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زناسطوره دري زادنِ زروان؛ گذار از و انعكاسِ آن  شاهنامهسروري به مردساالري

∗رستميرضا اردستانييدحم

 واحد دزفول،دانشگاه آزاد اسالمي
 چكيده

كيكي از آيين ي هخامنشي از بطن دين زردشـتيه ظاهراً در اواخر دورههاي باستاني
دو. منشعب شده، آيين زرواني است ل در در اين عصر، گروهي از زردشـتيان بـا تأمـ

و اهريمن را،مينوي نخستين؛ يعني اهورامزدا به اين باور دست يافتند كه بايد ايـن دو
م  و زروان را پدري باشد؛ بنابراين به ايـزد زروان بـه عنـوانِ پـدر دو ينـو نگريسـتند

مي.ي آن دو پنداشتند زاينده زنتواند گذارِ جامعهاين اسطوره سـروري بـهي ايران از
،نيز از زنان-البتّه در اسطوره–تداعي كند؛ چرا كه امرِ زادن،مردساالري را در ذهن

و اين هنرِ زنان، بي پنسلب گشته و به مردان سپرده شده است؛ـمقدار بنـابراين داشته
بمي ظهـتوان برآن زنـود كه با سروري آهسته آهسـته ور كيش زرواني در ايران، نظام

و نقش زن در جامعهبه زوال مي كم،رود و رنـگ مـي بسيار  قـانون پدرمدارانـه شـود
مداري كه عشق نقش چنداني ندارد، در اين قانون. گرددجانشين عشقِ مادرساالرانه مي

دزن كاركرد ميمي گرگونيي و از سـوي يابد؛ او از يك سو ابزار پيوند سياسي شـود
انعكـاسِ امهنشـاه اي براي تداوم نسل كـه ايـن دو خويشـكاري زن در ديگر، وسيله
در. پررنگي دارد و تأثيرگذار رايـزنيسـت؛ شاهنامهالبتّه اين به معنيِ عدم زنانِ بزرگ

مي ها زنان نقش بنيادين دارند كه ايندر برخي داستان و تأثير ايدهـتواند بازمانبزرگي
و فردوسي به عنوانِ راويِ حماسهاز دورانِ زن ي ايني ملّي ايرانيان، همهسروري باشد

.هاي فرهنگي را در اثرِ خود منعكس كرده استيويژگ

زن:هاي كليديهواژ .شاهنامهسروري، پدرساالري، زروان، زن،

1.مهمقد
و حماسهود كه با جستپژوهش پيش رو تالش دار ي ملّـي ايـران، جو در تاريخ، اسطوره

و روند زن و علل پديدآورندهسير ايــهي چنين نظامسروري به مردساالري را ترسيم كند
و اسطورهـاجتماع ورـپيش از اين كتايون مزداپ. مورد بررسي قرار دهد،ي را به ياري تاريخ

و ادبيات∗  h_Ardestani@ymail.comفارسي استاديار زبان
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)19پياپي(93بهار،1يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــــــ 28

ز نشـانه«اي تحـت عنـوان در مقاله درنهـاي » نامههشـا سـروري در چنـد ازدواجِ داسـتاني
كهن ايراني را مورد بررسي قـرار داده اسـت شاهنامهت زن در وضعي و فرهنگ)  مزداپـور،.

زن«و جايگـاه»ي باستاني ايرانـي خانواده«از ماهيت،همو در گفتارهايي) 169:1386-208
(سـخن بـه ميـان آورده اسـت» باستاني زردشـتي ) 410-397؛ 392-370: 1391،مزداپـور.
و تحليل كـرده» در ايران باستانرا نقش اجتماعي زنان«پور نيز ابوالقاسم اسماعيل توصيف

(است ي زن در خـانواده«وضـعيت،همچنين ژاله آموزگـار) 243-233:1390پور،اسماعيل.
(را مورد تحليل قرار داده است» ايران باستان )287-278: 1387آموزگار،.

و مرد در اسطورههمس.2 ي آفرينشِ ايرانيانيِ زن
و اسطوره ي ايرانيِ آفرينش را بازخوانيم، به برابـريِ اگر به مطالعه در متون پهلوي بپردازيم

و مرد در اين واقعه پي چـون«: در بنـدهش در همـين بـاره آمـده اسـت. خـواهيم بـرد زن
و دو بهـرش را گيومرث اندر مردن تخمه بداد، آن تخمه به روشنيِ خورشي د پالوده گشـت

و يك بهر را سپندارمذ پذيرفت بـا كامـل. چهل سال اندر زمين بـود. نريوسنگ نگاه داشت
و مشـيانه شدنِ چهل سال ريواسِ با پيكري يك رسـتند؛]از[تن، پانزده برگ؛ مشـي زمـين

و چنان چون آن و يكـي بـه ديگـري پيوسـته گونه كه آنان را دست بـه گـوش بـاز ايسـتد
هم هم و قامت بودند كه آشـكار نبـودهم]چنان[. ميانِ هردوان فرّه برآمد. شكل بودندقامت

و كدام ماده )Iranian Bundahišn ،1978 :100-101(1».]اند[كه كدام نر

و عصرسنگ.3  زن
درآن و مرد در اسطورهيبارهچه اي است كه اي بازتابِ دورهها بيان شد، به گونهبرابري زن

و در اين جوامع ين اجتماعات بشري شكل گرفتهنخست ي اليزابـت بـادنتر بنا به گفتـه–اند
)Elisabeth Badinter (–و مرد، هريك آگاه به توانايي كـه«اندي خود بودههاي ويژهزن

و،خوراكي براي تأمين معاش ضرور بود؛ بدين معني كه زنان به گردآوري مواد دانه، ميـوه
و مردان به شكار پرداختغيره مي و زنـدگي. ...ند و مـرد در آغـاز، در كـار و،زن همكـار

و مكمل هم بودند  و تـوازن در ... شريك و وظـايف، نـوعي تعـادل و بر اثر تفكيـك قـوا
و ارزش يكـي برابـر بـا ارزش ديگـري بـود و مرد به وجود آمده بـود ».مناسبات ميان زن

به) 6:1386 اري،ستّ( شهرت يافته، ) Paleolithic( سنگيهني پاريدورهپس از اين عصر كه
ميبه دوره ي سـروريِ ايـن دوره، دوره. گويندمي)Neolithic(ي رسيم كه آن را نوسنگاي

و ارنست هرتسفلد با اسـتناد بـه مـدارك باسـتان ) Ernst Herzfeld(زنان بر مردان است
ـ  قطعـي،ي را در ايـران شناسي كه از حوالي تخت جمشيد يافت شده، وجـود چنـين دوران

زن) 183: 1381هرتسفلد،(2.دانسته است كشاورزي،در اين دوران، بنابر نظر مورخان، شغلِ
بر. دامداري بوده است،و كارِ مردان كه ظروف سفالين سـاختند،آن زنانِ عصر حجر، عالوه

و به كشاورزي ابتدايي در زمين قـدام كردنـدا،هاي رسوبيبه شناسايي گياهان نيز پرداختند



زناسطوره وي زادنِ زروان؛گذار از در سروري به مردساالري 29 ـــــــــــــــشاهنامه انعكاسِ آن
آنلياساس بعضِ جوامع او،شايد همين امر«كه ق يافتـه، بـوده ها بر مردها تفـوه كه زن در

)37-36: 1386گيرشمن،(».است

و ايزد.4  بانوانزن
اي نقـش عمـده،ي نوسنگي است كه زنانبانوان برخاسته از همين دورهمحتمالً، وجود ايزد

و احتماالً سي داشت زنان كـه از تـأثير اند؛ به ديگر سخن، بزرگاسي داشتهدر امور اقتصادي
و اقتصادي نشأت مي بانواني چون اردوي سورا گرفته، سببِ خلق ايزد آنان در امور معيشتي

، پارنـد)arštāt(، ارشـتات)daenā(، دئنـا)ašay(، اشـي)arədvī-surā-anāhītā(اناهيتا 
)pārand(3و آتنا ،)Flora(، فلـور)Iris(، ايـريس)Hestia(تيا، هسـ)Athene(در ايران

و روم شده استAngerona(4(انگروناو) pales(پالس .در يونان

و گيتي.5  زن، زمين
و كشاورزي در نجد ايران، در دورهترپيش و نوسـنگي سـخني پارينهاز پيوند زن سـنگي
آن. رفت زن،جا كه بنيانِ كشاورزياز . يابنـدو زمين نيز پيونـد زمين است بديهي است كه

و از سويِ ديگر، زن نيز همچون زمين زاينده است؛ بنابراين، اين باور بنيادين كه مادر، نماد
سنماينده پيـامبر«كـهه اسـت؛ چنـانـرِ گيتـي رواج داشتــراسـي مادرِ كبيرِ زمين است، در
از بيـل زدن ) Umatilla(ي اوماتيال از قبيله) Smohalla(پوست آمريكايي؛ اسموهاال سرخ

و گفت و خراش دادنِ مادر مشتركمان: خاك سرپيچي كرد زخمي كردن، بريدن، پاره كردن
بينـيم كـه ايـن مـادرعظمي؛ پـس مـي)151:1382اليـاده،(» گنـاه اسـت،با كارِ كشـاورزي 

و هميناوستادر) 242: 1372،الياده( .، مـاهيتي مادينـه دارد دينكرد سوم كتابطوري متأخّر
ج1379دوستخواه،( ج1381،دينكرد سوم كتابو 268:1، البتّه نه تنها زمين، بلكـه)144:1،

ميجهان نيز در فرهنگ ايراني مؤنّ در؛ چنانشده استث پنداشته و فارسي باستان، اوستاكه
كــه ايــن)Kent،182:1953و Bartholomae،476:1961(5.ث اســتمؤنّــ gaiθăي واژه

بـ،ت كه ايرانيانجاسبرخاسته از آن . پنداشـتندث مـي مؤنّـ،خالف مصـريانرمنبع حيات را
ميهدر ادب فارسي نيز با ابياتي روب)55: 1386گيرشمن،( آنرو زمين، جهـان،شويم كه در

و با لفظ مادر از آن ياد شده است؛ چنانمؤنّ،و گيتي كه حـافظ در تشـبيهيث پنداشته شده
ك،بليغ، گيتي را به مادر : رده استمانند

يا رب از مادرِ گيتي به چه طالع زادمكوكب بخت مرا هيچ منجم نشناخت
)263:1377حافظ،(

از،ي كنايياار نيز در استعارهعطّ جهان را به مادري تشـبيه كـرده كـه لطـف خـود را
: دريغ كرده است،شاعر، در هنگام پيري

پز مويم تا سپيدي جايگه كرد ستان سيه كردجهان بر من سرِ
)202:1386،ارعطّ(



)19پياپي(93بهار،1يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــــــ 30

و خـود را زادهو يا نظامي در استعاره  دانسـتهي او اي كنايي، جهان را به مادري تشبيه كرده
: است

ايمپير چراييم كزو زادهايمما كه جواني به جهان داده
ج1376نظامي،( ،41:1(

 سروريزن.6
و تصوچنان اي مادينه است نشـأت گرفتـه از دوره،كه جهاناينرِكه گذشت، وجود الهگان

آناو دستاورد نظام اجتماعي6سزايي دارداست كه زن در آن تأثير به مـادر،ي است كـه در
 شـهرت ) Matriarchy(ي مادرسـاالري بـه دورهو آن بودن بيش از پدر بودن اهميت دارد 

فق«. افته استي و نژاد و مالكيـت نيـز از آن نظام اجتماعي را كه تبار ط از طريق مادر تعيين
ميهمان طريق منتقل مي ) 47:1387،ژيـرانو 438:1387فريزر،(».توان مادرتبار ناميدشود،

ي اي اسـت كـه در آن بخشـي يـا همـه جامعـه،مادرساالرييجامعه«،تردر تعريفي جامع
و ادارهقدرت ت، ارث، زناشويي، تدبيريمالك–ي خانواده هاي قانوني مربوط به سازماندهي
 فـروم،و 27:1386اري، سـتّ(».تر در دسـت زنـان باشـد تـا در دسـت مـردان بيش–منزل 

233:1385(

زن.7  شاهنامهسروري در بازتاب
از: اكنون اين پرسش زن آيا نشاني  شـاهنامه كـه هست؟ مگر نه اين شاهنامهسروري در نظامِ

اي تمامآيينه ميدر كجايِ اين اثر كه آن را حماسه؛ستنمايِ فرهنگ ايراني ي ملّي ايرانيان
زند، نشانهـنامن ميسرورانه ديدهاي مينـيبمييارسب نامهاهشدر:؟ در پاسخ بايد گفتشوده

م ميگــردان خواستـزنان از هاي جوامعِ از نشانه،كنند كه البتّه، خواستگاريِ زن از مرداري
(ساالر استزن تـوان از شـواهد فراوانـي را مـي) 391: 1391مزداپـور،و 155:1384،پـاتر.

