و ديبه شاهوار هزار دگر راست كردند بار
  به گوهر نگاريده تختي ز عاج زر افسر و ياره و طوق و تاج
  از او صد سپيد و دگر صد سياه دو صد اشتر آرايش بارگاه

  كه بيچاره گشت از پي چارپاي زمين از گراني ببد سر گراي
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  )431: همان(
  نثار عروس 

كه پادشاه روم بـه   افشاندن سيم و زر و نثار بر سر عروس به قدري اهميت دارد كه بعد از اين
كنـد، گرشاسـب در    دليل رضايت دخترش براي همسري گرشاسب، آنها را از دربـار بيـرون مـي   

گشـايد و بـر سـر     مـي  همان مجلس، به عنوان نثار عروسي، دويست پاره ياقوت از بـازوي خـود  
  :پاشد عروس مي

  )229: همان(
بـار   شـود و ايـن   همين نكته هنگام رسيدن دختر پادشاه روم به ايران، توسط اثرط تكـرار مـي  

  :شود بر سر عروس نثار مي گنجي از در و زر

  )235: همان(

  عقد
  :آورد نبي به عقد جمشيد در ميچنين بر مي آيد كه دختر كورنگ را هود  نامه گرشاسباز  

  )36: همان(
اين مطلب را شاهدي براي  سرايي در ايران حماسهاهللا صفا در كتاب ارزشمند  البتّه استاد ذبيح

زمان بودن دوران زندگي جمشـيد  داند اما هم مي نامه گرشاسباصر سامي به يابي برخي از عن راه
  ).89: 1352صفا،(داند  محتمل مي التّواريخ مجملو هود نبي را با استناد به 

اشاره به رسمي شده كـه چـون عـروس از سـرزمين ديگـري باشـد، بعـد از         نامه گرشاسبدر 
آوردند و اين مطلب،  ام، آنها را به عقد هم در ميرسيدن به سرزمين داماد، دوباره و در حضور اقو

  :شود از عقد دوبارة گرشاسب و دختر پادشاه روم بعد از رسيدن به ايران مشخّص مي

  وار بودكه تا سيستان همچو دي ز بلخ آن چنان بار در بار بود

  ز ياقوت رخشان دو صد پاره بيش سپهبد گشاد از دو بازوي خويش
ماه ر  دلدا تاج  بر  فشاند  را   شد از شهر بيرون هم از پيش شاه ب

يوان نشستند بر گاه نو هم از ره عروس نو و شاه نو   در ا
  يكي گنج ياقوت و در سر به سر گشاد اثرط از بهر جفت پسر
  كه گنج پدر بر دلش گشت خوار بر او كرد چندان گهرها نثار

  پيمبر بد از داور كردگار چنان دان كه هود اندر آن روزگار
  به پيوند بگرفت دستش به دست به آيين پيمانش با او ببست
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  )235: 1354اسدي طوسي،(

  استقبال از عروس
اي خـاص و باشـكوهي تمـام از او     گونـه آمـد، بـه    عروسي كه از شهر يا سرزميني ديگـر مـي   

اثـرط كـه از   . شد كه ديبا زدن بر كوي و بام و گنبد بستن از جملة ايـن كارهاسـت   استقبال مي
شود، بـر بشـارت دهنـدة ايـن خبـر، زر و گـوهر        ازدواج گرشاسب با دختر پادشاه روم باخبر مي

نهد و در مسيري كه به طـول   مي افشاند و هودجي با كلّة زربفت آراسته، آن را بر پشت فيلي مي
بنـدد و بـه قـدري درم و مشـك و ديبـا بـراي        دو ميل با ديبا آذين بندي شده، طاق نصرت مي

  :برد كه گويي جهان چون باغ ارم شده است عروس مي

  )234-235: همان(
در راه . گيرد رود و مورد نوازش شاه بلخ قرار مي نريمان نيز براي آوردن همسر خود به بلخ مي

از همسر او، همه جا را آذين و طاق نصرت بسته و عود خام بازگشـت، تا سيستان براي استقبال 
  :سوزاندند مي

  )431: همان(

  اش بعد از ازدواجروس با خانوادهارتباط ع
ترين شرايط بين خانوادة عروس و داماد، ارتبـاط   حاكي از آن است كه در سخت نامه گرشاسب

