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چکیده
زن و خويشکاری های او ،يکی از موضوعات مهم و دقیق مباحث اسطورهشناسـی و حماسـی
اس  ،به گونه ای كه كارل گوستاو يونگ ،زن – مادر را يکی از كهنالگوهای خود معرّفی كرده
اس  .در اساطیر ايران و هان ،زنان نقشهای مختلف و متعـدّدی دارنـد كـه بـر اسـاس وامـع و
فرهنگهای ن ها ،گاهی اين نقش ها با يکديگر تفاوت دارند .خويشکاریهای زنـان در اسـاطیر،
به شکل خويشکاریهای الههها و ايزدبانوان به منصة ظهور درمی يد و در حماسـههـا بـه صـورت
اعمالی كه از زنانی شاخص سر میزند .تأثیر نقش ايزدبانوان بر زنانِ حماسـی گـاه مسـتقیم و گـاه
غیرمستقیم و ضمنی اس  .يکی از راههای نمود خويشکاریهای زنان در حماسهها ،رفتار و كردار
نان در مصیب ها و سوگواریهایشان اس  .در سـتار حاضـر بـا روشـی تحلیلـی -توصـیفی و
بررسی مويهها و سوگواری های برخی از زنان شاخص شاهنامه؛ يعنـی تهمینـه ،فـرنگیس ،ريـره،
كتايون و دخترانش به پارهای از نقش های زن از مله ،نصـیحتگری ،شـفقّ و مهربـانی ،زايـش،
ستیزه با دشمن ،برك بخشی و بخشندگی ،پرورش و  ...دس میيابیم كه اين نقشها از مهمترين
خويشکاریهای الهههای مادر و كهنالگوی زن اس .

*تاريخ ارسال مقاله 9910/41/49 :

تاريخ پذيرش نهايی مقاله 9910/49/43 :

 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی گرایش حماسی دانشگاه ارومیه (نويسندة مسئول)
-E-mail: jamshidee@yahoo.com
 -2استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ارومیه
 -3استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ارومیه
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واژههایکلیدی :كهنالگوی زن ،خويشکاری الهه ،اسطوره ،حماسه ،سوگواری ،مويه.

-1مقدّمه
شاهنامه ،اثر گرانبهای فرهنگ و تمدّن قوم ايرانی ،بزرگترين منیومة حماسی و تاريخی
ايران و در شمار عییمترين ثار حماسی هان اس

(ن : .صفا .)939:9991 ،فردوسی ،با

باريوبینیِ ويژة خود ،شاهکاری بیبديل به بشريّ

اهدا كرده كه در ن هر چیزی به ای

ی زمـان شـاعر چنـان دور مانـده اسـ كـه مو بـات
خود اس  .اين اثر از تعصّـبات نسـیّ ت ِ
رامش هر خوانندهای را فراهم میكنـد« .زن در شـاهنامه هماننـد ديگـر میـاهر انسـانی ن
كتاب ،وااليی و كمال دارد و تصوير شخصیّ

او تح الشّعاع امیال و افراد داسـتان نیسـ ،

حال ن كه در داستانها خاصّه در منیومههای عاشقانه كه شاعران چیرهدس

ايرانی بـه ن

پرداختهاند ،تصوير وی غالباً به تبع داستان ترسیم شدهاس » (حريری.)13 :9911 ،
 -1-1بیان مسئله
ريشة بسیاری از داستانها و باورهای شاهنامه به گذشـتههـای بسـیار دور بـاز مـیگـردد،
گذشتههايی كـه در هـر دوره از خـود ،اليـهای از فرهنـگ كهـن سـرزمین و نژادمـان را در
برگرفته اس  .در بسیاری از اين ادوار ،برتری و حکومـ از نِ مـردان اسـ
ديگر فرمانروايی و اقتدار با زنان .در تاريخ و هويّ

و در پـارهای

معی و ملّـی هـر قـومی ،زن عنصـری

تأثیرگذار اس ؛ چنانکه خويشکاریهای زن به يکی از كهنالگوهـای هـانی تبـديل شـده
اســ  .در ايــران ،زن يکــی از ايــن كهــنالگوهاســ

و از ادوار كهــن تــاكنون در نقــش

ايزدبانوان ،امشاسپندان مؤنث ،ديوزنان ،الهگان و يا در نقش مادر ،دختر ،خـواهر ،معشـوقه،
همسر ،ادوگر و امثال ن نمود يافته اس

(ن : .موسوی و خسروی.)990:9993 ،

زن در هر نقشی ،با احساسات و خويشکاری های ويژة خود بر محیط پیرامون خـويش و
افراد ن تأثیری چشـمگیر مـیگـذارد و در ايجـاد و هـداي

ريـانهـای مختلـف فکـری،

فرهنگی ،سیاسی ،ا تماعی و  ...نقـش فرينـی مـیكنـد .شـاهنامه بـه عنـوان شناسـنامة ملّـی
ايرانیان ،در برگیرندة هويّ فرهنگی و ا تماعی مـردان و زنـان ايرانـی و بیـانگر بسـیاری از
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كه يکی از اين يینها ،نوحه و مرثیهسـرايی زنـان اسـ .

خواننده با بررسی اين نوحهها ،با بسـیاری از خويشـکاریهـای زنـان در ايـران باسـتان شـنا
میشود .از اين روی ،نگارندگان در اين ستار ،به بررسی و تحلیل اين نوحهها میپردازند.
 -2-1پیشینة تحقیق
تاكنون دربارة كاركرد مبحث سوگواری و مويهسرايی زنان در شاهنامه ،پـژوهشهـايی
انجام گرفته اس

كه مهمترين نها ،مقالة «سوگواری زنان به عنوان اعتـراض در شـاهنامه»

اثر خانم الگا ديويدسن ،تر مة فرهاد عطايی اس كه در خرداد و تیـر  9931در شـمارة 91
مجلّة بخارا منتشر شده اسـ  .ضـمن تو ّـه بـه ارزش مقالـة مـذكور ،امـا از ن ـا كـه ايـن
مطالعه ،يو بعدی و بیشتر مربوط به علم امعهشناسیِ سیاسـی اسـ  ،نمـیتوانـد در زمینـة
مطالعات اسطورهشناسی؛ به خصو

مبحث خويشکاریهای زن ،مثمر ثمر واقع شود.

