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  چكيده
 شـاهنامه  در كه مرداني و زنان از كدام هر. است خاصي هايويژگي داراي گروهي درون پيوند برابر در گروهي برون پيوند

 هـاي آزمـون  بايـد  پيوند اين براي مرد. هستند خود جامعة بر تأثيرگذار و مستقل شخصيتي داراي اندداشته گروهي برون پيوند
 كـدام  هر و كندمي سفر زن سرزمين به گوناگون داليل به ايراني مرد. بگذارد سر پشت جديت و توانمندي با را خرد يا قدرت

 و زن بـين  افـرادي . آوردمـي  وجود به پيوند براي مشكالتي هاخانواده مخالفت. كنندمي دنبال پيوند اين از را اهدافي دو آن از
 سرنوشـت  بيشتر هستند هاپيوند اين نتيجة كه فرزنداني. كنندمي دريافت كارشان برابر در را ايصله و كنندمي گزاري پيغام مرد
  .دهدمي دست از را اشزندگي كه است داماد خود اين گاهي و دارند خود طالع در را مرگ شوم

  طبيعي عنصرهاي آزمون، گروهي، برون پيوند شاهنامه، :كليدي واژگان

  مقدمه
 سـبب  يا و دهدمي جهت شاهنامه اتفاقات از ديگر برخي به كه است مهمي و تأمل قابل موضوع شاهنامه در پيوند

 گروهـي  درون صـورت  به پيوندها برخي. شودمي شاهنامه قهرمانان زندگي جريان دري اتازه اتفاقات آمدن وجود به
 پرداختـه،  آن بـه  مقالـه  ايـن  كـه  بحثـي  امـا . گزيندبرمي خود قوم ميان از را خود همسر شخصي يعني؛ افتدمي اتفاق

 اسـت  مجبـور  گـروه  عضـو  عنوان به فرد آن اساس بر كه راي اقاعده و رسم«. است شاهنامه گروهي برون پيوندهاي
 جـاي  مجبـور ة كلمـ  البتـه . )1374:794اميني،... ا روح( »گويند همسري برون كند انتخاب ديگري گروه از را خود همسر
 شاهنامهي رانيا قهرمانان اينكه اما. است شخص خودة خواست گاهي و نيست كار در اجبار هميشه كه چرا دارد، درنگ
 يكـديگر  بـا  وصـلت  خواهـان  چطـور  و آيـد مـي  وجود به هاآن بين عشق و كنندمي ديدار ايراني غير زنان با چگونه

 از كننـد؛ مـي  برخـورد يي هـا وهيشـ  چـه  بـه  موانـع  اين با هاآن و شودمي ايجاد راهشان سر بر موانعي چه و شوند مي
  .است گرفته قرار بررسي مورد مقاله اين در كه است موضوعاتي
 شـده،  نگاشـته  حماسي هايپيوند يا شاهنامه زنانة دربار كه مقاالتي و هابحث ضمن در موضوعات اين از بخشي

  .است آمده
 البتـه . اندپرداخته موضوع اين به) 1379( »شاهنامه در پيوند پيمان« نام با ايمقاله در كزازي الدينجالل دكتر آقاي
 پيونـد  مهـم  آيين و مايه بن چند«ة مقال از بخشي آيدنلو سجاد دكتر. باشدمي شناسي مردم ديد از بيشتر ايشان بررسي

 .اندداده اختصاص موضوع اين به را مرز برون همسري عنوان با) 1387(» يحماس ادب در
 داسـتان  ابتـدا  مقاله؛ نيا در. است آن يسازنده عناصر و گروهي برون هايپيوند از مستقل تحليلي جستار، اين اما
 و گرفتـه  قرار بررسي مورد است شده نوشته داستان اين پيرامون كه هاييكتاب و شاهنامه در گروهي برون هايپيوند
 مربوط هايكتاب برخي به و گرفته قرار تحليل مورد يك هر و شده مشخص هاداستان بين مشترك عنصرهاي سپس