هايـي بـود كـه همـة ايرانيـان  آزادي كامل فردي، از نعمت«شد و  اش قطع نمي ختر با خانوادهد
ـ    )177: 1353 ،نام بي( »اند از آن بـرخـوردار بوده هـاي پادشـاه روم در حـقّ     مهـري  يبـا تمـام ب

هـا   نگاري يابد و همين نامه اي ادامه مي گرشاسب و دخترش، ارتباط دختر با او، به صورت مكاتبه
جـويي،  شود كه پدر نيز بـراي دل  و خبردادن دختر از نژادگي و دالوري گرشاسب،  باعث آن مي

  :اي فراوان به ايران بفرستد بار و بنه

  ز سر باز بستند عقدي درست بر آيين آن روزگار از نخست

  ده زر و گوهر فشاند بدان مژده ببد شاد اثرط، سپه برنشاند
ّ يكي هودج از ماه زرين سرش بفـزده كل    ز برشت اـه زر
  زد آذين ز ديبا و گنبد دو ميل بياراست بر كوهة زنده پيل
  ...زبر گَرد مشك ابر و باران درم جهان شد بهاري چو باغ ارم

  ...فروزان به هر سو تلي عود خام در آيين ديبا زده كوي و بام
  ...فشانان ردهبه هر گنبدي گل همه راه آذين و گنبد زده
  فشانان به طشت آب مشك و خلوق بزرگان همه راه با كوس و بوق
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  )235: 1354اسدي طوسي،(
رود و ايـن جنـگ، پـنج     نامة ديگر دختر به پدرش، هنگامي است كه گرشاسب به جنگ مـي 

  :گيرد دختر در اين نامه، سراغ گرشاسب را از پدر مي. كشد يسال به درازا م

  )234: همان(
برد، بعد از اطالع از نامة همسـرش   گرشاسب كه در اين هنگام در دربار پادشاه روم به سر مي

  .گردد به ايران بازمي

  سرنوشت زنان و دختران شاهان بعد از شكست
تـوان   يپذيري مردان در برابر زنان مـ  مهري و عدم مسئوليت هاي فراواني از بي در تاريخ، نمونه

او كـه در خـود تـوان مقابلـه بـا      . ، رفتار شـاه زابـل اسـت   نامه گرشاسبنام برد و مصداق آن در 
بيند، با گزين كردن صد سوار، فرار را بر قرار ترجيح داده و همسـر خـود را در    گرشاسب را نمي

  :گذارد برابر هجوم دشمنان تنها مي

  )257: همان(
افتـاد   ها كه از جانب شاهان اتّفـاق مـي   ها و خود را ديدن و كس را نديدن مهري اين بي

زن بودن و جمال داشـتن  «به طور كلّي . آنها داشت  پيامدهاي ناخوشايندي براي خانوادة
بـا فقـدان   شده و همسر مردان بزرگ بودن، به نوعي ديگـر   مييك نوع باعث بروز فجايع 

بـه همـين دليـل اسـارت و بـه كنيـزي       ). 123: 1376حجازي،( »امنيت همراه بوده است
شـد و   آورد شكست شاهان بود كه نصيب دختران و همسران آنها مي گرفته شدن، تنها ره

و همسران آنها را بـه اسـارت و    ايرانيان بعد از پيروزي بر شاه القطه و شاه قاقره، دختران
  :كنيزي گرفتند

  هان زي پدر نامه اي كرد زود برفزودبر آن مهر كش بود صد
  همه گفت از كار زنگي و راه ز كار سپهدار و آن فرّ و جاه
  روان كرد گنجي از اندازه بيش دژم گشت قيصر ز كردار خويش

  ز جفت سپهبد به نزديك شاه سر مه يكي نامه آمد پگاه
  كه از پهلوان چيست نزدت خبر؟ ها ساخته زي پدربسي البه

  بدان هم رسان زود نزدم نوند ز هرچ آگهي زو به سود ار گزند
  ..يش با درد و رنجمن اندر جداي كه هست از گه رفتنش سال پنج

  ر كردسواري صد از ويژگان يا ببد تا دم شب جهان تار كرد
  گريزان سوي مولتان سر نهاد نه از جفتش آمد نه از گنج ياد
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  )278: 1354اسدي طوسي،(

  )285: همان(

  با اهداف سياسي  ازدواج
تـرين طـرق عقـد معاهـدات      ترين و در عين حـال مطمـئن   ترين، متداول عقد ازدواج از رايج«