آن شاهنامه مي،نقل كرد كه در كند؛ مثلِ فرسـتادنِ پـنج پرسـتنده از زن از مرد خواستگاري
ج1386،فردوسـي(گـاه زال سويِ رودابه به سمت خيمه از؛)1:199، خواسـتگاري تهمينـه

ج(رستم  بـ؛)2:123همان، وه عنـوانِ پـدرِ خواستگاري پيـران ويسـه جريـره از سـياوش
ج(.طور تقاضاي ازدواج او با فـريگيس همين هـاي ديگـر، از خواسـتگاري) 2:296همـان،

ج(تقاضاي منيژه از بيژن  ج(تقاضـايِ ازدواجِ گلنـار از اردشـير؛)3:317همـان، :6همـان،
ج(از شـاپورِ ذواالكتـاف،دختر طـايرِ عـرب،خواستگاريِ مالكه؛)148 و) 6:296همـان،

ج(.است از بهرامِ گور براي دخترش،شنگل،تقاضاي ازدواجِ پادشاه هند )6:581همان،
و گزيدنِ همسر از قوم بيگانهشاهنامهدر كـه زال است؛ چونـان ار معموليبس، گرفتن

مي به ميركابل و با رودابه ازدواج (كندود ج. و) 264-1:182،256همان، رستم به سمنگان
مي درميانِ و همسرقومي بيگانه (گزيندميبر رود ج. گشتاسـب) 123-122، 2:118همان،



زناسطوره وي زادنِ زروان؛گذار از در سروري به مردساالري 31 ـــــــــــــــشاهنامه انعكاسِ آن
و با كتـايون پيمـان ازدواج مـي به روم روانه مي (بنـدد شود ج. و«)5:12،19همـان، آداب

و به داماديِ،رسومي كه بر اساسِ آن قـوم شـاه» جواني جسور از سرزميني دوردست آمده
و بازمانـده شود، بيانبيگانه نايل مي .ي سـازمان مادرشـاهي اسـت گر نظـام اجتمـاعي كهـن

، داستانِ سـياوش شاهنامهبرخي پژوهندگانِ) 142:1379مختاري،و 220:1389 اسماعيلي،(
اند؛ داستان مادري ناتني كه به عشق پسـرخوانده را از جمله بقاياي نظام مادرساالري دانسته

و چون پسر دل به زن نمي مودچار است ميدهد، (گيردرد خشم او قرار ) 57:1385بهـار،.
خوانـد، مـي» خـاتوني«جا كه مادر سياوش، خود را از سوي مـادر كتايون مزداپور نيز از آن

زن،كه اين نام«احتمال داده  و خاندان به زنان را در خـود معنايِ و انتساب فرزندان سروري
اد) 202:1386مزداپور،(».داشته باشد و گاه كه اسفنديار، بـه بنـدآنسفنديار،ر داستان رستم

جنـكشيدنِ رستم يا پذي سـرفتن پيـگ از ميـويِ وي را و در پي طرح كردنِ اين شنهاد كند
ميدو راه، خطاب به بهمن كه برنده زال همه بايد گويد كه خاندانِي پيام براي رستم است،

و با يكديگر مشورت كنند ميدر اين ميان از رودابه،بنشينند :شودنيز نام برده
همـــه دوده اكنـــون ببايـــد نشســـت
ــام ــتانِ ســ و دســ ــرز  زواره، فرامــ

ــت ــار دس ــدين ك ــودن ب و س :زدن راي
امـــــني نيكهـــــده رودابــــديجهان

ج1386فردوسي،( ،5:316(
و مـي نشـان مـي،شـاهنامهدررا كه اين موضوع، اهميت شماري از زنان توانـد دهـد

س الً از نـامِ مـاحتااين نكته افزودني اسـت كـه نـامِ رسـتم نيـز. روري زنان باشدبازتابي از
آني رسـتم از طريـق صـورت فارسـي ميانـه واژه«:گرفته شـده اسـت،رودابه،مادرش ي

Rōstahm ... به ايرانـي باسـتانRautas – Taxma -  بـاز،ي دالوربـه معنـي رودخانـه
آبتاسـ تركيبـي،نام مادرش رودابه. گردد مي و ،ي آب در نـام پسـر رسـتم واژه. از رود
بــني،رابـسه چـز ميـه نيـز همـين واژه را در نـام،مهـراب،جد مادري رستم. خوردشم

مي) 36:1381اميدساالر،(» خود دارد تواند نشاني بـر اهميـت كه اين اخذ احتماليِ نام، خود
مـنعكس شـاهنامه گونه خود را در دينبكهاي خاص باشدي ايراني در دورهزنان در جامعه

و آب مي در ) āpi(ي آب پيونـد تنگـاتنگي اسـت؛ واژه،كند؛ بنابراين، ميانِ خانـدانِ رسـتم
و  از) Kent(،168:1953(كنـت(ث برخوردارسـت از جـنسِ مؤنّـ اوسـتا فارسيِ باستان و
سـبانسوي ديگر، ايزد آبـاي،تاـورا اناهيـوي اردوي زدو يشت در)پـنجم( هاست ؛ يشـت

هاي پهلوانانِ حماسي ايران، ماننـد گرشاسـپِي بسياري از نامپيوند با اين ايزد، دربردارنده
و  نـ؛ بـر ايـ)231- 177:1ج، 1377،هـا يشـت(است ... نريمان، كاوس، كيخسرو، فريدون

ميـپاي زنتــه و بازتـا سروري را به گونهوان و خانـدانِ او ديـد بِ ايـن اي در نـزد رسـتم
از. مالحظـه كـرد شـاهنامهدر–كه پيش از ايـن آمـد چنان–سروريِ بانوان را در جـايي

آنمي شاهنامه ميبينيم كه كاوس، پس از شود، او را با ياد كردن كه رستم بر ديو سپيد چيره
: ستايدمي،از نامِ مادرش



)19پياپي(93بهار،1يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــــــ 32

ايد جز از آفرين كرد يادنشتو فرزند زادنچوبر آن مام كو
جهمان( ،2:44(

مي شاهنامهي شبه تاريخي در دوره زننيز ديده نقـش پررنگـي دارد؛ بهمـن،شود كه
را،دخترش و او را بـراي سـلطنت برتـري مـي،بـر ساسـان، پسـرش،هماي چهرزاد دهـد

. دهـد نشان مـين دورهيااي ارجحيت زنان بر مردان را در گزيند كه اين خود، به گونه برمي
و دو سالهماي برا مي،ي سي ج(. كندسلطنت ، ذكرشـدهي مـوارد بر پايـه)5:487همان،

ـ نقش چشـم،اي را در ايران متصور شد كه زنانتوان دوره مي . تندـه داشــري در جامعــگي
و بـروز بـيش اما اگرچه اين دوره از نظر تاريخي اثبات شده،  تـري يافتـه در اسطوره نمـود

و در است .كه با مفاهيمِ اساطيري آميخته شده، نمايان استهشاهنامبخشي از آن

و عصر آهن در تاريخ.8  مردساالري
ميديري نمي،به هرحال اين نظامِ مطلوب زنان و دوران جديدي حاكم شـود كـه از آن پايد

مي»عصر آهن«با عنوانِ  با كشف طريقـه،)م.ق 1500حدود(در آغازِ اين دوران«. كنندياد
و  تحـوالت اقتصـادي،ل قبل از مـيالدي اوي وسيع از آهن در هزارهاستفادهي ذوب آهن

ايـن) 1:1374طاليـي،(».گير در زندگي مـردم سـاكن فـالت ايـران بـه وجـود آمـد چشم
و فرهنگي نيز شد كه يكي دگرگوني و تحول اجتماعي، سياسي هاي اقتصادي، موجب تغيير

كماز اين دگرگوني هـاي برتـرِن است؛ چراكه با كشف آهن، سـالح رنگ شدنِ نقش زناها،
و مهارت و آنان كسب سود آني با شمشير را هاي جنگي تازهآهنين اي به دست مردان افتاد

بيبر زندگي آرام گله و كشاورزي كه ميتر به وسيلهشداري شد، ترجيح دادند؛ي زنان اداره
دوي هزارهتوان برآن شد كه در ميانهبنابراين مي زن،مي و مردسـاالري تلفيقي ميانِ سروري
(پديدار شد هاي بـزرگ گيري حكومتاما آرام آرام، با آغازِ شكل) 235:1390پور،اسماعيل.

ميكو ابرقدرت در ايران چون هخامنشيان، نياز به لش ،شد كـه ايـن كـار ري بزرگ احساس
و بردگانِ بسـياري هاي تازهاز سوي ديگر، با كشورگشايي. آمدصرفاً از مردان برمي ، اسيران

داري در با گسـترشِ بـرده«به دست آمد؛ بنابراين، زن كه پيش از اين مقامي ارجمند داشت
و بر اثر بهرهدوره و ساساني ،هاي گوناگونبرداري از نيروي بردگان در فعاليتي هخامنشي

و امور خانوادگي، زنان طبقات مرفّ وه از كارهاي توليديكشاورزي، صنعت بركنار ماندنـد
ب،ـبدين ترتي) 20:1386اري،ستّ(».ل يافتتنزّ،اندك اندك منزلتشان تا حد كااليي مصرفي

. كنندحكومت بالمنازعِ مردان در ايران شكل گرفت كه از آن با نام نظام پدرساالري ياد مي
و مادرسروري مـي و تفاوت ميانِ نظام پدرشاهي شـود، يكي از اموري كه سبب تمايز

و محب اصول مـذهب مادرشـاهي ) Bachofen(به نقل از باخ ئوفن.ت استوجود عدالت
و زوالنِتمد«: گونه بيان شده استاين بـه،خونيهم ناپذير بودنِمادرشاهي به قرابت نسبي

عشي انسانبرابري همه و و به ارزش انسان آنـح؛ل استـقاي،قـها بـه،كه پدرشـاهي ال
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و و سلسله اهميـت زيـاد داده اسـت روابط زن و فرمانبردار، نظم فـروم،(».شوهر، فرمانده
ا) 247:1385 بنيبر ا،انين آنيتفاوت و جا ناشي شدهن دو نظام از كه يكي بر بنيـان قـانون

ـ دارد كه به هيچشده گام برمياز پيش تعيين روابط اجتماعيِ و روي از آن نبايد تخطّ ي كـرد
و مهرورزيديگري با قانونِ عش در. آيددر پي بهبود امور برمي،ق تا هنگامي كه مهـرورزي

ياج به عدالت كه اكمل فضـايلتاح«:شدميان مردم حاكم بود، نيازي به عدالت احساس نمي
فقدان محب ت استاست در باب محافظت نوع، از جهت.«)259:1364ين طوسي،نصيرالد(

در.9 و عصر آهن  شاهنامهمردساالري
بهب مي، دورهشاهنامها مراجعه و از ديگـر7گرددي مورد بحث را كه از يك سو آهن كشف

و قانون حكمفرما مي ميسوي، داد كه؛توان در عصرِ هوشنگ يافتشود، :اوست
نخستين يكـي گـوهر آمـد بـه چنـگ
ــون ــنِ آبگـ ــرد آهـ ــه كـ ــرِ مايـ  سـ

ــنگ ــرد س ــدا ك ــن ج ز آه ــش ــه آت ب
ــرون ــيدش ب ــارا كش ــنگ خ ــزان س  ك

ج1386فردوسي،( ،1:29(
مي،و هموست كه قانون را بر جهان و نخستين شاه پيشداديچيره :است) قانونگذار(8كند

كرددادهمه روي گيتي پر ازسر آباد كردو زان پس جهان يك
جهمان( ،1:29(

ن مختلـف را بـا هوشـنگ، بنـابر متـو،پادشاه مادي،)Diaukku(كوامطلق، دياخالقي
و به اين نتيجه رسيده كه هر دوي آنان، سركرده هـر دو نخسـتين؛ي ده خود بودندسنجيده

و هـر دو خانـه قانونگذاران شمرده شده و زنـدگي شهرنشـيني را رواج داده اند . انـد سـازي
و ديا) 278:1386مطلق،خالقي( هـاي بسـيار كويِ مادي هماننديابا پذيرش اين كه هوشنگ

و اح و ديگـري در تماالً شخصيت يگانهدارند اي هستند كه يكي سـر از اسـطوره در آورده
البتّه تـدريجي نـه–تجلّي يافته است، اين نكته كه نظام مردساالرانه در تاريخ ايران،تاريخ
مياز دوره–دفعتاً  و باليده، درست به نظر از بـدو پيـدايشِ نظـام«: رسدي مادها آغاز شده

همپدرساالري كه تق و با استحكام تدريجي آن، ريباً با تشكيل دولت ماد در ايران زمان است
و گسترش برده داري، زن ايراني پايگاه برابر خـود را بـا مـرد، به موازات تكامل ابزار توليد

اي است، اگر بپذيريم كه دياافزودن) 19:1386اري،ستّ(».جاً از دست دادمتدرو هوشـنگ كو
ي روايتـي از دوره،ي ملّـي ايرانيـان گاه بايد پـذيرفت كـه حماسـهآن ند،هست يكي شاهنامه

مي؛مردساالرانه است زنتوان نشانهاگرچه اعصار گونـاگوني.سرورانه را نيز در آن ديدهاي
و ايران نيز تجربهكه بشري ي، آن داشـته، بـه طـور كلّـي از سرگذراندنِت پشت سرگذاشته

و مـرد دوره:يـني زرورهد.1:ي داردابنـدي چنين طبقـه  عصـر.2؛ي تسـاوي حقـوق زن
و دورهرعص:سيمين ي پوالد سـخت، غلبهيدوره:عصرِ آهن.3؛ي مادرساالريكشاورزي

و آغاز عصر مردساالريظهور جنگ (ساالران )47-46:1387ژيران،.
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ا ظهور مادها را زوالِ تدريجيِ زن . سـت سروري پنداشتيم كه با عصر آهـن در تطـابق
هـاي عصـر فرهنگ«شناسان البتّه اين نكته را از نظر دور نداريم كه بنابر سخن عموم باستان
و تغييـرِ  بـه وجـود آمـده در سـاختار آهن به طور ناگهاني در فالت ايران به ظهور رسـيده

از ايـن.ي دوم بـوده اسـتي اقوام مهاجر ايراني در اواسط هـزاره به وسيله،فرهنگي ايران
و استفاده از سفالسنّ،نظر ها تقريباً در سراسر هاي منقوش كه قبل از ورود ايرانيت ساخت

شديك،ايران معمول بود  طاليـي،(».ت تدفين مردگـان نيـز متحـول شـد سنّ... باره منسوخ
و ايـن،؛ بنابراين)36:1374 فرهنگ مردساالريِ آريايي نيز بـا آنـان بـه فـالت ايـران آمـده

ه بايد توجـ. ها شده استهاي مطابق با دگرگونيبب پديداريِ اسطورهس،تحوالت اجتماعي
ميميترتازه هاي داشت كه تحوالت اجتماعي، سبب ساخت اسطوره توان شود؛ براي نمونه

آسمان در نزد ايرانيان اشاره كـرد كـه در برخـي مواقـع، جـوهرِ آن از خمـاهن به ماهي 9ت

)xwēn-āhan (ـــر مواضـــو در ديگــ ــزّنع، ب ــه فل bun-gōhr( گــوهر آبگين ābgēnag 
ayōxšustēn(گفته شـده اسـت) Dānāk-u Mainyo-īو40:1380،49فرنبـغ دادگـي،.

