
 

است. ادبیات هاي فردي و اجتماعی  ها و مقولهشخصیّت  بهنسبت    بیانگر نگرش آنان  و نژادي،  ادبیّات هر قوم

هاي مهم ادبیات در ایران است که مطالعه آن نقش مهمی در بازشناسی عناصر و  داستانی یکی از شاخه

هاي فردي، اجتماعی، فرهنگی  یصه خصهاي داستانی از طریق انتساب  هاي فرهنگی دارد. شخصیّتدیدگاه

در روایات    ت زنانمتفاوتی نسبت به شخصیّ  هايیدگاهد شوند. در این بین،  یم... در یك متن ادبی معرفی    و

،  مشهور حماسی  يهابررسی نقش زنان در اغلب داستانشود.  یم داستانی و شعري ادبیّات کهن ایران دیده  

است که همیشه مورد مناقشه   ی یهاها، در شمار بحثي متفاوت آنان در داستانماآفرینی و بازتاب سینقش

یکی از منابع ادبی که به این موضوع توجّه داشته است، شاهنامه بایسنقري   اهل فن و تحقیق بوده است.

نسخه که  دور  فردوسی  شاهنامه  دارنگاره    کهن  است  قمريتیموري  هاز  هجري  نهم  سده  قالب   ؛  در  و 

تحلیلی و گردآوري   -پژوهش با روش توصیفیاین    باشد. یم  هرات )خراسان(  نگارگري  هاي مکتبنوآوري 

عشق از جمله: زنان و صفات  تمختلف شخصیّ يهااست که به جنبه درصدد  اياطالعات به شیوه کتابخانه

و   انتیخ ، یدگ یعفاف و پوش ،داريازدواج و همسر ،يدارو مملکت ی پادشاه ، یبیو دلفر یی بایز ، یفتگیو ش

که مبتنی بر    بایسنقري  شاهنامه   در  «دیدار اردشیر و گلنار»  « و زال و رودابه»نگاره    دو در طول    یی وفایب

شاهنامه بایسنقري در    انزن  يهانگاره  ورضحنتایج این پژوهش بیانگر این است که    بپردازد.  ، تحلیل باشد

ها در شاهنامه پرداخته است، نسبت آن  فیبه توص  یکه فردوس  یزنان این اثر بخشیده و  به    ی لطافت خاصّ

 ي هستند.فردترهاي منحصر به یژگیوخود داراي به زنان عصر 
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 مقدمه 

بخش بزرگی از احساسات، عواطف و تفکّرات انسانی است که تمامی وجوه زندگی فردي و    يادبیّات ملل دربردارنده

،  اندپرداختهگیرد. یکی از مباحثی که منتقدان اثر ادبی بر پایه نظریات روانشناسی به آن  یاجتماعی آنان را در بر م 

گاه صاف و   هاتیّشخص  ن یاوزي است.  هاي داستانی در ادبیّات کهن و امرپردازي و تحلیل و واکاوي شخصیّتشخصیّت

  افراد هستند.   یو واقع   ی ق ی حق   ي هاتیّاز شخص  ییالگو  ، در هر صورت  که  هستند   دهی چیو پ  ز یانگساده و گاه شگفت

این   از  یکی  فردوسی  محسوب  ینهگنجشاهنامه  زمین  ایران  ادبیّات حماسی  از  جزئی  که  ادبی  عظیم     شود. یم هاي 

ه و فراگیر است که در برگیرنده اسطورها و تاریخ ایران از آغاز تا حمله اعراب به ایران در  اي گستردنامهشاهنامه رزم

به  بخشد.  یها م ، لطافت و سر زندگی خاصّی به آنو ادبی  ر هنري احضور زن در آث.  ي هفتم هجري قمري استسده

تحّقق    . ب، عشق، غیرت و ... همراه باشداگر این حضور با خصوصیّات بارز و مهّم زن یعنی: زیبایی، ساقی، مطر   که   ویژه

زیرا    .، از دیگر انواع ادبی از جمله عرفانی و غنایی هم چشمگیرتر استگیردیاین امر که در ادبیّات حماسی صورت م

  آورند یبه تنهایی فضاي سیاه و مسمومی را پدید م   هاینمرد، جنگ، مرگ، خون، خشم و ... جزء ذاتی حماسه بوده و ا

که با    رسدیاینجاست که در این میانه، زن به فریاد شاعر، خواننده و زندگی م  .در آن نفس کشید  توانینمکه هرگز  

آورد. در شاهنامه فردوسی حدود پنجاه  یلطافت و شادابی و حضور خود تعالی عجیب و دلخواه در طول داستان پدید م 

فرمانروایی   این سرزمین  بر  که  بانو  از جمله سه  است.  اندکردهپادشاه  تاریخی  آن  مایه  درون  و  یاد شده  زنانی که  ، 

در ایران در طول دوره اسالمی شاهد توجه    .ترندفردوسی به توصیف آن پرداخته، نسبت به زنان عصر خود شاخص

ي مصوّر  هانسخهه عنوان یك اثر ارزشمند ادبی هستیم. در این میان، شاهنامه بایسنقري یکی از  جدي به شاهنامه ی

و در سال    ره دارد نگا  22  س،ی کتاب ارزشمند و نف   نیاشاهنامه فردوسی است که در مکتب هرات کتابت شده است.  

.  است  شده   ه ی( تهی گورکان  مورتیوه  )فرزند شاهرخ و ن  رزایم  سنقری ( به سفارش شاهزاده بايد ی)خورش  809)  يقمر  833

باشد، به نوعی بیان کننده نگاه  یمي خود هانگارهي تصویري از شخصیّت زن در  هاداستاناین شاهنامه که در بردارنده  

 و دیدگاه فردوسی در باب شخصیّت پردازي زن و صفات زنانه است که در قالب نگارگري به تصویر کشیده شده است. 

ژوهش باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در آمده است با این حال آثاري  خصوص پیشینه پدر

  حائريین الدّجمالاز  «الی از آذرگشسب تا هماي( زنان شاهنامه )پژوهش و نّقاند. »به بررسی زن در شاهنامه پرداخته

در تهران به چاپ رسیده است. در این کتاب فقط به معرفی و شرح حال    پیوند نو ( توسط انتشارات1383)که در سال 

  در   (1371سال )کیا که در    خجسته  از  «وانیهلسخنان سزاوار زنان در شاهنامه پزنان در شاهنامه پرداخته است. »

شاهنامه    چاپ شده است. این کتاب هم فقط به معرفی اجمالی زنان و سرگذشت آنان در فاخته   توسط انتشاراتتهران  

( توسط انتشارات آویشن در بابل به چاپ  1394سال )پرداخته است. » فردوسی، زن و تراژدي« از ناصر حریري که در  

آوري شده است و پژوهش  رسیده است. این کتاب در حقیقت خالصه مقاالت در باب زنان در شاهنامه است که جمع

ی« از سیّده سعیده سنجري که در فصلنامه علمی پژوهشی  جدیدي نیست. مقاله »تحلیل ازدواج در شاهنامه فردوس 

( به چاپ رسیده است. این مقاله فقط به بحث ازدواج پهلوانان شاهنامه اشاره کرده است.  1394زن و فرهنگ، در پائیز )

  با   نظامی   نامه  اسکندر   و   فردوسی   شاهنامه  نامه   اسکندر   در  زنان  شهر  داستان   تطبیقی   مقایسه   زنان   شهر   آرمان»

( به  1385)  یز پائدر   زنان  پژوهش   ي فصلنامهکه در   حسینی   مریم   از  اوتوپیایی«  ي هاداستان  و   یونانی   کهن يهااسطوره
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چاپ رسیده است. این مقاله فقط به نقش قهرمانان اصلی دو اثر نامبرده اشاره دارد. »عشق و اندوه در شخصیّت هاي  

(  1388باشد که توسط الهام رحمانی مفرد )یمزن دو اثر حماسی فارسی و آلمانی شاهنامه فردوسی و سروده نیبلونگن«  

ي مثبت  هاجنبهد تهران مرکزي به چاپ رسیده است. این مقاله هم به  ي خارجی دانشگاه آزاد واحهازباندر فصلنامه  

- و منفی عشق و اندوه در دو اثر ذکر شده پرداخته است. »بازنمایی اجتماعی شاهنامه فردوسی و بررسی هویّت فرهنگی

( توسط  1391سال )  ي زن در فرهنگ و هنر در تابستانمجلّهاجتماعی نهاد خانواده ایرانیان از نگاه ایرانیان« که در  

  هاخانوادهحبیب احمدي، حمیرا بذر افکن و علی عربی به چاپ رسیده است. این مقاله فقط به موضوعاتی از جمله نقش  

در رشد و تعلیم قهرمانان در شاهنامه پرداخته است. اما آنچه که این پژوهش را از سایر مطالعات صورت گرفته جدا  

هاي تصویري از شاهنامه که در  یترواشاهنامه است.  زن    ت یّصفات و شخصتصویري  هاي  یترواسازد، جنبه بررسی  یم

به تصویر کشیده شده است و از آنجا که هیچ یك از نویسندگان    شاهنامه بایسنقري نسخه خطی حماسی عصر تیموري

، لذا این  اندهنشدبه طور دقیق وارد جزئیات و برجسته سازي تصویري صفات و شخصیّت زنان در شاهنامه باسنقري  

اي سعی در واکاوي و بررسی برخی از صفات  آوري اطالعات به شیوه کتابخانهتوصیفی و جمع  - مطالعه با شیوه تحلیلی 

زنان از قبیل: عشق و شیفتگی، زیبایی و دلفریبی، پادشاهی و مملکت داري، ازدواج و همسرداري، عفاف و پوشیدگی،  

صفات نیك یا بد و میزان اثر بخشی    ها نگارهامه بایسنقري دارد. همچنین، این  ي شاهن هانگارهخیانت و بی وفایی را  

ي شاهنامه بایسنقري اندك  هانگارهگذارد. در نهایت، باید اشاره کرد، از آنجا که در  یمزنان را از نظر فردوسی به نمایش  