  .است شده پرداخته ايراني پيوندي هاآيين به

   اياسطوره و باستاني هايپيوند بر مروري
 و هـا افسـانه  و هـا اسطوره در گوناگون هايشيوه به مختلف اقوام ميان در آدمي خلقت ابتداي از زناشوئي و پيوند
 تصـميم  از اطاعـت  يـا  و عشـق،  بـه  رسـيدن  يـا  نسـل،  بقـاي  و حفـظ  بـراي  بشر و بوده مطرح تاريخي هايداستان
  .هست و بوده درگير موضوع اين با ديگر عواملي يا و شهوت و هوسراني براي گاهي و ترانشان بزرگ

                                                            
 ٥٧shakiba.a@com.yahoo   دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه زابل -1
 baharlooamir@gmail.com   دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه زابل -2



 217/      تحليلي بر پيوندهاي برون گروهي شاهنامه

 كـه  عنواني همان به ايراني فرد براي گونه بدين. است ييخداة طريق و رسم پيوند اسالم از پيش ايرانية جامع در«
 كـه  گفـت  بايد عادي مردم مورد در. است واجب و الزمي قداست شود،مي شناخته واجب تكليف اهورامزدا به تقرب

 بتوان آنكه براي يياوستاة دور در. راندمي خود آغوش از را هاعزب زرتشت ينيآ كه زيرا نيست، مجاز امري وبتزع
 مظاهري،( .»نبود ممكن عمومي زندگي وگرنه نهاد بنيان خانوادگي اجاق و گرفت زن بايد چيز هر از قبل شد، شهروند
34:1372( 
 مـا  به شاياني كمك مورد نيا فهم در شاهنامه ما ملي اثر. داراست را خود خاص جذابيت هااسطوره در بحث اين

. كردندمي وصلت ايراني غير زنان با ايراني مردان كه، است اين باشد،يم مقاله نيا در ما توجه مورد آنچه اما كند؛مي
 ويژه و افراد اين العادةخارق كارهاي چون البته. بودند بزرگي پهلوان يا و زاده پادشاه و ايران پادشاه كه بزرگي مردان
 هـاي پيونـد . باشـند  داشـته  نيز ايويژه پيوندهاي كه پذيرفت توانمي بود عادي مردم با متفاوت خصوصياتشان بودن
  .دارد را خود مخصوص جاي شاهنامه حوادث مجموعه در نيز ها آن

 تقسـيم  اجتمـاعي  طبقـه  چهار به جامعه ساساني اردشير زمان در كنيم؛ اشاره زين توجهي قابل مطلب به است الزم
 ها،مذهبي: از بودند عبارت طبقه چهار اين. كردمي وصلت خودشة طبقهم با بايد طبقات اين از كس هر و بود شده

 بايـد  جـوان  و... و چوپانـان  و سـوداگران  و بـازار  اهـل  همـان  يا محنه قلم، اهل ،)نظام پياده و نظام سواره( سربازان
  )47:همان(. بجويد خود حرفة هم و پيشه همة خانواد در را نامزدش

 بـودن  شـاهزاده  از كسـي  نمونـه  عنـوان  بـه  كنـد مـي  پيـروي  قاعده اين از افتدمي اتفاق شاهنامه در كه پيوندهائي
 پادشـاهي  تخـت  بـر  پـدر  جـاي  بـه  ايران در گشتاسب آن از بعد و گزيندبرمي را او كتايون اما نيست آگاه گشتاسب

  . ندينش مي
 ايرانـي  زن كـه  نيفتاده اتفاق اين و اندكرده پيوند بيروني زنان با ايران از مرداني هميشه گروهي برون پيوندهاي در

 فريفتـه  سـبب  سـهراب  عشـق  بينـيم مـي  آفريـد  گرد و سهراب ماجراي در چنانكه. درآيد ايراني غير مرد همسري به
) انيانيران( تركان هرگز ديگومي كرده او به رو دژ، به بردن پناه و سهراب از رهائي از بعد آفريد گرد شود،مي شدنش