Khard،48:1913 (مين متنيادر گفتارايگونهگونهاز ايـنن پنداشـت كـهيچنـ تـوان ها،
به عصر آهن دستاورد گذار از عصرِ حجر احتماالً،،ي جوهر آسمانتفاوت ديدگاهي درباره

ميآن،يعني بشر ايراني.است و گاه كه در عصر سنگ زيسته، آسـمان را از سـنگ پنداشـته
و البتّـه ايـن ديـدگاه انگاشتهي آهن وارد شده، آن را از فلزّچون به دوره هـاي نسـبتاً است

ن متفاوت، بعدها و فرهنگـي تمـد هـايِ دگرگـوني،راه يافته است؛ بنابراينزيدر متون در ني
آننقش عمده،باورها و شناس، جامعه)Emile Durkheim(گونه كه اميل دوركيم اي دارد

و اجتماعي را كه در پيكرهجنبه، اسطورهو معتقد است، دينر،يشه ي هاي واقعيات تاريخي
نمـشناخت عل و بنيـان جد، تبيـين مـيـگنيـمي هـاي اجتمـاعي قادرنـد كـه همـواره كنـد

ب اسطوره (ا خود را پديدار كنندي متناسب ) 149: 1386مالينوفسكي،و 594: 1383دوركيم،.

 زروان. 10
را چه بيان شد، فرهنگ مردساالري نيز بايد اسطورهبر بنيانِ آن و باورهـاي خـود سـاخته ها

آن. باشد هاي ايراني موجود است، دستاورد همـيني ايزد زروان در اسطورهچه دربارهشايد
و-zrvan اوسـتادر(زروان. چيرگي يافته بوده است،اي باشد كه در ايرانانهنظام مردساالر

؛ ايزدي كهن كه اهورامزدا)Mackenzie،100:1971(ايزد زمان است)zurwānدر پهلوي
او بـراي هـزار. تنها زروان هسـتي داشـت،بخشد؛ در زمانِ بي زمانو اهريمن را هستي مي

به دست داشت، به قرباني كردن مشغول بـود ) barsom( 10مي برسكه شاخهسال، در حالي
قبلِ آن زروان در پـذيرش. فرزندي بيابد كـه ميـلِ وي بـه آفـرينش را بـرآورده كنـد،تا از

شد قرباني او. هايش دچار ترديد و از قرباني،از دودلي او. هرمـزد،هااهريمن پديدار گشت
پـس بـا خويشـتنِ خـويش پيمـان بسـت كـه؛دريافت كه از او دو كودك زاده خواهد شد
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نخسـت،اهـريمن. سلطنت بر جهان را به كودكي كه نخست از رحم او خروج كند، بسپارد

و بنابر آن عهد، حاكميتبرون آن؛بر گيتي بدو سپرده شـد شونده از زروان بود اگرچـه در
(بخشش از سوي زروان كراهت وجود داشت ج2003شهرستاني،. ، 1387،ييعقوب،1:260،

)403:1383نيبرگ،و 1:217ج

و مردساالري. 11  زروان، عصر آهن
ي هنگامـه-كـه مطـابق بـا عصـر آهـن اسـت-ي نخست پـيش از مـيالد مسـيح را هزاره
و آسياي غربي دانسته شكل كه ايـن) 401:1384بهار،(اند گيري اجتماع مردساالرانه در ايران

يي تاريخي آيين زروانـي بـه سـده سابقه. ده استدوره، عهد رونقِ پرستش ايزد زروان بو
و بدين ترتيب با اندكي احتياط، تاريخ نشأت مـذهب زروانـي چهارم پيش از ميالد مي رسد

ج1375 بويس،و 51:1386بنونيست،(».توان به دوران هخامنشي رسانيد را مي بر) 2:345،
بنيا و پارس رسيدنِها پيش از فرا، عيالميانين سـال در جنـوب كم دو هزارا، دستهمادها

و از تمد در«اي كـه مند بودند؛ به گونـه ني مادرساالرانه بهرهو غرب ايران تاريخ داشتند زن
و هيچ مرد خانواده ؛شـدي سلطنت شمرده نميي سلطنتي شايستهعيالم مقامي عظيم داشت

در واقع اين زنـان،.ه باشدبود،ي نخستين، خواهرِ شاه بنيانگذارِ سلسلهمگر از اعقاب ملكه
از) 402:1384بهـار،(».بردنـد خاندانِ سلطنتي بودند كه حق فرمانروايي را به ارث مي پـس

اي تدريجي، نظام مردسـاالرانه به گونه–كه پيش از اين گذشت چنان–قدرت يافتنِ مادها 
و سرانجام در دوره ي دورهي هخامنشـي بـه اوج رسـيد كـه ايـن دوره، گويـا شكل گرفت

و او را و اهريمن«پرستش ايزد زروان نيز بوده؛ ايزدي كه نرينه است . انـد گفته» پدر اهرمزد
آن)96:1384م،مقدجالليو 99:1384 زنر،( خـوريم چه بيان شد، ناگاه به ايزدي برمـي بنابر

محـتمالً، نسـبت دادنِ آوردنِ فرزنـد بـه. زايـد كه اگر چه نرينه است، همچون مادگان مـي 
آنموجودي مذكّ بير، از و آن را موجـودي جا ناشي شده كه زادنِ زن را اهميت جلوه دهند

ي في كنند؛ بنابراين به درستي اشاره شده است كه انقياد زن به دو وسـيله كامالً ناكارآمد معرّ
و قاطع در اجتماعات انساني صورت گرفته اسـت آن«اصلي و مقـدار هـا بـي نخسـتينِ ارج

ـ قلمداد كر و كاستن از اعتبار اين ويژگي انسـانِ مؤنّ دوم ...ث اسـت دنِ هنرِ زايندگي است
و به طور كامل، از صحنهاين هايي فعاليتكه زن را تا جايي كه امكان دارد؛ يعني تا نهايت

)85:1386مزداپور،(».راننداقتصادي بيرون مي

 چيرگي نمادين مرد بر زن در تصوير زروان. 12
و نشانهدر تصوير بـر زنـان آشـكاررا هايي وجود دارد كه چيرگي مـردان زروان نيز نمادها

و تن انساني. كند مي تصوير شده كه ماري بـه دور آن حلقـه زده،اينقشِ زروان با سرِ شير
و دم خويش را بر روي كره،كه نيش خود را در سرِ شيردر حالي اي كه تنِ آدمـي فرو برده

و شـير از بـال. قرار داده است بر روي آن ايستاده، هـاي همچنين اين تركيـب انسـان، مـار
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و كليد نيـز بـراي او متصـور و هنگام تجسم، اشيايي چون عصا بزرگي نيز برخوردار است
و مي (افزودندشده و شير در اين تصـوير نمادهـايي) 121:1388 سن،كريستن. انـد كـه مار

و تولّـ. بـر زن ديـدرا مـرد توان در آن چيرگيِ مي و مـار عـالوه بـر نمـاد مـرگ د دوبـاره
و جاودانگي بودن، نشانه (ر نيز هستي جنس مذكّخردمندي، زمان و 108:1389 بيـرلين،.

ازي اهريمني دارد؛ چنانتر جنبهبيش،هاي ايرانيشير در اسطوره) 93:1389،هال كه بخشي
ب«: وجود اهريمنِ مانويان را شير تشكيل داده است سرشيطاني ه وجود آمد كه سرش چون

و بالش چون بال پرنده و بدنش چون بدن اژدهايي دمش چـون دم مـاهي شيري و واياي
)18:1387 ابوالقاسمي،( 11».پاهايش چهار بود، چون پاهاي چارپايان

ميهاسفنديار، در خان چهارم، هنگامي كه با زنِ جادو روب ت اهريمني شود، به ماهيرو
ميبرمياو پي و زنجير در گردن آن زن ».زن جـادو از خويشـتن شـير كـرد«سپس. افكندد

ج1386 فردوسي،( تـوان دهـد كـه مـي بدين ترتيب، زن به شير تغيير چهـره مـي) 5:238،
از مالزمت و شير را در اين واقعه ديد؛ بنابراين، اگر مارِ موجود در نقش زروان شاهنامهزن

و شير را نمادي از جنس مذكّ را تجسمي از زن بپنداريم، فرو بردن نيش مار در سرِ شـير،ر
.ي چيرگيِ مردان بر زنان استنشانه

 هاي زروانيزن در متن. 13
يي هخامنشـي ريشـه دوانيـده بـود، بعـدها در دوره به هرحال، آيين زروانـي كـه در دوره

ي اسـالميهو ميراث عهد ساساني بـه دور) 98:1386،بويس(ساساني بسيار گسترش يافت
، بنـدهش به طوري كه متون پهلوي ديني به جا مانده از قرن سوم هجري، همانند؛نيز رسيد
است كـه يكـي از ايـن اعتقـادات، ختهيدرآم با باورهاي زرواني...و زادسپرم هايوزيدگي

و او را در ماده،بندهشدر. بدبيني به جنس زن است زن موجودي وابسته به اهريمن است
ب مي)Jahī(ه نام جهي ديوي هم. كنندنمادينه مي اين ديو با اهريمن و كيومرث آغوش شود

مي بندهشاز. كندرا اغوا مي او خطاب بـه. آيد كه جهي تبهكار، از زادگانِ اهريمن استبر
اَهونَورِ ايب زداـورامـاه) ahunawar( 12اهريمن كه از دعاي برخيـز«: گويـدمي،ستهوش

و گاوِ نر بهلم كه از كُـنشِ مـن پدرِ ما؛ چه  او[من اندر آن كارزار چندان درد بر مرد پارسا
دژ... زندگي نبايد]را آنكُاو آن جز نشي را ويگونه با يات برشمرد كه اهريمن رامـش يافـت

و سرِ جهي بوسيد در)Iranian Bundahišn،40:1978(».از آن بهت فراز جست اورمـزد
به،موضعِ ديگر مي خطاب امـا اگـر مـن. ازاريـبيـ–كـه اورمـزدم–مـرا نيـز«:گويدزن

مي آفريده بساي تـازم، پس من هرگــيافتم كه مرد را از او راو را نميــز آفريـدم، كـه تـو
اهريمن با جهـيِزني زادسپرم هايگزيدهدر) Ibid :108(».ي بدبختي از جهي استگونهآن

و بـه وسـيله شود تا مادگان را بددين جفت مي .ي آنـان، مـردان نيـز آلـوده شـوند بيااليـد
)Zātsparam،143:1964 بـدين ترتيـب، در ايـن مـتن نيـز)246و1385:95 زادسپرم،و 
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در متني ديگر، اوشنردانا، دشوارترين چيزها براي. اندمردان دانسته شده سبب آلودگيِ زنان،

زن آزِ برنا، كور: انسانِ آگاه را سه چيز دانسته است (و بر بنيانِ ايـن) 21:1373،ناظرميرزاي.
و نگـرش خـوبي گرازروان متون پهلويِ ، زن تنها براي آفريده شدن مرد در نظر گرفته شده

.همسان پنداشته شده است،نسبت بدو وجود ندارد؛ به ديگر معنا، اصلِ مادينگي با اهريمن

در. 14  شاهنامهمردساالري
شناختي آن است؛ بـه سـخني براي ما ايرانيان، كاركرد جامعهمهشاهنايكي از داليل اهميت

بـه شاهنامههاي اجتماعيِ ايراني را ديد؛ چراكه توان در اين اثر، دگرگوني سازمانديگر، مي
و حماسهحماسه،حقيقت و دگرديسيي ملّي بايد همهي ملّي ايرانيان است هـايي مراحل

مي،فرهنگي را بنمايد؛ بنابراين زنهم سـروري را يافـت كـه بخشـي از توان در آن ساختار
شد-ي ايران بوده استحيات اجتماعي جامعه تـوانو هـم مـي-و پيش از اين بدان اشاره

بر آن است كه اين ساحت،فضاي مردساالرانه را بيرون كشيد كه تالش نگارنده پس از اين
و اين پيشنه امههنشا اد را ارائه نمايد كه با ظهـور آيـين را در مقابل چشم خواننده قرار دهد