نها به ویژگی شخصیّتی خاصّی از  تصویري از چهره زنان شاهنامه به تصویر کشیده شده است، لذا، در این پژوهش ت 

 به تصویر درآمده است. « دیدار اردشیر و گلنار« و »زال و رودابهزنان اشاره شده است که در دو نگاره »

 ایرانیادبی  یهامنظومهزن در .شخصیّت پردازی 1

  و عطوفت مورد توجه مهر  زیاد  ،  است یتی که در آن قرار داشته، چنانکه شایسته  عزن در جامعه ایرانی به تناسب موق 

  .اینکه نگاه به زن در قرون گذشته توأم با بد بینی و از روي حقارت بوده است، جاي شکی نیست  . قرار نگرفته است

آن    ياست. آنچه دربارهکه در ادبیّات فارسی تصویري واقعی از زنان داده نشده    بینیمی»وقتی درست دّقت کنیم، م 

چون قلم در دست مردان بوده است، سیماي    باشد که ی، در حقیقت نمایشی از موجودي به نام زن م کنیمیصحبت م 

  ی گوناگون  ي هاایرانی، زنان نقش  يهادر منظومه  (.12  :1388حسینی،  )« نشده استترسیم    پسندیده ی ی او را به گونه ا

و    شودیعالیم اسالمی و نص قرآن کریم، انسان خلیفه خدا بر روي زمین محسوب م اند. بر اساس ترا عهده دار بوده

هیچ واجباتی وجود ندارد که مختص مردان باشد و زنان از آن معاف    ،بنابراین  .ها از هر نژاد و جنسی با هم برابرندانسان

ایرانی    ي هاسیماي زن در منظومه  ،اینبا وجود    است.  بوده  همواره تأکید بر برابري زن مرد   بلکه از نظر دینی،  باشند

به طوري که قضاوت برخی شاعران در    . چندان مقبول و مطلوب نیست و به ویژه تمثیالت شعري، بسیار مبهم است

شاعران با زن را نباید زیر سؤال برد. زیرا شرایط اجتماعی و سیاسی آن    »برخورد منفی   لذا،   ت.توصیف زن سطحی اس

زمان، این موقعیت را براي زن به وجود آورده است و شاعران نیز خود به خود تحت تأثیر شرایط زمان و اجتماع خود  

حاکم آن زمان بوده   ها نبوده است، بلکه تفکّر ها نسبت به زن، احساس و عقیده شخصی آنتفکّر منفی آن  واند  بوده

 .(14 :1376)خاقانی،  است«
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  رسد یبه نظر م . است که نگاه بدبینانه و تحقیر آمیز به زن وجود نداشته باشد ايتاریخ بشري، کمتر برهه ي در حافظه

ت  یحیّت و مس ر یهودیّبر اساس تفکّ  :نگاه کرد. از نگاه دینی  اجتماعی و اساطیري  ،دینی  يهااین مساله را باید از نگاه

عامل هبوط مرد )آدم( از بهشت است و به عنوان یار شیطان معرفی شده است. اما تساوي و برابري خلقت    ا(زن )حوّ

و    تربیت  ،زنان بعد از به دنیا آوردن فرزند:  اجتماعی  دیدگاه داشت. از  نباید از نظر دور را  زن و مرد را از دیدگاه اسالمی  

اند و خواه و ناخواه به خاطر شرایط اقتصادي به مرد  هاي اجتماعی به دور بودهتلیّبه ناچار مدّتی از فعا  ، پرورش کودك

نیز از آنجا    ، اساطیري  . از نگاهشناسی مرد ساالري شکل گیرداند و شرایطی به وجود آمد که از نظر جامعهوابسته بوده

ع زمین نقش زن را در مقابل مرد بر عهده  و مادران )امّهات سفلی( و در واق   آمدند یبه شمار م  پدران )آباءعلوي(» که  

  . ( و این طرز تفکر در جامعه شکل گرفت که زنان باید زیردست و تحت تابعه مردان باشند131: 1374کرین،) داشت«

که در آن مردان بر زنان سلطه دارند و از آنان    ی نظام  یعن ی  ياند که »مرد ساالر باور بوده  ن یاز زنان بر ا  ی شك، بعض  یب

با توجه به رنج و   (.204:  1383است« )آبوت،    ادیشکل سلطه و انق   ترینیاديو بن  نی نخست  نی. اکنندیم  یبهره کش

ي مردساالر از گذشته تا حال، برخی از زنان درصدد آفریدن و به وجود آوردن سرزمینی  هاجامعهمحرومیت زنان در  

، که در آن بدون حکومت مردان و زورگویی آنان، زندگی کنند و خود اداره و سرپرستی آن سرزمین را بر عهده  دانبوده

 گیرند:

شـاهان  نسل  از  است  فرمانده   »زنی 

 

سپاهان   تا  سپــاهش  جوش   شده 

 

 ارمـــن   به   تا  ارّان  اقلـیم  همه

 

گشته  آن  بر  مقرّر   زن  فرمـــان 

 

دارد   زمردان  ســـــترگی   بیشتر 

 

بـــزرگی«  از  خوانند  نوش  با   مهین 

 

 

 (.155: 1394)نظامی،  

و با    اند یدهبکر و بدیع را در وصف زنان آفر  يهاشاعران و نویسندگان ایرانی در حقیقت زیباترین تشبیهات و مضمون

و تبسمش عشق آفرین    بخشد یم  زندگی   اند. از نظر آنان، نگاه به زن جاودان از خود به یادگار گذاشته  ، آثار الهام آزاد

.  لرزاندیو صداي لطیف پرورش، پیك فرشتگان است که تارهاي دل را م  دهدینوازشش درد درون را تسکین م   .است

ایش،  ف تی بخش است و بی وفایی و ج وفایش هس دهد.یو قهرش، خرمن هستی به باد م سوزاندیاشکش چون آتش م 

پس وجود زن هرگز از وجود شاعر و نویسنده جدا نیست و در حقیقت الهام    آورد.یرا از یأس و نومیدي به موج م  دریا

 .گرددیبخش ایشان در شعر یا نثر به درستی روشن م 

 زن از دیدگاه فردوسی.2

متفاوتی دارند. حضور کمرنگ و منفعل آنان همیشه پشت هیاهوي   ي هادر حماسه فردوسی یعنی شاهنامه، زنان نقش

. این زنان در حضور کوتاه خود که گاهی از چند بیت فراتر  شودیها و چکاچك شمشیرها گم مقهرمانان و غریو طبل
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که    دهدیخاصّی به خرج م   ب. فردوسی تعصّگذارندیسزایی در روند حماسه باقی نم ، هیچ تأثیر خاص و به رودینم

که یك زن فرزند را به دنیا بیاورد، آن    کند یپهلوانان اصیلش در خود حماسه به دنیا بیایند و چون طبیعت اقتضاء م

و کودك    گرددیی از داستان محو مو پس از به دنیا آمدن و بالیدن کودك، مادر به کلّ   شودیزن در حماسه مطرح م 

شوند. یزایی فردوسی محسوب م پهلوان  واقع زنان شاهنامه، کارخانه  درکند.  یدر کنار مادر، مقابل پدر حماسه خلق م

با این وجود، فردوسی سعی کرده است در کنار حضور معدود و کم رنگ زنان در شاهنامه خود، از آنان ابر قهرمانی ملی  

 باشند.  یمبسازد که در خور پادشاهان ایران زمین 

مرسوم به سه بخش: اساطیري، پهلوانی و تاریخی تقسیم کنیم، باید گفت  بندي مشهور و یا  اگر شاهنامه را طبق تقسیم

موثّري    يهاتر و داراي نقشزنان دوران پهلوانی مهم  ،طور کلیبه.  دیگر متفاوت است  يحضور زنان شاهنامه، در هر دوره

از نظر فردوسی از جایگاه  به هر حال »زن    د.نترتاریخی و اساطیري هستند. به همین دلیل مشهور  ينسبت به زنان دوره

زن در شاهنامه این است که از آن به عنوان موجودي خردمند،    يشاخص و جلوه  ینترواالیی برخوردار است. بزرگ

انگیز، سخن به میان رفته است و به هیچ موجودي  ي خویش و در مواردي هم فتنهوصاحب رأي، وفادار به ش ، هنرمند

اگر چه ساختار  .  (63:  1380واالي قومی و نژادي خویش است«)اکبري،    ي هاو ارزشت  خوارمایه نیست، بلکه حافظ هویّ 

  ي هانظام مرد ساالري استوار بوده و حتی بسیاري از داستان  يیهاجتماعی ایران کهن از جمله در روزگار فردوسی بر پا

مرد ساالر بوده است که با وجود  ایرانی به شکل    يحاکم بر جامعه  هايیشهقدیمی که به تحریر درآمده، مبتنی بر اند

»فضاي  که  البته ناگفته نماند    این، حضور هر یك از زنان در شاهنامه فردوسی براي هدف خاصی شکل گرفته است.