كتابها و مقالههای پرشمار ديگری دربارة برخی از رفتارهای زنان ايرانی در يینهـای

مختلف نوشته شده اس كه به عنوان مثال میتوان به اين ثار اشاره كـرد :شـناخ هويّـ
زن ايرانـی در گســترة پـیش تــاريخ و تــاريخ از شـه الهیجــی و مهرانگیـز كــار؛ انتشــارات

روشنگران و مطالعات زنان  ،9933شناخ

اساطیر ايران از ان راسل هینلز؛ تر مة بـا

ن

فرخی؛ انتشارات اساطیر  ،9991زنان زير ساية پدرخواندهها از نوشـین احمـدی خوانسـاری؛
نشر توسعه ،9991به زير مقنعه از بنفشـه حجـازی؛ نشـر علـم  9931و  . ...در هريـو از ايـن
ثار به بررسی ايگاه زن در تاريخ هان و ايران پرداختـه شـده و بـه پـارهای از رفتارهـای
زنانه اشاراتی رفته ،اما اين اشارات گاه گذرا و به دور از مبحث مورد مطالعه در ايـن سـتار
اس .
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
مطالعه و دقّ

در رفتارهای زن در بسیاری از موارد؛ از مله در عزاداری و سـوگواری

بر عزيزان ،نشان دهندة ايگاه نان در ا تماع و فرهنگ امعه اس  .از ن ا كه تـاكنون
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كتاب يا مقالهای با اين رويکرد كه خويشکاریهای زنانه را در سـوگواریهـا و نوحـههـای
نان به چالش كشاند ،نوشته نشده اس  ،اساس اين ستار بر اين مطالعه نهاده شد.
مطالعه در مراسم سوگواری زنان و رفتارهای ك می و غیرك می نـان در عـزاداریهـا
میتواند در بسیاری از دانشهای بشری ،از مله در اسطورهشناسی ،امعهشناسـی ،ادبیـات
و  ...كاربرد داشته باشد .مهمتر اين كه ،بررسی سوگواریهای زنانه ،شکار كننـدة بسـیاری
از خويشکاریهای زن اس  .سعی ما در اين پژوهش بر ن اسـ

كـه بـا روشـی تحلیلـی –

توصیفی عزاداریهای زنان شاخص شاهنامه در سـوگ عزيـزانشـان را مطالعـه كـرده و در
خ ل نها ،به خويشکاریهای زن در ادوار باستانی ايران واقف شويم.
-2بحث
تأثیر زن در زندگی بشر ،نقش وی در ادامة نسل ،باروری و زايش ،كشف كشـاورزی و
ارتباط با زمین و ب ،لوة او به عنوان يو كهنالگو در اساطیر و حماسههـای هـان و ...
باعث شده اس

كه مطالعة زن همواره يکی از دغدغههای اصلّی تفکّر بشری باشد.از ن ا

كه زن همواره در ا تماعات بشری دارای نقشهايی مهم ،مانند نقـش مـادر و همسـر بـوده،
رفتارهای او در موا هه با موقعیّ های گوناگون ،از نیر تربیتی بسیار تأثیرگذار بوده اس .
يکی از اين موقعیّ های حساس ،مراسم عـزا و سـوگواری اسـ  .در ايـن راسـتا ،بـرای
ايضاح بیشتر ،ابتدا نگاهی كوتاه به سوگواری و ايگاه ن در ايران خواهیم داش

و سپس

به بررسی خويشکاریهای الهه های ايران به عنوان الگويی برای رفتار زنان حماسی شـاهنامه
میپردازيم.
 -1-2سوگواری و مرثیه سرایی
نهادهای ا تماعی ،سوگواری را چنین تعريف كردهاند :نشان دادن غم و غصّه به وسـیلة
واز ،به خاطر مرگ كسی يا به علّ

حادثهای ديگر .شکل سوگواری در وامـع مختلـف،

متفاوت اس  ،امّا يو ويژگی بنیادی در اغلب نها و ود دارد و ن اين اس

كـه نـوع و
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شــیوة ســوگواری بــه نس ـیّ

عــزاداران ارتبــاط دارد(ن : .ديويدســن« .)9:9931 ،بــرای

انسانهای غازين ،مـرگ پديـدهای ناشـناختهای بـود كـه بازتـاب در برابـر ن بـه اشـکالی
شگف

نمايان میشد» ( هینلز.)914:9991 ،

بسیاری از رفتارهايی كه از فـرد مصـیب ديـده سـرمـیزنـد ،رفتارهـايی غیرك مـیانـد.
رفتارهای غیرك می شـامل تمـامی نبـههـای ارتبـاط بـه ـز كلمـات هسـتند(ن : .وود،
 .)190:9931در بررسی رفتار سوگوارانة زنانی كه در اين ستار مورد مطالعـه قـرار گرفتنـد
نیز با بخشی عییم از رفتارهای غیرك می موا ه میشويم .در رفتار اين زنان مـوی كنـدن و
گیسو بريدن ،خراش دادن صورت و زخمی كردن اندام ،بانگ و فرياد كردن ،امة نیلگون
پوشیدن ،خا

بر سر كردن ،دم و يال اسب را بريدن و  ...ديده میشود كه همه رفتارهـايی

غیرك میاند و اشاره به اين رفتارها ،بار عاطفی مويهها و نوحهها را قویتر میكند.
-2-2خویشکاریهای زن و الهه در اساطیر
در اساطیر ،نقش پراهمیّ
در مناطقی ياف

زنان نچنان چشمگیر اس

شده اس  .پس از ورود ريايیان و همزيستی نان با بومیـان فـ ت ايـران،

باور به خدابانوانی همچون ناهیتا ،سپندارمذ و  ...بر اهمیّ
و اهمیّ

كه حتّی ثـار مادرسـاالری نیـز

زمین و زراع

زنان افزود .سـاختار كشـاورزی

كه توسّط زنان اداره میشد نیز به ابّه

زنان در ايران افزود.