سروري اسـت، از نقـش زرواني كه احتماالً برآيند تحوالت اجتماعي، مثلِ شكست نظام زن
مي،زن ن عشـق مادرانـهي، جانشـ گردد؛ بنابراين، قانون خاص پدرمدارانهروز به روز كاسته
زن تازه مداريِدر اين قانون. شودمي ديگرگـونيكـاركرد كه عشق نقـش چنـداني نـدارد،
و از جانبي ديگـر، وسـيله،يابد؛ او از يك سوي مي اي بـراي ابزار پيوند سياسي خواهد شد

 شاهنامهدررا زنان در ادامه برآن است كه اين دو خويشكاريِ،نگارنده. شودتداوم نسل مي
.آشكار كند-كه محتمالً حاصلِ آيين زرواني است-

 زن؛ ابزار پيوند سياسي.1. 14
و به مطالعه در تاريخ آن بپـردازيم و بـه ازدواج،اگر نيم نگاهي به ايرانِ باستان بيندازيم هـا

آني بنيادينِ شكلخوريم كه پايههاي حكومتي برميپيوندهايي در سلسله ها سياسـت گيري
كه اسكندر مقدوني با دختر يكي از رؤساي قبايلِ سـغد، پـسو اهداف سياسي است؛ چنان

كنـد تـا جوترين عناصر اين ناحيه بوده اسـت، ازدواج مـي بر او، كه يكي از فتنه از چيرگي
(ي او جلـوگيري كنـد گونه از گزندرساني دوبارهبدين او) 244:1386گيرشـمن،. همچنـين،

كه از سوي ايرانيان به عنوانِ پادشاه پذيرفته شود، دختر داريـوش كُـدمان، آخـرين براي آن
و ايرانيان او را از ري برميرا به همس،شاه هخامنشي گزيند تا داماد هخامنشيان شمرده شود

(خود بدانند و پيوند با ايرانيان را بـه خـود منحصـر نكـرد) 245:همان. ؛اسكندر زناشويي
بلكه در مهماني بزرگي كه در شهر شوش برپاداشته بود، دستور داد كه سرانِ سپاه مقـدوني

ا،يوناني– را،تا بدين ترتيب زدواج كنندبا بانوانِ ايراني حكومت بر آنان برايقوم واحدي
بي به و (هـيچ دشـواري بـر آنـان سـلطنت كنـد وجود آورد ايـن نـوع) 231:1386فـراي،.

مي،زناشويي در بلخ، پـس از آن همـه مقاومـت بلخيـان،. رسددر ديگر شهرها نيز به انجام
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مي سردارانِ بااسكندر دستور ،كـه سـلوكوس اول كتري ازدواج كنند؛ چنـان يابند كه با زنان
مي) Apama(يك اسير جنگي باكتريايي را كه اپمه و آنتيوخوس نام دارد به همسري گيرد

مي) Antiochus I(اول  (شوداز اين دو متولّد ) 249:1386،گيرشـمنو 109:1386بويس،.
مياز ديگر ازدواج ل اشـكاني بـا دختر مهـرداد او توان به پيوندهاي سياسي در تاريخِ ايران،
دوم غلبه كرد، اما مهرداد بر دمتريوسِ. سلوكي اشاره كرد) Demetrius II( دمتريوس دومِ

را براي ايمن ماندن، را او و دختـر خـود (دادبـدو به حكومت هيركاني فرستاد گيرشـمن،.
بينيم كه بـرايمي را نيز) Pontic(پادشاه پونتوس ) Eupator(مهرداد ائوپاتور) 279:1386

مي،ي سكاها، دو دختر خود را به عنوانِ عروسآسودگي از حمله (فرستدنزد آنان  رايـس،.
مي) 48:1388 و يا تراسيهمچنين ديده ) Thracians( هايِشود كه گاهي سكاها با يونانيان

 توانسـت يگـانگيِ مـي،كردنـد كـه در حقيقـت ايـن ازدواج مناطقِ مجاورِ غربي ازدواج مي
و غالباً يكي از راه و نيرومند را رقم زند ت براي خانـدان يـا هاي تضمينِ امنيطوايف ناتوان

(تر، ازدواج با ديگر قبايل بودي كوچك قبيله )38:همان.
آناز همه شدي نقـشِ سياستدر توان دريافت كه زنان در دنياي باستان،مي،چه بيان

تصويري كه تاريخ از زنان. گرامي بودن آنان نيست انِنش،داشتند كه البتّه اين نقش پررنگي
مي در عـاملي،زن. هايي در دست اهل سياسـت اسـتچهـدهد، تصويرِ بازيمللِ كهن نشان

وي امنيكنندهمداران است كه گاهي تضمينميان سياست پيوند براي ت ميـانِ ملـل كوچـك
درنكته. شده استبزرگ شمرده مي مي اينيادامهاي كه و در بحث توان به آن اشـاره كـرد

هـايي نـه بـا؛ ازدواجمـداران اسـت استيسهاي جديد در ازدواجِنظر داشت، كسب ظرفيت
آنعشقي، بلكه براي جذب قدرتي افزون-هاي عاطفيبنيان و به تبعِ هـاي تـازه توانايي،تر

داي ملّي اي در حماسههاي ياد شده در تاريخ، به گونهكه اين ويژگي شـته ايران نيز بازتـاب
و حفظ قدرت شاهنامهدر.است و اسـبابي نقـش بنيـاديني بـازي مـي،زنان در تداوم كننـد

اگـر بخـواهيم. كوشـندي قدرت اهلِ سياست مـي هستند كه خواسته يا ناخواسته در توسعه
آن شاهنامهبارزترين ويژگي زنان  نيز عشق،را بيابيم، نقش آنان در سياست است كه به تبعِ

و سياسي زن،در بسـياري از مـوارد،شـاهنامهدر. گيـرد كاران قرار مـي در خدمت سياست
و ايجاد پيوند ميان قدرتوسيله و بزرگ استي ارتباط سياسي .هاي كوچك

را،فريدون برآن است كه براي سه فرزند خويش همسراني برگزيند؛ بنابراين فرزندان
او آهنگ آن دارد ميان 13.وي را به همسري خود درآورندفرستد تا دختران نزد شاه يمن مي

و با ايجاد دوستي از راه وصلت، بـر  و قدرتي چون شاه يمن، پيوند سياسي برقرار كند خود
آن،سرو، شاه يمن. قدرت خويش بيفزايد كه ظاهراً از تسليم دختران خود به فرزنـدان نيز با

از بيندفريدون خشنود نيست، چاره را در آن مي كه دختران را تقديم ايرانيان كنـد؛ چراكـه
او«يك سوي  ج1386فردوسي،(»سگاليد كين]فريدون[نه بازي است با و از سوي)1:96،

و زيبنده ؛)1:97ج همـان،(ند هستي تخت پادشاهيديگر، فرزندانِ فريدون هريك در خور
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و اين موضوع به پادشاه،به تعبيري ديگر، فرزندانِ فريدون كه داماد سروند ي خواهند رسيد

و عاملي بنيادين در كسب ظرفيتمي و تواند بر قدرت او بيفزايد و اسـتعدادهاي جديـد هـا
مي بينِي قدرت باشد؛ بدين ترتيب، سه جهانتوسعه سپرد تـا از خود را به فرزندانِ فريدون

و فزوني قدرت خويش را تضمين كند؛ چنااي امنيبه گونه،اين پيوند در،كه پس از ايننت
و كين ميداستان منوچهر و تور دركشي او از سلم در بينيم سرو كنار ديگر سرداران ايرانـي

و منوچهر نيز هستجنگ شركت مي :كند كه عالوه بر فرماندهي لشكر، مشاور فريدون
زنبه پيش سپاه اندرون رايبه دست دگر سرو، شاه يمن

)1:132ج،1386،فردوسي(
و قدرتن بازيچهز و قـدرت دسـت مـي. هاي سياسي استاي در دست مردان يـازد

زنان را از فطرت اوميهلي يكشان دور و مرد كه براي آرامش انـد، ديگر آفريده شدهكند؛ زن
و قدرت ميطلبيقرباني ايجابات سياسي آنها و ميكه بيششوند . شود، زن اسـت تر متضرّر

و هـا مـيت زنـان را از آن پسران با دختران يمني، تمام هوي فريدون، پس از ازدواجِ سـتاند
مي نام :نهدهاي ايراني بر آنان

ــري ــام پـ ــه نـ ــرببـ ــانِ عـ چهرگـ
ــام آرزوي ــرد، نــ ــلم را كــ زن ســ

پــــي را، ســــهيزن ايــــرجِ نيــــك

ــب ــه شــادي دو ل ــون برگشــايم ب كن
ــاه آزاده خـــــويزن تـــــور را مـــ

ــه ــد ب ــي كجــا ب خــوبي ســهيلش ره
ج( )1:106همان،

و دختـر،زال با وجود عشق به رودابه آگـاه مهـراب از تضادهاي نـژادي ميـان خـود
بر. است مبا موبدان راي،اين بنيان او ازمياوبه موبدان. كنديزني گويند كه چون مهـراب

ش آننژاد ضحاك است، منوچهرشاه به ازدواج او با رودابه راضي نخواهد و بهد گاه كه زال
ي اي بـه سـام راهنمـاي ورزد، مشاوران او، وي را به نوشتن نامـه ازدواج با رودابه اصرار مي

و. كنند تا مگر او بتواند رضايت منوچهر را كسب كند مي روشن اسـت كـه قـدرت حـاكم
و مرد تصميم درباره،نظام سياسي و چـون هيـأت حـاكم بـا مـيي ارتباط طبيعي زن گيـرد

ميازدواج اين دو موافقت مي واز،مهـراب نيـز از سـويي. پـذيرد كند، اين كار انجام سـام
و منوچهر هراسناك است كه مبادا به  و خودسـري دختـر، ثـروت دليـل اصـرار بـر ازدواج

مياو حتّي در جايي اد. قدرت خويش را از دست بدهد ،كند كه براي رهايي جـان خـود عا
:ه استبه اين پيوند تن در داد

جز آن چاره ديگر نديدم هميبه پيوستگي جان خريدم همي
ج( )1:309همان،

باو اما از سوي ديگر، و رودابه خشنود است؛ زيرا عنوان يك قـدرته از ازدواج زال
و در گسـترشِ،كوچك، به يك قدرت بزرگ يعني امپراطـوري منـوچهر خواهـد پيوسـت

ميظرفيت، قدرتش دربر. يابدهاي جديد از،شـاهنامه اين بنيان، روابط عشقي در بسـياري
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و وصلتي به نفع حـاكم باشـد، اتّ.ي مسايل سياسي استمواقع تحت سيطره فـاق اگر پيوند
. بسياري به وجود خواهد آمد موانعِ،در غير اين صورت؛خواهد افتاد

ت كـه عامـل زن ستدنِ كاوس از شاه هاماوران، يكي ديگر از ازدواج هاي سياسي اس
و كننـده شود؛ البتّه اين ازدواج در حقيقـت مضـمحل پيوند دو قدرت مي ي قـدرت كـاوس

شـود؛ پـس كيانيان است؛ ولي در ابتداي امر، به قصد پيوند سياسي ميان دو قدرت انجام مي
مياز آن : كندكه كاوس بر شاه هاماوران غلبه

د اندر نهفتكه او دختري داروزان پس به كاوس، گوينده گفت
)2:72ج،1386،فردوسي(

ميكاوس تصميم مي و خطاب به شاه هاماوران : گويدگيرد كه با آن دختر ازدواج كند
ي مــن پنــاهكــس كــه در ســايههــر آن

ــي ــويم هم ــد ج ــو پيون ــا ت ــون ب كن
ــرده ــر اســت پــس پ ــو يكــي دخت ي ت

چـــو دامـــاد يـــابي چـــو پـــور قبـــاد

نيابــــد از او گــــم شــــود پايگــــاه
را بشـــــويم همـــــيرخ آشـــــتي

شنيدم كه تخـت مـرا در خـور اسـت
ــو داد ــيد داد ت ــه خورش ــان دان ك چن

ج( )2:73همان،
ميبهشاه هاماوران در پاسخ يعنـي،دارد كـه دو چيـز گرامـي درخواست كاوس بيان

و دختر خود را به كاوس خواهد سپرد هم شاه هاماوران ثروت. ثروت پـايو دختر خود را
ميهم قرار مي در. تواند قدرت او را تضمين كنددهد كه وقتي او اين موضوع را با سـودابه

ميميان مي : كندگذارد، بسيار از آن استقبال
كســي نشــمرد شــادماني بــه غــمز پيونــــد بــــا او چــــه باشــــي دژم

ج( )2:74همان،
مي سودابه با كاوس و حتّي بعدها ازدواج ميكهكند خواهد بـه نيرنـگ، شاه هاماوران

و شهر را از كاوس بگيرد، سودابه  مي كاوسدختر : كند كه به مهماني شاه نـرود را راهنمايي
ج(».نبايد كه با سور جنگ آورد« و پس از رسـيدن رودمي شاه كاوس به سورِ)2:77همان،

وتميبه كاوساو سپاه بربرستان، مي ازد مي. كننداو را زنداني شتابد سودابه به ياري كاوس
. يابدو سرانجام كاوس به دست رستم نجات مي

و ارتباطي تازه و شاه هاماوران با پذيرش ازدواج ميمصم،سودابه ي شوند كـه دورهم
و سودابه عامل اصـلي ايـن رخـداد مـي و. شـود كيانيان را به زوال كشانند ازدواج كـاوس