)حکومت پادشاهی و اشرافی( است. در چنین فضاهایی تعادل و    1فضاي اشرافی و آریستوکراتیك،  داستانی شاهنامه

   (.116: 1385بوده است« )پاك نیاء،  ه تناسب ارزش زن و مرد همواره بیش از سطح اجتماع عام

ت  ـو بررسی ابیات شاهنامه، حاکی از حمای  باشدیزنان قائل م  رايکه احترام خاصّی ب  ي استاگونهر فردوسی بهطرز تفکّ

بر    و گیسوي بلند را هم که  به نحوي که »بلند باالیی را از شئون زن داشته است  باشد،یبه منزلت زنان می  ـفردوس

و شرم سخن گفتن او با شوي    ي دارا باشد. از همه مهمتر این که زن خردمند و هوشیار و با رأرا    افزایدیزیبایی او م 

ردوسی حضور و نقش زنان بسیار در خور نگرش است و  لذا، در شاهنامه ف   (.162:  1383ئري،  حا)  خوب و نرم باشد«

ي کهن سخت وفادار مانده است. زنان نامدار شاهنامه، کنیزان و پرستندگان گوش  هاسنتنماید که فردوسی به  یماین  

د  کوشن یم و در راه رسیدن به هدف  اندپهلوانانبه فرمان و دست به سینه نیستند. این زنان، یاران و همراهان شایسته 

نزدیك به سیصد بار    "زن"یازند. کلمه  یم بندد و به بدترین کارها هم دست  یم را    هاآنو گاهی هم هوس چشم خِرَد  

 (.34: 1365زن با نام و نشان یاد شده است« )دبیر سیاقی،  35در شاهنامه به کار رفته است. در شاهنامه از 

 ی بایسقریهانگارهپردازی و نقش زنان در شاهنامه و انعکاس آن در .شخصیّت3

ل که در آن به صورت صریح و مستقیم به  سود جست. شیوة اوّ  توان یپردازي در داستان از سه شیوه مبراي شخصیت

ر کامل  طوتی بهشخصیّ  يهات و مشخصهو خصوصیّ  شودیها با استفاده از توضیح و تشریح پرداخته م تارائۀ شخصیّ

گرچه این شیوه در معرفی شخصیت داراي وضوح و ایجاز است ولی عنصر مهم دیگر، یعنی عمل در این  شود. یبیان م

 
1 aristocratic 



سازی صفات و شخصیت زن از نگاه فردوسی واکاوی و برجسته 240   

 نژاد خراسانی، رضا فرصتی جویباري، حسین پارسایی هادي عباس 

ت داستانی در  ت از طریق عمل معرفی شده و عمل شخصیّغیرمستقیم، شخصیّ  شیوه. در  شودیشیوه نادیده گرفته م 

ت نیز در کنار عمل او  گفتار، رفتار و یا حتی نام شخصیّ   .شوندیقرار گرفته و مکمل هم م  یشهاکنار تفسیر مشخصه

ت بدون تعبیر و  شخصیّ  هوجود آورده است به ارائ  جریان سیال ذهن را به  يهامین شیوه که رمان. سوّگیردیقرار م

 (. 87: 1380پردازد )میر صادقی،  یتفسیر م 

در  تشخصیّ  هشیو فردوسی«پردازي  »شاهنامه  حماسی  شیوروایات  ارائۀ  یتشخص  ه،  یعنی  است؛  مستقیم  پردازي 

هاي ظاهري و اخالقی اشخاص داستان که به صورت غیر تلویحی و مشخص  یژگیوتوصیف و تشریح  شخصیت از طریق  

توان بیان  یمپردازي زنان شاهنامه نیز این گونه  به صورت ابیات شعري ارائه شده است. از دیدگاه کلّی، در شخصیّت

در برخی   ظاهراًهاي خاص و خصایص منحصر به فردي هستند که یژگیوهاي زنان داراي شخصیّتکرد که هر یك از 

با هم شباهت داشته باشند، ولی  هاخصلتاز   متفاوتند. بنابراین »شخصیّت، بازیگر داستان    عمدتاًي روانی و اخالقی 

کند، وجود  یمگوید و  یم در عمل او و آنچه  است و در اثر روایتی یا نمایشی، فردي است که کیفیّت روانی و اخالقی او،  

(. رودابه، تهینه و... خصایص مشابه زیادي دارند، ولی هرکدام داراي خصوصیات  299:  1376داشته است« )میرصادقی،  

کند. این خصوصیات شخصیتی باعث پیشبرد داستان، پیش  یم را با هم متفاوت    هاآنخاصی نیز هستند که داستان  

 شود. یماستان )تغییر مسیر داستان(، اوج و فرود یافتن داستان و ... آمدن نقاط عطف د

طول نقش یا مـدت زمانی که شخصیت در داستان حضـور    -1نقش زنان را از دو منظر باید مورد بررسی قرار داد:  

است و   از طول نقش  ترمهمعرض نقش یا میزان تأثیرگذاري شخصیّت در طول داستان. عرض نقش همواره  - 2دارند. 

کند. زنانی که در هر دو حماسه حضور دارند، از نظر طول  یماین میزان تأثیرگذاري شخصیّت است که نام او را ماندگار  

توان  ینمو عرض نقش با هم متفاوتند. چه بسا زنانی که طول نقش زیادي ندارند ولی آنقدر در داستان تأثیرگذارند که  

مانند  هاآن فراموش کرد؛  گاه  فداکاري جاي  را هیچ  و  تالش  نهایت  و  از خودگذشتگی  با  که  فریدون،  مادر  فرانك   :

کند. البتّه این نکته را  یم دهد و زمینه شکست ضحّاك و به حکومت رسیدن فرزندش را فراهم  یمفرزندش را نجات  

تناسب داشته  هم باید متذکّر شد که شخصیّت و نقش زنان در حماسه، باید با شخصیّت و نقش پهلوانان آن حماسه  

 شود. یم هاداستانهاي زن و مرد باعث دوگانگی و عدم توازن در  یتشخصباشد. چرا که عدم تناسب بین  

  ین ترکه مهم  شودیم   دهی زنان د  این  ن یبدر    هایی صفات و شخصیّتشاهنامه،  هاي فردوسی در  یدگاهد   ی پس از بررس

  ، یدگیعفاف و پوش  ،داريازدواج و همسر   ،ي دارو مملکت  یپادشاه  ،یبی و دلفر  ییبایز  ،یفتگ ی ها عبارتند از: عشق و شآن

ي  هانگارهي شاهنامه فردوسی به صورت روایت تصویري در ها داستانیی که این حضور ویژه از زنان در وفایو ب انتیخ

از آن، تصاویر زنان در    که در برخی  نگاره دارد  22  يشاهنامه بایسنقرشاهنامه بایسنقري به تصویر کشیده شده است.  

. الگوي تصویر شده از زنان عصر تیموري از دیدگاه هنرمندان آن  اندشدهقالب شخصیّتی مستقل و نقش آفرین نمایان 

باشد. اما آنچه که مسلم  یمزنان از دیدگاه فردوسی    نقش  و  شخصیّت   ي شاهنامه بایسنقري انعکاسی ازهانگارهزمان در  

به واسطه حفظ وقار و مقام شامخ زنان جامعه    هانگارهکه براي زنان از هر طبقه اجتماعی در   است، جایگاه واالیی است

گیري از شکل و رنگ نقش  هاي تصویري و بیان حاالت و بهرهیژگیودر آن لحاظ شده است. هنر نگارگري به سبب  

عصر تیموري جایگاه ارزشمندي  زنان شاهنامه دارد. نگارگري در    شخصیّت  و  سزایی در به نمایش گذاشتن صفات به
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داشته است و در این دوره با حمایت حاکمان هنر دوستی چون بایسنقر میرزا، شاهرخ و امیرعلیشیر نوایی، هنر نگارگري  

ین دوره تاریخی خود را از سر گذراند و نمونه شاخص آن شاهنامه بایسنقري است. باید خاطر نشان کرد که  ترمهم

ي  هانگارههاي فردوسی نشان داده شده است، اما در  یدگاهدنقري، ویژگی شخصیّتی زنان بر طبق  اگرچه در شاهنامه بایس

هاي رایج نگارگران عصر صفوي از زن دارد. لذا، با  یدگاهداین شاهنامه شیوه به تصویر کشیدن زن و پوشش او نشان از  

توان  یم ي، تصویري از زن شاهنامه فردوسی را  فرهنگی و اعتقادي راجع به زنان عصر تیمور  توجه به در نظر گرفتن جو

 یی از زن شاهنامه بایسنقري مشاهده کرد.هانگارهدر 

زال  ي »هانگارهدر ادامه، به برخی از صفاتی که از زن در شاهنامه جلوه گر شده، پرداخته شده است که نمود آن نیز در  

 شود.یم « متعلّق به شاهنامه بایسنقري دیده اردشیر و کنیزك»و  «دیدار اردشیر و گلنار» ، «و رودابه

 .عشق و شیفتگی1.3 

شود که مرکّب  یمدگی و دوستی مفرط و واقعی یکی از عواطفی محسوب  عشق »دوست داشتن افراطی، شیفتگی، دلدا 

(. عشق موضوعی است که از ابتدا با زن پیوندي تنگاتنگ داشته است.  504:  1389است از تمایالت جسمانی« )علوي،  

عذرا، شیرین و...   . لیلی،اندکردهشاعران فارسی زبان و غیر فارسی زبان، پاي زن را از ابتدا با موضوع عشق به شعر باز  

یی از این دست هستند. »با وجود این در انسان عشقی هم هست که ناشی از ماهیّت انسانی اوست و نه فقط  هانمونه 

عالم   با  قیاس  در  بلکه  حیوانی،  عالم  با  قیاس  هم    مالئكدر  مجردیّات  و  مفارقات  )زرّین  یهماواقلیم  اوست«  ي 

، نوعی بیان هنري و عاشقانه حماسی است و زنان شاهنامه در عرصه  (. عشق در شاهنامه فردوسی495:1388کوب،

و رودابه است. »بین   زال  و پاك در شاهنامه، ماجراي  بزرگ  نمونه  بزرگوار و سرافرازند.  عاشقانه  هاداستانعشق،  ي 

داستان عشق    (.30:  1370، داستان دلدادگی رودابه و زال است« )اسالمی ندوشن،ترکاملتر و  یعال شاهنامه، از همه  

ي عاشقانه فردوسی است؛ زیرا حاصل این عشق به دنیا آمدن رستم، قهرمان  ها داستانین  ترمهمزال به رودابه یکی از  

را   و رودابه  زال  قصّه  یمبزرگ شاهنامه است. »داستان  قهرمانان  و  از جهت پرورش شخصیت  از  یمتوان  توان یکی 

 (.79: 1381تی، ي شاهناه دانست« )محبّهاداستانترین يقو

از    اشخواستهاي است که براي رسیدن به  رودابه دختر مهراب کابلی، همسر زال و مادر رستم است. او عاشق پیشه 

اي است که براي رسیدن به زال  یرگذار او در شاهنامه، یکی کارهاي عاشقانهتأثهیچ کاري فروگذار نیست. نقش مهم و  

دییم شد،  اشاره  که  گونه  همان  و  اینکند  را  خود  عاشقی  وصف  رودابه  است.  رستم  آوردن  دنیا  به  به  گري  گونه 