هـاي مصـلحتي را تنهـا نقـش      و برخي، ايـن ازدواج ) 127: 1370حجازي،( »سياسي بوده است
اند كه به مثابة پاداش شايستگي نظامي و به پاس  ستهاساسي زنان در حكومت باستاني ايران دان

: 1383بروسـيوس،  . (وفاداري ابراز شده نسبت به شاه و مانند رد و بدل كردن هديه بوده اسـت 
كشته شد، پسرش به همراه سپاهيان بـه زنگبـار    »بهو«نامه نيز هنگامي كه  ؛ در گرشاسب)246

  :، دختر شاه زنگبار را به همسري گرفت، به نشانة وحدت و يگانگي»بهو«رفتند و پسر 

  )124-125: 1354سدي طوسي،ا(
هاي خاص زنان براي تطميع اسـت كـه    گونة ديگر ازدواج سياسي، استفاده از زيبايي و جاذبه

، كـه از  »بهـو «. ها بـراي نيـل بـه اهـداف بـوده اسـت       تاريخ بشري، بارها شاهد اين سوءاستفاده
ان دادن و دهـد كـه در صـورت امـ     شجاعت گرشاسب به واهمه افتاده است، به او پيشـنهاد مـي  

  :گيرد اي كه مورد قبول قرار نمي وعده. پيوستن به او، دخترش را به گرشاسب خواهد داد

  )95-96: همان(

  وردن فرزند و مشكالت آنبه دنيا آ
ه اين مطلب نيز پرداخته شده است كه بعد از ازدواج نريمان بـا دختـري از   ب نامه گرشاسبدر 

  :شود بلخ بامي، دختر آبستن مي

  بكشتند و ديگر گرفتند اسير ز مردان كه بد پاك برنا و پير
  ببردند و جفت و دو دخترش نيز از ايوان كطري چو سيصد كنيز

  به تاراج بردند از آن هرچه بود سوي كاخ شه سرنهادند زود
  چه از بيكران گونه گون خواسته چه جفتش چه خوبان آراسته

  فراوان بپرسيد و گرمي نمود چو آمد برش تنگ برخاست زود
  گونه نزديك شاههمي بود از آن نشاند و نوازيدش و داد جاه
  نشست ايمن از انده آزاد گشت مر او را سپهدار و داماد گشت
  زن آورد و پيوندشان شد بسي سپاهش هم از زنگيان هر كسي

  به پيمان و سوگندهاي درست گر آيي برم با سپاه از نخست
  بر اورنگ بنشانمت همبرم سپارم به تو گنج و هم دخترم
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  )432: همان(
  :رود ي كه احتمال مرگ مادر ميشود تا جاي به دنيا آوردن فرزند بر مادر دشوار مي

  )432: همان(
دهد و سام را به دنيا سرانجام پزشكي هندي با تركيب دارويي خاص، مادر را از درد نجات مي

  :آورد مي

  )همان(

  حاالت زنان در مرگ نزديكان
نزديكان اسـت   آيد، حاالت زنان در هنگام مرگبه دست مي نامه گرشاسبنكتة ديگري كه از 

كندند و لب خود را به دندان  كوفتند و گيسوي خود را ميكنان، بر سر و روي خـود مي كه مويه
  :شد گريستند كه نگار و آرايش رخسارشان با اشك شسته مي فشرده و به قدري مي

  )468: همان(

  در مورد زنانهاي خاكستري اعتقادات تيره و باورداشت
هايي از آنها  دار اما تيره در طول تاريخ دربارة زنان وجود داشته كه گونه باورهايي كهن و ريشه

  :شود نمود يافته است و به برخي از آنها اشاره مي هم نامه گرشاسبدر 
ايـن  . مرد هم نيست مردان از زنان برترند و زن هرچند نيرومند باشد، توان او به اندازة نيم -1

. گيـرد  در هنگامي است كه دختر كورنگ، قصد شكار كبوتر كرده و تير و كمـان در دسـت مـي   
  :گويد تابد و مي جمشيد اين را برنمي

  روان زاد سروش نواني گرفت تن ماه چهره گراني گرفت
  همان بار درش گرانسنگ تر گلش هر زمان گشت بي رنگ تر

  كز او زندگي خواست برتافت روي چنان سخت شد كار زادن براوي
  همه سر پر از خاك و زاري فزاي به مشكوي مشكين بتان سراي

