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  شاهنامه و گُردآفرید
  

 يشعرا انیشود. در م یخوانم و از خواندن آن وقتم خوش م یم یفردوس »ۀشاهنام« است  یمدت
 اریسو حافظ ، انسِ ب يسعد ،يمولو ام،یزبان، خوشبختانه، با اشعار و آثار خ یفارس کیبزرگ کالس

م؛ شده ا مندکمتر بهره  یفردوس میاز آثار حک ان،یم نیدارم و آنها را مکررا در مطالعه گرفته ام. در ا
  وافر ببرم. یِو حکم یماندگار او، حظّ ادب راثیبرآنم تا جبران کنم و از م

 ی، حضور زنانِ دالور و جنگجو و نترس است، زنان»شاهنامه« ياز وجوه قابل تاملِ داستانها یکی
 ریکه به تعب یآورند؛ زنان یکارزار سربرم ۀجنگند و در صحن یمردان م يخود پا به پا يکه در جا

 د،ی، گُردآفر»رستم و سهراب« المثل، در داستان  یشوند. ف یحاضر م »یعموم ۀعرص«در  يامروز
دژ به دست سهراب،  ةفرماند ر،یشدن هج ریو توران، پس از اس رانیدختر گُژدهم است و در مرز ا

  رود: یدژ به نبرد سهراب م دیمحافظت از سپ يبرا
  آگاه شد دختر گژدهم/ که ساالر آن انجمن گشت کم چو
  به جنگ اندرون، نامدار شهیسوار/ هم يبود بر سان گُرد یزن

  دینآور نی/ زمانه ز مادر چندیفرنام او بود گُردآ کجا
....  

  و برداشت خُود از سرش  دیآمد خروشان به تنگ اندرش/ بجنب چو
  او يشد رو دیاو/ درافشان چو خورش يشد ز بند زره مو رها

  او از درِ افسرست يسهراب، کو دخترست/ سر و مو بدانست
  به آوردگاه؟! دیدختر آ نیسپاه/ چن رانیآمدش؛ گفت از ا شگفت

ه واقع شده، ب نیزم رانیبا سهراب، مانع از تصرف قلعه که در مرز ا دیگُردآفر ختنیدرآو تا،ینها
را سرود و چنانکه » شاهنامه« دوم قرن چهارم،  ۀمیدر ن یشود. فردوس یم انشیدست سهراب و سپاه

نگارش  و شیسرا ،يسعد گر،ید يبرد. از سو انیبه پا يقمر يِهجر 400آنرا سال  شینوشته اند، سرا
را  »يمثنو« شیسرا ،يمولو نیبرد،؛ همچن انیبه پا 656و  655 يرا در سالها» گلستان« و » بوستان«

و » بوستان «نکه،یبرد. به رغم ا انیآنرا به پا 672آغاز کرد و در سال  658-657 يسالها یحوال
 نیاند، چن شده، نگاشته و سروده »شاهنامه«  شیسال پس از سرا 270-280 ،»يمثنو« و» گلستان«

در اخالق « باب  اتیاز حکا یتیدر حکا يشود. سعد ینم افتیاز زنان در آنها  یتیو روا ریتصو
  :سدینو یکرده بود، م اریکه در شهر حلب اخت يهمسر ة، دربار»گلستان«در  ،»شانیدرو
ص مرا منغّ شیکردن گرفت و ع ينافرمان بود؛ زبان دراز ،يرو زهیست ،يبرآمد، بدخو یمدت«

  داشتن:
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  عالمست دوزخ او نیمرد نکو/ هم در يبد در سرا زنِ
  »بد، زنهار!/ و قنا ربنا عذاب النّار  نیاز قر نهاریز

 یمردانگ يکه ادعا یدهد کس ی، هشدار م »شانیدر اخالق درو« در باب  گرید یتیدر حکا نیهمچن
 یو مردانگ ستیزند و مرد ن یاست، الف م هینفسِ فروما ریحال اس نیکند و در ع یم يو زورمند

  ندارد و با زن برابر است:
  یچه زن يچه مرد هیبگذار/ عاجزِ نفس فروما يمرد يِو دعو یالف سرپنجگ «

  »یبر دهن یبزن یکه مشت ستیآن ن يکن/ مرد نیریش یدهن د،یاز دست برآ گرت
اما  د،ینما یم یرفتنیامروزه ناموجه و ناپذ ،يدر آثار سعد نیمطالب و مضام نیا دنیچند د هر

 نی) شد و چنanachronism(  یشیزمان پر يدچار خطا دینبا ک،یمتون کالس نیهنگام خواندن ا
 »ینییخودآ«  و »یکرامت انسان« و » حقوق بشر« ما از  یکنون رِیو تصو یمطابق با تلق دیانگاشت که با

 زیحال جالب و تامل برانگ نیزنان پاس داشته شود. در ع نیادیدرآنها سخن رفته باشد و حقوق بن
سروده شده،  »يمثنو«و » گلستان« از  شیقرن پ 2-3که » شاهنامه«مدرن،  شایاست که در دوران پ

  است... دهیکش ریکرده و به تصو تیاز زنان را روا يریتصو نیچن