 گوید: یمپرسندگانش 

 از او بــــرشـده مــوج تا آسمــان  »که من عاشقم همچو بـحر دمـان

دلـم روشــن  اسـت  سام  پور  از   پر 

 

نگسلم...«   زو  اندیشه  اندر  خواب   به 

 

 (1/66: 1374)فردوسی،  
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 سراید: یم فردوسی در جایی دیگر به معرّفی رودابه چنین 

بهار باغ  همچو   »بیاراسته 

 

  

نگار«  و  رنگ  و  موي  پر   سراپاي 

 

 

 ( 2/66: 1374)همان، 

سازد  یمي حماسی است و نبردهاي قهرمانان ایران باستان را مصّور  هاداستانیا مربوط به    اکثراًي نگارگري  هاصحنه»

  از  یکی   عنوان  به  (. بنابراین، عشق116:  1395ي اخالقی و عاشقانه سر و کار دارد« )بلخاري قهی،  ها داستانو یا با  

ترکیب نگاره  .است کرده  نزدیك  هم به معنا و صورت در را ایرانی نگارگران از زیادي آثار ایران، نگارگري اصلی مفاهیم

 (.1تصویر باشد )یمزال و رودابه چنان به تصویر کشیده شده است که به خوبی بیانگر این صفت 

 

 

 رودابه )شاهنامه باسنقري(. دوره تیموري.   و  زال  نگاره:  1تصویر  
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جذابیت این نگاره تصویرگري روایتی از عشق و شیفتگی است. این نکته حائز اهمیّت است که نگارگر به ایده اصلی  

داستان زال و رودابه فردوسی پایبند است و نه تنها فقط عشق و شیفتگی رودابه و زال را به نمایش گذاشته است بلکه  

اجزاء دیگر داستان توجه نشان داده است. شیوه کار در نگارگري  در این نگاره به هنر نمایی و تصویرپردازي عناصر و  

اند. لذا، در این نگاره  دادهیم فضایی را در صفحه به نگارگري اختصاص    اند،نوشتهیم به این صورت بوده که ابتدا متن را  

نقش پردازي عشق  شود و نگارگر سعی داشته است با ایجاد هماهنگی در استفاده از فضاي خالی به  ینم متنی دیده  

 زال و رودابه بپردازد. 

یقاً در  دق دهنده اهمیّت و تاکید به وجود این عشق است که  هاي اصلی در مرکز تصویر نشان گنجاندن نقش شخصیّت

  چند   و   زال  غالم  شدن  میانجی   هاي دیگري که حاکی ازنقطه مرکزي این نگاره گنجانده شده است. وجود شخصیّت

هنگام دیدار زال و رودابه است، اشاره به تاکید نگارگر براي نشان دادن جزئیات این داستان    رودابه در  سوي  از   کنیز 

باشد. همان گونه که  یم کند و به آغوش کشیدن زال و رودابه تاکیدي بر عشق و شیفتگی این شخصیّت شاهنامه  یم

هاي ظاهري او پرداخته  یباییز به توصیف    دوسیفر  نگاه  از   رودابه  شخصیّت  در باال ذکر شد، در ابیاتی در ارتباط با واکاوي

ظاهري شخصیّت زن بسنده    هايیباییز  جنبه  به  شود، در این نگاره فقطیم شده است، اما همان طور که مشاهده  

نشده است، چرا که همان گونه که اشاره شد، نگارگري ایرانی مرتبط با کیفیّت دو بعدي عالم مثال است و نگارگران  

باشند. لذا، دید نگارگر در به تصویر کشیدن رودابه با آنچه که فردوسی در ابیات  یم در پی ساده کردن اشکال و رنگ  

ه را توصیف کرده است، متفاوت است. آن گونه که فردوسی به رودابه را به تصویر کشیده  خود این شخصیّت زن شاهنام

نگار رودابه به تن    و  رنگ   و  موي  پر  است در دید نگارگر ایرانی به نوعی انتزاعی شده است. توصیف فردوسی از سراپاي

متمرکز   نگاره  تصویري  فضاي  بر  بیشتر  نگارگر  و  بسنده شده  و کالهی مخصوص  آن شکوهی که  پوش  است.  شده 

کند، در این نگاره کم رنگ شده است. در عین حال،  یمفردوسی در ابیات آن از شخصیّت همراه با وقار رودابه توصیف 

شود. گویی نگارگر از  یم ي نگاره چون کاشیکاري و جامه زال و نوکران دیده  هابخشاین فضاي پر رنگ و نگار در تمام  

 شخصیّت زن از دید فردوسی فاصله گرفته است.  آن نگاه پر رنگ جلوه دادن

  رساندنش   براي  اردشیر  کردن  یاري  در  گلنار؛ یکی دیگر زنان شاهنامه  نقش   واقع   در داستان عاشقانه دیگر فردوسی، در

  شاهنامه   در  گلنار   داستان عاشقانه  . بینیمینم  شاهنامه   در  او  از   اثري  هیچ   آن   از  بعد   است و  شده  تعریف  تخت  و   تاج  به

  کهتر   این  مهر  نگاه،  همین  با  و  افتاد  بابکان  اردشیر  به  چشمش  آنجا  از  و  رفت  کاخ  بام  به  او  روزي  که  شودیم  آغاز  آنجا  از

  و  آویخت   کاخ  از   کمندي  هنگام،   شب   که   بزند  لگامی   خود،  تیزگام  احساس  بر  که بود  آنچنان  نه   و  گرفت   دل  در  را  نژاده

 : گلنار و  شد جویا را  نشانش و نام او از جوان اردشیر . رفت او  بالین به و  رساند   اردشیر سراي به را خود

 ام بنده  من  که  پاسخ   داد  چنین

 

 امزنده  تو   دیدار  به  زگیتی 

 

 اردوان  شاه   دالراموگنجور

 

 روان  روشن  و  شاد   بود   من  از   که 

 

 ( 7)همان، بخش  
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  روزش  باید   داشت   اعتقاد   و  بود   عاشق او   شده است. اردوان در این ابیات، گلنار از زبان فردوسی بنده و کنیزك معرّفی  

 . باشد کامش  به ایام  تا کند   آغاز وي  دیدن با را

رود  وار، به بالین مرد دلخواه خود میپروایی در ابراز عشق است که تهمینه  ویژگی که در شخصّیت گلنار ممتاز است بی

او اظهار   به  آنجا که  یمو عشق خود را  زنان در شاهنامه،  به مردي مردانه،  یم کند. معموالً  ابراز عشق خود  با  دانند 

دامان   بر  غباري  معصومانهینمشان  یزنانگ کمترین  گستاخی  با  مینشیند،  پیش  پا  برمال اي،  را  خود  عشق  و  نهند 

به مرداسازند.  می ابراز عشق م   هایی یژگیبا و  ي و  او را منیز  و مرد   کندیممتاز  قدر گوهر عشق  )حمیدیان،    داندی، 

  به  دانا   زن  گلنار، آنچه که در شاهنامه از این شخصیت بیان شده این است که این  شخصیّت  مورد  در  (.858:  1383

در نگاره    دستان او قرار گرفت.  در اردوان  يخزانه  دکلی  و   شد  شاه   وزیر  و  مالی  مشاور   کهطوري   ،یافت  را  جایگاهش  مرور

دیدار گلنار و اردشیر مصور شده در شاهنامه بایسنقري، تمایل جهت سر به سمت پایین در تصویر گلنار به نوعی مبین  

این مطلب است که نگارگر سعی داشته است که این خضوع و کنیزك صفتی شخصیّت گلنار از نگاه فردوسی را نشان  

 (.2تصویر دهد)

 

 : دیدار گلنار و اردشیر )شاهنامه بایسنقري( 2تصویر  

ي گوناگون احساسات فردي زنان به قهرمانان و بالعکس، یادآور  هاجلوهبه هر حال در شاهنامه، عشق ورزیدن و نمایش   

انان حماسه پیشکش  عشق به قهرم  معموالًي حماسی،  هامنظومههاي زندگی است. نکته مهم دیگري این که »در  یتواقع

(. 78:  1389دهد« )شمیسا،یمشود، مانند آنچه میان رستم و تهمینه یا بیژن و منیژه در شاهنامه فردوسی روي  یم

اي در جریان روایی  لذا، عشق پاك زنان در شاهنامه فردوسی موجب دلگرمی پهلوانان افتخار آفرین است که به گونه

 ده شده است.صورت مستقیم به تصویر کشیداستان به
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 .زیبایی و دلفریبی2.3

یابیم که زن  یمبا دّقت در توصیفاتی که از زبان فردوسی نسبت به شخصیت پردازي زنان در شاهنامه شده است، در  

زیبا در شاهنامه، زنی است: سپیده روي داراي چشمانی سیاه، ابروانی کمانی، گونه و لبانی سرخ رنگ، قدّي بلند باال،  

در شعر شاعران فارسی گو از زنان زیبارو ارائه شده است.    عموماًیقاً همان تصویري است که  دق و ... این  گیسوانی بلند  

رود، نامداري توصیف از زیبایی دختر او یعنی رودابه  یم به طور مثال وقتی که زال به قصد شکار نزد مهراب کابلی  

 شود:یم ي زیبایی او یفتهشآورد، که زال ندیده، یم سخن به میان 

اسـت » دختر  یکـی  او  پــردة   پس 

 

است  نیــکوتر  خورشید  ز  رویش   که 

 

ابـرو ســان  دو   طراز  کمــان  به 

 

 نار  مشــك   از   پوشیــده  تو  برو 

 

اوســت  روي  همـه  بینــی  ماه   اگر 

 

 » اوست  موي  همه  بویی  مشك   اگر 

 

 (1/159: 1374)فردوسی،  

یی نظیر: ماه، نگار، خورشید،  هاواژهو اساساً    اند شدهنکته دیگر این که زنان شاهنامه، همگی به یك شکل زیبا معرفی  

بهار دل افروز، ماه روي، سرو سیمین بر، پري روي، آزاده سرو، بت، پري چهره، بهشتی پر از خواسته و ... در شاهنامه  

