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  نامة فردوسي يابي دو نام در شاه پژوهشي در ريشه

  
ئيان زوارهپريا             ∗ 

  

  چكيده 

نامـة فردوسـي    شخصيت ارنواز و شهرناز، خواهران رشك برانگيز جمشيد در شـاه 
هـر چنـد   . هايي كهن و اساطيري در كتاب بزرگ ديني ايران باستان ـ اوستا ـ دارد   ريشه

از بيست و يك نسك پيشين، اطالعاتي انـدك دربـارة ايـن دو شـاه      مانده پنج نسك باقي
هـاي   چه در اوستا و ترجمه دارد اما با در كنار هم نهادن آن بانوي اصيل و نژاده عرضه مي

عربي از متون ميانه در دست است و نيز اشارات كوتاه اما پر رمـز و راز فردوسـي حكـيم    
هايي متفـاوت   ؤثر هر يك در بنيادگذاري نسلتر از آنان و نقش م توان تصويري روشن مي

اين مقاله تالش دارد ضمن پرتوافكندن بر اين تصوير، گـذري نيـز بـر نقـش     . بدست داد
  .نامه حكيم توس داشته باشد كليدي زن در شاه

  

  كليد واژه

  .نامه ثعالبي نامه فردوسي ـ شاه نامه ـ زروان ـ شاه ارنواز و شهرناز ـ زن در شاه
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مردميد، پـدر و  «هرمز به مشي و مشيانه گفت كه . ..«

شما را با برترين عقل سليم آفريـدم،  . جهانيانيد» مادر
انديشه . جريان كارها را به عقل سليم به انجام رسانيد

نيك انديشيد، گفتار نيك گوييد، كردار نيك ورزيـد،  
  1».ديوان را مستاييد

هـاي   كـه بـا نقـش زن در تمـدن    هايي  ها و برجسته كاري ها، سنگ نگاره تنديس
تـوان در   گر مقام زن در اساطير جهان است كـه ريشـة آن را مـي    مختلف بجا مانده، بيان

انگيـز ميـان    چنين تصويري زيبا كـه او از پيونـد شـگفت    باورهاي انسان عصر سنگ و هم
و  بارداري زن و باروري زمين، در ذهن داشته پيدا كرد، باوري كه نتيجه آن اعتقاد به زن

هاي باسـتان شناسـان در ايـران نيـز از وجـود ايـزد بـانوان و         يافته. نيايش ايزدبانوان شد
اسـناد تـاريخي گويـاي آن اسـت كـه در      . گويد مادرساالري در روزگاران كهن سخن مي

دوران مادها، زنان در كنار مردان در امور شوراها شركت داشتند، اسناد دوره هخامنشـي  
  .دهد تايي زن و مرد را نشان مي پايي و هم نيز همهاي تخت جمشيد  و يافته

با اين همه آرام آرام، نگرش نسبت به زن دوسويه و متفاوت شـد و او بـه ابـزاري    
  رفتـه   هـا تبـديل گرديـد و رفتـه     هـا و مقـام   سياسي، آن هم جهـت پيونـد ميـان قـدرت    

و در گاهش تغيير كـرد و از اواسـط دوره ساسـاني جامعـة پدرسـاالر شـكل گرفـت         جاي
  2.گذرزمان اقتدار زن محدود و محدودتر گشت

هـاي نامتعـارف آن، از    هـاي اسـاطيري و ازدواج   نامه فردوسي برخي روايت در شاه
هـاي آن را پـس از    توان بقاياي نظام مادر تبار و نشانه آخرين اسنادي است كه در آن مي

اي و تأثيرگـذار   ريشـه گـر نقـش    گاه نيز قرايني در اين اثر سـترگ، بيـان   3.اسالم بازيافت
به عنوان نمونه به هنگـام گـذر   . ها در جوامع مختلف انساني است در پيدايش نسل» زن«

رو  رود با اثـري كـامالً مردانـه و رزمـي روبـه      جا كه گمان مي از نگارستان حكيم توس، آن
خوريم؛ دو زيبـارو از خانـدان جمشـيد     ايم، ناگهان به دو شخصيت جالب توجه برمي شده
ناخواسته به دست مزدوران ضحاك اسير شده و به شبستان او بـرده شـدند تـا مگـر     كه 

واره از  بانوان هميشه بهـاري كـه هـم   . ماردوش ديو سيرت دمي در كنار آن دو آرام گيرد
ــي    ــه عل ــاني ك ــده، زن ــان آم ــه ســخن بمي ــيده و رازگون ــان پوش ــم و   آن ــش مه ــم نق   رغ

رسـانند، پشـت ابرهـاي     ا بانجام ميسازشان، پس از آن كه خويش كاري خود ر سرنوشت
يكـي از آن دو  . گردنـد  نامه رخ نهان كرده و از ديدرس خواننده مخفي مـي  اساطيري شاه

  .است» شهرناز«و ديگري » ارنواز«نامه  براساس ضبط نُسخ شاه
 



 
        ����  243 نامة فردوسي در شاهيابي دو نام  پژوهشي در ريشه/  ارنواز و شهرناز

  

 
  دو پـــاكيزه از خانـــه جمشـــيد  ... «

ــد  ــواهر بدن ــر دو خ ــه جمشــيد را ه   ك
ــهرناز  ــان يكـــي شـ ــيده رويـ   زپوشـ

ــو  ــه ايـ ــان  بـ ــحاك بردندشـ   ان ضـ
 

  بـــرون آوريدنـــد لـــرزان چـــو بيـــد 
ــد    ــر بدنـ ــو افسـ ــربانوان را چـ   سـ

  دامــن بــه نــام ارنــواز    دگــر پــاك 
ــان   ــش سپردندش ــا ف ــدان اژده   4»...ب

 

 

آيـد، ناخودآگـاه تمايـل بـه      بميان مي» دويي«ر معمول هرگاه جايي سخن از بطو
بهترين حالت ممكن . آمدمقايسه و انتخاب، يا رجحان يكي از آن دو نيز در ميان خواهد 

ها در كفه ترازو قرار گيرد تا برتـري   ها و شايستگي در چنين شرايطي آن است كه قابليت
  يكي بر ديگري نمايان گردد و بـديهي اسـت كـه هـيچ گـاه دو نفـر حتـي در شـرايطي         

سان، قدرت داشتن برخوردها و رفتارهايي مشابه را نخواهند داشت، و ايـن ريشـه در    يك
هاسـت كـه    ها دارد و همـين ويژگـي   اي ژرف فردي و ظرايف پنهان از نظر انسانه تفاوت
  .سازد گاه افراد مختلف را ميان اطرافيانشان مشخص مي جاي

هايي براي مقايسه وجود دارد، هر چند اسناد  نيز زمينه» ارنواز و شهرناز«در مورد 
دو خواهر، كه هـر  . اند وشتهاندكي آنان را معرفي كرده و تاكنون بسيار كم در مورد آنان ن

نامه از آغاز پادشـاهي ضـحاك تـا     اند؛ و حضورشان در شاه دو از يك خون، نژاد و خانواده
هاي مختلف داسـتان،   جاست كه در قسمت اما نكته اين. ابتداي ظهور فريدون تداوم دارد

 زنـي كـه در دوران پادشـاهي   . گيـرد  واره يكي بيش از ديگري مـورد توجـه قـرار مـي     هم
گـاهي واال   گردد و سـرانجام بـه جـاي    ضحاك و به روزگار فريدون، شه بانوي محبوب مي

اش از  شود، مقامي كه با تمام سـادگي   مي» مادر ايرج، ايران و ايرانيان«او . يابد دست مي
چنان كه از ميان آن همه جوان كه در كشـت و كشـتار    اهميتي ويژه برخوردار است، هم

كـه  » آبتين«خود را از دست دادند، تنها فرزند يك نفر، به نام  ضحاك و روز بانانش جان
رازي كـه در  . شـد » فريـدون «طلبي ماردوش بود  گري و جاه خود يكي از قربانيان وحشي
كه كسي از سرّ آن باخبر باشـد و بدانـد كـه براسـتي در      آن سينه آسمان نهفته است، بي