  .يافت نخواهند جفت ايرانيان از
 و نرينگـي  بحـث  كه رديگمي قرار توجه مورد كندمي مطرح كزازي دكتر كه باستاني شناسي باور ديد مورد اين در

 است نرينه آسمان. ياثرستان وي پذير كار با مادينگي و است پيوند در اثرگذاري و آيي كار با نرينگي«. است مادينگي
 اسـت،  تيرگي سرزمين توران و روشنائي سرزمين ايران كهيي آنجا از. افتدمي فرو آفرينش مادينگي با. مادينه زمين و

  )197:1379 كزازي،(. »است بارفاجعه پيوندها نتيجه البته و. رديگمي صورت سرزمين اين با بيشتر ايراني مردان پيوند
 بـه  باشـد، مـي  جامعـه  باالي طبقات از شد اشاره كه طور همان ايراني مرد يعني داستان قهرمان و اصلي شخصيت

 جنـگ  ،)طـوس  و گيو رستم،( شكار:  مانند عواملي. شودمي كشور آن مرز يا و بيگانه سرزمين راهي گوناگون داليل
  ).سياوش گشتاسب،( پدر از رنجش و) زال از بابل شاه دعوت( دعوت ،)كاووس سياوش،(

 برخـوردار  بـاالئي  اهميت از كه هااسب كلي طور به يا رخش مانند دارند گوناگوني نقش حيوانات سفرها اين در
 مراحـل  در حتـي  كـه  زال ماجراي در سيمرغ هاآن ترينمهم و )بوده شكار براي هميشه كه( گور گراز، اژدها،. بودند
 كـوه  در زال شـدن  بزرگ. است تأثيرگذار اما پنهان نقشي دار عهده طبيعت. كندمي آفرينينقش نيز زال زندگي بعدي
 كسـاني  يكـديگر  بـه  افـراد  ايـن  رسيدن براي هميشه. گاه جشن يا بوده رود معموالً كه مرز به پهلوانان رسيدن البرز،

 يـا  برنـد مـي  پيغـام  و سـتانند مـي  يـاقوت  و گـوهر  هاآن از يكي از يا و طرف دو از و كنندمي تالش نهفته يا آشكارا
 نـوعي  به را مرد و رانندمي سخن هايشييزيبا و دختر از ايراني مرد نزد هستند مخفي هايدالله كه هاآن و آورند مي
. شـود مـي  پـذيرا  را عشـق  ايـن  زين او و كنندمي ابراز ايراني مرد به را خود عشق آزادانه زنان. برندمي دختر سمت به

 آزمـودن  و كشـمكش  مدتي از بعدي ول كندمي مخالفت دختر پدر مواقع بيشتر و است مخالف )سام( پسر پدر گاهي
 بعدها كه افراسياب پدر مانند نيست، قلبي گاهي رضايت اين چند هر. دهدمي رضايت پيوند به او طالع ديدن و داماد
  .شودمي داماد مرگ به منجر حتي يا و آوردمي پيش مشكالتي داماد براي
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 داشـته  رسـيدن  قـدرت  به قصد داماد اينكه يا آشتي، و صلح برقراري براي گيرد؛مي شكل متعددي داليل به پيوند
 هوس گاهي. منيژه و ژنيب عشق نيهمچن و رودابه و زال عشق مانند است پسر و دختر بين عشق ونديپ ليدل اي .باشد
  .گور بهرام پيوندهاي برخي يا و سياوش مادر با كاووس پيوند مثل شوديم ونديپ باعث

 هـا آن سراغ به مختلف هايگونه به مرگ ندارند خوشايندي سرنوشت شوندمي متولد پيوندها اين از كه فرزنداني
 ايرانيـان،  دسـت  بـه  فـرود  پسرش و شودمي كشته زنش پدر دست به سياوش ميرد،مي پدر دست به سهراب. آيدمي