همین اهمیّ  ،زن را در اساطیر به كهنالگويی تبديل نموده اس  .میتـوان بـاور داشـ
كـه «در دوران غـازين و اسـاطیر گذشـته ،يعنـی دوران زن سـاالری ،اهمیّـ

نقــش زن در

زندگی انسان به خوبی قابل مشاهده اسـ  .يکـی از كهـنتـرين و بزرگتـرين صـورتهـای
كهنالگويی كه در گذشته و اسطورهها شاهد ن هستیم ،حضور بزرگ مادر يا كهنالگوی
زن اس ( ».سیف و همکاران)999:9919 ،
ارزش زن ،تنها به اساطیر و حماسههای ايـران تعلّـق نـدارد؛ بلکـه سـاير ملـل نیـز ،چنـین
ايگاهی برای زن قائلاند .به عنوان نمونه ،در اين ا به ذكر چند شـاهد مثـال مـیپـردازيم:
«در داستان ايلیاد ،مردان چیرگی دارند ،زيرا اين داستان رواي

نگ ترواس  .امّا با و ود
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اين ،پهلوانان و نگاوران هومری ،زنان را ارج و حرمتـی ويـژه مـیگذارند.گرچـه ايگـاه
ملکه ،به ای میدانهای نبرد ،در خانه اس  ،ولی وی در مقام خـانم و فرمـانروای دربـار ...
قدرتنمايی شايان تو ّهی از خود نشان میدهد» (روزنبرگ.)944:9991 ،
الهه ها نیز در داستان ايلیاد ،نقشی تعیین كننده دارند .تنا ،فرزنـد زئـوس ،الهـامبخـش و
مورد احترام و پرستش بسیاری از پهلوانان اين داستان اس  .متعال و برتر بودن تنـا در ايـن
حماسه ،دلیلی اس

بر حرم

وافر زنان در يونان باستان(نو :همان) .ع وه بـر ايـن مـورد،

میتوان بنیان اساسی شکلگیری حماسـههـای يونـان و روم (ايلیـاد ،اديسـه و انـهايـد) را بـر
اهمیّ

و قدرت زنان در برهم زدن معـادالت مختلـف سیاسـی و ا تمـاعی دانسـ

كـه بـه

عنوان نمونه از اين زنان ،میتوان به هلن  ،بريزئیس ،پنلوپه ،الوينیا و  ...اشاره كرد.
زن در سومر و بینالنهرين نیز از مقامی بسـیار ارزشـمند و مـؤثّر برخـوردار بـود .هـم در
داستان گیلگمش و هم در منیومـة انومـه الـیش ،كـه داسـتانی حماسـی – فرينشـی اسـ ،
اثرات مذهب زن يا مادرساالری ديده میشود .در اين منیومه ،پرستشـگاههـا تنهـا بـه ايشـتر
تعلّق دارند و كاهنة پرستشگاه او ،در امعه از حرمتی بسیار زياد برخوردار اس .
در داستان گیلگمش نیز ،ايشتر در ايگاه الهة بزرگ اس  .هنگامی كه الهه میخواهـد
با گیلگمش ازدواج كند ،گیلگمش نمیپذيرد ،زيرا بنابر يین ازدواج مقدّس ،میدانـد كـه
پس از ازدواج با الهه قطعاً كشته میشود .كشتار همسران الههها ،به خوبی نشاندهندة قدرت
و تسلّط الهه و به تبع زنان بر مردان در وامع باستانی اس

(همان909:و.)901

-3-2خویشکاریهای زن در حماسة ملّی ایران
پیوند میان حماسه و اسطوره ،مو ب شده اس كه بسـیاری از صـاحبنیران ،حماسـه را
زادة اسطوره بدانند (ن : .كزازی .)999:9993 ،سوای اين ديـدگاه كلّـی بايـد گفـ

كـه

«حماسه از تركیـب چنـد عنصـر تشـکیل مـیشـود كـه يکـی از نهـا اسـطوره و مايـههـای
اساطیری اس

و احتماالً به سبب تشخّص يا اهمیّ

بیشتر اين عامل نسب

به عناصر سـازندة
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كه بعضی از محقّقان به طور كلّـی حماسـه را

صورت تغییر يافتة اسطوره و زايیده از بطن ن دانستهاند» ( يدنلو.)10:9999 ،
اسطوره ،حامل سرمشقها و كهنالگوهايی اسـ

كـه در طـیّ ادوار گونـاگون در ذهـن

معی و قومی انسان هـا بـه حیـات خـود ادامـه داده و در اليـه اليـة تفکّـرات بشـری ريشـه
دوانیده اس  .تکرار ناخود گاه و ا تناب ناپذير اين كهنالگوها ،هان حماسه را نیز تحـ
تأثیر خود قرار داده اس

و به عنوان نمونه میتوان به خصوصیّات ،صـفات و كـارويژههـای

پهلوانان حماسی هر قومی اشاره كرد كه رفتـار نهـا ،نسـخهای زمینـی از رفتـار خـدايان و
ايزدان ن قوم اس  .بسیاری از خويشکاریها و صفّات الهههای ايرانی نیز به زنـان شـاهنامه
منتقل شده اسـ  .عـزاداریهـای زنـان و مويـههـای نهـا بـر مـرگ يـ نِ خـود ،از ملـه
مصاديقی اس

كه زنان ،خويشکاریهای باستانی و ايزدبانويی خود را شکار میكنند.