د و از ميان انبوه بندگان يكي، آن هم شو گذرد تا قرعه به نام يكي زده مي آسمان چه مي
  .شود براي همه برگزيده مي

 

  چيست اين سقف بلند ساده بسيار نقش«
 

 5»زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست 
 

هـاي عربـي،    در اين مقاله مايلم ردپاي اين دو زن را در اوستا، متون ميانه، ترجمه
هاي اين دو اسـطوره را   تواند ريشه يني كه مينامه فردوسي نشان داده و بر قرا تاريخ و شاه

توانـد علـل    چنين بر نكاتي انگشت تاكيد نهـم كـه مـي    تر نمايد اشاره كنم و هم برجسته
  .رجحان يكي را بر ديگري مشخص و ممتاز نمايد
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  اتيمولوژي و شخصيت

شـهرناز  «نام خـواهر جمشـيد اسـت كـه بـا خـواهر ديگـرش        » Arnavazارنواز «
Sahrnaz «ارت و در شبستان ضحاك بودند و برخي هم آن دو را دختران جمشيد در اس
» سـنگهوك «با ضبط » شهرناز«و نام » اَرَِنوك«در اوستا به شكل » ارنواز«نام . اند دانسته
اَرَِنـوك  «نام ارنواز را بصورت » Justiيوسني «و » Bartolomae   بارتولمه«6.گردد ذكر مي
درباره معنـي ايـن نـام نيـز ميـان      . داند را صحيح مي» اروناز«نيز  بهار. اند آورده» و اَرَِنوچ
و يوسـني آن را  » فراخواننده بـه نبـرد  «بارتولمه اين نام را . مندان اتفاق نظر نيست دانش

آن كس كـه  «گران نيز ارنواز را به معني  ترجمه كرده است، برخي از پژوهش» فروشكوه«
اوستايي به معني » ارنه«مركب از » ز يا ارنوكارنوا«7.اند دانسته» آورد سخنش رحمت مي
به معني واژه، سخن و نيكو سخن است و آن كـس كـه سـخنش    » واز«سزاوار و خوب و 

بـه ريشـه مشخصـي اشـاره     » سـنگهوك «هاي لغت نيـز در مـورد    تاب 8.آورد رحمت مي
  .اند نداشته

  ارنواز و شهرناز در اوستا -1

هـاي ادبيـات    ها، بخشي است كه ريشـه  مند اوستا، يشت هاي ارزش در ميان بخش
تنها متني است كه  در » در واسپ يشت«اساطيري و حماسي ما را در خود جاي داده و 

» ايزدگوش«در اين يشت آمده است كه فريدون براي . شود آن از اين دو بانو نام برده مي
  :قرباني كرد و از او چنين خواست كه

دهاك  نيك، اي تواناترين درواسپ كه من بر اژييابي را به من ده؛ اي  اين كام... «
سه پوزه، سه كله، شش چشم، هزار چستي و چاالكي دارنده ظفريـابم بـه ايـن    ) ضحاك(

تـرين دروغـي كـه     ديو دروغ بسيار قوي كه آسيب مردمان است، به ايـن خبيـث و قـوي   
ن هـر دو  اهريمن بر ضد جهان مادي بيافريند تا جهان راستي را از آن تباه سـازد كـه مـ   

كـه از بـراي توالـد و تناسـل     ) ارنواز(و ارنوك ) شهرناز(زنش را بربايم هر دو را سنگهوك 
  9».داري برازنده هستند باشند، هر دو را كه از براي خانه داراي بهترين بدن مي

اشارة متن فوق به اهميت نژاد و اندام آن دو، ظاهراً از اين رو است كه اين دو بانو 
تـوان از آنـان بـه عنـوان      اند و از اين رو مي هايي انتخاب شده دن دودمانبراي بوجود آور

هـاي اصـلي    نامه ياد كرد، چـرا كـه هـر دو مـادران و در واقـع ريشـه       ترين زنان شاه مهم
  كـه بـه    پـيش از آن . شـوند  پادشاهان در سه امپراتوري بـزرگ ايـران، تـوران، و روم مـي    



 
        ����  245 نامة فردوسي در شاهيابي دو نام  پژوهشي در ريشه/  ارنواز و شهرناز

  

 
اجعه كنيم، بهتر آن اسـت كـه مـتن فـوق را     هايي ديگر در ادب پارسي و تاريخ مر بخش

  .تر بدقت ارزيابي كنيم براي رسيدن به اطالعات بيش
درواسـپ  «اين نيايش توسط فريدون براي ايزد درواسپ يا گئوش انجـام گرفتـه،   

Drvaspā «         در واقع ايزد حامي و نگهبان جـانوران ـ بـويژه اسـب ـ شـناخته شـده، زيـرا
اسم جنس اراده گرديده است و درواسپ ايـزد نگهبـان و   چنان كه خواهيم ديد، از اسب، 

يشت نيـز   Goshيا  Gāuš  يشت نهم گوش. حامي جانوران كوچك و بزرگ معرفي شده
ايـزد   (Geushurvan)ناميده شده و منظور از آن همان گااوش اوسـتايي و گئـوش اورون   

  .باشد و سمبل اصلي و اساسي جانوران سودمند مي» روان گاو«حامي جانوران و 
 ]نخسـتين [اي بسيار نزديك بـا روان   رابطه» درواسپا«بينيم كه  به اين ترتيب مي

ايزدي كه از خصايص اصلي او اطالع (» گئوش تشن» «خالق گاو«و » گئوش اورون«گاو 
» گئـوش اورون «و » درواسپا«دارد و در روايات ديني وي يعني ) درستي در دست نيست

  10.دان يكي دانسته شده) روان گاو(
در واقـع  » كوياجي«دانيم كه ارتباط فريدون با گاو تا چه اندازه است، به گفته  مي

شـجرنامه فريـدون در   . خـويش اسـت  » مادر رضاعي«يا » گاو برمايه«فريدون كين خواه 
اند كه معموالً يك جزء آن را  هايي تركيبي داشته اوستا حاكي از آن است كه اعقاب او نام

پس طبيعي است كـه فريـدون   . داده است تشكيل مي...) ، گفر گاو وسپيد گاو(گاو، نظير 
امـا آرزوي او  . در جهت رسيدن به آرزوي خود قرباني كـرده باشـد  » ايزد درواسپ«براي 

هايي در آن دو بانو است كـه فريـدون را بـراي ربـودن      چيست؟ در اين جا مسألة ويژگي
ده شد، نخست برازندگي خانـدان  اين ويژگي براساس سندي كه آور. كند آنان تشويق مي

  .زايش و افزايش دودمان است  و دو ديگر شايستگي
در » شـهرناز و ارنـواز  «مهرداد بهار بر آن است كه ربوده شدن دو خواهر جمشيد 

نامه از سوي ضحاك از ديدگاه اسطوره شناسـي تطبيقـي، دگـر ديسـه ربـوده شـدن        شاه
برابـر  » ترتيه آپتيه«است كه » ويشوه روپه« از سوي) نماد ابرهاي باران زا(گاوان شيرده 

گيـرد، درسـت    بازپس مـي » ويشوه روپه«ها را از  در وداها آن) فريدون پسر آبتين ايراني(
) نمادهاي زندگي و بـاروري (همان گونه كه فريدون، خواهران زيبا و پير ناشدني جمشيد 

  :اند كه باز آورده 11.گيرد بازپس مي) ضحاك(دهاك  را از اژي
  يـاري طلبيـد تـا بـر     ) ويـو، درواسـپ  (فريدون نفقه بسـيار كـرد و از ايـزدان    ... «

ــواز  Sahvacســهواچ (ســران زيبــاي او  دهــاك چيــره آيــد و هــم اژي را ) Arnavacو ارن
  2».بربايد
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  هاي عربي و تاريخ ارنواز و شهرناز در متون ميانه، ترجمه -2