 بـه  ميـان  ايـن  در كيخسـرو  فقـط . شوديم مرگ دست رياس رستم با جنگ در اسفنديار و ميردمي شغادة حيل با رستم
  .رسدمي پادشاهي
 كشـته  تـوران  در نيز سياوش و كشدمي ايرجة نو را فريدون پسر. شودمي كشيده مرگ كام به داماد خود نيز گاهي

  .گيردمي قرار بررسي مورد ماجراها اين در جداگانه صورت به موضوعات اين از كدام هر اكنون. شودمي
  )داماد و عروس( مرد و زن شخصيت بررسي -1

 سرنوشت و وي اطرافيان براي او پيوند باشدمي مملكت مهم افراد از يكي او، كه ييآنجا از مرد، قهرمان شخصيت
 برگزيـدن  و زناشـوئي  كـار  در پسران« كرده اشاره نيز باويل آبادي چنانكه ماجراها اين بيشتر در. است مهم كشورش
  )301:1350باويل، آبادي( .»كردندمي ييراهنما را هاآن تنها پدران و اندداشته آزادي همسر
. درآورد سـرو  دختـران  پيوند به را هاآن گرفته تصميم پدر كه هستند هائيشاهزاده فريدون پسران ها؛شخصيت اما
 نيسـت  ميـان  در هاآن از حرفي نگرفته هاآن پيوند به تصميم پدر كه زماني تا ولي هستند شهرناز و ارنواز پسران اين
  .گيردمي صورت آزمون و پيوند از بعد ايشان نام گزاردن حتي

. دارد بـر  در زيادي نكات و است شاهنامه عشقي هايداستان معدود از رودابه و وي عشقي داستان زال؛ شخصيت
 نريمـان،  سـام  فرزند است زاده پهلوان او. يابدمي پرورش سيمرغ نزد و خانه از دور خود، ييمو سپيد گناه به زر زال
 فرصـتي  زابلسـتان  در زال زمـاني . بـرد مـي  خـود  اشتباه به پي پدر روزي كه اگرچه. است رانده خود از را او پدر اما
 منـوچهر  موبـدان  سـئواالت  بـه  دادن پاسخ در مينيبمي چنانكه و رديگمي فرا دانش و علم علم، صاحبان از و يابد مي

 شـاه  و پـدر  برابـر  در خود خواسته از نيابد دست مطلوب به كه زماني تا و است پايدار خود عشق در. است توانمند
  .آيدنمي كوتاه رودابه پدر و ايران
 رفتن هوس. است انينما شاهنامه در ديگر شخصيت هر از بيش اوة نابخردان اعمال كه است پادشاهي كاووسكي

ـ  از نشـان  همـه  هاعقاب همراه آسمان به پرواز داد، نجات را او رستم كه شدنش گرفتار و مازندران به  اوي خـرد ي ب
 پيونـد  دو شـاهنامه  در او. دهـد مـي  رخ او پادشاهي زمان در سياوش مرگ يعني شاهنامه؛ة فاجع ترينبزرگ اما. دارد
 حـرف  بـه  نكـردن  توجـه . سودابه يعني هاماوران شاه دختر ديگري و سياوش مادر يكي دارد ايراني با گروهي برون

 نجـات  را او رسـتم  و آوردمـي  پـيش  خودي برا او كه است ديگري گرفتاري زنش پدر ميهماني در شركت و سودابه
 مـانع  سـياوش  و دارد را او كشـتن  قصـد  كـه  زماني حتي ديد توانمي سودابه به نسبت را او پايدار عشق اما. دهد مي
  . شود مي

 در او بـراي  ديگـري  همـال  هـيچ  نخواسـته  فردوسي كه پهلواني شاهنامه، در ايراني ااسطوره بزرگ پهلوان رستم
 در ايرانيـان  فريادرس و است توجهبي او به نسبت كه گشتاسب مورد در مگر است پادشاهان به وفادار. باشد شاهنامه