در ادامه به بررسی اين امر در برخی از زنان شاهنامه میپردازيم.
-0-2تهمینه
سوگواری تهمینه ،همسر رستم و مادر سهراب ،بر فرزند خـويش كـه در نـگ بـا پـدر
كشته شـده ،يکـی از تأثیرگـذارترين بخـشهـای داسـتان رسـتم و سـهراب شـاهنامه اسـ .
عزاداری و مويههای او ،بسـیاری از خويشـکاریهـای اصـلی زنـان را شـکار مـیكنـد كـه
مهمترين نها ،خويشکاری زايـش ،پـرورش ،بخشـندگی ،خردمنـدی و وفـاداری اسـ
همانگونه كه گفته شد ،زايش ،پرورش ،بخشندگی ،خردمندی و هداي

و

و همچنـین سـتیز

و پرخاش با دشمنان خود ،از خصوصیّات مهمّ بسیاری از اين الهـههـا بـوده اسـ .تهمینه در
مويههای خود با ظراف

به نقش مهم و خويشکاریهای خود اشاره میكند:

الف :ستیزه و پرخاشگری :زن در اوستا ،افزون بر « نیکا» ،با واژة «نائیريکا» نیـز خوانـده
شده اس « .نئیری» در اوستا به معنی دلیری ،نگـاوری و پهلـوانی اسـ

و بـه مـرد پهلـوان

اط ق میشود(ر  :معین .)11:9999 ،برخی از ايزدبانوان نیز ويژگیهای نگی و پهلوانی
دارنــد .در اســطورههــای ايرانــی ناهیتــا ،خصوص ـیّات نیــامی دارد(ر  :بــويس وگرنــر،
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 )111:9931و در اوستا ( بانيش ) به داشتن بازوانی به ستبری شانة اسب توصیف میشـود.
زورمند و بلند باالس

و با چهار اسبی كه بـه گردونـهاش بسـته اسـ  ،بـر دشـمنانش چیـره

میشود(ن : .پورداوود 191، 193:9933 ،و  .)109با تو ه به ستیزهگری الههها و نیز طبـق
نیر محقّقین كه در داسـتانهـای حماسـی ايـزدان صـورت پهلوانـان پیـدا مـیكننـد (ن: .
ســركاراتی 191:9991 ،و يــدنلو )91:9993 ،مــیتــوان رفتــار پرخــروش زنــان حماســی را
تصويری زمینی و ملموس از ستیزه ويی الهگان باستانی با دشمنان خود دانس .
با تو ّه به اينكه بسیاری از الههها متعلّق بـه ادوار بسـیار باسـتانی و اعصـار كشـاورزی و
زنساالریاند ،ستیزه گری و مقابله با دشمنان نیز در تـوان نهـا بـودهاسـ  ،امّـا در اعصـار
بعدی و خصوصاً در عصر شکلگیری حماسهها ،زنساالری به دلیـل ظهـور عصـر شـکار و
اهمیّ

مردان در اين امر ،تنزّل پیدا می كند و میـل بـه مقابلـه بـا دشـمنان در زنـان ،صـورتی

ديگرگون میيابد؛ به اين شکل كه برخی از زنان حماسی به سبو و سیاق الهههـا سـور و
ستیزه و باقی می مانند و برخی ديگر خشم و خـروش خـود را بـه صـورت انـدوه و سـیب
رساندن به خود نشان می دهند .نمونة بارز اين امر را میتوان در رفتار زنان سوگوار شـاهنامه
مشاهده كرد .به اين شکل كه نجا كه توان رويارويی بـا قـات ن عزيـزانشـان را ندارنـد بـا
سیب رساندن به بدن خود ،لوهای معکوس از خشم خود را به نمايش میگذارند .تهمینـه
نیز خشمش را با روشهای معمول در عزاداری بر خود پیاده میكند و گويی با اين رفتارها،
انتقام فرزند را از رستم میگیرد و به گونهای ضمنی او را رسوا میكند:
بزد چنگ و بدريد پیراهنش
دو زلفین چون تاب داده كمند
بر ورد بانگ و غريو و خروش

درفشان شد ن لعل سیمین تنش
بر انگش

پیچید و از بن بکند

زمان تا زمان زو همی رف

هوش

فروبرد ناخن دو ديده بکند

سوی تش مد به تش فکند

ز رخ میچکیدش همی ب و خون

زمان تا زمان اندر مد نگون

همه خا

ره را به سر برفکند

به سر برفکند تش و برفروخ

به دندان همه گوش

بازو بکند

همه عد موی سیاهش بسوخ
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(فردوسی)919/1 :9991 ،
ب :زايش و پرورش :يکی از داليلی كه تهمینه را به ازدواج با رستم راغـب سـاخته ايـن
امید اس

كه از رستم فرزندی به شکوه و

خويشکاریهای مهـمّ الهـه هـای ايرانـی اسـ
سپندارمذ از الهههايی اس

ل او بزايد .زايش و قـدرت بـاروری يکـی از
كـه در تهمینـه نیـز بـه لـوه در مـده اسـ .

كه از مقام و اهمیّتی ويـژه ،خصوصـاً در ارتبـاط بـا زن ،زمـین و

باروری برخوردار اس  .اصوالً نامگذاری خرين ماه فصل زمستان به نام اسفند يا سپندارمذ
نیز از ويژگی باروری و زايندگی زمین سرچشمه گرفته اس ؛ زيرا كه در همین ماه ،رشد و
باروری و زايش دوبارة زمین غاز میشود .از همینرو ،ايرانیان ،اين ماه و بهويژه روز پنجم
(اسفند روز) را روز گرامیداش

بانوان میدانستند(ن : .بهرامی 9991 ،و .)9993

ناهیتا نیز همواره با باروری ،برك

و ب پیوند دارد .اردوی سـوره اناهیتـا در فرهنـگ

ايرانی به معنی بهای نیرومند بی اليش ،رود نیرمند پا  ،سرچشمة همـة بهـای روی
زمین ضبط شده اس ( .ن : .پـورداوود 993:9933 :و نیکوبخـ
پیوند ناهیتا به عنوان ايزدبانوی برك

و همکـاران)91:9919 ،

با ب میتواند بیانگر اين باشد كه اين الهه ،صـورت

تشخّص يافتة ب و بادانی اس (ن : .قرشی .)940:9994 ،همانطور كه زن ،زايندة انسان
اس  ،ب نیز زايندة تمدّن و يکجانشینی اس  .ب كه مهمترين عنصر برای ادامـة زنـدگی
اس  ،با الهههای باروری كه نشاندهندة اهمیّ