بثمر اهريمني،دابهسو جــاش را در زندگي سياوش مــه بعـدها سـياوش بـراي. گـذارديا
مي،هاي سودابهگريختن از هوس ميراهي توران . انجامدشود كه به كشته شدنش

در اكنون شايد اين پرسش در ذهن خواننده و،امههنشاجان بگيرد كه نشاني از نيـت
ن از سويِ سـودابه نيسـت؛ پـس چگونـه نگارنـده چنـين حكمرانيِ كيانياي براندازيِاراده

مياد كـه كـرد متاً بـه ايـن نكتـه اشـاره؟ در پاسخ به اين پرسش بايد مقددهدعايي را ارائه



زناسطوره وي زادنِ زروان؛گذار از در سروري به مردساالري 41 ـــــــــــــــشاهنامه انعكاسِ آن
و اگر در تحليل اين اثر–هاي ادبي از گونه–صرفاً متني حماسي شاهنامه تنهـا بـه،نيست

ادبيِ آن توج هـاي، از جملـه ويژگـي شـاهنامهه شود، بسـياري از كاركردهـاي ديگـرِ ابعاد
ميآناياسطوره ايم؛ بنابراين بايسته است تنها بـه دهد، از ياد بردهكه بنيانِ حماسه را شكل

و زيرساخت اي اين اثر را نيز در نظر داشت؛ به هاي اسطورهبيانِ بيروني روايات تكيه نكرد
ــق ــخني دقي ــيس ــر، در بررس ــه ت ــاهنامهيو مطالع ــت،ش ــامِ جايگش ــه ن ــدي ب ــا فراين ب

)Displacement (بن فرايندي كه طيِّ«رو هستيم؛هروب ،اي در ادبيـات هاي اسطورهمايهآن،
از)38:1389 مختاريـان،(» دهند تا بـه صـورت ادبـي درآينـد تغيير جا مي ؛ بنـابراين، يكـي

هاسـت كـه بـه مفـاهيم نخسـتين روايـت، معرفت به احوالِ شاهنامههاي شناخت دقيقِ راه
. انداساطيري آميخته

برداريِ كيانيـان به راستي چرا بايد سودابه را براي از ميان. به پرسش پيشين بازگرديم
 برآنند زناني چون سودابه كه به قوم بيگانه تعلّقِ شاهنامهمترصد دانست؟ برخي پژوهندگان 

parīg: در پهلــوي،pairikā: اوســتارد_پــري.ي پرياننــد نــژادي دارنــد، از جملــه
_)Mackenzie،65:1971 (به معنـايِ زنِ بيگانـه اسـت) .Bartholomae،863:1961 (از
و نميهاي ايرانيان را نميتابِ پهلواني،جا كه سپاه دشمنآن توانسته رو در رويِ آنان آورده

او كرده با فرستادنِ زني افسونگر، پهلوان يا شاهبايستد، كوشش مي و بـر ايرانـي را بفريبـد
و بدين و كشور او را از پاي درآوردچيره شود بـر طبـق آيـين ايرانـي زنـي،پري«. گونه او

و اهريمني و بيگانه ت دارد پهلوان را كه پهلوان ديني است، از راه كيش كه مأمورياست زيبا
پ 14اگرچه كاوس،) 77:1388مطلق،خالقي(».راست به در كند و هلـوان شـمرده شـاه اسـت

و جمشيد دين–مطابق با متون پهلوي–شود، در اساطير نمي مردي اسـت همچون فريدون
كه مرگ را بر او مستولي كنند، ديـو خشـم را ديوان براي اين«اما؛مند استبهره،كه از فرّه

ميبه ياري مي و او را و بر فرمـانروايي هفـت كشـور گيرند و مغـرورش مـي،فريبند كننـد
ميآر تـا مـرز تـاريكي پـيش ... بدين ترتيـب. سازندزوي رفتن به آسمان را در دل او زنده
آن مي و در و سـرانجام در دريـاي فراخكـرد مـي ... شـود جا فـرّه از او جـدا مـي رود افتـد

در) 2:1028،ج1379دوسـتخواه،و 67:1387آموزگـار،(».شـود گونه ميرا مـي بدين كـاوس
ندجلوه شاهنامه مي–اردي مطلوبي توان بـر آن بـود كـه در رونـد از اسـطوره تـا كه البتّه
او،اما به هرحال–به چنين جايگاهي رسيده است،ادبيات سرنوشت قوم ايراني بـه دسـت

و كنش و واكنشسپرده شده است ميها شـهري سرنوشـت ايـران زننـده تواند رقمهاي وي
كُنـه روايـت. باشد /زن بيگانـه(يايـابيم كـه سـودابه پـريي، درمـ شـاهنامه با بازگشت به

pairikā(و اهريمن و بر آن است تا او را به كنشزيبا هايي كيش است كه كاوس را فريفته
و ايراني را رقم زنـد،وادارد كه جملگي بر زيانِ قومِ ايراني است تا بدين شيوه . زوالِ ايران

را، ولـي بـاليِ خانمـان يابدالبتّه اگرچه سودابه به هدف غايي خود دست نمي سـوز جنـگ
مي،براي ساليان دراز و توران پديد ي ديگـر ايـن زنـان، سوسـن در نمونـه. آوردميانِ ايران
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و چنگزني چاره،سوسن. است برزونامهي حماسي منظومه زن است كه افراسياب او را گر
و به دام آورد چـ 15.مأمور ساخته تا رستم را بفريبد ون طـوس، گـودرز، او اگرچه پهلـواني

و بيژن را در پهناي صحراي ايران، به آواز دل چنگيو، گستهم ميـنشين و بـهگ فريب دهد
بي،كشد، با شرابسوي خود مي ميآنان را و به بنـد مـي هوش كارـآورد، ولـي بـه شـ كند

)199-159:1387كوسج،(.شودنمي قـادرمـرست
و سودابهاين سخن نيز درباره كـه پـس از اطمينـان افزودني استي سياوش، كاوس

چه عـاملي. دهدسياوش، در مقابل سودابه هيچ واكنشي نشان نمي گناهيِيافتن كاوس از بي
ي دو قـدرت باعث شده كه كاوس در پي برخورد با سـودابه برنيايـد؟ سـودابه پيوندزننـده 

و قدرت شاه مركزيِي موجود ميان قدرتكشتن سودابه به رابطه. است ،هامـاوران كاوس
ميضربه ميي عميقي وارد هـر.ل كنـد دهد كه سودابه را تحمكند؛ بنابراين، كاوس ترجيح

آن العملـي عكـس دهد، در واقع كه كاوس در مقابل سودابه انجام واكنشي اسـت در برابـر
ي خـود، پشت پرده سودابه با آگاهي از قدرت. استكشوري كه سودابه از آن به ايران آمده

و كـاوس نيـز بـراي حفـظ ساني تقاضاي نامشروع خود از سياوش را به زبان مـيآبه آورد
و تحكيم روابط خويش با شاه هاماوران، از عيبِ مي زنِ بزرگ قدرت : گذردخويش

كـاين را بـه شمشـير تيـز:به دل گفت
ز هامــاوران آن پــس انديشــه كــرد

ببايـــدش كـــردن همـــه ريزريـــز
و در ــوب خيـــزد از آزار ــه آشـ دكـ

)2:227ج،1386،فردوسي(
ميسودابه سرانجام .رسد، پس از كُشته شدن سياوش، به دست رستم به قتل

و فريگيس با سياوش نيز از ديگر ازدواج . اسـت شـاهنامه هاي سياسي ازدواج جريره
: سياوش خواهد بود،ي ايرانپندارد كه شاه آيندهپيران ويسه چنين مي

ــ ــدر پيرسـ ــادليپـ ــو برنـ ــد، تـ ر شـ
و تــوران تــويي شــهريار بــه ايــران

ز تـــاج كيـــ نگســـليينگـــر ســـر
ز شــاهان يكــي پــر هنــر يادگــار

ج( )2:295همان،
با او مستحكم كندراي خودر است كه با دادن دختر به سياوش، رابطهاو در اين تفكّ

و تورانو همين مرزي نيز كه با يگانگي بخشد كه اين ازدواجِ برونار طور، دو قدرت ايران
هـاي جديـد بـراي شود، در جهت جـذب قابليـت رويكردي سياسي به آن دست يازيده مي

پيجنگ افراسياب طي. كشور توران است ـ هاي و قابلي هـايتدرپـي، اسـتعدادهاي كشـور
و. خود را از دست داده است سـياوش مخـالف اسـت او اگرچه ظاهراً با ازدواج فـريگيس

ج( آيـد هاي جديد برميبا پذيرش اين پيوند سياسي، درصدد جذب توانايي) 2:300همان،
طـور كـه دارد؛ همانتري در جهت قدرت يافتن دوباره برميهاي محكمو از اين روش، گام

و نام ايراني بـر اگر فريدون، دختران شاه يمن را براي فرزندان خود به همسري برمي گزيند
ميآن ميها و جذب استعدادهاي تازه .پردازد نهد، در واقع به كسب
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يـاران. كندپس از چيرگي دارابِ هماي بر فيلقوس، وي از داراب درخواست عفو مي

و او نيـز بـه چنـين)ناهيد(كنند كه در ازاي دختر فيلقوسداراب پيشنهاد مي ، او را ببخشـد
(كندمي اقدام عملي ج. همناهي) 5:520همان، ميد با داراب به؛شودبستر دليل بـوي وليكن

و اسكندر، دارا به دسـت دو وزيـر. شودبد دهان، از سوي داراب طرد مي پس از ستيز دارا
ميخود زخم مي و به پايان عمرش نزديك م. شودخورد خواهدياو در اين حال از اسكندر

:كه دختر او را به همسري برگزيند
بدارش به آرام در پيشگاهبخواهتن دختر منز من پاك

ج( )5:558همان،
و نـام،روشـنك،وسيله، پسري از دخترشدارا در پي آن است كه بدين متولّـد شـود

و رسوم ايرانـي،  اسفنديار را كه دارا از نژاد اوست، زنده كند؛ دين زردشتي را گسترش دهد
و سده را، هم (چنان پاس داردهمچون جشنِ نوروز )5:559ج،1386،وسيفرد.

گيرد دخترش را بـدو شنگل هندي نيز براي نزديكي جستن به بهرام گور، تصميم مي
آن. به زني دهد بهبهرام نيز براي ي بهـرام عنوان نمايندهكه از دست شنگل كه خود را به او،

تن،في كردهگور معرّ وميرهايي يابد، به ازدواج دخترش مي دهد دخبر آن تر از شود كه با
:هند بگريزد

ز گفتارت آرايش جان كنمفرمان كنم:به شنگل چنين گفت
ج( )6:581همان،

دي، در هنگامِ شكست زن بهترين وسيله براي بند زدن . گر اسـتيك لشكر از سپاهي
كهآن مي،خاقان چين گاه  دهدمينوشيروان شود، دخترش را به همسريِمغلوب انوشيروان

و عشقي نيستميو پيوند او را و بـراي حفـظ؛جويد كه اين پيوند، عاطفي بلكـه سياسـي
و ثروت است :قدرت

ــين ــان چ ــه خاق ــد ب ــاهي آم ــن آگ چ
ــد اوي ــه فرزنــ ــادماني بــ وزان شــ

ــران ــاه ايـ و از شـ ــران ــيناز ايـ زمـ
ــرّ و خ ــاد ــده ش ــد اوي ش ــه پيون م ب

ج( )7:275همان،
م شاهنامهدر و نواميس آنـان را مـييبسيار رباينـد؛ بينيم كه براي تحقير دشمن، زنان

ج(مثل دزديدن گلنار معشوق اردوان را   ربودن دختر نرسي از سـوي طـاير؛)6:152همان،
ج( عرب بهو)6:293همان، (ي شـاپور ذواالكتـاف وسـيله دزديدن كنيز قيصر روم همـان،.