كـه مسـتقيماً بـه مـا رسـيده      چه  متون فارسي ميانه و ادبيات پهلوي، براساس آن
هـاي عربـي و تـواريخ پـس از      اند، اما ترجمه است، دربارة اين دو شخصيت خاموش مانده
به گزارش مجمل التـواريخ و القصـص،   . دهد اسالم ردپايي از اين دو زن را به ما نشان مي

آورده » شهرناز و ارنـواز «نامه ثعالبي نامي از  در شاه 12خواهر جمشيد بوده است،» ارنواز«
  :نشده و در آخرين حوادث سلطنت جم چنين آمده است كه

چـه جـم    ضحاك كشور و اموال و زنان و اغنام و سواره نظام و پياده نظام و آن... «
  13»...مالك بود متصرف گرديد

در تاريخ بلعمي نيز ضـمن شـرح مختصـر داسـتان فريـدون نـامي از ايـن دو زن        
ها بنـدرت   از آن. ثبت شده است» اروناز«نان بصورت در تاريخ طبري نام يكي از آ. نيست

  :در توصيف ممدوحة خود سروده است» قاآني«. گردد در شعر فارسي هم ياد مي
 

  چو غالمان درش به حلقـه طاعـت   هم... «
ــد    ــره و ناهي ــواز و زه ــنك و ارن   روش

 

  ...چو كنيـزان درش بـه خطـه فرمـان     هم 
ــان   ــه گيه ــا، عفيف ــه و اقليم   14»...حفض

 

هاي داستان ضحاك و فريـدون از آن دو   الخبار گرديزي نيز در يكي از بخشا زين
  .نامي برده است كه در جاي خود بدان اشاره خواهم داشت

  نامه فردوسي ارنواز و شهرناز در شاه -3

اند، ارايـه   چه ساير آثار پس از اسالم آورده تر و متفاوت از آن نامه روايتي كامل شاه
هـايي   ي در زواياي داستان جمشيد، ضحاك و فريـدون و صـحنه  دقت و موشكاف. دهد مي

گـر   كنند، بخوبي بيـان  اندك كه آن دو بانو در آن نقش كوتاه اما كليدي خود را بازي مي
آيد مواردي كـه در   به همين دليل الزم مي. اهميت اين نقش از ديدگاه حكيم توس است
چنـين نكتـه سـنج     ه كـرده و هـم  دهد، برجست اين اثر برتري يكي بر ديگري را نشان مي

اي از ايـن دو زن در   بودن فردوسي و ظرافت شعر او را در مقايسه با ساير آثاري كه سايه
  .خورد، مشخص سازم و مورد تأكيد قرار دهم ها بچشم مي آن

  شه بانوي محبوب -3-1

ها دقيق است، هر چند كه در دوره پادشـاهي ضـحاك    فردوسي در بكارگيري واژه
سروده نشده، اما در همـان چنـد بيـت،    » شهرناز و ارنواز«ابياتي زياد در مورد  و فريدون
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گرفت كسي جز ارنـواز   ور بوده و مخاطب ضحاك و فريدون قرار مي واره سخن زني كه هم

زني كه هرجا از او سخني بميان آمده، صفاتي چون پاك دامـن، خورشـيد رو، مـاه    . نبود
  .شود ميروي و سرو سيمين به او نسبت داده 

اي كه از ديدن مرد گـرز بـر كـف     ناك ضحاك و نعره دانيم كه در كابوس هول مي
سر داد و كاخ صد ستونش را به لرزه انداخت، هنگامي كه ماردوش وحشت زده از خـواب  

سـرش را كمـي آرام كـرد و بـاز      بود كه علت آشفتگي او را جويا شد و هم» ارنواز«پريد، 
موضوع را با موبدان و بزرگان داد و سخنش مورد پسـند  همين زن پيشنهاد مطرح كردن 

  :نامه فردوسي به روايت شاه. ضحاك قرار گرفت
  

  چنــين گفــت ضــحاك را ارنــواز   ... «
ــويش   ــان خ ــه آرام در خ ــه ب ــه خفت   ك

  فرمـان توسـت    زمين هفـت كشـور بـه   
ــان  ــان جه ــه خورشــيد روي ــت ب   دار گف

  كــه گــر از مــن ايــن داســتان بشــنويد
ــران   ــاه گ ــه ش ــه گفــ  ب ــوازماي   ت ارن

  اي تـــوانيم كـــردن مگـــر چـــاره   
  ســپهبد گشــاد آن نهــان از نهفــت    
  چنـــين گفـــت بـــا نـــامور مـــاه روي
ــت     ــت توس ــن تخ ــه زاي ــين زمان   نگ
ــتري  ــر انگشـ ــان زيـ ــو داري جهـ   تـ
  زهــر كشــوري گــرد كــن مهتــران    
ــازجوي  ــتي بـ ــن و راسـ ــژوهش كـ   پـ
  نگه كن كه هوش تـو بـر دسـت كيسـت    
  چو دانسـته شـد چـاره سـاز آن زمـان     

ــرمنش را خــ  ــه پ ــخن ش ــد س   وش آم
  

ــه راز   ــودت نگــويي ب ــه ب ــه شــاها چ   ك
  برين سـان بترسـيدي از جـان خـويش    
ــت   ــان توس ــه پيم ــردم ب   دد و دام و م
ــت   ــايد نهف ــگفتي بش ــونين ش ــه چ   ك
ــد  ــان مـــن نااميـ   شـــودتان دل از جـ
ــادنت راز  ــد گشـ ــا ببايـ ــر مـ ــه بـ   كـ

ــي  ــه ب ــاره ك ــاره  چ ــت پتي   اي اي نيس
  همه خـواب يـك يـك بديشـان بگفـت     

ــن را، ره   ــذار اي ــه مگ ــوي ك ــاره ج   چ
ــامور بخــت توســت    جهــان روشــن از ن
  دد و مـــردم و مـــرغ و ديـــو و پـــري

  گـــران از اخترشناســـان و افســـون 
  ســخن ســر بــه ســر موبــدان را بگــوي
  زمـــردم شـــمار ار زديـــو و پريســـت
  بــه خيــره متــرس از بــد بــدگمان    

  15»...كه آن سـرو سـيمين برافگنـد بـن    

 
نامـه ثعـالبي،    مه نيستند، در شاهنا نام شاه سران ضحاك از زنان گم كه هم اما با اين

  :ناك ضحاك چنين آمده است در بيان روياي هول
شبي ضحاك بين دو همسر خود كه دختران جمشيد بودنـد بـر تخـت طاليـي     «
... بدو گفتند اي پادشـاه روي زمـين چـه شـد؟    . با وحشت زياد از خواب پريد... خفته بود

چه غالباً مايه ترس اسـت بوقـوع    ار آنداري داده گفتند غم مد زنان به كلمات شيرين دل
و ... تعبير ايـن خـواب كنـي   ... نپيوندد، ولي تو بايد معبرين و منجمين را مجتمع ساخته
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هشيار باشي تا طالع سعدت پديد آيد ضحاك قول آنان را پسنديده كاربسـت و بامـدادان   

  16»...كساني را كه زنان گفته بودند خبر كرد

  مشاور با درايت -2

گر قرار داشت و به زيستن تحت سـلطه مـردي    با اين كه در نظامي سركوب ارنواز
، هرگـز  »جمشـيد هـورچهر  «ددمنش تن داده بود، به عنوان خواهر پادشاه بزرگي چـون  

دم و مـونس   اگر چه در برخورد نخسـت، بـا زور، هـم   . مقام و منزلت خود را از دست نداد
اموش كنيم كه در اين داستان، تسليم رسد، اما نبايد فر ضحاك شدن خوشايند بنظر نمي

كار نيكي نبود، اما حالت بدتري هم وجـود داشـت و آن كشـته شـدن تنهـا بازمانـدگان       
رنـگ   در پـي . خاندان جمشيد در صورت مقاومت و سرپيچي، به دست ضحاك تازي بـود 