نقـش زن در وامـع باسـتانی اسـ

ارتبـاط

می يابند .از طرفی خويشکاری زنـان در امـر زايـش ،مقـام نـان را در حـدّ يـو الهـه ارتقـا
میدهد و از طرفی ديگر وظايفی چون كشاورزی و ب وردن از سرچشـمه توسـط زن بـر
اهمی

او میافزايد( ن : .معینی سام و خسروی .)919:9914 ،اَشی نیز ايزدبـانوی بـاروری

به شمار می يد ،از اين روی مردان عقیم ،زنان ناپا  ،پسران نابرنا و دختران شـوی نـاكرده
در يین او ايی ندارند و نبايد در مراسم وی شرك

ويند(ن : .موزگار.)94:9991 ،

با تو ّه به مطالب ذكر شده ،گويی هدف واقعی تهمینـه از ازدواج بـا رسـتم نیـز ،يـافتن
مجالی برای بروز خويشکاری زايش بوده اس (ن : .سركاراتی .)99:9991 ،پـس از زادن

98

شماره04

نشریّة ادب و زبان

سهراب ،تهمینه در نقش كهنالگوی مادر ،خويشـکاری اعیـم پـرورش فرزنـد را بـه انجـام
میرساند:
دريغش نیامد بر ن روی تو

بر ن برز باال و ن موی تو

بر ن گردگاهش نیامد دريغ

كه بدريد رستم بدان تیز تیغ

را به ناز

به بر بر ،به روز و شبان دراز

بپرورده بودم تن

كنون ن به خون اندرون غرقه گش
كنون من كه را گیر اندر کنار

كفن بر تن پا

تو خرقه گش

كه باشد كنون مر مرا غمگسار
(فردوسی)919/1 :9991،

ج :برك بخشی و بخشندگی :يکی از الهههای مقتدر ايرانـی ،اَشـی اسـ  .خويشـکاری
اعیــم ايــن الهــه در ارديشــ  ،بخشــندة فروانــی ،بركــ

و بخــ

و اقبــال اســ

(ن: .

حسینی« .)31:9991،او ايزدبـانويی زيبـا ،خـوش انـدام ،سـودبخش ،دارای قـدرت درمـان و
خردمند اس ( ».همان) بنـابر ايـن يشـ  ،او بـه پرسـتندگان خـود ،شـکوه ،ـ ل و ثـروت
میبخشد و به تبع ،خويشکاری اعیم او بخشندگی اس  .تهمینه نیـز پـس از مويـة بسـیار بـر
سهراب ،با صف

بخشندگی ظاهر میشود و اموال فراوان سهراب را به نیازمندان میبخشد:

ز خون او همی كرد لعل ب را
سم اسب او را به بر درگرف

به پیش وريد اسب سهراب را
هانی بدو مانده اندر شگف

گهی بوسه بر سر زدش گه به روی

ز خون زير سمش همی راند وی

بیاوردش ن امة شاهوار

گرفتش چو فرزند اندر كنار

بیاورد خفتان و درع و كمان

همان نیزه و تیغ و گرز گران

به سر بر همی زد گران گرز را

همی ياد كرد ن بر و برز را

بیاورد زين و لگام و سپر

لگام و سپر را همی زد به سر

كمندش بیاورد هشتاد باز

به پیش خود اندر فکندش دراز

همان تیغ سهراب را بركشید

بش و دمش از نیمه اندر بريد

به درويش داد ن همه خواسته

زر و سیم و اسبان راسته
(فردوسی)919/1 :9991 ،
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د :وفاداری :يکی ديگر از خويشکاریهای مهمّ زنانه كه ريشه در صـفّات الهـههـا دارد،
وفاداری و باقی ماندن بر رأی و نیر خويش اس  .در ارديشـ

بـر وفـاداری و ارزش بنیـان

خانواده تأكید میشود(ن : .حسینی .)39:9991 ،تهمینه نیز پس از مـرگ سـهراب ،تـا ن
حدّ نسب

به داغ مرگ فرزند وفادار میماند كه خود نیز پس از سالی میمیرد:
ز كاخ و ز میدان بر ورد خا

در خانهها را سیه كرد پا

همان نیلگون غرقه گشته به خون

بپوشید پس امة نیلگون
شب و روز می نوحه كرد و گريس
سرانجام هم در غم او بمرد

پس از مرگ سهراب سالی بزيس
روانش بشد سوی سهراب گرد
(فردوسی)911/1:9991 ،

-9-2فرنگیس
فرنگیس ،دختر افراسیاب تورانی و همسر سیاوش اس  .او در شاهنامه از زنان ار مند و
مادر كیخسرو ،شهريار رمانی ايران اس  .سوگواری فرنگیس بر سیاوش و رفتارهـايی كـه
از او ديده میشود ،پارهای از خويشکاریهای زنانه را در شاهنامه به نمايش میگذارد.
الف :تدبیر ،نصیحتگری و چاره ويی :نصیحتگری ،يکی از خويشکاریهای مهمّ زنانـه
اس  .اَشی از الهگانی اس

كه يکی از خويشکاریهای اصلی او خردمندی و راس نمـايی

اس (ن : .حسینی .)31:9991،در مهريش  ،ايزدبانو چیستا به عنوان ايزد دانش و معرفـ
معرّفی شده و همواره با صف

«رزيش » به معنی «راس ترين» همراه اس  .ايزدبانو ديـن يـا

دئنا نیز ،نمود و دان و معرف

راه

دمیـان اسـ

و بـه انسـانهـا ،تـوان پیگیـری و شـناخ

اهورايی و پاكی میبخشد(ن : .هینلز .)900:9991 ،پس مشخّص میشود كـه راهنمـايی و
راس

موزی ،خويشکاری بر سـتة ايـن دو ايزدبانوسـ  .در شـاهنامه،با زنـان نصـیحتگری

موا هیم كه چاره ويیها و نصايح نان بسیاری از گرههای كور را باز میكند.
هنگامی كه فرنگیس گاه می شود كه افراسیاب قصد كشتن سیاوش را دارد ،بـه نـزد او
میرود و با عجز و البه به نصیح