تالش کرده است که زیبایی زن با اوصاف قهرمان داستان و یا خود داستان    زیاد به کار رفته است. فردوسی در شاهنامه 

الي داستان و یا پیشکش شدن زن به قهرمان داستان، با زیبایی همراه  همخوانی داشته باشد. بدون شك اگر در البه

ي  ها داستاني  هاتقسمبود، پختگی و زیبایی حماسه به نظر اینقدر جلب توجّه نبود. پس اغلب یا تقریباً همه  ینم

ین نمونه  ترکاملشود. »توصیف زیبایی رودابه  یم کند، در نگاه اوّل زیبایی او مطرح  یمشاهنامه، آنجا که زن ایفاي نقش  

(. زیبایی در نظر بعضی از شاعران آنقدر اهمیّت داشت که  205:  1371زیبایی زنانه است در شاهنامه پهلوانی« )کیا،  

در مجموعه خسرو وشیرین اعتقاد داشت، که اگر این زیبایی بی نظیر شیرین نبود، شرح عشق   شاعران از جمله نظامی

تواند براي خود هویّتی جدا از پیکرش داشته باشد. شیرین  ینم او  »وي با خسرو، از شور و هیجان خالی بود. به هر حال  

آنقدر زیبا که در اوّلین برخورد در چشم    نیز است.  هاآنخواهد سر آمد زنان عصر خود باشد، ناچار زیباترین  یم که  

 .  (89: 1383نمایاند« )حسین زاده، یم خسرو، پري 

بود، تمام نشاط و هیجان این  یمي نه چندان زیبا  چهرهرسد که اگر شیرین یك دختر معمولی و گمنام با  یمبه نظر  

سته کرده در مرحله اول زیبایی او بوده شد. پس چیزي که این قهرمان را برجیممنظومه، کم رنگ و یا شاید بی رنگ 

کشد که بر خالف دیگر زنان، از بسیاري  یمي را به تصویر  اآزادهنظامی با توجّه به شرایط عصر خودش، زن  »است. زیرا  

محدودکننده است که شکوه زنانگی را لزوماً    مرزهایی   ولی باز هم در نهایت محصور،  ي جامعه رهاست،بندهااز قید و  

(. نکته دیگري که باید یادآور شویم این است که اگر در  127: 1386بیند« )تبریزي، یم یی جسمانی او متجلّی در زیبا

ي او  دلباختهي خسرو و شیرین، توصیفات زیبایی شیرین را حذف کنیم، آیا خسرو همواره در طول داستان  منظومه
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ین مثل قدرت و فرمانروایی او شاید تأثیري در  شد؟ بی شك جواب منفی است. چرا که دیگر صفات برجسته و شیریم

ي نظامی، در زیبایی بی نظیر و به حسن  منظومهي خسرو نداشت. »به هرحال شیرین یکی از شخصیت مهم  یهروح

 (. 175: 1388کمال معروف بود«)یوسفی، 

حامیان    شناسی   باییرفتن سطح زی  در سطوح مختلف جامعه و باال   از سدة نهم و دهم هجري، با گسترش حامیان هنري 

هنرمندان   مختلف حامیان این اجازه را به  ه نگارگري ظاهر شد. سلیق ه و هنرمندان، مضامین جدید و مختلفی در عرص

: 1391)حسن وند و آخوندي،  خود بپردازند  هايییبه کشف تواناو  قراردادي گذشته دست بکشند   يها داد تا از سنّت

موجب پدیدار شدن ترکیبی از دید خاصّ    هانگارههاي  یتشخصشناسی در  اییاین تغییر دیدگاه نسبت به زیب  .(16

 شناسی شد.نگارگران و نّقاشان به موضوع زیبایی

یی  هاجلوه« و »اردشیر و کنیزك« در شاهنامه بایسنقري،  دیدار اردشیر و گلنار نگاره »و    «زال و رودابه» نگاره  در تحلیل  

  ن یا  يهانگارهی  انیب  هايیژگیوشود.  یماز این زیبایی زنانه بیان شده که ویژگی خاصّ نگارگري مکتب هرات محسوب  

  شکله  بودن کنار  و مشخص  ونیاز لحاظ وضوح و نوع کمپوزس  رنگ،  صرف نظر از درخشش»شاهنامه چنان است که  

سعی شده است   هانگاره(. در این 78: 1384)گري،  «است  آورشگفت يویراکسپرسیغو   ی ها، با وجود حالت خشکآدم

، صفت خاصّ زیبایی زنانه که جزئی از شخصیت زنان شاهنامه فردوسی  هانگارهدر کل    هارنگ که با به کارگیري تنوّع  

شود، در کل تصویر نگاره به کار گرفته شود. »از نظر رنگ آمیزي و تناسبات، اجزاي گوناگون تصویر در  یم محسوب  

فوقنها تکامل  معرف  )آن(  آمیزي  رنگ  و  است  شده  رقم  زیبایی  و  استحکام  است«  یت  ادوار  این  در  فن  این  العاده 

  نگار،   پرنقش و  هايیکاش کرها، یها با جامگان فاخر پ صحنه  ین ییتز(. در این دو نگاره، »ظرافت  100:  1375)تجویدي،  

ي  هاآن روزگار است. جنبه  ی واقع  يظاهراً الگو  ها ینهمۀ ا  يمبنا   مجلل بارز شده است و  يهارنگارنگ، و ظرف  يهافرش

که قالب خشك    نیاند، گو اقرار گرفته  د یتأک  مورد  د یجد  ی حالت آراستگ  نیمطابق با ا  ز ین  يدربار   ی زندگ   ی اجتماع 

 (. 261: 1379« )اتینگهاوزن، دارد یفات یتشر

خلق   براي  هنرمندان  نشهاچهرهتالش  عالقه  فرد،  به  منحصر  در  ي  گرایی  واقع  به  دادن  برخی    هاچهرهان  در 

آخوندي،  هانگاره و  وند  ترسیم  31:  1391)حسن  نگارگران    هاآنپردازي در  یی متفاوت و شخصیتهاچهره(،  توسط 

ي باریك  هادماغي کوچك و  هادهانیر از مکتب شیراز، »تأثنیز به    هاچهره(،  32مجموعه شاهنامه بایسنقري )همان،  

با چشمانی کشیده که بیشتر    ها چهره(. ترکیب  224:  1387لی که سرها بیضوي و کشیده هستند« )آژند،  دارند، در حا

طور کلی، در این نسخه از شاهنامه،  هاي بارز نگارگري مکتب هرات است. بهیژگیوي مغولی شباهت دارند، از  هاچهرهبه  

به فرد پیشرفت چشمگیري صورت گرفته« )پوپ،  ي منحصر هاچهرههاي انسانی و تالش در اجراي یکرهپ»در طراحی  

1378 :72 .) 

این است که ترسیم و چهره پردازي    »زال و رودابه« و نگاره »دیدار اردشیر و گلنار« پردازي  اما نکته قابل توجّه در چهره

هاي  یژگیوزنان این دو نگاره با توصیف زیبایی ظاهري در نگاه فردوسی متفاوت است و نگارگران مکتب هرات با توجه به  

. برخالف توصیف فردوسی از زنانی چون رودابه و  اندداشتهها  یباییز بصري رایج در آن زمان سعی در نشان دادن این  

اتی چون؛: سپیده روي، داراي چشمانی سیاه، ابروانی کمانی، گونه و لبانی سرخ رنگ، قدّي بلند باال، گیسوانی  گلنار با صف 
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(، به صورت  1)تصویر  »زال و رودابه«  شود. چهره رودابه در نگاره  یم بلند و ...، در این دو نگاره چنین صفاتی کمتر دیده  

و موهایی که زیر سرپوهاي زنان به صورت چند الیه پنهان گشته    سري بیضوي با شمانی کشیده و بینی و لبان کوچك

پردازي شباهت فراوانی به چهره گلنار دارد. شاید بتوان فاصله  شود این چهرهیم طور که دیده ترسیم شده است. همان

ربار بایسنقر  هاي غالب د یاستس پردازي زنان از نگاه فردوسی را در نتیجه گرفتن نگارگران مکتب هرات را از شخصیت

رساندند که   ی گاه یرا به جا  یاجتماع  ت یو امن  يخصوصاً شاهرخ، اوضاع اقتصاد  ن، یشیدر واقع شاهان پ میرزا دانست. » 

  ییو شکوفا  ي ریگشکل  توانیم   پرداخت.  یخ یمکتب تار  كی از    ت یبستر مناسب به حما  نیا  در   اهل فضل و هنر  سنقر یبا

 (.25: 1387)آژند، قمري( نسبت داد« - هجري 850-807)  یسنقربا مکتب هرات را به دوران شاهرخ و

 . پادشاهی و مملکت داری3.3

نقش پادشاهی در شاهنامه بیشتر نقش مردانه محسوب شده است. امّا در شاهنامه به چند مورد برمی خوریم که این  

پادشاهی عادل و دادگر بودند. از جمله: تقرو    اندداشتهنقش را زنان هم   پور  –ملکه هند  -قیدافه - ي چهر زادهما  یباً 

پادشاهی سیاستمدار و توانمند    « او پردازیم »هماي چهر زادیم   به معرفی اجمالی هر یك از آنان   که   آزر مدخت.-انداخت

 است وازجمله زنانی است که خوي پسند و ناپسندش در هم سرشته است:

بهرأ»به   و  گذشت   داد  ي  در  پدر   از 

 

گشت«   آبـــاد  دادش  از  گیــتی   همه 

 

 (3/733: 1374)فردوسی،  

 شود: یم آب است که سرانجام هم پشیمان  تنها کار ناشایست او رها کردن فرزندش داراب در  

نشناختم  و  داد  پسر  یــزدان   »که 

 

انداخــــتم«  انـــدر  فــرات  آب   بـه 

 

 (3/781: 1374)همان،  

اندیشی و مملکت داري و ایستادگی او در برابر اسکندر مثال زدنی    دور   زن اندلس است که خردمندي،   « پادشاه »قیدافه

 است:

شهــــریار  انــدلس  در  بود   »زنی 

 

شمار«  بـــی  لشــکري  وبا   خردمــند 

 