گـاه توجـه    ها با زيركي تمام، جان سـالم بـدر بردنـد، زيركيـي كـه هـيچ       اين حكايت، آن
را بخود جلب نكرد، در تمام دوراني كه زيبارويـان بـا مـاردوش هـم سـر بودنـد،        ضحاك

كودكي بدنيا نيامد و عدم حضور چنين شخصيتي در داستان، از همان آغـاز بـه ايرانيـان    
اين مژده را ميداد كه ضحاك تازي در اين خاك پاك تخمـي نكاشـته و ريشـه ندوانيـده     

اي بـراي آشـفتگي او و رهـا     ارنـواز چـاره   كـرد  حتي هنگامي كه ضحاك تصور مـي . است
شدنش از دام بال انديشيده، سخت در اشتباه بود، چرا كه هدف ارنواز از اين تـدبير، تنهـا   

تـر مـردم، از سـقوط و فروپاشـي پادشـاهي       آگاه ساختن موبدان، بزرگان و از همـه مهـم  
توانسـت نويـد    مي شد، زيرا به اين ترتيب هر كس كه از خواب او با خبر مي. ماردوش بود

  سرنگوني او و ظهـور جـواني برومنـد، چـون فريـدون را بـه ديگـران بدهـد و در گـوش          
  .»اندكي صبر، سحر نزديك است«ديدگان نجوا كند كه   ستم

  خـردي ضـحاك را بيـان     در اين داستان، مشورت با ارنواز و پذيرفتن نظـر او، بـي  
خاكشان دست به جنايـت زده جـايي    زيرا او هرگز نفهميد در دل مردمي كه در. دارد مي

گرفتنـد و اگـر در دوران    ندارد، خواهران جمشيد نيز در گـروه سـتم ديـدگان قـرار مـي     
زد دو علـت داشـت، اول بـيم     ها سـر نمـي   پادشاهي ضحاك محو بودند و كار نيكي از آن

جان و دوم زندگي در محيط و شرايطي كه خـوبي در آن معنـا نداشـت و بـدي و كـژي      
هـاي اصـلي    خـردي و ديـوانگي از ويژگـي    بـي . ر گفتار و رفتار نيك شده بـود جانشين ه

كفـايتي پادشـاهان بـود و در     پيوست، نتيجه بي بيدادگران بوده و هرگاه قيامي بوقوع مي
  خـردي بـه مخالفـت و مبـارزه بـر      گرفتند كه با بـي  ها هميشه  مردمي قرار مي مقابل آن

  .خاستند مي
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  حضور برجسته ارنواز -3-3

گـويي ايـن زمـين نفـرين     . يران در دوره ضحاك سالهايي تيره و تار را بخود ديدا
دانشـي، همـه و همـه     كشتار جوانان براي درمان و بقاي ضحاك، جادويي و بي. شده بود

هايي چون كاوه آهنگر و فريـدون، در دل ايـران زمـين، آن     دست به دست هم داد تا دانه
يي كه در رستاخيزي به يادماندني سـر از خـاك بـر    ها هم با خون مردم آبياري شود؛ دانه

آورد و داد مردم را ستاند و سرانجام با ورود فريدون به صحنه، رفاه و آرامـش بـه ايـران،    
هنگامي كه فريدون وارد كاخ ضحاك شد فرمـان  . بازگشت! سرزمينِ يا همه چيز، يا هيچ

او در برابـر  . ها پاك كنند از بدي داد تا زيبارويان را از شبستان وي بيرون آورده و آنان را
  :پرسش خواهران جمشيد خود را چنين معرفي كرد

 

ــين ... « ــت آبت ــك بخ ــور آن ني ــنم پ   م
ــه ــوي بكشــتش ب ــه ج ــن كين   زاري و م

ــود    ــه ب ــم داي ــه ك ــاو پرماي ــان گ   هم
  زبــان چارپـــاي  زخــون چنــان بــي   

ــته  ــر بس ــوي  كم ــگ ج ــرم جن   ام الج
ــاوچهر   ــرزة گـ ــدين گـ ــرش را بـ   سـ

ــن   ــنيد از او اي ــو بش ــوازچ ــخن ارن   س
  بــدو گفــت شــاه آفريــدون تــويي    
  كجا هـوش ضـحاك بـر دسـت توسـت     
ــاك   ــيده، پ ــا دو پوش ــان م ــم كي   زتخ
  همي جفـت مـان خوانـد او جفـت مـار     
ــاز  ــخ آورد بـ ــين پاسـ ــدون چنـ   فريـ
ــاك  ــا را زخــ ــي اژدهــ ــرّم پــ   ببــ

 

ــين    ــران زم ــحاك ز اي ــت ض ــه بگرف   ك
  نهـــادم ســـوي تخـــت ضـــحاك روي

ــم  ــنش ه ــر ت ــود  زپيك ــه ب ــو پيراي   چ
  آن مــرد ناپــاك راي چــه آمــد بــر   

  از ايــران بــه كــين انــدر آورده روي   
ــر    ــه مه ــايش آرم ن ــه بخش ــوبم ن   بك
ــاك راز  ــر دل پـ ــدش بـ ــاده شـ   گشـ
ــادويي    ــل و ج ــي تنب ــران كن ــه وي   ك
ــر كمــر بســت توســت    گشــاد جهــان ب
  شــــده رام بــــا او زبــــيم هــــالك
  چگونـــه چـــرخ دادم دهـــد از فـــراز
  كــه گــر چــرخ دادم دهــد از فــراز    

ــاك   ــاك پ ــان را زناپ ــويم جه   17»...بش

 
در چند بيتي كه آورده شد حضور پررنگ ارنواز، در برابر مردي بيگانه را كه حتي 

توان ديد، امـا ارنـواز بـدون     توانست موجب وحشت زنان باشد، بخوبي مي با حضورش مي
تر از همه آن است كـه او حتـي    رو و هم كالم شد و مهم اي با مرد جوان روبه هيچ واهمه

كنـد كـه شـايد بـا      ناك نيست و هرگز به اين فكـر نمـي   اك بيماي از آگاه شدن ضح ذره
. بازگشت ماردوش از سفر، به خاطر رفتاري كه در غياب وي داشته جانش به خطر بيفتد

از طرفـي هنگـامي كـه او و خـواهرش بـه      . بينـد  چرا كه ارنواز پيروزي را در فريدون مي
بودنـد؛ در  » خورشـيد روي  بتان سـيه مـوي و  «فرمان فريدون از شبستان بيرون آمدند، 

ترسـيدند و   لرزيدند و مي صورتي كه همين دو زن در برخورد اول با ضحاك چون بيد مي
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گـاه يـك    كرد تا به فريدون در جاي شايد همين حس بود كه به ارنواز و شهرناز كمك مي

 ديگربـار، زيبارويـان هنگـامي   . دادرس اعتماد كنند و راز ماردوش را براي او آشكار سازند
. شبانه ضحاك را از اوضاع پـيش آمـده مطلـع كنـد    ) كندرو(شوند كه قرار است  ديده مي

اي در  گيرد و حتي حضور بيگانـه  ماردوش تحت تأثير هيچ يك از سخنان كندرو قرار نمي
آور و پرسـش برانگيـز نيسـت و بـا داليلـي دور از منطـق و خـرد         كاخ نيز برايش تعجب

گذرد تا آن جا كه صـحبت از   مي» ميهمان ناخوانده« بسادگي از كنار اين به قول خودش
آيد و اين تنها دليل خشم و لشكركشي ضحاك و بازگشت اوست و  سران او بميان مي هم

  افـروزد كـه بـه غيـر از خـودش ديگـر هـيچ كـس در آن          سرانجام رشـك او آتشـي مـي   
و او تنهـا   نيسـت » ارنواز پاك دامن«به هنگام ورود ضحاك به كاخ، خبري از . سوزد نمي
  :بيند كه را مي» شهرناز پوشيده روي«

 

ــهرناز   ... « ــرگس ش ــيه ن ــد آن س   بدي
  دو رخســاره روز و دو زلفــش چــو شــب