او میپردازد ،نصايح او تا حـدودی دل افراسـیاب را نـرم

میكند ،امّا فتنهانگیزی گرسیوز ،راه خرد افراسیاب را میبندد:
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پیاده بیامد بنزديو شاه
به پیش پدر شد پر از درد و با
بدو گف
دل

كای پرهنر شهريار

را چرا بستی اندر فريب
سر تا داری مبُر بیگناه

شماره04

به خون رنگ داده دو رخسار ماه
خروشان به سر بر پراكند خا
چرا كرد خواهی مرا خاكسار
همی از بلندی نبینی نشیب
كه نپسندد اين داور هور و ماه
(فردوسی)910/1 :9991،

سر تا داران نبرّد كسی

كه با تاج بر تخ

مکن بیگنه بر تن من ستم

كه گیتی سپنج اس

يکی را به چاه افکند بیگناه
سرانجام هر دو به خا

اندرند

به گفتار كرسیوز بدنهان
شنیدی كجا ز فريدون گرد

ماند بسی
بر باد و دم

يکی با كله برنشاند به گاه
از اختر به چنگ مغا

اندرند

درفشی مکن خويشتن در هان
ستمگاره ضحا

تازی چه برد

كنون زنده بر گاه كاووس شاه

چو دستان و چون رستم كینهخواه(همان)

مده شهر توران به خیره به باد

نبايد كه روز بد يدت ياد

بگف

اين و روی سیاوش بديد

دو رخ را بکند و فغان بركشید
(فردوسی)911/1 :9991،

ب :ستیزه و پرخاشگری :پس از قتل سیاوش ،خشم و خروش و شیون فرنگیس به حدّی
اس

كه مو ب غضب افراسیاب میشود .فرنگیس ،ستیهنده و خشمگین ،زبان بـه نفـرين و

توهین افراسیاب میگشايد ،به نحوی كه افراسیاب تصمیم به قتل او میگیرد كه با وسـاط
پیران از خون او میگذرد:
سر ماهرويان گسسته كمند

خراشیده روی و بمانده نژند

به واز بر ان افراسیاب

بنفريد با نرگس و گل پر ب
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خروشش به گوش سپهبد رسید
به كرسیوز بدنهان شاه گف

11

چو ن نالة زار و نفرين شنید
كه اين را به كوی وريد از نهف

ز پرده به درگه بريدش كشان

برِ روزبانان و مردمكُشان
(فردوسی)911/1 :9991،

ج :زايندگی :در شاهنامه ،فرنگیس ،زايندة كیخسرو ،پادشـاه دادگـر و تأثیرگـذار ايـران
اس  .پس از قتل سیاوش ،افراسیاب درصدد اس
ه

اس

تا فرنگیس را نیز بکشد .نگرانی او از اين

كه فرنگیس بستن كودكی از نژاد ايرانیان بود:

به كرسیوز بدنهان شاه گف

كه اين را به كوی وريد از نهف

بدان تا بگیرند موی سرش

بدرند بر تن همه چادرش

زنندش همی چوب تا تخم كین

بريزد برين بوم از ايران زمین

نخواهم ز بیخ سیاوش درخ

نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخ
(فردوسی)911/1 :9991،

-6-2هریره
ريره ،همسر اوّل سیاوش و مادر فرود اس  .اين زن بزرگ حماسی ،دختر پیران ويسـه
اس  .هنگام كین خواهی كیخسرو از افراسـیاب و فـرود مـدن لشـکر ايـران بـه اطـراف دژ
ك ت ،فرود به دس

بیژن كشته میشود و مو ب داغی بزرگ بر دل ريره میشود.

الف :الهامات زنانه ،مراقب

و ياريگری :يونگ ،در بررسی كهنالگوی مـادر و صـفّات

او ،به شور و شفقّ  ،قدرت ـادويی زنانـه ،فرزانگـی و رفعـ روحـانی كـه برتـر از دلیـل
اس  ،هر غريزه و انگیزة ياری دهنده و مراقب كننـده و  ...اشـاره مـیكنـد(ن : .يونـگ،
 .)10:9914اين صفات در ريره ديده میشود؛ زيرا او پیش از مرگ فرود ،خوابی میبینـد
و به مو ب ن ،از اتّفاقات شوم در حال وقوع گاه میشود و فرود را نیز گاه میكند:
به خواب تشی ديد كز دز بلند

برافروختی پیش ن ار مند

سراسر سپدكوه بفروختی

پرستنده و دز همیسوختی

دلش گش

پر درد و بیدار شد

روانش پر از درد و تیمار شد
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به باره بر مد هان بنگريد
دلش گش

پرخون و سر پر ز دود

بدو گف  :بیدار گرد ای پسر

شماره04

همه كوه پر وشن و نیزه ديد
بیامد دمان تا به نزد فرود
كه ما را بد مد از اختر به سر
(فردوسی)10/9 :9991،

ب :تدبیر و خردمندی :پس از مرگ فرود ،ريره كه از ستم ايرانیان بر فرزنـدش بسـیار
خشمگین بود ،بدون فوت وق

به امحای گنجها و غنايم دژ ك ت كه متعلّق به فـرود بـوده

میپردازد و در حین سوگواری و با تدبیر ،نها را از دستبرد قاتلین پسرش دور میدارد:
ريره يکی تشی برفروخ
يکی تیغ بگرف