 (3/817: 1374)همان،  

  پادشاهی با احساس و عادل است که بزرگان پس از مردن شوهر او طلخند و گو است.  « مادرملکه هند» یگردپادشاه   

 کنند:یمي را به پادشاهی انتخاب و اوّل و دّوم،

شهریار  » بود  زن  این  که  به   همان 

 

یادگـــار«  مهتران  زیــن  مــانـد  او   که 
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 (1343/ 3: 1374)همان، 

 زن دیگري است که مدّت پادشاهی او کم بوده واز خود نام نیك بر جاي گذاشت:   « پادشاه»پور انداخت 

من  که  پوران  دخت  پس  گفت   »چنین 

 

انجـــــــمــن   پراکــــندن   نخواهـــم 

 

زگنـــج باشد  درویــــش  راکه   کسی 

 

رنـــــج«   به  نماند  تا  کنـــم   توانــــگر 

 

 

 ( 1341/  1374:4)فردوسی، 

 پادشاهی او هم کم بود:  مدّت که به عدل وداد معروف است.  « استپادشاه زن در شاهنامه »آزر مدختدیگر 

 »همه کــــــــار بر داد و آیین کنــــــــم 

 

ــیم«   ــــ  کزین پس همه خـشت بالین کنــ

 

 ( 1342/  4: 1374)همان، 

ده شده است. »شخصیّت گلنار در  در نگاره »دیدار اردشیر با گلنار«، مفهومی از قدرت نهفته گلنار در سیاست گنجان

شود اما با فراستی که  خواه و زیرك. او همواره با عنوان کنیزك خطاب میباك، ترقیي زنی است بیشاهنامه، نمونه

دار، بلکه مشاور و  بینیم به مقامی در خور، نزد اردوان پنجم دست یافته و نه تنها خزانهرا در داستان میاي از آن نمونه

ا نگاه،  وزیر  با یك  او دارد و همین هوشیاري اوست که  از هوش و کاردانی  این نشان  نامدار نیز هست و  ین پادشاه 

کند. تا پایان داستان، چنان که دیدیم گلنار از پشتیبانی اردشیر، براي  یم هاي بزرگی را در کهتري نژاده کشف  نشانه

ي  گشودن درِ گنج و از طرفی با اطمینان بخشی به نژادهکند و اوست که با  ینمرسیدن به جایگاهی درخور فروگذار  

هاي شاهی را در او  گونه که این زن زیرك، نشانهکند و اردشیر هم آنجوان، راه را براي رسیدن به پادشاهی او باز می

اما از آنجاکه  نهد  ي ساسانی را بنیان میشود و سلسلهیم یافته با توانایی و شایستگی تمام، بر تمام پادشاهان پیروز  

باك با  یابیم و رسالت این زن متهور و بیینم ي شاهان و سرگذشت ایشان است از گلنار دیگر نشانی  شاهنامه، نامه

پایان می پادشاهی  به  اردشیر در رسیدن  نگاه   (.860:  1383پذیرد« )حمیدیان،  یاري رساندن  زنان شاهنامه در  لذا 

به است  ممکن  مستقیم  فردوسی  دار   یپادشاه طور  مملکت  زمینهو  اما  نگیرند  دست  به  را  رسیدن  ي  قدرت  به  ساز 

پادشاهی دیگر باشند. همچون گلنار که بعد از دیدار با اردشیر و به دام عشق او افتادن، با وي همکاري کرد که اردوان  

شود  یمفراوان دیده    را از تخت به پایین بکشد. این نمونه از کیاست و سیاست زنانه در شخصیّت پردازي زنان شاهنامه

 (.2که در نگاره »دیدار اردشیر با گلنار« به این داستان اشاره شده است )تصویر 

 .ازدواج و همسرداری 4.3

، که براساس آن  اندشمردههماهنگی اخالق در زناشویی امري مهّم است. چرا که آن را شرطی مستحسن در ازدواج  

، اختالف  هاانسانتا اختالف و تضاد پیش نیاید. »در امتداد تاریخ میان    جفت یعنی زن ومرد که هم کفو و هم خو باشند 
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هایی شکل گرفته است، ولی از نظر اسالم و منطق علمی که تجربه  يبندفراوانی در ارزیابی زن و مرد روي داده و دسته  

دهد، این نتیجه براي ما بدیهی است که هر دو جنس انسان، همان موجودند که در بیان او ادبی  یمخارجی نشان  

نند با  نهایت سعادت و شقاوت نوسان دارد و از نظر حقوق اسالم، هر یك از دو جنس براي خود وظایفی دارند که بتوا

انجام آن وظایف در تشکیل خانواده و جلوگیري از متالشی شدن آن که اساس اجتماع است، سهم مشترك داشته  

(. توافق اخالقی در زناشویی امري مهّم است. مرد و زن دو صنف از انسان هستند که مانند  5: 1369باشند« )مطهّري، 

به همین جهت است که از نظر ارزش انسانی، هیچ یك از    دو قطب مثبت و منفی در تکاپوي زندگی هماهنگی دارند.

برند و  یم این دو بر دیگري برتري نخواهد داشت. مولوي اعتقاد دارد آسمان و زمین هم مانند زن و شوهر از هم لذّت  

حاصل  گوید تالش هر یك از این دو، بدون دیگري بییم اگر این گونه نیست، چرا زمین در آغوش آسمان است؟ او  

 گردد:یم ي حیات و شریان هستی ادامهبا یکدیگر است که موجب  هاآنست و این جفت بودن و کشش ا

د و ارغــــــوان؟ » بروـی ل   بی زمین کی ـگ

 

ــان؟  پس چه زاید زآب و تاب  ـــــ  آســمـــ

 

 

ــل در مرد  میـــــ اد   زن  و  اـن  ز آن نـــــــه

 

ــا  تا  ــاد  زین  جهان باید  بقــــ ــــــ  اتّحــــ

 

ــب ــدر  با روز  چنین  شــــ ـــــ  اغتناق  انـــ

 

ــلف  ــا  صورت،  در مختــ ــاق « امّــ ــــ  اتّفــ

 

 (519: 1374)مولوي،  

برون همسري« است. چون دالوران و شاهزادگان  »بیرون طایفه ایی یا به تعبیري    هاازدواجدر شاهنامه فردوسی بیشتر  

ي زیادي وجود دارد که زال بر ازدواج برون همسري در شاهنامه  هانمونهکنند.  یم یباً با زن غیر ایرانی، ازدواج  تقرایرانی  

هایی از جمله مخالفت  یبنش، داستان شیفتگی رودابه و ذال است که سرانجام با فراز و  ترکاملو    تردلکشاست، از همه  

 گیرد: یمسر  منوچهر شاه این ازدواج

 پیـــــش  مهراب  رفــــــــــت تا  بفرمود»

 

 کیــــــــش ببستند عهــــــــدي بر آیین و   

 

ــت ـــــ  بنشـاندند  دو شـاده به یك تخـــ

 

 برافشاندند«  زبــــرجــــــــد و عقیــــــــق 

 

 

 (1/210: 1374)فردوسی،  

 ازدواج رستم با تهمینه، دختر شاه سمنگان، شاهد دیگري بر ازدواج برون همسري است: 

ه    چنین داد» ـک ــــــــخ  اسـ هتهمـپ  ام یـن

 

دو    ــه  ب غـم  از  کــه  گـویـی   ام یـمــهنـ تـو 
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 سمــــــــنگان منم شاه   یکــــــــی دخت

 

ــگان منم«   ـــ ـــ ــر و پلنـ ـــ ــك هژبـ  پزشـ

 

 ( 2/363: 1374)همان،  

 پیوند منیژه دختر افراسیاب با بیژن پهلوان ایرانی تبار هم حکایت از ازدواج برون همسري است: 

تــان» ــد  ـب عـبــت  چـون  دی نــدهــار   ـل  ـق

 

 بی آراسته همچو خـــــــــــــــرّم بهار« 

 

 (3/829: 1374)همان،  

اثر    بر  قیصر روم و مادر اسفندیار است. کتایون  با کتایون دختر  ازدواج برون همسري، پیوند گشتاسب  نمونه دیگر 

کند. امّا پدرش مخالف ازدواج او با  یمکند و گشتاسب را به همسري انتخاب  یمبیند با پدرش مشورت  یمخوابی که  

 شود که وي را به عقد گشتاسب درآورد:یم غیر رومی است. سرانجام با اصرار کتایون، پدرش راضی 

 نام   به  کتایون   مهمتر   بود   یکی »

 

کام   شاد  و  دل  روشن  و   خردمنـد 

 

ه خواب  ــب ـب د ـیك شـ ان دـی ایون چـن  کـت

 

 که روشن شــــــــدي کشور از آفــــتاب « 

 

 (4/1140: 1374)همان،  

ازدواج    -( دختر قیصر روم) ي دیگر ازدواج برون همسري در شاهنامه زیاد است. ازدواج خسرو پرویز با مریم  هانمونه 

ازدواج    - ازدواج خسرو با شیرین ارمنی    – ازدواج سیاوش با فرنگیس )دختر افراسیاب(  -داراب با ناهید )دختر فیلقوس( 

باید یاد آور شویم در    البتّه  ودابه )دختر شاه هاماوران( و ....ازدواج کاووس با س  – بهرام گور با سپینود )دختر شاه هند(  

هم رواج داشته است، که ازدواج با نزدیکان با محارم بوده است. از جمله: ازدواج بهمن    «درون همسري» ازدواج    شاهنامه 

ت که سرانجام  است. تنها کار ناپسند هماي، رها کردن فرزندش داراب اس  با دخترش هماي که داراب فرزند این دو 

 شود: یمپشیمان 

همـــاي» نامــش  بود  دخترش   یکی 

                                        

رأي   پاك  و  دانــــش  با  و   هنرمند 

 

 زاد   چهـــر  ورا  خواندندي  همــی

 

بــه  گیتی  بود  ز  او  «   دیدار   شــاد 

 

 (5/1365: 1374فردوسی، )

 دختر دارا، از نمونه دیگر ازدواج درون همسري است:ازدواج اسکندر با روشنك 
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شماست » پیش  به  اکنون  یکسر   جهان 