 در نيكـي  تـرازوي  هميشه و هستند زمين ايران بنام پهلوانان از جدش نيز و بزرگش پدر و پدر. دشواري و جنگ هر
 و زال كمـك  بـا  شـده  اگـر  حتـي  اسـت،  ميدان پيروز هاجنگ تمام در رستم. است سنگين هاآن سمت به بدي برابر

 شـكار  در رسـتم  دليـري . مردي چنين با وصال از باالتر چه ايتهمينه چون براي و است گير عالم او شهرت. سيمرغ
  . است تهمينه وصال ارمغان) توران مرز به رفتن(

 ابتـداي  از او طـالع . اسـت  رسـتم  عهـدة  بر شاهزاده تربيت. شد زاده توراني دختر و كاووس از كه پسري سياوش
 كشـوري  امور به بلكه باشد داشته كاري شبستان با خواهدنمي كه است مردي اوشيس. است نشده سرشته نيك تولّد،
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 تولـد  و پيونـد . آگاهنـد  او گنـاهي  بـي  از همه. است عجينيي هافكري بي با او سرنوشت. است مندعالقه لشكري و
  .شودمي ايران اسطوره شهيدة شاهزاد سرانجام و افتدمي اتفاق توران در ايران مرز سوي آن فرزندانش

 و فرزانگـي  از برخـورداري  عـين  در شـاهنامه  زنـان «: زنان شخصيت اما و بود مردان شخصيت از نمونه چند اين
 خانـدان  زنـان «. )29:1375ندوشـن،  اسـالمي ( .»مندنـد بهـره  سرشـار  نحـو  به نيز زيبايي و زنانگي جوهر از منشي، بزرگ

 مـددكار  و آوردنـد درمـي  گـردش  بـه  را قبيلـه  اقتصـادي  هايچرخ اندداشته مستقيم دخالت زندگي امور در زرتشت
 درست و كار راست و زيبا و سالم جسمي اصيل، نژادي داراي كه اندبوده آناني زنان بهترين و اندبوده خود همسران
  .مورد يك در مگر كندمي صدق شاهنامه زنان مورد در مسائل اين البته. )29:1375 بياني،( »اندبوده كردار
 يـاد  بسـيار  بـدي  بـه  او از رودمـي  شمار به اهريمن دختر شده خوانده جهي اوستا در كه روسپي زرتشتي دين در

 تبهكـاري  بـه  و دهـد مـي  فريـب  را مردان كه است كسي جهي. است نبوده جامعه قبول مورد وجه هيچ به و گرديده
  )67:همان(. كشاند مي
 هـم  اسـت  نابكـار  زن يـك  برجسته نمونه زن اين«. است سياوش مرگ مسبب او است سودابه شاهنامه بدنام زن 

 اسـالمي (. »دارد طلبـي  كـام  قصـد  هـم  و سياسي نظر هم سياوش، به عشق اظهار در حسابگر، هم و است رانشهوت
 نـابود  و مجـازات  سـرانجام  است برخاسته مقابله به سياوش يعني پاك عنصر با كه ناپاك عنصر اين. )22:1370ندوشن،

  . ود مي
 محبـوب  بـه  رسيدن براي مقام و ثروت از. شودمي كشيده بدبختي و سختي تحمل به عشق در پروايي بي از منيژه

  . گيردمي قرار ايرانية جامع پذيرش مورد پاكش عشق و ايثار دليل به سرانجام و كندمي نظر صرفه خود
 هـوس  و هـوا  سـر  از را رسـتم  او چـون  شـود نمـي  نكـوهش  اما رودمي رستم خوابگاه به پروابي چند هر تهمينه

  .شدن مادر به است زن طبيعي ميل و غريزي نيازي او نياز خواهد نمي
 آيين و رسم پايبند نيهمچن و مادر و پدر مقابل در مطيع و دامنپاك عشق، در پرواييبي و حسادتة هم با رودابه