ل قـدم، نـواميس دشـمن را كننـد در او مـي ها سعيفاتحان نيز هميشه در جنگ) 6:307ج
و شهرناز را به زنـي تصاحب كنند؛ همان طور كه ضحاك پس از پيروزي بر جمشيد، ارنواز

مينيبنابراگيرد؛ مي پادشـاهي يابي به زن، تصـاحب حقيقـيِ پنداشت كه دستنيچن توان،
و وقتي  ن نيز پـس از فريدو. است ضبط شود، شكست قطعي بر دشمن وارد شدهزناست

نـاك، به شهرنـپيروزي بر ضح و ارنواز ميــزديـاز و ضـحاك كي انديشـناك از او، جويـد
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در حقيقـت تصـاحبِ. تـازد سوي فريدون مـي بدون هيچ تفكّري، با شنيدن اين موضوع، به
و زوال اوست زنانِ )1:80جهمان،(.ضحاك، شكست قطعي
طلزن؛ وسيله.14.2  نسلباي براي
زن ابـزاري بـراي مـرد.ي ديگر از كاركردهاي زنـان در نظـام مردسـاالرانه، زادن اسـت يك

مي،بندهشكه در متن نيمه زروانيِ آفريدن است؛ چنان امـا«: گويـد اهورامزدا خطاب به زن
مياگر آفريده  Iranian(».آفريـدم يافتم كه مرد از او آفرينم پس من هرگـز تـو را نمـي اي

Bundahišn،108:1978 (پس زن از سـر ناچـاري، آن هـم بـراي زايـش مـردان آفريـده
و تكراري براي او باشند؛ چنـان شود؛ مرداني كه نام پدر را زنده نگه مي كـه بزرگمهـر، دارند

:گويددر پاسخ انوشيروان، كه چه فرزندي بهتر است؟ مي
ــدر ــزد پـ ــه نـ ــين داد پاســـخ كـ چنـ
پس از مـرگ نـامش بـدارد بـه جـاي

ــرّخ پســرگرامــي چــو جــا ن اســت ف
ــاي ــدش رهنمـ ــر خوانـ ــرا پسـ ازيـ

)7:191ج،1386،فردوسي(
از جاييدر ديگر نبايد بـه نيز بيان شده كه چون فرزند از زن زاده شد، شاهنامهديگر

:دوري گزيداوازوزنان اعتنايي كرد 
ــون ــي رهنمـ ــتان زد يكـ ــدين داسـ بـ
ــد ــد پديـ ــته آمـ ــد شايسـ ــو فرزنـ چـ

ي فزون نيسـت از مهـر خـونكه مهر
ز مهــــر زنــــان دل ببايــــد بريــــد

ج( )2:239همان،
و اصل مادينه از سوي مردان است . كه اين خود نشاني بر عدم اهميت زنان

و از رفتار اغلب، دربارهشاهنامهمرد هايِتزبان شخصيبرچه آن ي زنان جاري است
س صالشود، اين نكته است كه زن، يا عامل اتّمردان دريافت مي يا استياهل و  بـراي است

مي،توليد نسل و متين به كار گرفته و البتّه زنان باوقار ؛ايـن كاركردهـا دارنـد شاهنامهشود
و يا توان توليد مثل ، فقـط بـراي تفـريح اندرا از دست داده وگرنه زناني كه كاركرد سياسي

ممردان مورد استفاده قر همـان زنـاني هسـتند كـه در كنـار كتـك بـانوك،اينـان. گيرنديار
)kadag-bānūg(ميـدگــزن مي)čakar-zan( چاكرزنو كردندي شـبيه شدند؛ زناني گفته

ميزاده تلقّحرامزينفرزندان آنان كه صيغه زنانِ : 1381آموزگـار،، 113: 1386 كليما،(.شدي
)388: 1391مزداپور،و 285

مي اوستاگي در به آشكار بينيم كه مقصـود از زن سـتدن، طلـب نسـلو متون پهلوي
و كاردان، دين«: است و انجمنمرا فرزنداني رسا آرا، با هـم بالنـده، نيـك گستر، كشورپرور

و از تنگنا رهاننده ي زردشت نيز زنان دارنـده) 1:241،ج1379دوستخواه،(».، بخشانديش
بهپسر را مي و استايد مينيكي و گروه زنانِ دارنده«: كندز آنان ياد ي پسران فروهر پارسايان
ج1377،هــايشــتو Geldner،70:1886(».ســتاييم مــي... پهلــوان را اشــيِ نيــك) 103:1،
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ميبزرگوار، در نخستين گله ميگزاريِ خويش، از زني كه فرزند نزايد گله و بـه: گويـد كند

و در بسترخانه (اياو مياسي او پاي منه .Ibid :238 (به دينكرددر و فرزند«نيز زن داشتن
و نسل را ادامه دادن (ه شده استتوصي» به وجود آوردن )54:1386،نكرديد پنجمكتاب.
آن شاهنامهخويشكاري زن در نگاه مرد گاه كه بـا موبـدان نيز براين بنيان است؛ زال،

سدرباره ميـخـي ازدواج اون :براي جفت ستدن، طلب نسل است گويد، گويي تنها دليل
ــام ــد ن ــه فرزن ــد ب ــي بمان ــه گيت و آن پـورِ سـامب كه ايـن پـور زال اسـت

)1:203ج،1386،فردوسي(
و رودابه را از سـتاره فرجامِ،هنگامي كه سام پرسـد، نخسـت شـماران مـي پيوند زال

ميـسخني كه آنان بي و چناندارند، پديد آمدن فرزندي چنيان و زال،ن از آن دخت مهراب
شد–منوچهر–است كه باعث برترنشيني پادشاه  : خواهد

ــان ــي ژيـ ــد، پيلـ ــن دو هنرمنـ از ايـ
ــغ ــه تي ــدر آرد ب ــاي ان ــه پ ــاني ب جه

ــان ــردي ميـ ــه مـ ــدد بـ ــد ببنـ بيايـ
... نهد تخـت شـاه از بـر پشـت ميـغ

ج( )1:290همان،
مي) منوچهر(قدرت در فرجام،گرا،بنابراين دهـد، بـدان سـبب به اين ازدواج تن در

مي،است كه دستاورد آن و نژادي است كه به پادشاه ياري وپديداريِ نسل او قدرت رساند
ميرا تقوي مي،كند؛ پس اين ازدواج با زادنِ آن فرزندت و بـا رويكـردي سياسـي معنا يابـد

م. پذيردانجام مي و تهمينه است كه اين پيوند، واقعهشاهنامهشهور از وقايعِ ي ازدواج رستم
مي،يك شبه و در پايـان، مـرگ او بـه دسـت به متولّد شدن فرزندي به نام سهراب انجامـد

پژوهشگري است كـه حـدود ) Anthony Potter(آنتوني پاتر. خوردپدرش رستم رقم مي
و سهراب را گردآ ها، پسر به دست ورده كه در اغلب اين داستانهشتاد داستانِ همانند رستم

و محتواي اين داستان پدر كشته مي و ساختار و ها، بيششود تر شبيه به همان داستان رسـتم
و بـه پهلوانِ قومِ ايراني، سرزمين خود را براي شكار ترك مـي،سهراب است؛ رستم گويـد
قـوم. شـود يان اسـت؛ وارد مـي يعني سمنگان كه بخشي از قلمرو توران،سرزمين قوم رقيب

آنبيگانه اين فرصت را غنيمت مي و گاه كه پهلوان، پس از خوردن گور، بـه خـواب شمرد
ميرخش رستم را كه اسب ويژه،ي نخسترود، در وهلهفرو مي و اي است،  در پـيِ ربايـد

مي كشينسل آنديآاز آن بر ناز خواب برمي پهلوانكهو پس از و رخش را ، نـديبميخيزد
او در جست مي سب،جوي و در كاخ، در مرحلـه به دربار شاه سمنگان ي بعـدي، آن رسد

مي ابديميقوم به خود پهلوان دست مند شـود؛ بـه بيـاني شود كه از نژاد او نيز بهرهو بر آن
و روشندقيق ميها براي دستي تالشتر، همهتر و جذب قدرت رقيب صورت . گيرديابي

و سـهراب كـه در بيان شد، با همهچه آن  شـاهنامهي ساخت ظاهريِ داسـتان رسـتم
چـه فردوسـيآن–كه پيش از اين آمـد چنان–ايم، سازگاري چنداني ندارد؛ چراكه خوانده

و به قلمرو ادبيات پاي روندي، از مفاهيمِ اصيلِ اسطوره بيان داشته، در طي اي فاصله گرفته
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و بنيانو گذاشته است، اما با جست اياي داستان، تهمينـه پـري هايِ اسطورهجو در مفاهيم
و زيبازن بيگانه، اهريمن( او. اغوايِ پهلـوانِ ايرانـي برآمـده اسـت است كه درصدد) كيش

ميهگاه كه در خوابگاه رستم، با او روب آن ميرو : كندشود، چنين سخناني بر زبان جاري
ــي آن ــتهيك ــين گش ــو چن ــر ت ــه ب امك

ديگــر كــه از تــو مگــر كردگــارو
و زور مگر چون تـو باشـد بـه مـردي

ــته ــوا كشــ ــرِ هــ ز بهــ امخــــرد را
ــار ــدر كنـ ــورم انـ ــي پـ ــاند يكـ نشـ
ــور و ه ــوان ــرِ كي ــد به ــپهرش ده س

)2:123ج،1386،فردوسي(
آن، مطابق با ريخت اصيلِ اساطيري حماسـيـكـه روايتـي ادبـي شـاهنامه چه در نه

مي،است مي ابرازِ)پري(تهمينه: توان گفتدر تحليل اين ابيات چنين كند تا رستم را عشق
و آرزوي خود را هم كه همانا پديداريِ فرزندي از پهلوان است . آوردبـه زبـان مـي،بفريبد

در واريِاين نكته افزودني است كه فردوسي نيز پري نقـش كـرده اسـت؛ شاهنامهتهمينه را
مآن : گويديجا كه

ــاك و تــن جــانِ پ ــود ــاكروانــش خــرد ب ز خ ــدارد ــره ن ــه به ــوگفتي ك ت
ج( )2:122همان،

:خوانده شده است 16)نژاد(چهره آشكارا پري،و يا تهمينه
ز هــر دانشــي نــزد او بهــره ديــدچهـره ديـدسـان پـريچو رستم بـدان

ج( )2:123همان،
و طلبترين خواستهاما چرا بنيادي نسل اسـت؟ در پاسـخي پري، پديد آمدنِ فرزند

از،بايد بيان داشت، طلب نسل در بستر مسايل سياسي قابل بررسي است؛ به ديگـر سـخن،
مي)پري( ديد خاندانِ تهمينه و بـه هاي جديدي را بهرهتوان قابليت، ي قـوم خـود سـاخت

و تواناييگيري از ظرفيتبهرهبا،ايگونه هاي وااليِ قوم بيگانـه كـه موجـب برتـري آن ها
و  به يـاريِ بتوان ديگر، شايد از سوي. همانند كشورِ رقيب ساختملّت شده، خود را همتا
پروريـده)پـري( هـايِ پهلـوانيِ پـدر دارد، امـا در دامـانِ تهمينـه فرزندي كه همان ويژگي

و دشـمن شـمرده مـي شود، پدرِ پهلوان مي شـوند، از پـاي درآورد؛و قوم او را كـه رقيـب
و آزاده چون تهمينـه، در واقـع از گونه كه خالقيبنابراين آن مطلق بيان داشته، زناني شريف

. يابـد انديشـد، ولـي حاصـلي نمـي اهريمن پيوسته به فـريفتن پهلـوان مـي.ي پريانندجمله
و پريان به اي ميسرانجام با مشورت ديوان همن نتيجه پهلوان باشد، توانِرسد تنها كسي كه

اوه كسي جـز فرزنـدو البتّ ان بردارديمتواند او را از مي نخواهـدايچنـين توانـايي،خـود
. پرورده گـردد،كه آن فرزند در دامان پرينيامگر؛توان فرزند او را فريفتاما نمي. داشت

و از او فرزندي حاصل مـيي زن جادو فريفته پس پهلوان به وسيله او بـاالخره. شـود شده
و بكشـد روزي به تحريك اهريمن درپي پدر درمي از؛آيد تا او را بيابد  ولـي پهلـوان او را

و اين بار نيز دسيسهپاي درمي (شودكارساز نمي،ي اهريمنآورد )79:1388 مطلق،خالقي.
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تاچهه بدانبا توج زادگان اسـت كـهي پريان وپريكنندهرومارگذشت، رستم در واقع

در tir/tištar: در پهلـوي( 17ي تيشتراين ويژگي يادآور ستاره  اوسـتا در ) tištrya: اوسـتاو
و فرّهستاره،تيشتر«: است ميي با شكوه تاآن. ستاييممند را ميركه پريان را كـهآن. كند ومار

)Reichelt،22:1911-23(».شودپريان را چيره مي
و خانـدانِ وي بـا-تر اشاره شـد گونه كه پيشهمان-ي يادآوري استبايسته رسـتم

و اصالً نام او دربردارنده،آب ) raod-us-taxma(ي معنـيِ رود دالور پيوند تنگاتنگي دارد
مي. است آبشود؛ چناناين ويژگي در مورد تيشتر نيز ديده گفتـه) afs.čiθra(چهر كه آن

تـوان بـر آن بـود كـه بخشـي از خويشـكاري تيشـرِ مـي،راين؛ بنـاب)Ibid:22(شده اسـت 
آن.اي نيز به رستمِ حماسه رسيده است اسطوره ي سـاختار چه گذشـت، اگـر بـر پايـه بنابر

اساطيري اووي،ي داستانهلي و خاندانِ مي،گفته شود كه تهمينه دارنـد تـا سهراب را گسيل
بايسـتد، بـه بيراهـه-هـاي او را داراسـتيكه خود نيـز تمـام ويژگـ-در مقابلِ پدرِ پهلوان

. كندتصوير نميايچنين واقعه،ايم؛ اگرچه ساختار ادبي نرفته
مي شاهنامهي شبه تاريخي در دوره شود كه زنِ بيگانه سببِ وقـايع دردنـاكي نيز ديده

ايهـبراي جامع فرزنـدياوآيـين دارد كـه از انوشـيروان زنـي مسـيحي. شـودي مـيـرانـي
ميخور مينام او را نوش. شودشيدچهر متولّد بالـد، كـيشِ مـادر فرزنـد چـون مـي. نهندزاد
آنيكي از جنگدر. گيرد مي در گردد، به دليلِ ضعفگاه كه انوشيروان از روم بازميها، تـن

ميكسي نزد نوش. گزينداردن سكني مي ميزاد و خبر مرگ پدر را بدو زاد نـوش. دهـد رود
پهرآن ميكه را ميدر به بند كشيده، بند و سپاهي فراهم آرد تا حكومت را تصـاحب گشايد
مي،سردار انوشيروان،رام برزين. كند ي گـرايش بـه كند از اين خيانت كه نتيجهاو را اندرز