                                       

 گـواست    فـــراوان  دارا  بــــراندرز 

 

و  که داد  من  به  را  روشنك   گفـــت  او 

 

او  تـــو  که  در  بــباید   نهـــفت«   را 

 

 (5/1409: 1374)همان،

توان به ازدواج بهرام گور با دختر آسیابان و یا ازدواج  یم ازدواج همزمان با چند خواهر هم در شاهنامه وجود دارد که  

بهرام گور با سه دختران برزین دهقان و همچنین ازدواج ضحّاك و سپس فریدون با دو دختران یا خواهران جمشید  

  « ي»برون همسر  يریبه تعب  ای اي  فهیطا  رونیازدواج بال و رودابه« این  )شهرناز و ارنواز( اشاره کرد. در نگاره »دیدار ز

زابل را به او    ی زال پس از آنکه پدرش پادشاه(. در داستان شاهنامه فردوسی،  1تصویر  )  است  به تصویر کشیده شده 

با مهراب   یی . پس از آشنارسدیتا به کابل م رودیم رونیتابعه از زابل ب يبه شهرها و کشورها یسرکش  يبرا سپاردیم

. از  شودمی  مهراب   دخترو دلباخته    فته ی شگفت ش  ییادهاك )ضحاك( بوده به گونه  يآژ   رگان یکه پادشاه کابل و از نب

  گفت، یسخن م  ندختی که با س  ی زال از زبان پدرش، هنگام   يها یژگیاو و  دن یشن   هم رودابه دخت مهراب با   سوآن  

  دار ید  يدرآمدها  ش یرودابه پ  ياز سو  زیشدن غالم زال و چند کن   ی انجی. پس از آن با م شودمی  زال  اختهو دل ب  فته یش

  وند یپ  نیزال و بخت بلند ا يهايریگیو پ  يبا پافشار  انجامسر وندیپ  نی. با وجود مخالفت دربار با ادیدو فراهم گرد نیا

فضاي تصویري این نگاره با به تصویر    .ردیگیسر م  وندیپ   نیا  دهند، یشناسان خبر آن را به منوچهر شاه مکه ستاره

کننده این مطب است که روایت داستان در مملکت  طور تلویحی بیانکشیدن عناصر معماري متفاوت با تصاویر دیگر، به

ي  هاجرهپندیگري رخ داده است و رودابه متعلق به سرزمینی دیگر است. کاربرد شیوه خاصی در کشیدن طرح قاب  

 باشد.یمطرفین شخصیت رودابه و زال، همچنین، طراحی خاص دیوار چینی گویاي این مطلب 

 .عفاف و پوشیدگی5.3

توانند آنان را ببیند. امّا زمانی که شوهر  ینمبرند کسی اغیار  یم در شاهنامه، دختران تا زمانی در خانه پدري به سر   

 شوند. به قول نظامی: یم کنند، از پرده خارج یم

غیرت درد   بـــري،  »اگر   بـــاش   با 

 

گر  غیرتی  و  «   نامـــرد  بی   بـــاش 
 

 (1394:238)نظامی،  

، از راه شنیدن آغاز  هاآني  هاعشقشوند و بیشتر  ینمنشینی است که آنان در برابر اغیار ظاهر  به خاطر همین پرده 

شود. نظیر زال از راه شنیدن زیبایی رودابه، کی کاووس از راه شنیدن زیبایی سودابه، بیژن از راه شنیدن زیبایی  یم

 منیژه و ... مانند: 

منم» سمنگان  شاه  دخت   یکـــی 

 

و  پشـــت  ز   منم   پلنگان   هژبــر 
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کس  پرده  مرا  نــدیده  بــرون 

                                      

  » مرا  شنـــیده  آوا  کس  هـــرگز   نه 

 

 ( 2/363: 1374فردوسی، )

 و یا:

دخت   منیژه»  افراسیاب   منـــم 

 

«   تنــم  نــدیده  برهنـــه   آفتاب 

 

 ( 3/865: 1374)همان،  

طور که می دانیم در شاهنامه، پادشاهان و پهلوانان از پوشیده بودن حرم خود اظهار فخر داشتند و از اینکه نام  همان 

شدند. به عنوان مثال:  یم افتد یا کار خالف عرفی از آنان سر زند، بسیار آزرده خاطر و خشمگین    هازباندختران بر سر 

ت و عصبـانی است، از اینکه نام دخترش از پرده بیرون افتاد، آبـروي افراسیاب وقتی از کار دخترش منیژه بسیار ناراح

 پندارد و بسیار خشمگین است: یم خود را ریخته 

دخـــترم » هنر  بــی  این  کز   نبینی 

 

ســــرم   پیران  به  آمــد  رسواي   چه 
 

درم  بـــر  جاودان  تا  ننگ   کـــزین 

 

 » کشـورم  و  لشکر  همــــی   بخندد 

 

 ( 3/839: 1374همان، 

کند از اینکه باعث بی غیرتی یا ننگی بر  یم حتّی قیصر روم وقتی که دخترش کتایون کسی را براي ازدواج انتخاب   

 خاندان او شده، آزرده خاطر و خشمگین است: 

مباد» دختـــر  که  پاسخ  داد   چنــین 

 

عیب  از   که   نژاد   بر  آورد  پـــــرده 

 

 دخــــترم   بـــدو  سپارم   من   اگر

                                                

  » سرم  گـــردد  پست  اندرین  ننگ   به 

 

 (4/1141: 1374فردوسی، )

و هیچ نامحرمی حقّ دیدن   اندبودهآید، زنان و دختران داراي عفاف و حجاب یمگونه که از برخی ابیات شاهنامه بر آن

حجاب براي دختران و زنان در شاهنامه به قدري اهمیّت و اعتبار داشته است، که در چند   مسئله  آنها را نداشته است.

ها براي تنبیه و مجازات دختران و با شکنجه در  یبرخشویم که  یمي شاهنامه با این مطلب روبرو  ها بخشقسمت و  

که افراسیاب  کردند. چنان یم را خوار و ذلیل    ها آنه زور از ایشان گرفته و به این شکل،  حین اسارت، حجاب آنها را ب

دهد که حجاب او را بگیرد و وي را به کنار چاهی که بیژن در آن بند  یم براي تنبیه دخترش منیژه، به گرسیوز دستور  

 کند:یم در کنار چاه رها کند و منیزه را سرو پاي گشاده، یم بود، تبعید کند. گرسیوز این کار را 
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کشانش » چاه   برهنــــه  به  تا   ببر 

 

گاه   به  دیدي  آنکه  بین  چــاه  در   که 
 

بماندش  را  منـــیژه  چچاد   ابی 

 

و   دو   برهــنه  «   گشاده  پاي   ســرا 
 

 (3/840: 1374)همان،  

دریده   ها آنکه حتّی حاضر بودند لباس کفن بپوشند، امّا حجاب  اند بودهدختران و زنان شاهنامه داراي غیرت خاصّی  

، شرح حال خود را  اندشدهنشود. به عنوان مثال: وقتی هما و به آفرید )دختران گرشاسب( که در دست ارجاسب اسیر  

ها را با سرو روي و پاي برهنه در میان مردم کوجه و  نالند که آنیم کنند و از این  یم براي برادرشان اسفندیار بازگو  

حجاب در میان  کفن باشد، ولی این چنین بی  شان جامهدهند که  یم . هما و به آفرید ترجیح  اندداشتهبازار به آبکشی وا  

 مردم دیده نشوند:

ــکش » ـــ ــنه سرو پاي و دوش آبـ ـــ  برهـ

 

 پدر شادمان روز و شب خفته خوش 
 

ــر  بر  دوان برهنه ـــ ـــ ــن  سـ ـــ ــمـ ـــ  انجـ

 

کــه  آـن ــد  ـخنــك  وشــ ـنش  ـپ «  را  ـت ـفن   ـک

 

 (1374:4/1258)همان،  

ي فردوسی نشانگر، پوشیده رویی و نگه داشت زنان و  ها سرودهطور کلّی، در عین وصف زیبایی زنان در شاهنامه، »به

داشت  یم را از دید ناآشنایان دور نگه    ها آنانیدنیپوشیی است که در روزگاران پیشین به تن داشته و این  هاپوشتن  

هایی برخوردار  یهسرما(. »زنان دربار شاهان و بزرگان که از  653:  1387افزود« )مجیدي کرائی،  یمو در پاس آبروي آنان  

تن   زنان دیگر مردمان،  هاپوشبودند،  و  ابریشمین  و  زربافت  از  یدنیپوشیشان  بود«  هاپارچههایشان  ایی  پنبه  نخ  ي 

( همان طور که دیده  2و   1« )تصاویر  دیدار اردشیر و گلنار»،  «»زال و رودابه  يهانگاره(. در تصاویر 654:1387،)همان

این  یم پوششود،  و  است.  دگ یعفاف  در  ی مشخص  زنان  تنگارهاین  پوشش  دوران  زنان  پوشاك  همانند  ،  ان یموری ها 

رو  هايیهال   دنیپوش لباس  رنگارنگ  به صورت چند ال  يهاسر پوش  نیو همچن  باشدیم  گریکدی  ي مختلف    ه یزنان 

باشد که بیان کننده اهمیت این صفت در شخصیت زنان شاهنامه و درخور فرهنگ رایج در پوشیدگی زنان عصر یم

 شود. یم تیموري محسوب 

 .خیانت و بی وفایی6.3 

اکثر موارد  هاي متفاوتیتشخصزنان شاهنامه داراي   ها و خصایص نیك و بد در زنان شاهنامه  یژگیوی هستند. در 

ي است که با مقایسه  اگونههاي شاهنامه به  یتشخصهاي فردوسی از  یرسازيتصوها و  یفتوصتنیده است. بنابراین »

ایشان پی برد.« )قبول،  توان به نوع شخصیت روان شناختی  یم هاي شخصیت شناسی در دانش روانشناسی،  یهنظرآنها و  

شدند برخی از زنان  یمي مثبت هستند؛ اما به ندرت دیده  هامنشو    ها خصلتزنان شاهنامه داراي    اکثر   (.66:  1388

شاهنامه داراي خویی بد و زشتی هم دارند. سودابه از جمله زن منفی در شاهنامه است که بدکاري او به هیچ وجه  
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کند که عشقی گناه آلود نسبت به ناپسري خود  یمي و پلیدي سودابه زمانی بروز  بکارنا  تواند از ذهن دور بماند. ینم

خواند  یم پروراند. سیاوش در این زمان خیلی جوان است. سودابه با زمینه چینی او را به شبستان فرا  یم سیاوش در دل  

ي او  ینهسی است، دست رد به  دارد. لیکن سیاوش که جوان مهذب و پارسای یمو عشق خروشان خود را به او ابراز  

یابد، از بین رسوایی و براي اینکه از سیاوش انتقام بگیرد، به قصد تجاوز، او را نزد کیکاوس  ینم زند. سودابه چون کام  می

دهد، اما او از درك آن  یم کند. سیاوش که از پلیدي سودابه آگاه است به کاووس ساده لوح هشدار  یم)پادشاه( متهم  

بین شخصیت روانی این پدر و پسر فاصله زیادي وجود دارد. پیوند با سودابه، کیکاووس را به حقارت و  عاجز است.  