  كه گرشاسب آورده بودش ز سند از فيلسوفان هندپزشكي بد
  بدو داد با تخم كتان به هم بياراست هر داروي از بيش و كم
  پديد آمدش در گويا ز گنج همانگه شد آسان بر آن ماه رنج

  اي شيون آراستهبه هر خانه اي خاستهاي گريهبه هر گوشه
  كنان مويه و موي مشكين كشان زنان رخ زنان، بانگ و زاري كنان
  به در از دو پيلسته شويان نگار به فندق دو گلنار كرده فكار



  47  نامه گرشاسببررسي جايگاه و شخصيت زنان در 
 

 

 

  )29: همان(
براي  »مهراج« .شود براي تحقير آنان، نمودة مينوع ديگر اين اعتقاد، در تشبيه مردان به زنان 

او را  »بهـو «بـه همـين دليـل،    . برد اسب پناه مي، به گرش»بهو«رهاندن پادشاهي خود از دست 
  :گويد مخاطب قرار داده و با لحني تحقيرآميز مي

  )102: همان(
از روزگـاران كهـن بـر سـر     «. زنان رازدار نيستند و هر خبري را نبايد با آنها در ميان نهاد -2
از ايـن روي، مـردان   . هاست كه زنان آن توانايي ندارند كه راز خود يا ديگـران را نگهدارنـد   زبان

؛ بـه  )300: 1350آبـادي باويـل،   ( »راز خود با زنان پديدار نكننـد هيچگاهكاركشته و خردمند، 
تبـع ايـن بـاورداشـت، جمشيد، دليـل معرّفي نكردن خود بـه دختـر كورنـگ را عـدم رازداري     

  :داند زنان مي

  )35: 1354اسدي طوسي،(
پدر هرچند كه دختر را دوست داشته باشد، اما بدترين دشمن و باالترين ننـگ او، وجـود    -3

ضاي كلّي هاي اين جمالت را فراموش و آنها را خارج از ف البتّه نبايد مناسبت. همين دختر است
داستان بررسي كرد؛ اين اشتباهي است كـه بسيـاري از آنان كه ديـد منفـي نسبــت بـه زنـان    

شود كه دختر كورنـگ   نامه، اين سخنان وقتي گفته مي در گرشاسب. اند دارنـد، مرتكب آن شده
  :بدون اجازة پدر، با جمشيد ازدواج كرده و باردار شده است

نداز فرهنگ جستـز م زن و مرد من، پس نخستتو هستي   ن بايد ا
  ...همان نيم مرد است هر چون كه هست زن ارچه دليرست و با زور دست

د در جهـز زن م رـرد را بيشتـا ز زن مـرهـهن   ان پيشترـرد ب

  ز بيغاره ننگت نبد وز فسوس خروشيد و گفت اي شه نوعروس
  از ايران يكي شوي نو ساختي شدي چون زنان، شرم بنداختي

  نشستي تو با ناز و شويت به جنگ پس پرده با بوي و رنگكنون در

  كه از جان به بيمم نيارم همي از آن راز بيرون نيارم همي
  ه با زن دل راز نيستهم از تو ك هم از بخت ترسم كه دمساز نيست
ا زن در راز هرگز مزن   كه موبد چنين داستان زد ز زن كه ب

  پس پرده اين مرد بيگانه كيست؟ ست؟نگويي تو را جفت در خانه كي
ن چو دختر شود بد بيفتد ز راه   اهـادر نگـد ورا داشت مـندا
  چو باشد به جز خاكش افسر مباد چنين گفت دانا كه دختر مباد
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  )39: همان(
بـراي   - »بهـو «از سـاالران   - » تيو«و   »بيكاو«امي كه هنگ. كار زنانه نشانة عجز و ناتواني است - 4

  :گويد به او مي »تيو«زند،  از مبارزه سرباز مي »بيكاو«پردازند و  گرشاسب به مشاجره مي مبارزه با

  )89: همان(
درسـت يـا غلـط بـودن ايـن      . ر آنان برحذر بـود زنان مكري خاص خود دارند و بايد از مك -5

انتساب از مقولة كالم ما بيرون است اما اين خصيصة منحصر به فردي است كه به هر دليل، بـه  
رد پاي اين عقيده را در . زنان نسبت داده شده است و قدمتي به پهناي تاريخ آفرينش بشر دارد