از ن پس به دس

شکمشان بدريد و ببريد پی
دو رخ را به روی پسر برنهاد

همه گنجها را به تش بسوخ
درِ خانة تازی اسبان ببس
همیريخ

از روی او خون و خوی

شکم بردريد از برش ان بداد
(فردوسی)13/9 :9991،

-7-2کتایون و دخترانش
مرگ اسفنديار ،شاهزادة ايران كه به توطئة پدر ،در نگ با رستم كشـته شـد ،يکـی از
اتّفاقات تلخ حماسة ملّی ماس  .نصايح ،دلسوزیها و مويـههـای كتـايون مـادر اسـفنديار و
خواهران(همسران) اسفنديار ،يعنی به فريد و همای بخشی مهم از اين داستان اس .
الف :نصیحتگری و خردمندی :هنگامیكه اسفنديار تصمیم راسخ خـود بـرای پادشـاهی
را به اطّ ع كتايون میرساند ،از نجا كه كتايون بـه اخـ ق گشتاسـپ اشـراف دارد ،سـعی
میكند پسر را منصـرف كنـد و از همـان ابتـدا نقـش نصـیحتگری و گـاهی خـود را نشـان
میدهد و با فروتنـی ،بـه پسـر التمـاس مـیكنـد .فروتنـی نیـز از صـفّات بسـیاری از الهـههـا
بودهاس  .سپندارمذ در هان مینوی ،میهر شکیبايی و بردباری اورمزد و در هـان خـاكی
نگهبان زمین میباشد كه میهر فروتنی ،افتادگی اس (ن : .رضايی.)191:9909 ،
كای رنج ديده پسر

ز گیتی چه ويد دل تا ور

بدو گف

مگر گنج و فرمان و رای و سپاه

تو داری برين بر فزونی مخواه
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يکی تاج دارد پدر بر پسر
چن او بگذرد تاج و تختش تراس

13

تو داری دگر لشکر و بوم و بر
بزرگی و اورنگ و بختش تراس
(فردوسی)110/1 :9991،

هنگامی كه گشتاسپ ،اسارت رستم را شرط بخشیدن پادشاهی به اسفنديار قرار میدهد
و با اين خواسته ،او را به قتلگاه يعنی سیستان میفرستد ،كتايون ندای گويای نصـیحتگری و
خردورزی اسفنديار میشود كه همچون مرتبة قبل ،اسفنديار به اين نصايح عمل نمیكند:
با فرّخ اسفنديار

كه ای در هان از ي ن يادگار

چنین گف

ز بهمن شنیدم كه از گلستان

خواهی به زاولستان

همیرف

ببندی همی رستم زال را

خداوند شمشیر و گوپال را

ز گیتی همی پند مادر نیوش

به بد تیز مشتاب و بر بد مکوش

سواری كه باشد به نیروی پیل

به گفتار خوار يدش رود نیل

بدرد گرگاه ديو سپید

ز شمشیر او گم كند راه شید

كه نفرين برين تخ

و اين تاج باد

برين كشتن و شور و تاراج باد

مده از پی تاج سر را به باد

كه با تاج شاهی ز مادر نزاد

و برنا توی

به زور و به مردی توانا توی

مرا خاكسار دو گیتی مکن

ازين مهربان مام بشنو سخن

پدر پیرسر گش

(فردوسی941/1 :9991،و)943
شور و شفقّ

مادرانه و الهامات روحی زنانه ،كتايون را بـه اتّفاقـات ينـده گـاه كـرده

اس  .خويشکاری مهمّ كتايون در اين ابیات ،نصیحتگری ،نشان دادن راه صحیح و اتّفاقـات
پیشِ رو و مراقب

از فرزند اس ؛ هرچند كه اسـفنديار چشـم بـر حقـايق مـیبنـدد .كتـايون

بازهم تا نجا كه امکانش را میبیند از نمودن راه درس
بباريد خون از مژه مادرش
بدو گف

كای زنده پیل وان

بسنده نباشی تو با پیلتن

به اسفنديار دريغ نمیكند:

همه پا

بركند موی از سرش

همی خوار گیری ز نیرو روان
از ايدر مرو بی يکی انجمن
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مبر پیش پیل ژيان هوش خويش

شماره04

نهاده بدين گونه بر دوش خويش
(فردوسی)949/1 :9991،

ب :ستیزه و پرخاشگری :پس از مرگ اسفنديار ،خشم و غم كتايون ،به فريد و همـای،
به اشکال مختلف بروز پیدا میكند .گاه با شیون و نوحه ،گاه با ناز و نوازش اسب اسـفنديار
و گاه با نفرين و بدگويی از گشتاسپ:
بشد هوش پوشیدهرويان اوی

پر از خون دل عد مويان اوی

چو از بیهشی باز هوش مدند

بنزديو فرخ سروش مدند

برفتند يکسر ز بالین شاه

خروشان بنزديو اسب سیاه
كتايون همی ريخ

پسودند پر مهر يال و برش

همی خا

به يالش همی اندر ويختند

خا

از سرش

بر تاركش ريختند

(فردوسی)019/1 :9991،
چو پردخته شد از بزرگان سرای

برفتند به فريد و همای

به پیش پدر بر بخستند روی

ز درد برادر بکندند موی
(فردوسی)094/1 :9991،

نه سیمرغ كشتش ،نه رستم ،نه زال

تو كشتی مرو را ،چو كشتی منال

تو را شرم بادا ز ريش سپید

كه فرزند كشتی ز بهر امید
(فردوسی)099/1 :9991،

-3نتیجهگیری
زنان در تاريخ و سرنوش

بشری ،تأثیر و اهمیّـ

بسـزايی دارنـد .ايزدبـانوان ،الهـههـا و

ديوزنان در اساطیر و پهلوانبانوان در حماسهها ،هر يو نقشها و خويشکاریهای متفـاوتی
دارند .زنان در نقش های مختلف مادر ،همسر ،خواهر و  ...در تمامی يینها ،نقشـی خـا
ايفا میكنند .سوگواری يکی از اين يینهاسـ

كـه در ايـران ،معمـوالً زنـان عهـدهدار ن
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هستند .در شاهنامه ،سوگواری و موية زنان شکار كنندة بسیاری از خويشـکاریهـای زنانـه
اس  .بسیاری از رفتارهای زنان حماسی برگرفته از خويشکاری الهه های باستانی میباشد.
بر يند پژوهش نشان میدهد كه خويشکاری زايش ،برك