و دينِ اوست، دست بردارد مي.خاندانِ مادر :گويداو در پاسخ
مــــرا ديــــن كســــري نبايــــد همــــي

ــينِ ــه ديــــن مسيحاســــت آيــ اويكــ
دلـــم ســـوي مـــادر گرايـــد همـــي
و ديــــنِ اوي نگــــردم مــــن از فــــرّه

)7:161ج،1386فردوسي،(
و رام بـرزين، شود كه پس از جنگ ميـان سـپاه نـوش در اين داستان نيز ديده مي زاد

مينوش و زني بيگانه زاد كشته –اگر چـه نـه آشـكارا در روايـت حماسـي–)پري(گردد
ف ميباعث بيبه.شوداجعه كهياورياد در متني پهلوي، ازدواج با بيگانه ناپسند دانسته شدهم

و خشك،و آن (سالي انگاشته شده اسـت موجب فقر، كينه نسبت به پدر ،پهلـوي روايـت.
در)220:1390 به اين نكته كه مادر تنها بـراي زادنِ فرزنـد اهميـت،آشكارا شاهنامهگاهي

ا و فريگيس از توران به ايران مـي.ستدارد، اشاره شده هنگامي كه گيو به همراه كيخسرو
بهگريزد،  مي او من يا مادرت اگر غرق.از رود بگذر؛تو از فرّه برخورداري: گويدكيخسرو

:ي مادرت زادن تو بوده كه فراهم شده استشويم، اهميتي ندارد؛ تنها وظيفه
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ــادرت ــر م ــه گ ــوم غرق ــن ش ــر م اگ
ــ ــو بـ ــادر تـ ــانز مـ ــراد جهـ ودي مـ

گرانـــي نبايـــد كـــه گيـــرد ســـرت
ــي ــه ب ــهان ك ــد بخــت شاهنش ــار ب ك

ج( )2:447همان،
 گيري نتيجه. 15

ميطبق آن توان گفت كه پس از روي كار آمـدن دولـت مـاد در ايـران باسـتان، چه گذشت
مي نظامي كه مردساالرانه داد؛ به سخني ديگر،، جاي خود را به نظام داشتزنـان را بـزرگ

و مه آنـرورزي را تسخـقانون، جاي عشق و چه معيار روابط اجتماعي قرار گرفـت، ير كرد
و. مردان بود شده از سويِقوانين وضع بنا بر تغيير فرهنگ جامعه، اساطير نيـز دچـار تغييـر

وي زنان بر جامعه، مـي در زمان سيطره. شوندتحول مي در ايـزدانِ تـوان الهگـان مادينـه را
كماسطوره و چيرگـي نظـام مردسـاالرانه، ها ديد؛ ولي با رنگ شدن نقـش زنـان در جامعـه
ماسطوره كه ناگاه ظهور زروان در اساطير ايراني را شاهد هستيم كه كنند؛ چنانيها نيز تغيير

و اهريمن استاو زاينده ي دهنـدهاننشـ،ايـن خـود.ر دارداگرچه جنس مذكّ؛ي اهورامزدا
ايـن شـايد بـراي خواننـده. نقش زنان در جامعـه اسـت تالش براي كم اهميت جلوه دادنِ

پس چـه نيـازي بـه تـالش بـراي؛ساالر نبودهي آريايي مردآيد كه مگر جامعهپرسش پيش
به طـور ناگهـاني،هاگونه نبوده كه آرياييگفت اين نشان دادن ناكارآمدي زنان است؟ بايد

ن و چه از نظر فرهنگي-ظر سياسيچه از بلكـه؛قوم چيره بر بوميـانِ ايـران باشـند،نظامي
و با كوشش پيمتدرجاً و مـثالً جامعـه در اين تغييرات به پيروزي رسـيده،پيدرهاي ي انـد

.اند تا جايي براي مرداني چون خود در فـالت ايـران بگشـايند ساالرِ عيالمي را پس زدهزن
توان بقاياي نظام زن سـاالرانه ديـد كـه بايـد در پيونـد بـا، هم مياهنامهشترتيب، در بدين

و هم در آن به تصويري از ساحتفرهنگ پيش دسـت تـوان مـي سـروري مرد آريايي باشد
مي،يافت كه در اين فضا، زن هـاي سياسـي يابد؛ از يك سو عامـلِ وصـلت دو خويشكاري

ب مي و از سوي ديگر، زن از طرفي بايد ي تـداوما پيوند يافتن به قـومي ديگـر، وسـيله شود
و از سوي ديگر ابزاري براي مرد و حفظ آن باشد اگرچه بعضي داستان. آفريدن شودقدرت

ي ايراني است، ولي فراموش نكنيم كـه ايـن كم زنان در جامعهي اهميتتجلّ شاهنامههاي 
ببدبيني به جنس مؤنّ زررث، تنها واني نيست؛ بلكه فرهنگ عصري خاسته از ميراث باستانيِ

كـهانـدر آن پديدار شده، نگاه مطلـوبي بـه جـنسِ زن نداشـته اسـت؛ چنـ شاهنامهنيز كه 
در مي  18.بد جامعه را به زنان ديد معاصر فردوسي، ديد آثارِ بعضي توان

هايادداشت
(ك.ري اين اسطوره، درباره.1 ج1363،سنكريستن،289:1387 آموزگار،، 93:1388 يوستي،: و1:71،

)75:1385 بلعمي،
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كـه اي هسـتند؛ چنـاني منكـر وجـود چنـين دوره نياز به يادآوري است كه برخي پژوهندگان به كلّـ.2

،ي شخصـيت مقتـدر فـردي اند كه صرفاً به واسطهگاه زناني پيدا شده«: آوردهينزريشاخهي نويسنده
و اثري موقّا. اندتي بر سرنوشت قوم خود حاكم بودهمد و تـأثيري بـرما اين استثناها نادر است ت دارد

و خردمندانه بر جامعـهي عام نميحقيقت اين قاعده ي بشـري گذارد كه در گذشته عمدتاً اقتدار مردانه
و چون سرنوشت بشر همان اسـت، در آينـده نيـز همـان خواهـد بـود  فريـزر،(».حكومت كرده است

)57:1386،دالشو-لوفلرو 440:1387
بي(اردوي سورا اناهيتا.3 نيرومند آب) آاليشرود و بخشـش(اشي. هاستايزدبانوي و پـاداش ) سـهم

و سپندارمذ است مي) دين(دئنا. دخترِ هرمزد و آسودگي زنان را راستي(ارشتاد. پايد دخترِ هرمزد است
(ي راستي استالهه)و درستي )31-29: 1387 آموزگار،و83-80:1384بهار،.

و پرستار(آتنا.4 و ايـن هنگـامي رخ داد كـه) گل ايزدي اسـت مسـلّح كـه از سـرِ زئـوس زاده شـده
و برقِ آسماني است،آتنا. هفائيستوس سرِ زئوس را با تبري شكافت ) دانآتش(هستيا. ايزدبانوي توفان

و پيامبرِ ايزدان بـ . رفتـه اسـته شـمار مـي ايزد بانوي آتش، ايريس نمودگار رنگين كمان در المپ بوده
 ايزد بانوي نوبهاران، غالت، درختان ميوه، تاك،فلور) 177، 172، 81:1387ژيران،و 292:1389 وارنر،(

ولي پس از آن شـكلي مادينـه بـه؛ر بود كه بر ژوپيتر تاختپالس در نخست، ايزدي مذكّ. ها استوگل
و نگاهبانِ زنان، گله و بخشندهخود گرفت ـ ها و زايـايي بـه زنـان گشـتي نيرويِ ب . اروري بـه مـردان

(بانوي سكوت استايزد،انگرونا و ديگري،. )52،69، 50:1385 ژيران
5.مصوت بلندāي واژه.ي مؤنث بـودنِ واژه اسـت نشانهgaiθā-از كـه aēθa-gaiتركيبـي اسـت

و در فارسـي نـو بـهgēhānاين واژه،در فارسي ميانه. به معنايِ زندگي كردن است -gayي آن ريشه
و جهان درآمده است (شكل كيهان .Nyberg ،82:1974(

و عدم احتـرام بـه ها دليلي بر وضعيالبتّه برخي از پژوهشگران بر اين باورند كه وجود الهه.6 ت بد زن
و تـوهيني اين گروه، كـم ها از سوي مردان بوده است؛ به ديگر سخن، بنابر عقيدهآن هـا سـبب بودهـا
و اختيار خود تخي«: بانوان در تخيل زنان گرديده استيدار شدن اين ايزدپد ل انسان چيزي را به دلخواه

مي؛ كندابداع نمي ت رواني ما هرگاه كه احساسات حقارت آفريند كه براي بازسازي تماميبلكه چيزهايي
و بديننفس، آن را دچار عدم تعادل مي ميد واقعيض رورهگونه بالضّكنند، الزم است دهد؛ت را نمايش

صـورت(ي خدايان كه زميني پوشيده از قلوه سنگ، در اسطوره، چمنزاري لطيف كه بر اثر مداخلهچنان
و بدين شكل دل هر واقعـه از اسـاطير اربـاب. جلوه داده شده است) پسند درآمدهاصلي آن تغيير يافته

و افسانه ـ يعنـي بـرعكس واقع،ها، به همين نحـو انواع و پرداختـه شـده اسـت،اتي -لـوفلر(».سـاخته
)57:1386،دالشو

و مشيانهكشف هندي بندهشدر.7 (اندكنندگانِ آهن، مشي )95:1388يوستي،.
ــوي.8 ــنگ در پهل ــب هوش درpēš-dād: لق ــتاو ــت -para.dāta اوس ــذار اس ــاي قانونگ ــه معن .ب
ي او آمـده دربـاره گزيـده تاريخدر) 107:1385بهار،و 275:1386،همو،1:38ج،1380مطلق، خالقي(

و داد كوشيد«: است ».چـون پـيش ازو آيـين داد نديـده بودنـد، او را پيشـداد لقـب كردنـد ... در عدل
)76:1387 مستوفي،(
و درخشان استاي سنگ به غايت سخت، تيرهگونه،خماهن.9 و به سرخي مايل (رنگ برهان قـاطع،.

)ذيل خماهن
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تبرسم دسـته. 10 . رودي بـه هـم بسـته اسـت كـه در مراسـم مـذهبي زردشـتيان بـه كـار مـي ركـه اي

)Mackenzie،17:1971(
و زشت ديو«: گونه نقش شده است، از متون تُرفاني، اهريمن اين)am)M507در متن. 11 ]بد[چهره

ميمي]كه[گوهر ميسوزاند، ويران پر]آفريدگانِ[ي با بال به شيوه. هراساندكند، ميهوايي بـه. كندواز
 مي]آفريدگانِ[پرّه همانند ميآبي شنا و مانند اهريمنان ايسـتد؛ افزار مـي به چهار اندام با جنگ. خزدكند

مي]ها[زهرآگين چشمه. او چمند]نزد[تاريگان به روش. زادگانچنان چون آذر و از او از او فوران كنند
ميمه و دندانهاي دودي ميهمچون دشن]ها[دمند و نيـز در همـين)Boyce،96:1975-97(».لرزده

(باره بنگريد ).18:1387ابوالقاسمي،و 24:1387ميرفخرايي،:
و دعايي است كه در بند سيزده، ahuna.vairya-:، اوستاahunawar: اهونور در پهلوي. 12 ، نيايش

و اينيسنه و هفت جاي دارد داوري<ن گونـه كـه همـا«: گونه به فارسي گزارش شـده اسـتي بيست
بنابر راستي، بـر كارهـاي>كه بايد<ايي هستي برگزيدني است؛ بنابراين داوريبه وسيله>)قضاوت(

مي>اعمال شود<ي نيك جهان انديشه و شهرياري به اهورا واگذار شود كه مردم او را به عنوان به مزدا
مي،شبان براي درويشان )47:1382ميرفخرايي،(».كنندتعيين

ي آريـاييِي مردسـاالرانه گونه خواستگاري كردنِ مردان از زنان را نشان جامعـه كتايون مزداپور اين. 13
(داندمهاجر به ايران مي )183:1386مزداپور،.