قبول عشق این زن شکستن عهدي است که ناگفته میان پدر و فرزند  »کند. یمکشاند و او را از سیاوش دور یمزبونی 

(. اینجاست که فردوسی درباره  51:  1375ب،  بسته شد و بی وفایی و روي گردان از مردانگی و دانایی است« )مسکو

 سراید: یممکر و حیله سودابه، با عصبانیت این ابیات را 

ـــسر ـشنوي ــــ  »چون این داـستان ـسربــ

 

ــگروي   ـــ ــر بزن نـ ـــ ــرا گـ ـــ ـــ ـــ  به آید تـ

 

ـــــجوي ـــــجز پارسا زن مـ ـــ ـــ  بگیتی بـ

 

 زن بدکنش خواري آرد بـــــــــــــــروي«  

 

 (3/442: 1374)فردوسی،

سودابه در شاهنامه در مقابل زنانی چون رودابه، فرانك، کتایون و به ویژه فرنگیس قرار دارد. او تجسم عشقی جنسی و  

دیده   زایندگی و حیات درآن  از  نشان  آلود است که  و  ینمشهرت  تاریك و ظلمانی  نیمه  در  او زنی است که  شود. 

  نمونه  شود.یم شود و از کاووس دور  یماهریمنی اسطوره و حماسه جاي گرفته و در نهایت به دست رستم به دو نیم  

شود. خوان چهارم زنی بر سر  یم دیگري از زنان خیانتکار و فریبکار شاهنامه، در خوان چهارم رستم و اسفندیار دیده  

 گیرد: یم ه رستم قرار را

ــار » ـــ ــار است رخ را به سان بهـ ـــ ـــ  بیـ

 

ــار   ــــ ــــ ــــ ــــ  وگر چند زیبا نبودش نگــ

 

 بر رستم آمد پــــــر از رنگ و بــــــوي 

 

  ... ك اوي  نزدـی ــســــت  بنشـ د و  ـــی  بپرسـ

 

ــادوي ریمن است ـــ ـــ ـــ  ندانست کو جـ

 

ــت«   یمنســ اهر  ــدر،  ان رنــگ  ــه  ب  نهفتــه 

 

 (2/298: 1374)همان، 

کند، ناگهان زن جادو به چهره  یم شتابد و نام یزدان را بر زبان جاري یموقتی که نیروي ایمان رستم به یاري او 

خوان چهارم هم از هفت خوان اسفندیار زنی   در  کند.یم شود و رستم او را شناخته و میانش را به دو نیم یم دگرگون 

 یابد: یمحضور 
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 اسفنــــــــــــدیار  زن جــــــادو آواز»

 

ــون گل از در بهار ...   ـــ ــو بشنید چـ ـــ  چـ

 

ــروي   بـسان یکی ترك ـشد ــــ ــــ  خو بــ

 

موي«  ــك  مشــ از  رخ  چینی  دیبــاي   چو 

 

 (4/1244: 1374)همان، 

گر اسفندیار در نبرد با این زن جادوگر، نیروي خردي است که مهارکننده شهوات و امیال انسان است که سرانجام،  یاري

 شود.یم زن جادوگربه دست اسفندیار به دو نیم 

باشد. این زن  یموفائی او به همسرش یاد کرده است، گلنار  زن دیگري که فردوسی در روایت شاهنامه از خیانت و بی

کند.  یمشود و با یاري رساندن به اردشیر به همسر خود خیانت  یمعین حال که همسر اردوان است، عاشق اردشیر    در

این توصیف از شخصیت زنان شاهنامه گرچه بسیار اندك است، اما فردوسی کوشیده است که با آشکار ساختن این  

توان تفسیر کرد  یمسرایی دست بزند. البته این گونه    جنبه از شخصیّت گلنار، به نوعی واقع بینی در پردازش و داستان

که در زمان ساسانیان، »دختر در انتخاب همسر آزاد بود و اجباري نداشت مردي را که پدرش براي او در نظر گرفته  

 دهنده این است که زن در انتخاب همسر خود آزاد است.( و این نشان30:  1380بود را به همسري قبول کند« )علوي،  

دو   این  آرمیدن  لحظه  تصویر کشیدن  به  قالب  در  به همسر  وفایی  بی  و  این خیانت  و کنیزك«،  »اردشیر  نگاره  در 

(. عشقی که گلنار نسبت به اردشیر دارد و آزادي او در  2شخصیّت در آغوش یکدیگر نشان داده شده است )تصویر

وفایی کند. نگارگران دربار بایسنقري سعی  انتخاب همسر در فرهنگ ایران باستان سبب شده که به همسر خود بی  

با حفظ شخصیّت این زن شاهنامه به این بی وفایی در به تصویر کشیدن او در بالین اردشیر اشاره کنند.    اندداشته

داشته است، ولی با زیرکی   زن  ت یّصفات و شخص ي برجسته ساز اگرچه که فردوسی با مهارت و چیره دستی سعی در 

ي منفی شخصیّت هاي داستان شاهنامه را نیز نشان دهد. همچنین، نگارگران  هاجنبهی داشته که  سع  ترتمامهر چه  

ي بایسنقري را به تصویر ها نگارهي منفی شخصیّت هاي زن شاهنامه در  هاجنبهعصر تیموري این بیان تصویري از این  

 اند.یدهکش

 گیری نتیجه 

ادبیّات ملل مختلف،   آثار هنري، لطافت    هاي متفاوتی نسبت یدگاهددر  به شخصیّت زنان وجود دارد. حضور زن در 

ي دیرین برخوردارند. زنانی که فردوسی به  اسابقهي حماسی از  هاسرودهبخشد. در ادبیّات ایرانی،  یم   هاآنخاصّی به  

زنند.  یمو در حماسه عشق حرف اوّل را    ترندشاخصدر شاهنامه پرداخته است، نسبت به زنان عصر خود    ها آنتوصیف  

ي گوناگون احساسات فردي زنان به قهرمانان و بالعکس است. توصیفات  هاجلوهالبتّه نگاه فردوسی به عشق نمایش  

است    همین زیبایی و دلفریبی زنان شاهنامه   زیبایی زنان در شاهنامه از رنگ و لعاب بیشتري برخوردار است. چراکه

شوند. در باب پادشاهی اینکه برخی زنان از این نقش خوب بر آمدند و نسبت به  یمو دلداده    که زود عاشق، دلباخته 

. در بحث ازدواج  اندبودهگیري پادشاهی دیگر  ساز شکل دادگر بودند و برخی زمینه   اکثراًداري حساس، بانفوذ و  مملکت

برون همسري است تا درون همسري و زنان بعد از به دنیا آوردن پهلوانان، بالفاصله    هاازدواجسري اینکه بیشتر  و هم
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ها مبرّا است. زیرا  یحرمتآید. در باب عفاف و پوشیدگی اینکه زن از بی  ینم شوند و صحبتی از آنان به میان یم حذف 

پرداختند و حجاب  یمهاي اجتماعی و حکومتی  ش، به فعالیّتکه زنان با وجود داشتن حجاب و حفظ گوهر زنانه خوی

وفایی و خیانت زنان، اینکه فردوسی از سودابه  ي معقول آنها نبوده است. در باب بیهاخواستهو حفظ گوهر زنانه، مانع 

است که  برد که خیانت او مایه ننگ و رسوایی است. نکته دیگر درست  یم همسر کیکاوس و گلنار همسر اردوان نام  

کند و وجود زنان را پائین تر از مردان نشان  یم برخی از ابیات شاهنامه بیانگر زن ستیزي و تیره بختی زنان را منعکس  

ت و  و شخصیّ  طور کلّی دیدگاه فردوسی از شخصیّت زن با نوعی بلند واالیی و بلند مقامی همراه استدهد، اما بهیم

  نندگان یدر نوع نگرش آفر  ی تر حد معمول نشان داده شده است و با تأمّلگ ر جامعه پر رنصفات زنان و نقش آنان د

«  زال و رودابه»نگاره در دو  برد. یپ  گریکدیها از آن ير یرپذیها و تأثفرهنگ   یختگیبه نوع آم توانیم  ،یات حماسادبیّ

و گلنار»  و اردشیر  از    «دیدار  یاد شده  و تحلیل شد، صفات  بررسی  این پژوهش  در  بهکه  با  کارگیري  شخصیّت زن 

بر طبق سنّت نگارگري عصر تیموري نشان داده شده است که با نوعی    ها نگارهپردازي در ترکیب  پردازي و نقشچهره

ي  هاجنبهي مثبت شخصیّتی و چه در  هاجنبهباشد. این منحصر به فرد بودن زنان شاهنامه چه در  یم گرایی همراه  واقع

برداشت ذهنی    ها نگارهبه تصویر کشیده شود. اگر که چه در قسمتی از    هانگارهه در  منفی شخصیّتی، سعی شده ک 

 نگارگر از داستان شاهنامه مصّور شده است. 
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