 بـه  كـه  اسـت  عشـق  و ايثار و گذشت از اينمونه كتايون. نيست هويتبي عشقي زال به او پرشور عشق. است زمانه
 و دارنـد  مشترك درد كتايون و رودابه. پوشدمي چشم روم در پدر قصر شكوه از همسري، به گشتاسب انتخاب دنبال
  .است عمر آخر در فرزند دادن دست از درد آن

 بـا  بلكـه  زيبـايي،  بـا  نـه  البته رود؛مي پيش به فراوان، تالش و عشق نيروي با مرد، پاي به پا شاهنامه محبوب زن«
  )17:1382كابه، كوسا( .»كندمي جذب خود به را هادل دالوري، و خردمندي

  :آزمون -2
 ميـان  از برگزيند خود براي همسري خواستمي شهرياري دختر چون كه است آمده فراوان ايراني هايداستان در«

 و تـن  بـه  تن نبردهاي با گاهيي ريدل آزمون اين و بود زيباتر و دليرتر همه از كه بستيم دلي كس به خواستگاران،
 )281:1350باويـل،  آبـادي ( .»اسـت  آمـده  نيز شاهنامه در ينيآ اين. شدمي برگزار فرسا توان كارهاي دادن انجام با گاهي
 دختـر  خوانـد مـي  فـرا  خـود  قصـر  به را فريدون پسران يمني سرو كه زماني. شدمي آزموده نيز داماد هوش و دانش

 ماجرا پدر جادوئي قدرت با كه پسران و نشاندمي تركوچك پسر نزد را تربزرگ دختر و بزرگ پسر نزد را تركوچك
 فـرود  هـا آن سـر  بـر  سـرو  شـبانه  كـه  است ييسرما بعدي آزمون. آيندمي بيرون سربلند آزمون اين از دانستندمي را
 شـكل  بـه  كـه  اسـت  فريـدون  خـود  است، هاآن سر بر كه آخر آزمون و گذرندمي آن از سالمت به هاآن اما آورد مي

  .نهدمي تور و سلم و ايرج نام هاآن بر پسرانة مقابل نوع به توجه با و شودمي ظاهر هاآن برابر در مهيب اژدهائي
 خـود  نزد را زال منوچهر هستند منوچهر و سام موافقت جلب درصدد فراوان تالش با سيندخت و زال كه زماني 
 بـه  درايـت  بـا  زال. آزماينـد مـي  را او دانـايي  و خرد وي، از االتيؤس پرسيدن با خردمندان و موبدان و خواندمي فرا

  .دهدمي رضايت او پيوند به ايران شاه و پردازدمي پاسخگويي
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  :طبيعي عناصر -3
 كـوه،  مـرزي،  رود مانند است طبيعت در كه عنصرهايي: اول گروه. كرد تقسيم گروه دو به توانيم را عنصرها اين
 آنة ازجملـ . اسـت  شـاهنامه  در بسـياري  اتفاقات مدار ايران و توران سرزمين دو مرز .بيگانه سرزمين مرز گاه، جشن
 انـد رفتـه  آنجـا  بـه  شكار براي) لشكريان و طوس و گيو( ايراني پهلوانان كه زماني. توراني زنان با ايراني مردان پيوند
  .شودمي متولّد سياوش و كندمي پيوند او با كاووس كه يابندمي را تنهايي توراني دختر
. يابـد مـي  پـرورش  آن در زال كـه  است محلي سيمرغ آشيان و دارد آشيان آن بر سيمرغ كه است مكاني البرز كوه
  .است توران مرز در نيز شودمي بيژن جذب سبب كه منيژه گاه جشن

 طـول  در پهلوانان بيشتر كه اژدهاست دارد نقش فريدون پسران ماجراي در كه حيواني هستند؛ حيوانات دوم گروه
 آنـان  بـر  اژدها شكل به پسران آزمودن براي نيز فريدون. اندشده پيروز آن بر و جنگيده آن با خود پهلواني ماجراهاي