 

ــه راز     ــدون ب ــا فري ــادويي ب ــر از ج   پ
ــب   ــحاك ل ــرين ض ــه نف ــاده ب   18»...گش

 
نشيني و كام جويي ماردوش از ارنواز نيستيم و با توجـه   در اين دو بيت شاهد هم

  نامـه نسـبت    هـاي شـاه   دليـل بـه شخصـيت    فردوسي هيچ صفتي را بي به اين مطلب كه
داده و عمري را صرف برشته كشيدن مرواريدهاي ذهن و زبانش كرده، پس اشاره به  نمي
نامه، ايرانيان اهل  برخوردار است، چرا كه معموالً در شاه  از اهميتي ويژه» جادو و نفرين«

نشان از آنان به عنوان مردمي دلير و پايبنـد بـه   سايگا واره هم جادو و نفرين نيستند و هم
  .كنند عهد و پيمان ياد مي

رو شـدن   چنـين روبـه   نامه ثعالبي از سفر ماردوش به هند و غيبت او و هم در شاه
سرانش سخني بميان نيامده و  نشيني فريدون با هم زنان با فريدون و خشم ضحاك از هم
  :پايان كار او چنين نقل شده است كه

كاوه پرچم خود را پيشاپيش افريدون و هواخواهـانش برافراشـته رو بـه قصـر     . ..«
گاه ضحاك  ضحاك آوردند، نخست مستحفظين و مأمورين قصر را هالك ساخته، به جاي

االخبـار گرديـزي    سرانجام كار ضحاك به روايت زين 19»...حمله بردند و بر او فايق آمدند
  :اين گونه است كه

مد و بانگ بر گنجور زد و خويشتن را به جادوي چون باشـه  ضحاك را خشم آ... «
زنان خـويش و خـواهران جمشـيد را ديـد، ارنـواز و شـهرناز بـا        . كرد، بر بام كوشك آمد

جـا نـام    در ايـن  20.»...افريدون نشسته، نيز طاقت نداشت، خويشتن را از بام فرو انـداخت 
حافظ گنج، برنده و (اي گنجور آمده است كه با توجه به معن» كندرو«به جاي » گنجور«
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تـوان بـه    چنين وظيفـه سـنگين وي در غيـاب ضـحاك، مـي      و هم) دار حامل گنج، خزانه

برد، زنان هميشـه بهـاري كـه در سـه دوره      پي» ارنواز و شهرناز«حساسيت و ارزش مقام 
هاي حسد برانگيز ايران زمين و پادشاهان بزرگ آن، جمشيد هـور چهـر،    پادشاهي، گنج

  .اردوش و فريدون فرخ بودندضحاك م
اي كـه در آن   پس از اسارت ضحاك و به پادشاهي رسيدن فريدون، آخرين صحنه

كنند، زماني است كه اتفاقي سرنوشت ساز بـراي ايرانيـان    ارنواز و شهرناز حضور پيدا مي
  :به روايت مجمل التواريخ و القصص. افتد و آن بدنيا آمدن فرزندان فريدون است مي

يدون را سه پسر بود، دو مهتر از شهرناز خواهر جمشيد، و به روايتي گويند فر... «
ايشان از دختر ضحاك زادند، كهترين پسر از ارنواز خواهر جم و نام ايشان سـلم و تـور و   

» ...ايرج و نسبت پادشاهان عجم به ايرج باز شود، و تركان به تور، و قيصـران را بـه سـلم   
اي كه بعد دسـت   زاه ـ دو شاه» سلم و تور«در روايت فوق،  جاست كه نكته قابل توجه اين

رسانند ـ بنابه قولي كه نويسنده مجمـل آورده،    را به قتل مي» ايرج«زنند و  به جنايت مي
نامه ثعالبي بدون توجه به نام مـادران   در شاه. اند زادة دختر ضحاك و انيراني معرفي شده

ن تقسيم كرد، ناگهـان سـه پسـر فريـدون بـدنيا      توان سه فرزند را بين دوز و اين كه نمي
  :آيند و چنين آمده است كه مي

سلم و تور و ايرج كه شيرآسا و قوي و چون مـاه نـو رو   : فريدون سه پسر داشت«
  21»...چون به سن رشد رسيدند هفت اقليم را بين آنان تقسيم كرد... به ترقي بودند

 

  ز سالش چو يك پنجـه انـدر كشـيد   ... «
ــت ج ــه بخ ــانب ــر  ه ــه پس ــر س   دار ه

  به بـاال چـو سـرو و بـه رخ چـون بهـار      
  از ايـــن ســـه دو پـــاكيزه از شـــهرناز

 

ــد     ــي پدي ــد گرام ــدش آم ــه فرزن   س
ــاج زر   ــژاد از در تـ ــرو نـ ــه خسـ   سـ
ــهريار  ــدة شــ ــز ماننــ ــر چيــ   بهــ

  22»...يكــي كهتــر از خــوب چهــر ارنــواز
 

تر از شوند و پدر برگزيدن سه دخ كشند و بزرگ مي سه پور نازنين فريدون قد مي
سپارد و سـرانجام دختـران    مي» جندل«نژاد مهان كه از يك پدر و يك مادر باشند را به 

سـر سـلم    هـم . شوند عروسان وي مي» سهي، آرزو و آزاده«هاي  سرو، پادشاه يمن، به نام
، سـهي بـود   )پسر كهتر(سر ايرج،  ، آزاده و هم)پسر مياني(سر تور،  ، آرزو، هم)تر پسر مه(

سهي از سهستن ! (توانست صفتي براي پدرش نيز باشد، سرو سهي امش ميدختري كه ن
آيد و به غير از راست، بلند تازه و نوجوان به معنـاي جلـب توجـه كـردن و زيبـا نيـز        مي

  ).هست
 

  زن تـــــور را مـــــاه آزاده خـــــوي   زن ســـلم را نـــام كـــرد آرزوي  ... «
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  زن ايـــرج نيـــك پـــي را ســـهي   

 

ــي  ــد ســهيلش بخــوبي ره   23»...كجــا ب
 

دارد، سرزمين پادشـاهي و جهـان خـود را بـين      فريدون كه فرزندانش را عزيز مي
  .كند آنها تقسيم مي

 

  نهفتــه چــو بيــرون كشــيد از نهــان... «
ــرك و چــين    يكــي روم و خــاور دگــر ت
ــد   ــدرون بنگري ــلم ان ــه س ــتين ب   نخس
ــين    ــوران زمـ ــور را داد تـ ــر تـ   دگـ
  از ايشــان چــو نوبــت بــه ايــرج رســيد

ــت ن   ــم دش ــران و ه ــم اي ــزه ورانه   ي
ــاج   ــود تـ ــزا بـ ــورا سـ ــدو داد كـ   بـ

 

  بــه ســه بخــش كــرد آفريــدون جهــان 
ــين   ــران زم ــردان و اي ــت گ ــيم دش   س
ــزيد   ــرا او را س ــاور م ــه روم و خ   ...هم
ــين  ــان و چـ ــاالر تركـ ــرد سـ   ...ورا كـ

  مـــر او را پـــدر شـــاه ايـــران گزيـــد
ــران   ــاج س ــاهي و ت ــت ش ــم آن تخ   ه

  24»...همان كرسي و مهر و آن تخت عـاج 
 

شود، شايد اين سـرزمين تنهـا    داده مي» فرزند ارنواز«ايران به ايرج به اين ترتيب 
توانست در خور فردي آزاده و فروتن چون ايرج باشد، جواني كـه بـراي مـدتي كوتـاه      مي

واره  آزادگي و فروتني خود از صفات ايرانيان بوده و هم. نامش بر تارك دشت آزادگان بود
در زبـان پهلـوي، ايـران در عهـد ساسـاني      . شود اد مياز ايرانيان به عنوان مردمي آزاده ي

شد و كلمات آريا، آرائيان و ايـران   ناميده مي» ايي ريا«و در عهد هخامنشي » اران شهر«
  25.از همين كلمه مشتق شده است