. نامه نيز از اين مقولـه مسـتثني نيسـت    توان پيگيري كرد كه گرشاسب تمامي متون و اشعار مي
، قبل از رفتن گرشاسب به جنگ شاه كابل، سه نصيحت به او مي كند كه دو مورد آن »برهمن«

كه اگر دختر شاه كابل براي تو جام باده آورد، آن را ننوش و بگـو   اول اين. دربارة مكر زنان است
 :تا خودش آن را بنوشد چرا كه قصد او، كشتن توست

  )245: همان(
كه، اگر زني در كابل تو را با عجز و البه به درون خانه دعوت كرد، از او مپذير و فـرد   ديگر آن

  :تو داردديگري را به جاي خود به آنجا بفرست كه او نيز قصد مرگ 

  )245: همان(
اسدي طوسي نيز بعد از نقل حيلـة دختـر شـاه كابـل و مـادرش در مـورد گرشاسـب، لـزوم         

  :شود كاري از مكر زنان را يادآور مي ترس

  )260: همان(

  بتر دشمن و مهترين ننگش اوست به نزد پدر دختر ار چند دوست

  چه داري به كف خنجر و گرز و تير؟ تو رو چون زنان پنبه و دوك گير

 گه بزمت آرد مي لعل فام گر دختر شاه كابل به جامكه
 بفرماي تا او خورد تو مخور بدان كان فريب است نازش مخر

  زني در يكي خانه خواند ز راه دوم گرْت روزي ز پيش سپاه
  مشو گرچه زن البه سازد بسي به جاي تو بفرست ديگر كسي

  ...ز او در جهان راي دانش مزن دستان زنهر آن كاو نترسد ز
  روان با خرد نيستش سازگار ز دستان زن هركه نا ترسكار
  زنان چون درختند سبز آشكار وليك از نهان زهر دارند بار
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  هاي زناندفاعيه
هـا يكـي    گويـد همـة زن   در مقابل ادعاي جمشيد كه زنان راز دار نيستند، دختر كورنگ مـي 

  :تندنيس

  )35: همان(
  :او به جمشيد قول مي دهد كه رازش را بر كسي بازگو نكند

  )35: مانه(
در . زماني خوب شناسانده مي شوند كه با آزمايش روبرو گردنـد «عقيده بر اين است كه زنان 

اســالمي ( »شــود چنـين وضــعي اســت كــه حساسـيت و عاطفــه و شخصــيت آنــان نمـوده مــي   
و دختر كورنگ چنان بر سر پيمان اسـت كـه چـون پـدرش، جمشـيد را      ) 125: 1349ندوشن،

  :گويد شود و به او مي دادن او به ضحاك دارد، مانع ميشناخته است و قصد تحويل 

  )40: همان(
نظير اسـت و  به درستي يا نادرستي كنش دختر كورنگ كاري نداريم اما او در وفاداري نيز بي

دهد و خـود را بـا زهـر     مي بعد از آگاهي از كشته شدن جمشيد به دست ضحاك، طاقت از كف
  :كشد مي

  )44: همان(

  زنان هايي دربارة پندواره
رود كـه در يـك كتـاب حماسـي،      حكمي نيست و انتظار نمي ، كتاب اخالقي يانامه گرشاسب

هاي اخالقي و پند و اندرز به كـار   حدي آموزه دغدغة وعظ و اندرزگويي باشد اما در اين كتاب به
هاي  در اين بخش برخي پندواره. تواند موضوع يك پژوهش جداگانه باشد رفته است كه خود مي

  .شود دربارة زنان ذكر مي نامه گرشاسب

  نه هر زن دو دل باشد و ده زبان ك دانـت اي شه نيـدالرام گف
  ...ده انگشت مردم به هم راست نيست همه كس به يك خوي و يك خواست نيست

  كه با جان بود گر برآيد به لب چنان دارم اين راز تو روز و شب

  نخستين سر من جدا كن ز تن گر او را جدا كرد خواهي ز من

  كه سيم رنگش كم از كاه شد به يك ماه چون يكشبه ماه شد
  زماني نبودي كه نگريستي شب و روز بي خواب و خور زيستي
  بكشت ازپي جفت و بيداد دهر سرانجام مر خويشتن را به زهر
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  :شرم، موجب فراواني اندوه مرد است زن ناپاك و بي -1