  . شودمي ظاهر
 و است ده پروري خردمند و پهلوان را زال كه هموست«. است سيمرغ رودابه و زال عشق داستان در مطرح حيوان

 سـختي  هنگام تا سپاردمي او به را پرش و بردمي پدر نزد را زال سيمرغ رودمي فرزندش سراغ به پشيمان سام زماني
 محجـوب، (. »است گر چاره و پزشك خردمند، قوي، پرواز، بلند شاهنامه در سيمرغ. بخواند را سيمرغ آن زدن آتش با

91:1378(  
 از خنجـر  بـا  و كنـد مي بيهوش را رودابه كه اوست ييراهنما با و خواهدمي كمك سيمرغ از زال رستم تولد زمان
 در. نهند زخم بر و بكوبند مشك و شير با را گياهي تا دهدمي دستور وار پزشك و كشدمي بيرون را رستم او پهلوي
  .چربدمي اسفنديار بر رستم مرغيس راهنمايي به نيز، اسفنديار و رستم جنگ

 خوب دختر يافتن سبب بار يك اتفاقاً كه گور، شكار خصوص به است بوده پهلوانان تفريح باعث حيوانات شكار
 و وفـا  بـا  اسب رخش، او ماجراي در اما رودمي توران مرز به گور شكار براي نيز رستم. شودمي) سياوش مادر( رخ

 سـمنگان  شهر به او دنبال به رستم و شودمي ناپديد رخش. شودمي رستم با تهمينه وصلت سبب كه اوست هوشمند
 كه داردمي اظهار ديآمي رستم بالين به تهمينه شب نيمه كه هنگامي. شودمي واقع شهر حاكم استقبال مورد و رسدمي

 زمـان  همـان  در. اندبوده تهمينه جانب از رخش ربايندگان كه شودمي قوي ظّن اين و يافت خواهد او براي را رخش
 رخـش  سهراب و رستم جنگ زمان چنانكه رنديگمي تخمه نيز رخش از هاآن فرزنديست خواهان رستم از تهمينه كه

  .است آمدهمي رستم كمك به نيز رخش ديگر هايجنگ در كه حالي در ورزدمي مهر او با و شناسدمي را خود فرزند
 بعد و رودمي آنجا به هاآن شكار براي بيژن. كردندمي خراب را ارمان خرم هاي بيشه كه وحشيند حيوانات گرازها

  .شودمي عشق شكار خود شكارشان و نابودي از
  :پيوند اهداف و ايراني مرد سفر عوامل -4

 امـر  اين بوده آنان از يمني سرو دعوت سفرشان علت. كنندمي سفر يمني هايعروس سرزمين به فريدون پسر سه
 كـه  اسـت  شـرايطي  شـود مـي  هـا آن پيوند سبب كه عاملي و رديپذمي انجام وي جانب از هشدارهايي اما موافقت با

  .است گرفته نظر در آينده عروسان براي فريدون
 دعـوت  و مهمـاني  رسد،مي كابل به و شودمي خارج زابلستان از جهانگردي عبارتي به يا شكار و تفريح براي زال
 عشـق  چنـد  هـر  اسـت  رودابـه  با عشقش ماجراي آن آمد پي و شودمي جا آن در وي ماندن سبب كابل شاه سهراب
 خـويش  كشـور  در خـوبي ي هـا موقعيت داراي هاآن هردوي كه گرفت ناديده نبايد اما است هاآن پيوند اصلي انگيزه
 و برومنـد  جـواني  و دارد اختيـار  در را زابلسـتان  حكومت زال و است كابل شاه دختر ثروتمند و زيباة روداب. هستند
  .است پهلوان
 سـوي  بـه  جنـگ  بـراي  اسـت  كشورگشـايي  هـا آن از يكي و دارد سر در بسيار هايهوس كاووس كه آنجايي از