درkāyōs: كاوس در پهلوي. 14 .، كه دومـين شـاه كيـاني اسـت kavayـاز خاندانِ -usan:اوستاو
و نبيـره بندهشو اوستادر) Bartholomae،406:1961و 193:1384بهار،( ، كاوس فرزند كـي اپيـوه

در؛كيقباد است . پسـر كيقبـاد پنداشـته شـده اسـتي اسالمي،و ديگر منابع تاريخي دوره شاهنامهولي
ج1377،هايشت( )150:1380فرنبغ دادگي،و 2:227-237،

پر. 15 و او را از جملـهمي) منيژه(يانه كتايون مزداپور عشق بيژن به منيژه را نيز دستاورد فريبي ي دانـد
(شوندزناني پنداشته كه موجب اغوايِ پهلوان مي يا) افراسياب(اهريمن«) 180:1386مزداپور،. زنِ جادو

و اين پريمي) بيژن(را مأمور فريفتنِ پهلوان) منيژه(دختر خود  آن،كند كه بـا زيبـايي خـود دلِ پس از
بي،بر در جام پهلوانفريفته، با ريختن دارويِ هوشربايد، او را پهلوان را مي و دسـت او را هوش كرده

و تحويل اهريمن  و اهريمن او را در چاه ژرفمي) افراسياب(و پايش را بسته ميـدهد و سـنگي اندازد
)78:1388 مطلق،خالقي(».نهدبزرگي بر سر آن مي

مي» چهر«ي واژه. 16 نيـز شاهنامهكه در ديگر مواضع انگاشت؛ چنان» نژاد«توان به معنيِ در اين بيت را
و به چهرِ كيان«: نژاد آمده است اغلب چهر به معنيِ ج1386فردوسي،(».به باالي سرو نيـاز بـه)1:79،

 يادكرد است كه در فارسي باستان نيز، اين واژه به ريخت»ciça- «و نژاد«به معناي به كار رفتـه» تخمه
 -Ariya.ciçaدر تركيـب -ciçaي بينـيم كـه واژه مـي) DNa(ش در نقشِ رستم در متن داريو. است

. نـژاد اسـت)čiθra2(نيـز يـك معنـي چهـره اوسـتادر) Kent،170:1953.(آمده اسـت)نژاد ايراني(
)Bartholomae،587:1961 (ِهمچنين در فارسي ميانه نيز معناي»čihr «،و» بنيـان«افزون بر چهـره

(نژاد است .Mackenzie،22:1971(
درapoš(اپـوش تيشتر نيروي نيكوكاري است كه بـا ديـو. 17 و ؛ ديـوِ)-apaoša: اوسـتا در پهلـوي

ميخشك ميان برندهـسالي كه از ي نخسـت مـاه تيـر، تيشـتر بـه در دهـه. شودي زندگي است، درگير
و در دههدر دهه؛صورت مردي پانزده ساله ميي سومي دوم به ريخت گاوِ نر . آيدبه صورت اسبي در

اسب زيبايِ سفيد زر ميينتيشتر در ريخت و با ديو گوش به درياي گيهاني اپـوش كـه بـه شـكل رود
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و دم سياه خود ظاهري ترسناك مي و با گوش ميهيابد، روباسب سياه است و سـه شـبانه روز رو شـود

مي. جنگد مي كنـد تـا بـر نيـرويِ او براي تيشتر قربـاني مـي گاه اورمزدآن. بازددر آغاز، تيشتر جنگ را
مي. افزوده شود و باد، ابرهـاي بـاران در رودرروييِ دوباره، تيشتر بر اپوش چيره زا را، بـدونِ منـعِ شود

(رسانداپوش به هفت اقليمِ زمين مي .Reichelt،23:1911-28،،36:1386هينلـز،،62-61:1384بهار-
)38-27:1389دهقي،جعفريو 38
از كيد زنان سخن به،ثمارالقلوبهاي حيات فردوسي، در كتابي مثل به عنوان نمونه، در همان سال.18

در) 457:1376ثعالبي،(آيد ميان مي و،دختـر«: شاهد چنين سخني هسـتيم،نامهقابوسو يا نـابوده بـه
)137:1383 عنصرالمعالي،(».چون ببود، يا به شوي به يا به گور

 فهرست منابع
(موزگار، ژالهآ .معين: تهران. اسطوره،فرهنگ،زبان). 1387.

.سمت: تهران. تاريخ اساطيري ايران). 1386(. آموزگار، ژاله
(ابوالقاسمي، محسن .طهوري: تهران. نديمالماني به روايت ابن). 1387.

(پور، ابوالقاسماسماعيل .قطره: تهران. هاي نورزير آسمانه). 1390.
(ناسماعيلي، حسي قو«). 1389. و روان خردمنـد.»شناسيمداستان زال از ديدگاه ، تن پهلوان

صص: تهران. به كوشش شاهرخ مسكوب .224-177طرح نو،
(الياده، ميرچا .نشر علم:ي رؤيا منجم، تهرانترجمه. راز،رؤيا،اسطوره). 1382.
.سروش: اري، تهرانستّي جالل ترجمه. رساله در تاريخ اديان). 1372(. الياده، ميرچا

(اميدسـاالر، محمـود و مباحـث ادبـي نامهاهجسـتارهاي شـ ). 1381. بنيــاد: تهـران . شناســي
.موقوفات محمود افشار

دبلعمي، ابوعلي محم) .زوار: دتقي بهار، تهرانتصحيح محم. تاريخ بلعمي). 1385.
(بنونيست، اميل .قطره:اني بهمن سركاراتي، تهرترجمه. دين ايراني). 1386.

(بويس، مري زاده،ي همـايون صـنعتي ترجمـه . تاريخ كيش زردشتيان؛ هخامنشـيان ). 1375.
.توس: تهران
و آداب ديني آن). 1386(. بويس، مري :ي عسگر بهرامي، تهرانترجمه.هازردشتيان؛ باورها
.ققنوس
(بهار، مهرداد .آگاه: تهران. پژوهشي در اساطير ايران). 1384.

.اسطوره: تهران. جستاري در فرهنگ ايران). 1385(. ردادبهار، مه
.مركز: اس مخبر، تهراني عبترجمه. هاي موازياسطوره). 1389(.ف.ج. بيرلين

(پاتر، آنتوني و پسر). 1384. .ايدون:ي محمود كمالي، تهرانترجمه. نبرد پدر
دحسين بن خلفتبريزي، محم) ـ بـه اهتمـام مح . برهـان قـاطع ). 1357. معـين، تهـراندم :
.اميركبير
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(ثعالبي، ابومنصور و المنسوب). 1376. نـژاد،ي رضا انزابـي ترجمه. ثمارالقلوب في المضاف
.دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد

(دهقي، محمودجعفري سـاز در مـتننگزارش منوچهر جوان جـم از تيشـترِ بـارا«). 1389.
، پژوهشـگاه علـوم2ي، شـماره1ل، سـا شـناخت زبان.»دينيي دادستانفارسي ميانه

و مطالعات فرهنگي، صص .38-27انساني
(م، مسعودمقدجاللي .اميركبير: تهران. آيين زرواني). 1384.
(دين محمالد، خواجه شمسحافظ ـ . ديـوان ). 1377. ع تصـحيح محم . دقزويني، بـه اهتمـامِ

.اساطير: دار، تهرانجربزه
(مطلق، جاللخالقي .افكار: به كوشش علي دهباشي، تهران. هاي ديرينهنسخ). 1386.
بنياد: نيويورك ارشاطر،يرنظر احسانيز.هاي شاهنامهيادداشت). 1380(. مطلق، جاللخالقي

.ميراث ايران
.ثالث: به كوشش علي دهباشي، تهران. هاي كهنگل رنج). 1388(. مطلق، جاللخالقي

(دوركيم، اميل .مركز: پرهام، تهراني باقرترجمه.ت دينيصور بنياني حيا). 1383.
(دوستخواه، جليل و متنيتركهن اوستا). 1379. ان سرودها .مرواريد: تهران. رانييهاي

(رايس، تاماراتالبوت .طهوري:ي رقيه بهزادي، تهرانترجمه. سكاها). 1388.
(روايت پهلوي و پژوهشـگاه علـوم: گـزارش مهشـيد ميرفخرايـي، تهـران ). 1390. انسـاني

.مطالعات فرهنگي
(زادسپرم ـ . هـاي زادسـپرم وزيـدگي ). 1385. ـ پژوهشـي از محم ل، تهـران دتقي راشدمحص :

و مطالعات فرهنگي .پژوهشگاه علوم انساني
(رابرت چارلز زنر، .1384 .(ي تيمور قـادري، تهـران ترجمه. گرياي زردشتيزروان يا معم:

.اميركبير
آ. ژيران و (پير.و.ف و سلت). 1385. : فومشي، تهـران شكريدي محمترجمه. اساطير روم

.كاروان
(ف. ژيران .كاروان: پور، تهراني ابوالقاسم اسماعيلترجمه. اساطير يونان). 1387.

(اري، جاللستّ .مركز: تهران. سيماي زن در فرهنگ ايران). 1386.
بن عبدالكريمدشهرستاني، محم) و النّ). 2003. .الهالل: يروتب.حلالملل
(طاليي، حسن و هنر ايـران در هـزاره باستان). 1374. : تهـران.ل قبـل از مـيالدي اوشناسي
.سمت

(دين محمار، فريدالدعطّ : كـدكني، تهـران درضـا شـفيعي تصحيح محم.نامه مصيبت). 1386.
.سخن

(عنصرالمعالي، قابوس بن وشمگير : تهـران تصحيح غالمحسين يوسـفي،.قابوسنامه). 1383.
و فرهنگي .علمي
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(فراي، ريچارد نلسون علمي: نيا، تهراني مسعود رجبترجمه. تاريخ باستاني ايران). 1386.

.و فرهنگي
ــم ــي، ابوالقاس (فردوس ــا). 1386. ــالقي.نامههش ــرانتصــحيح جــالل خ ــق، ته ــز: مطل مرك

.المعارف بزرگ اسالمي دايره
(فرنبغ دادگي .توس: بهار، تهرانگزارش مهرداد.بندهش). 1380.
(فروم، اريك .مرواريد:ي بهزاد بركت، تهرانترجمه. زبان از ياد رفته). 1385.

(فريزر، جيمز جرج .آگاه:ي كاظم فيروزمند، تهرانترجمه.يني زرشاخه).1387.
(نكرديد پنجم كتاب و مـتن پهلـوي از قات، واژهيسي، ترجمه، تعليآوانو). 1386. ژالـه نامـه

.معين:و احمد تفضّلي، تهرانآموزگار 
(نكرديد سوم كتاب فرادداشتيسي،يآراستاري، آوانو). 1381. و ترجمه از فضيها لت،يدون

. دهخدا فرهنگ: تهران
(كليما، اوتاكر .توس: ارشاد، تهراني جهانگير فكريترجمه. تاريخ جنبش مزدكيان). 1386.

(سن، آرتوركريستن و نخسـتين شـهريار در افسـانه هاي نخستيننمونه). 1363. هـاي انسان
و احمد تفضّترجمه. ايرانيان .چشمه: لي، تهراني ژاله آموزگار

: اهللا صـفا، تهـراني ذبـيح، ترجمـه مزداپرستي در ايـران قـديم ). 1388(. سن، آرتوركريستن
. هيرمند

(دين محمالدكوسج، شمس و تو مقد.)بخـش كهـن(برزونامه). 1387. ضـيح مـه، تصـحيح
.ميراث مكتوب: اكبرنحوي، تهران

(گيرشمن، رومن .آگاه:د معين، تهراني محمترجمه. ايران از آغاز تا اسالم). 1386.
(تيدالشو، مارگر_لوفلر : اري، تهـراني جـالل سـتّ ترجمـه . هـا زبان رمزي افسانه). 1386.

.توس
(مالينوفســكي، برونيســالو جهــان.»هــاي بــدويشناســي انســاناســطوره در روان«). 1386.

صص: اري، تهرانجالل ستّي، ترجمه1شناسي اسطوره .172-149مركز،
دمختاري، محم) .توس: تهران.ي زالاسطوره). 1379.
(مختاريان، بهار شادرآمدي بر ساختار اسطوره). 1390. .آگه: تهران. نامههاي

(مزداپور، كتايون .اساطير: تهران. داغ گل سرخ). 1386.
.فروهر: اف، تهرانبه كوشش ويدا ند. چند سخن). 1391(. ر، كتايونمزداپو

(مستوفي، حمداهللا .اميركبير: تهران،به اهتمام عبدالحسين نوائي. تاريخ گزيده). 1387.
(ناظر، ابراهيمميرزاي .هيرمند: تهران. گزارش اندرز اوشنردانا). 1373.

(ميرفخرايي، مهشيد .ققنوس: رانته.ي روشنيفرشته). 1387.
و مطالعـات: تهران. گزارش بغان يسن). 1382(. ميرفخرايي، مهشيد پژوهشگاه علوم انساني

.فرهنگي
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ـد ين طوسينصيرالدد بن محمابوجعفر محم ،) تصـحيح مجتبـي . اخـالق ناصـري ). 1364.
و علي .خوارزمي: رضا حيدري، تهرانمينوي

(نظامي، الياس بن يوسف .علم-نگاه: وحيددستگردي، تهران تصحيح. ياتكلّ). 1376.
(نيبرگ، ساموئل هنريك آبـادي، ين نجـم الـدي سيفترجمه. هاي ايران باستاندين). 1383.

.دانشگاه شهيد باهنر كرمان: كرمان
(وارنر، ركس : پـور، تهـران برگردانِ ابوالقاسـم اسـماعيل.ي اساطير جهاننامهدانش). 1389.
.اسطوره

(هال، جيمز و غربفرهنگ نگاره). 1389. ي رقيه بهـزادي، ترجمه. اي نمادها در هنر شرق
.فرهنگ معاصر: تهران

(هرتسفلد، ارنست : زاده، تهـراني همـايون صـنعتي ترجمـه . ايران در شرق باستان). 1381.
و مطالعات فرهنگي .دانشگاه باهنر: كرمان-پژوهشگاه علوم انساني

(هينلز، جان ـ ترجمه. رانشناخت اساطير اي). 1386. و احمد تفضّ : لي، تهـراني ژاله آموزگار
.چشمه

(هايشت .اساطير: گزارش ابراهيم پورداود، تهران). 1377.
(يعقوبي، احمدبن يعقوب علمي: دابراهيم آيتي، تهراني محمترجمه. تاريخ يعقوبي).1387.

.و فرهنگي
(يوستي، فردينانـد و ترجمـه . بندهشـن هنـدي ). 1388. رتصـحيح : قيـه بهـزادي، تهـراني

و مطالعات فرهنگي .پژوهشگاه علوم انساني
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