  )147: همان(

  )211: همان(
  :شود هر زن بعد از تشكيل خانواده، كامل مي. هنر زنان را در ازدواج است -2

  )228: همان(
  :زن نيك، گنج و آرامش است و زن بد، ماية رنج و اندوه است -3

  )260: همان(
  :ا درپي داردچشم از ناموس ديگران بردوزيد كه خشم خدا ر -4

  )264: همان(
  :از آميزش زياد با زنان برحذر باشيد كه بيماري و كوتاهي عمر در پي دارد -5

  )265: همان(
  :با زنان ستيزه مكنيد و به طور نهاني خود را از آنها مراقبت كنيد -6

  )همان(

  ز فرزند نادان و ناپاك زن بود بيش اندوه مرد از دو تن

  هم از بي خرد پير و كاهل جوان ز بي شرم زن تيره گردد روان

  بر شوي به زن كه نزد پدر زنان را بود شوي كردن هنر
  وليكن به خانه دهد بوي بيش بوي بر شاخ خويشبود سيب خوش

  نگيرد دلش خرّمي جز به شوي زن از چند با چيز و با آبروي
  اش ساية شوي اوستدگر نيمه چو نيمه است تنها زن ارچه نكوست

م افتيـاگر  رت ب شوي  ز  ا   ند چون يافتي؟چو تو شاه فرز امت 
ياد گيرند  فرزند  به  مردان    زن از شوي و مردان ز فرزند شاد ز 

  زن بد چو ديو است و مار شكنج زن نيك در خانه ناز است و گنج

  بترس از خدا وآن جهان را بكوش به جفت كسان چشم خود را مروش
  اهـر گنـاو بود داور هـاز او ك اهـه نĤمد تبـه گناهي كـبود م

  م كند، روي زردكه تن سست و جان ك بسي گرد آميغ خوبان مگرد

  وز ايشان نهان خويشتن دار گوش ز بن با زنان با ستيزه مكوش
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  :هيچ دردي مانند دور ماندن از همسر شايسته نيست -7

  )324: همان(
  :كشد، رام بودن با زنان است از كارهايي كه پادشاهي را به آشوب مي -8

  )264: همان(    

   نتيجه

هـايي از   ، به كشف گوشهنامه گرشاسبستناد به متن ايم تا با ا ما در اين تحقيق درپي آن بوده
سـويه  هاي يك هاي خاص و داوري اي از اوقات، با نگرش هويت زن ايراني بپردازيم چراكه در پاره

  : ايم در اين زمينه مواجه بوده

اگر از ديدگاه فرهنگي و اجتماعي نيز بـه ادبيـات كهـن ايـران بنگـريم، يكـي از       
چراكه در آن زمان، زنـان دچـار   . توجهي به زن است كم ترين كمبودهاي آن، بزرگ

زيراكه فرهنگ، ساخته و پرداختة مـردان بـوده و   . اند ريشگي فرهنگي بوده نوعي بي
ريشگي فرهنگي و پـرورش در آن جامعـة    اي مردانه و زن با آن بي جامعه نيز جامعه

  ) 154: قامي، بي تام قائم(. ... سرا بودمردانه، تنها راهي كه داشت زندگي در حرم

تـوجهي بـه زنـان خبـري      آيد مبين اين مطلب است كه نه از كـم  بر مي نامه گرشاسبآنچه از 
نظـر از شخصـيتهاي    صـرف . توان در آن سراغ گرفـت  ريشگي فرهنگي زنان را مي هست و نه بي

ان به زن اند، بسامد باالي مسايل مربوط اصلي و فرعي از جنس زن كه در اين داستان مطرح بوده
زيربنـايي بـودن    -كه با افكار و روحيات زنانه سـازگار نيسـت    -و خانواده در يك كتاب حماسي 
  .  كند نقش زنان در جامعه را روشن مي

نقص نيست كه از آن  نيز در اين زمينه بي نامه گرشاسبالبتّه بايد اين نكته را هم پذيرفت كه 
زن داستان است كه همواره از آنهـا بـا عنـاوين     جمله، عدم ذكر اسامي هيچ يك از شخصيتهاي

آمـده   »نـاز  سـمن «كـه در برخـي از كتابهـا نـام او      »دختـر كورنـگ  «حتّي . كلّي ياد شده است
در اين مورد، اسـدي  . حضور دارد »دختر كورنگ«، در اين داستان با نام )126: 1376حجازي،(