آفريدم مينوي بوم و سرزمين را، همه مـردم بـه    به دين گويد كه اگر من نمي... «
ويـچ   ها و روسـتاها، ايـران   زيرا نخست، از جاي. جا وشي آنشدند، به سبب خ ويچ مي ايران

  26.»بهترين سرزمين آفريده شد
بندي فريدون، بعدها حس حسادت سـلم و تـور را نسـبت بـه      تعين مرز و تقسيم

گذرد تا سرانجام دو بـرادر كينـه خـود را آشـكار      ها مي انگيزد، سال ايرج و سهمش بر مي
بسـته تـاج و تخـت نيسـت، بـراي       هـر دارد و بنـده و دل  سازند، اما ايرج كه دلي پر م مي

ها بفهماند كه به زندگي ساده خـويش   كند تا به آن فرونشاندن خشم برادرانش تالش مي
امـا سـلم و تـور كـه     . پرورانـد  دل خوش دارد و سوداي حكومت برايـران را در سـر نمـي   

ند و آتش خشـم و  شو تر مي چشمانشان از حسد كور شده بود، با هر كالم ايرج خشمگين
رسد كه برادر كُشان دست بـه خـون    جا مي كشد و در نهايت كار بدان حسدشان شعله مي

  .گناه رنگين و ننگين كنند ايرج بي
 

ــرّ او ... « ــد پـ ــاووس آمـ ــمن طـ   دشـ
 

  27»...اي بســـا شـــه را بكشـــته فـــرِّاو 
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بـا   و اصل بدخواهي روميان و نيز تركان نسبت به ايرانيـان از كينـي بـود كـه    ... «

كشـته شـدن ايـرج غمـي      28»...يابـد  چنان دوام مي كشتن ايرج كاشتند و تا فرشگرد هم
حسادت عامل اصلي روي دادن جناياتي چـون مـرگ ايـرج و    . نشاند بزرگي را در دل مي

ايـن دو جـوان بـه مرزهـايي قـدم گذاشـتند كـه        . پس از آن سياوش، پسر كـاووس بـود  
واره  ايران نيز هم. شدند به آنان وحشت زده مي پادشاهانشان از محبوبيت و توجه ديگران

گرفـت و عامـل اصـلي     سايگان خود قرار مـي  به عنوان سرزميني نجيب مورد حسادت هم
  .كشته شدن ايرج و سياوش فراموش كردن سابقه دشمني و حسد آنان بود

 

  بــه دشــمن بــرت مهربــاني مبــاد    «
  درختــي كــه تلخــش بــود گــوهرا    
  همــــان ميــــوة تلــــخ آرد پديــــد

  شــمن گــر ايــدون كــه يــابي شــكر ز د
 

  كه دشمن درختـي اسـت تلـخ از نهـاد     
ــر ورا    ــي م ــيرين ده ــرب و ش ــر چ   اگ
ــد  ــواهي مزي ــيرين نخ ــرب و ش   از او چ

  29»گمان بر كه زهـر اسـت هرگـز مخـور    
 

تنها تفاوت مرگ ايرج و سياوش در اين بود كه يكي به دست هم خونانش كشـته  
داسـتان  (ر همـان بـرادر كشـي ديـرين     نيز مرگ ايرج يادآو. شد و ديگري توسط دشمن

  .خواهي در ميان است است، چه در هر دو پاي حسد و فزون) هابيل و قابيل

  فرجام سخن

در حقيقت فرزندان فريدون به نمادي از نيكي و بدي بدل شدند و بدين ترتيـب،  
و كه بخواهند و بداننـد، زشـتي و زيبـايي را بـه دنيـا آوردنـد        بدون آن» ارنواز و شهرناز«

تر برخوردار است و براي نبرد با نيكـي،   از نيرويي افزون» خير«واره  جا كه هم ظاهراً از آن
اين ضديت يـادآور دشـمني ديـوان و    . قدرتي بيشتر الزم است، يكي صاحب دو پسر شد

  :ايزدان نيز هست
مانتر پاك، انديشـه  » ضد«راستي، سخن جادويي بر » ضد«دروغ ميهوخت بر ... «
  انديشـه نيـك، گفتـار نيـك و كـردار نيـك، جـادوان و        » ضـد «د، كردار بد بر بد، گفتار ب

  30»...ايزدان، بغان و امشاسپندان» ضد«ها بر  مزني
گيـرد   نبرد ميان خير و شر از آيين مزدايي و انديشه پيش از اسالم سرچشمه مي

ام كـين  توان در تهمورث و ديوان، فريدون و كاوه با ضـحاك و سـرانج   و اين مبارزه را مي
هاي ميان ايرانيان و تورانيان شد، دنبال كرد و بايد به ياد  خواهي ايرج كه منجر به جنگ

بريم، تنها دفاع از حـق   داشت آن چه كه ما به عنوان  كين خواهي يا انتقام از آن  نام مي
  .گناهان است و تالش براي جلوگيري از پايمال شدن خون بي
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ه مناسبت موضوع اصلي مقاله يعني دوبـانوي  در پايان سخن ، شايد بجاست كه ب

شايد بتوان حضـور زن  . نژاده در اثر حماسي ايران، از نقش زن در اين اثر بزرگ ياد شود
ي آهسته در آثار بزرگ موسيقي يـا عالمـت   »ها بخش«ها  نامه را شبيه به موومان در شاه

عالمتي . د، دانستآي هاي شلوغ و بهم پيوسته يك آهنگ ساز مي سكوتي كه در ميان نت
خوانـد و   كه نوازنده با رسيدن به آن، مخاطبان خود را به نوعي ديگر از شـنيدن فـرا مـي   

زن در ميـان آن  . كند بدين ترتيب آنان را براي گوش دادن به نقطه اوج آهنگ دعوت مي
همه بيت زيبا، چون عالمت سكوتي است كه خواننده را براي حركت به سوي نقطـه اوج  

گيـرد و فرزنـداني از تيـره     سازد، جايي كه در آن ازدواجي صـورت مـي   اده ميداستان آم
هـاي   گذارند و چه تلخ اسـت كـه صـحنه    پهلوانان و پادشاهان قدم به گذري دنيا نام، مي

گيرد و وجود زن تنها براي مدتي كوتـاه، بـه دريـاي     انگيز نيز در همين بخش قرار مي غم
سر يا فرزندشان  س از اندك زماني با كشته شدن همبخشد و پ نامه آرامش مي توفاني شاه

  شـود و بازمانـدگان و مـردان كـارزار بـراي       هـا كوبيـده مـي    موج خون و كين بـر صـخره  
  .خيزند خواهي بپا مي خون

نامه به سه دستة سياه، سـپيد و   گران، زنان در شاه هاي پژوهش بندي طبق تقسيم
صـفات شـيطاني هسـتند و بنـدة هـوا و      زنان سـياه داراي   31.شوند خاكستري تقسيم مي

  هوس و نقطه مقابل زنان سپيد هستند، زيرا آنـان كمـر بـه تبـاهي و نـابودي قهرمانـان       
امـا زنـان سـپيد عاقـل، عاشـق، مطيـع، پـاك دامـن،         . بندند و به نوعي ضد قهرمانند مي

هاي  هستند كه در تمام نقش 32»نايريكاهايي«آنان . سرند مهربان، زاينده و در خدمت هم
انـد و دل خـواه    سران و مادراني شايسـته  درخشند و هميشه فرزندان، هم خود، خوش مي

در اين ميان زنان حقيقي، زنان خاكستري، دور از اغراق و نزديك بـه واقعيـت   . مردانشان
هايي از هر دو گروه سياه و سپيد را در خود دارند، آن گـاه كـه از ايـن     هستند كه ويژگي

هـا و   گـاه كـه توانـايي    شـوند و آن  كنند، سـودابه مـي   خريب استفاده ميها در راه ت ويژگي
گيرند، گرد آفريدند و بايد گفـت   هايشان را در راه درست و براي سازندگي بكار مي قابليت