بخشی ،مهربانی و عطوفـ ،

نصــیحتگری و خیرخــواهی ،الهامــات روحــانی ،ســتیزهگــری بــا دشــمنان و  ...از ملــة
كارويژههايی اس

كه در رفتار زنان سوگوار شاهنامه ديده میشود .اين زنان بنـابر مـوقعیّتی

كه در ن قرار دارند و با انجام اعمالی مانند گريه ،شیون ،سیبرسانی به خود ،نابود كردن
اموال خود و عزيز از دس

رفته و يا بخشش ن به فقرا ،بیان پند و اندرز در خ ل مويههای

خويش و  ...خويشکاریهای الههها و رفتارهای يینی زنان را شکار میسازند.
فهرست منابع
الف)کتابها
.9

موزگار ،ژاله .)9991( .تاریخ اساطیری ایاران .چـاپ نهـم .تهـران :انتشـارات
سم .

.1

يدنلو ،سجّاد .)9999( .از اساطوره تاا حماساه .چـاپ اوّل .تهـران :انتشـارات
سخن.

 .9بويس ،مری و گرنر ،فرانتز .)9931( .تاریخ کایش زرتشات(پس از اساکندر
گجسته هلد دو ) .تر مـة همـايون صـنعتی زاده .چـاپ اوّل .تهـران :انشـارات
توس.
 .0پورداوود ،ابراهیم .)9933( .یشتها (هلاد اوّل) .چـاپ اوّل .تهـران :انتشـارات
اساطیر.
 .1حريری ،ناصـر .)9911( .فردوسی ،زن و تاراژدیر چـاپ اوّل .بابل:كتابسـرای
بابل.
 .1روزنبرگ ،دونار .)9991( .اساطیر ههان :داستانها و حماسهها (دو هلد)ر
تر مة عبدالحسین شريفیان .چاپ دوم .تهران :انتشارات اساطیر.
 .3سركاراتی ،بهمن .)9991(.سایه های شکار شادهر چـاپ دوم .تهـران :انتشـارات
طهوری.
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 .9صفا ،ذبیح اهلل .)9991 ( .حماسهسرایی در ایرانر چاپ نهـم .تهـران :انتشـارات
امیركبیر.
 .1فردوسی ،ابوالقاسم .)9991(.شاهنامهر به كوشش

ل خالقی مطلـق .چـاپ اوّل.

تهران :مركز دائره المعارف بزرگ اس می.
 .94قرشــی ،امــان اهلل .)9994(.آب و کااوه در اساااطیر هنااد و ایراناای .تهــران:
انتشارات هرمس.
 .99كزازی ،میر

ل الدين .)9993(.رؤیا ،حماسه ،اسطورهر چاپ چهـارم .تهـران:

نشر مركز.
 .91وود ،ولیـــاتی .)9990(.ارتباطاااات میاااان فردی(روانشناسااای تعامااال
اهتماعی)ر تر مة مهرداد فیروزبخ  .چاپ دوم .تهران :انتشارات مهتاب.
 .99هینلز ،ان راسل .)9991(.شناخت اساطیر ایرانر تر مه و تألیف محمدحسـین
با

ن فرخی .چاپ سوم .تهران :انتشارات اساطیر.

 .90يونگ ،كارل گوسـتاو .)9914(.چهار صورت مثاالی .تر مـة پـروين فرامـرزی.
چاپ سوم .مشهد :انتشارات ستان قدس رضوی.
ب)مقالهها
.9

يدنلو ،سجّاد« .)9993( .پهلوان بانو» .مجلة مطالعات ايرانی .بهار  .9993سال هفـتم.
شمارة  ،99صص .10-99

 .1بهرامی ،هلیا 9991( .و « .)9993سپندارمذ؛ شن باروری در ايران باسـتان» .باشـگاه
هنر .اسفند  9991و فروردين  .9993شماره  11و .11

.943

 .9حسینی ،نغمه« .)9991( .بررسی ايگاه ايزدبـانو اشـی در باورهـای ايـران باسـتان».
فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشـناختی .بهـار  .9991سـال  .1شـماره .99صـص
.94-11
 .0ديويدسن ،الگا« .)9931( .سوگواری زنان به عنـوان اعتـراض در شـاهنامه» .تر مـة
فرهاد عطايی .مجلّة بخارا .خرداد و تیر  .9931شمارة  .91صص .91-3
 .1رضايی ،مال« .)9990( .امشاسپندان در يین زرتشتی» .دانشـکدة ادبیّـات و علـوم
انسانی دانشگاه تهران .مرداد  .9909شماره  11و.119-131 .34
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 .1سیف ،عبدالرضا و همکاران« .)9919( .بررسـی و تحلیـل چیسـتی و چگونـه ظهـور
كهن الگوی نیما و نیموس در شعر طـاهره صـفارزاده» .نشـرية زن در فرهنـگ و
هنر .بهار  .9919دورة چهارم .شماره  .9صص .911-943
 .3موسوی ،سیّد كـاظم و خسـروی ،اشـرف « .)9993( .نیمـا و راز اسـارت خـواهران
همــراه در شــاهنامه» .نشــرية زن در توســعه و سیاســ  .پــايیز  .9993شــماره .11
صص.910-999
 .9معــین ،زهــرا « .)9999( .بانوخــدايان و بــانو اســطورههــا» (واژة زن در زبــانهــای و
فرهنگهای مختلف و ايگاه ن در يین زرتشتی) .كتـاب مـاه هنـر .مهـر و بـان
 .9999شمارة  01و  .14صص .13-11
 .1معینی سام ،بهزاد و خسروی ،زينب« .)9914( .پیونـد ناهیتـا و ايشـتر بـابلی» .مجلـة
مطالعات ايرانی .پايیز  .9914شماره  .14صص.994-991
 .94نیکوبخ  ،ناصر و همکاران« .)9919( .مقايسة ايزدان ب در اسطورههـای ايـران و
ويتنام» .فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی .زمسـتان  .9919سـال  . 9شـماره
 .11صص .949-90