را همـه بـا نـام     شـاهنامه زن هاي  طوسي برخالف روية فردوسي عمل كرده است زيرا شخصيت

  فتچو درد جدايي ز شايسته ج مدان هيچ درد آشكار و نهفت

  كز آن هر سه شه را بود بخت شور سه چيز آورد پادشاهي به شور
  دوم زفت كاري سيوم دان ستم يكي با زنان رام بودن به هم
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...  شناسند و امروزه كمتر كسي است كه تهمينه و سودابه و رودابه و ارنواز و هماي و كوچك مي
 يـازده را برشمرده كه تنها  شاهنامهشخصيت زن  پنجاه و شش، شاهنامهمؤلّف زنان . را نشناسد

: 1350بصـاري،  (انـد   ذكـر شـده  .. .اي مانند ملكة هند، دختـر اردوان و  نفر از آنها با عناوين كلّي
  ).مقدمه

گونه نتيجه گرفت كه زن به عنـوان نيمـة پنهـان     توان اين با توجه به مطالب مطرح شده، مي 
بـا   -هايي است كه  جامعه، نقشي بنيادين در استحكام زيربناي جوامع دارد و ادبيات نيز از نمايه

زنان در آن كامالً برجسته و نمايـان اسـت    نقش -ها  سليقگي ها و برخي كج مهري وجود تمام بي
به بيـان ديگـر، وقتـي كـه زنـان در آثـار       . توان از تأثير آنان به سادگي گذشت طوري كه نمي به

توان ميزان حضور و تأثير آنان  اند، مي آفريني كرده حماسي ما، تا اين حد محل اعتنا بوده و نقش
  .   در كلّ اجتماع را تصور كرد

  نامه كتاب

  .انتشارات كميتة استادان: تهران. ها در شاهنامه آيين). 1350. (بادي باويل، محمدآ
  .نشر توسعه: تهران .ها زنان زير ساية پدرخوانده). 1382. (احمدي خراساني، نوشين

: تهـران . بـه اهتمـام حبيـب يغمـايي     .نامـه  گرشاسـب ). 1354. (بن احمد اسدي طوسي، علي
  .كتابخانة طهوري

انتشـارات  : تهران .زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه ).1349(. ن، محمدعلياسالمي ندوش
  ابن سينا 

  .هرمس: تهران. ترجمة هايده مشايخ .زنان هخامنشي). 1383. (بروسيوس، ماريا
  . انتشارات دانشسراي عالي: تهران .زنان شاهنامه). 1350. (بصاري، طلعت
  .جايب .زن به ظن تاريخ). 1370. (حجازي، بنفشه

بررسي جايگاه زن ايراني از قرن اول هجري تا عصر (به زير مقنعه ). 1376( .---------
  . نشر علم: تهران. )صفوي

: تهـران  .بيست و يك گفتار دربـارة شـاهنامة فردوسـي   ). 1369(. رستگار فسايي، منصور
  .انتشارات نويد

  . ارات امير كبيرانتش: تهران .هاي فكري فردوسي جاذبه ).1363. (رنجبر، احمد
  .انتشارات طرح نو: تهران .فردوسي). 1380(. رياحي، محمد امين

  . انتشارات امير كبير: تهران .حماسه سرايي در ايران). 1352. (اهللا صفا، ذبيح
  . شركت انتشارات چاپ: تهران .زن در آيينة تاريخ). 1357. (علويقي، علي اكبر
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: تهـران  .)اي بر جامعه شناسـي زن  مقدمه(ا اسارت زن آزادي ي). تا بي(. مقامي، فرهت قائم
  .جا بي

تاريخ و شناخت هويت زن ايراني در گسترة پيش ).1377(. الهيجي، شهال و مهرانگيز كـار 
  .انتشارات روشنگران و مطالعات زنان: تهران .ختاري

ارات آيـين  انتشـ : تهـران  .ها و اسـالم  حقوق زن از نظر تاريخ ملّت). 1365. (مرداني، خيراهللا
  . جعفري

  .هرمس: تهران. ترجمة عالءالدين طباطبايي .انقياد زنان ).1379(. ميل، جان استوارت
اداره كـل نگـارش   : تهران .سخنراني و بحث دربارة شاهنامة فردوسي). 1353. (بدون مؤلّف

  .وزارت فرهنگ و هنر
  
  