  .گيرند نامه در همين گروه خاكستري قرار مي تر زنان شاه كه بيش
  :دن وجود ندارد و براستينامه مقامي باالتر از مادر ش دار در شاه براي زنان نام

 

ــر « ــود يــك هن ــس ب ــان را همــين ب   زن
 

ــر     ــيران نـ ــد شـ ــينند و زاينـ   »نشـ
 

در حقيقـت زنـان بـا بـدنيا     . چرا كه مادر پهلوان بودن نهايت آرزوي هـر زن بـود  
ماندند و به همين سـبب پـس از تولـد     آوردن فرزندانشان براي هميشه زنده و جاويد مي

زيرا به وظيفـه خـويش   . گشتند هاي داستان پنهان مي اليه ها، ناگهان ناپديد شده، در آن
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. داشـتند  عمل كرده و از اين پس فرزندان برومندشان بودند كه نامشان را زنده نگـه مـي  

آيد و يا  اي پيش مي شوند كه براي شيران نر حادثه ديگر بار زماني مادران وارد صحنه مي
. گوني حال چند مادر شـهره اشـاره كـرد   توان به دگر شوند، كه از اين نمونه مي كشته مي

ماند؛ جريره بـا ديـدن مـرگ فـرود در      تهمينه پس از مرگ سهراب تنها يك ماه زنده مي
شود و كتايون نيـز   كشد؛ رودابه پس از مرگ رستم ديوانه مي كنار او خود را با خنجر مي

ا سياوش ـ پسـر   در اين ميان، تنه. كند بعد از مرگ اسفنديار حاالتي چون رودابه پيدا مي
ماند كه مادرش از دنيا رفته بود و كسي را نداشت تا برايش اشـك بريـزد و    كاووس ـ مي 

شود بـا جمالتـي    خوارش باشد، اما همين جوان برومند آن جا كه در تنگنا گرفتار مي غم
  كنـد و بـا او سـخن     خوانـد، از او يـاد مـي    جگرسوز روح سبز مادرش را به داستان فرا مي

  :گويد مي
 

  نـــزادي مـــرا كاشـــكي مـــادرم   «
  كــه چنــدين بالهــا ببايــد كشــيد    
ــرده  ــه مــن ك ــه پيمــان ك ــدين گون   ام ب

  اگـــر ســـر بگـــردانم از راســـتي   
 

  و گــر زاد مــرگ آمــدي بــر ســرم     
  زگيتــي همــي زهــر بايــد چشــيد    
  ام بـــه يـــزدان و ســـوگندها خـــورده
ــتي   ــوي كاس ــر س ــد از ه ــراز آي   33»ف

 
مردانشـان بـه زنـدگي خـود      سرند، پس از مـرگ  زنان حتي در جايي كه فقط هم

كه هر دو با خوردن زهر » سمن ناز و شيرين«توان از  بخشند كه براي نمونه مي پايان مي
  .با زندگي بدورد گفتند، ياد كرد
ديگرند و يكي بدون ديگري معنـا پيـدا    نامه الزم و ملزوم يك زنان و مردان در شاه

. گم شـده پهلوانـان و پادشـاهان بودنـد     شود، نيمه كند، زناني كه از آنان نام برده مي نمي
شـدند و بـا    كردند و خود پهلوان و پادشاه مـي   گرفتند و سقوط مي ها با مردان اوج مي آن

در ازدواج » رودابه و تهمينـه «زناني چون . مردان برابر، اما اين برابري از لحاظ حقوق بود
ي حقـوق زن و مـرد در   گر تسـاو  كردند و اين خود بيان شدند و انتخاب مي پيش گام مي

توانـد صـورتي    نامه  است و بايد پذيرفت كه برابريِ از هر جهت اين دو جـنس، نمـي   شاه
هايي هست كـه در   خوشايند داشته باشد و اصالً زيبا نيست، زيرا در وجود هر يك توانايي

شود و اين به هيچ عنوان نشان دهنده ضعيف بودن زنان نيسـت بلكـه    ديگري يافت نمي
هـر جـا   . شود قدرت انجام برخي از كارها را نداشته باشـند  هاست كه باعث مي آنظرافت 

آيد، هدف متوجه ساختن جامعه جهاني بـه مقـام زن اسـت و     كه سخن از زن بميان مي
بينـيم   شد، در صورتي كه مي اگر غير از اين بود حتماً به ايراني بودن و نژاد زن تأكيد مي

  در ايـن جـا   . شـود  خـرده گرفتـه نمـي   » اَنيراني«هنرمند بر ازدواج با دختران خردمند و 
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حـق حاكميـت و پادشـاهي    : نامه اشاره كـرد  هايي از حقوق زنان در شاه توان به نمونه مي
اتخاذ تصميمات سياسـي و رفـتن بـه قلمـرو حكـومتي ديگـر       » آذرميدخت، پوراندخت«
الكيـت امـوال   ، داشـتن حـق م  »گردآفريد، گرديه«، مبارزه و جنگ در ميان »سيندخت«

» گرديه«منقول و غيرمنقول، بخشيدن اموال به سيندخت از جانب زال، بخشيدن ري به 
  .»فرنگيس«از سوي خسرو پرويز، امكان ازدواج مجدد زن شوهر مرده 

  . كننـد، چـه هـدف و موضـوع، زن نيسـت      نامه زنان نقشـي كـم ايفـا مـي     در شاه
هاي  حضور هرازگاه زنان، بسياري از ويژگي. نامه نه اثري زنانه است و نه اثري ضد زن شاه

كنـد و اگـر چـه زنـان چـون       اخالقي و تدابير سياسي مردان را براي خواننده روشن مـي 
درخشند امـا بـا همـان شـمع كوچـك و       ها نمي خورشيد، پابه پاي مردان در تمام صحنه

بـا  . سـازند  ها را نمايان مي نحيف وجدشان به زواياي پنهان از نظر، روشني بخشيده و آن
گـردد و   آيد، باز مـي  كه ارنواز نيكو سخن در ميان ابيات حكيمانه فردوسي، لختي مي اين

توان از حضور اندك اما برجسته وي به غفلت گذشـت،   شود، نمي براي هميشه پنهان مي
زنـي  . زنان عادي در اين اثر نقشي ندارنـد . كند نامه را ايفا مي چه او نقش اول زن در شاه

خـرد، هنـر و پـاك دامنـي از     . نامه جـايي نـدارد   اش زيبايي است، در شاه سرمايهكه تنها 
خرد هرگـز نظـر او    هنر و بي هاي اصلي و مورد توجه فردوسي است و زيبارويان بي ويژگي

اي جز  شان چاره كردند، زيرا چنين زناني براي دست يافتن به اهداف را به خود جلب نمي
گري و پليدي ندارند و از سوي ديگر  براي آشوب و فتنه سوءاستفاده از ظاهرشان، آن هم

نامه نيز آن قدر خردمندانه طراحي شده كه هيچ مردي حاضر بـه نبـرد    جو حاكم در شاه
رود،  براي بدست آوردن مادياتي چون بهار زيبايي كه با بادي خـزان شـده و از بـين مـي    

افي نيست، و از اين ناحيه تنهـا  زيبايي فقط براي حضور در اثر الزم است، اما ك. شود نمي
  آسيب خورده و تحريك پذيرنـد كـه البتـه ذكـر حـال      » ضحاك و كاووس«مرداني چون 

خردي و ضعف آنان در برابـر زن اسـت تـا بـه ايـن       ها تنها براي اثبات كوته فكري، بي آن
هـاي مهـم ايـن     گيـري  وسيله خواننده بتواند ردپاي زن و تأثيرش را در زندگي و تصميم

  .راد دنبال كنداف
  سران و مادران بودنـد كـه گـاه بهتـرين مشـاور پادشـاهان و پهلوانـان         همين هم

نامه تصـميماتي كـه براسـاس     هايي از شاه كردند و در بخش شان مي شدند و راهنمايي مي
خورد و از آن جا كه الزمة هم صحبتي و مشورت بـا   ها گرفته شده بچشم مي پيشنهاد آن

گرفتنـد كـه    خوش سخني است، تنها زناني در اين گـروه قـرار مـي   بزرگان، خردمندي و 
ها نيز برخوردار بودند، و ارنـواز پـاك دامـن نيـز در همـين       عالوه بر زيبايي از اين ويژگي

  .گروه جاي دارد



 
        ����  257 نامة فردوسي در شاهيابي دو نام  پژوهشي در ريشه/  ارنواز و شهرناز

  

 
  ها نوشت پي

 .81، ص )1385انتشارات توس، (بندهش، فرنبغ دادگي، مهرداد بهار،  .2
انتشـارات اسـاطير،   (ران، ترجمـه بـاجالن فرخـي،    جان راسل، هينلز، شناخت اساطير اي .3

 .465، ص )1383
نامـه،   تاني در شـاه هاي زن سروري در چند ازدواج داسـ  هكتايون مزداپور، مقاله نشان: نك .4

 ).1381سازمان چاپ و انتشارات، (نقد و تحقيق، 
المعـارف بـزرگ    ةمركـز دائـر  : تهران(نامه فردوسي، به كوشش جالل خالقي مطلق،  شاه .5

 .، دفتر يكم ادبيات)1386المي، اس
الدين محمد حافظ شيرازي، به كوشـش   الدين محمد حافظ، ديوان خواجه شمس شمس .6

 .70، غزل )1376نشر كارنامه، (هوشنگ ابتهاج، 
 .381، ص 1اوستا، پورداوود، ج  .7
 ).1384المعارف بزرگ اسالمي،  ةدائر(نامه ايران، ذيل ارنواز،  دانش .8
انتشـارات  (هـا در ادبيـات فارسـي،     گ اسـاطير و داسـتان واره  محمد جعفر ياحقي، فرهن .9

 .100، ص )1386فرهنگ معاصر، 
 .381، ص 1ها، پور داوود، ج  يشت .10
 .527، صفحه )انتشارات فروهر(هاشم رضي، فرهنگ اعالم اوستا،  .11
 .529و  530همان صفحه  .12
 .294، ص )نشر آگه(خواه، حماسه ايران،  جليل دوست .13
ترجمـه احمـد طباطبـايي    (كـار در روايـات ايرانـي،     رينش زيـان آرتور كريستين سن، آف .14

، )2535دانشكده ادبيات و علـوم انسـاني تبريـز،    (، )1355موسسه تاريخ و فرهنگ ايران، 
 .30ص 

چاپخانـه خـاور،   (مجمل التواريخ و القصص، تصـحيح اسـتادبهار و محمدرضـا رمضـاني،      .15
 .27، ص )1318

 .12، صفحه 1385ت، انتشارات اساطير، نامه ثعالبي، ترجمه  محمود هداي شاه .16
 .54-69، ادبيات 58نامه، دفتر يكم، ص  شاه .17
 .241-253، ابيات 76نامه، دفتر يكم، ص  شاه .18
 .436-437، ابيات 82نامه، دفتر يكم، ص  شاه .19
 .46-49، ابيات 92نامه، دفتر يكم، ص  شاه .20
 .262-263، ابيات 106نامه، دفتر يكم، ص  شاه .21
 .270-281، ابيات 107، ص نامه، دفتر يكم شاه .22
بـه معنـي نجيـب، آزاده و     ērواژه ايران از  :در فرهنگ پهلوي، دكتر فره وشي آمده است .23

 .فروتن است



 

 ادبنامه فرهنگ و  پژوهش 258 �

 
 .133، ص )1385انتشارات توس، (بندهش، فرنبغ دادگي، مهرداد بهار،  .24
انتشارات اطالعـات،  (مثنوي معنوي، موالنا جالل الدين محمد بلخي، تأليف كريم زماني،  .25

1380.( 
 .41، ص )1385انتشارات توس، (مينوي خرد، ترجمه احمد تفضلي،  .26
 .63، ص )1385انتشارات معين، (ابوشكور بلخي، فردوسي و شعر او، مجتبي مينوي،  .27
 .53، ص )1385انتشارات توس، (بندهش، فرنبغ دادگي، مهرداد بهار،  .28
 .63، ص )1368انتشارات خوارزمي، (سعدي، گلستان، تصحيح غالم حسين يوسفي،  .29
 .100، ص )1384انتشارات ترفند، (نامه و فمنيسم، مهري تلخابي،  شاه .30

  

  نامه كتاب

موسسـه تـاريخ و   : ، آرتور كريستين سن، ترجمه احمد طباطبايي، تبريـز كار آفرينش زيان -
  .ش.، هـ1355فرهنگ ايران، 

  .ش.هـ 1377انتشارات اساطير، : ، ترجمه و تفسير ابراهيم پور داوود، تهراناوستا -
  .ش.هـ 1385انتشارات توس، : ، گزارنده مهرداد بهار، تهرانفرنبغ دادگي/ بندهش -
  .تا. آگه، بي: خواه، تهران ، جليل دوستحماسه ايران -
  .ش.هـ 1384المعارف بزرگ اسالمي،  ةداير: ، تهراننامه ايران دانش -
نشـر  : ، بـه كوشـش هوشـنگ ابتهـاج، تهـران     ديوان شمس الدين محمد حافظ شيرازي -

  .ش.هـ 1376ارنامه، ك
انتشـارات  : ، با تصحيح و مقدمه محمدجعفر محجوب، تهـران ديوان حكيم قاآني شيرازي -

  .ش.هـ 1336اميركبير، 
انتشـارات بنيـاد فرهنـگ ايـران،     : ، گرديزي، به كوشش عبدالحي جيبي، تهـران االخبار زين -

  .ش.هـ 1347
 1385انتشـارات اسـاطير،   : ن، محمد ثعالبي، ترجمه محمود هـدايت، تهـرا  نامه ثعالبي شاه -

  .ش.هـ
  مركـز  : ، ابوالقاسم فردوسـي، بـه كوشـش جـالل خـالقي مطلـق، تهـران       نامه فردوسي شاه -

  .ش.هـ 1386المعارف بزرگ اسالمي،  ةداير
  .ش.هـ 1384انتشارات ترفند، : ، مهري تلخابي، تهراننامه و فمنيسم شاه -
انتشارات اسـاطير،  : فرخي، تهران ، جان راسل هينلز، ترجمه باجالنشناخت اساطير ايران -

  .ش.هـ 1383
  .ش.هـ 1385انتشارات معين، : ، مجتبي مينوي، تهرانفردوسي و شعر او -



 
        ����  259 نامة فردوسي در شاهيابي دو نام  پژوهشي در ريشه/  ارنواز و شهرناز

  

 
: ، محمـد جعفـر يـاحقي، تهـران    ها در ادبيـات فارسـي   فرهنگ اساطير و داستان واره -

  .ش.هـ 1386انتشارات فرهنگ معاصر، 
  .وهرانتشارات فر: ، هاشم رضي، تهرانفرهنگ اعالم اوستا -
انتشـارات  : ، سعدي شيرازي، تصحيح و توضيح دكتر غالم حسـين يوسـفي، تهـران   گلستان -

  .ش.هـ 1368خوارزمي، 
انتشـارات  : الـدين محمـد بلخـي، تـأليف كـريم زمـاني، تهـران        ، موالنا جاللمثنوي معنوي -

  .ش.هـ 1380اطالعات، 
چاپخانـه خـاور،   : ، تصحيح استاد بهار و محمـد رمضـاني، تهـران   مجمل التواريخ و القصص -

  .ش.هـ 1318
، كتايون مزدا پـور،  »نامه هاي زن سروري در چند ازدواج داستاني در شاه نشانه«مقاله  -

  .ش.هـ 1318نقد و تحقيق، سازمان چاپ و انتشارات، 
  .ش.هـ 1385انتشارات توس، : ، ترجمه احمد تفضلي، تهرانخرد مينوي -