. شـود مي سودابه و او عشق آمدن پديد سبب جنگي سفر اين و نباشد او براي همالي هيچ دنيا در تا رودمي هاماوران
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 معمولي رسم اين البته. كندمي بيان هاماوران شاه با صلح برايي ابهانه براي را او و است خواستار را سودابه كاووس
  . دادندمي صورت را هايي وصلت يكديگر با صلح هنگام به جنگ طرف دو كه بوده

 شكار هنگام در سياوش مادر شدن يافته. كشاندمي توران مرزهاي به را پهلوانان كه است ديگري مهم عامل شكار
 سـبب  كـه  عـاملي  اما. است شده پيوندهائي سبب كه يست موارد از شكار از بعد رستم اسب شدن گم طور همين و

 شبسـتان  به را او خود جنسي تمايالت براي كاووس. دختر زيبائي مگر نبود چيزي شد سياوش مادر با كاووس پيوند
  .دهدمي پايان دختر تصاحب براي گيو و طوس نزاع به كه است اين قضيه ظاهر و فرستدمي خود شاهي

 و اسـت  پادشـاهي  خواهـان  كـه  گشتاسب. است بيگانه سرزمين به ايراني مرد سفر عامل جا دو در پدر از رنجش
 او ديـده  خواب در آنچه طبق كتايون روم در و رودمي روم سرزمين به شودنمي قبول پدر جانب از اشخواسته چون

 بـا  صـلح  بـاب  در نظـراتش  بـه  نكـردن  توجـه  و او حق در سياوش پدري هاسري سبك. گزيندمي بر همسري به را
 تـوران  وارد و كندمي ترك را ايران و دهدمي مثبت پاسخ افراسياب درخواست به و شودمي او رنجش سبب تورانيان

 نيـروي  آوردن بدسـت  بـراي  تـوران  در او پيونـدهاي . بود رفته ايران از دفاع و جنگ براي ابتدا كه حالي در شودمي
 و بـرود  ارمـان  سـرزمين  بر تا شد داوطلب بيژن. گرفت صورت سياسي مالحظات برخي و آشتي برقراري و سياسي
 وجـود  بـه  منيـژه  و او بين كه عشقي نيهمچن و كرد او تقديم زيادي هداياي شاه عوض در بكشد را وحشي گرازان

  .شد دو آن پيوند علت آمد
 بـه  خود از كه هاييشجاعت. كندمي سفر هند سرزمين به و كندمي معرفي ايران شاه يفرستاده را خود گور بهرام
 سـرزمين  در گونهاين او بلكه دهدمي بهرام به را خود دختر او و شودمي شاه شنگل خوشايند سبب گذاردمي نمايش

  .بماند هند
  :هامخالفت -5

 گونـه ايـن  تـوان مي را آن كلي علت. است ايراني مرد با دخترش وصلت مخالف پيوندها اين در دختر پدر معموالً
  .رسدمي سرزمين آن پادشاهي به آن از ترمهم و او فراوان ثروت به شاه دختر پيوند با مرد اين كه كرد ذكر

 قـدرت  از تـرس  دليـل  بـه  اما است ناراضي يمني سرو. مينيبميي گروه برون ونديپ نياول در را مخالفت نخستين
 موفـق  كـه  كنـد  جلوگيري پيوند اين از كندمي سعي طريقي هر به حال اين با. كندمي اعالم را خود موافقت فريدون،

  .شودنمي
 زال و رودابـه  كـه  زمـاني . باشـد مـي  ضـحاك  نـژاد  از كابل شاه سهراب و است فريدون نژاد از ايران شاه منوچهر

 سخن كشيدن پيش با زال. كنندمي مخالفت پيوند اين با موبدان حتي و منوچهر سام، سهراب، شوندمي هم يدلباخته
 با سيندخت و »كنممي برآورده باشد تو دلة خواست چه هر اكنون بوده توجه بي او به هاسال چون« اينكه بر مبني سام
 موافقـت  سـيندخت  طرفـي  از. كننـد مـي  جلـب  را او موافقت سرانجام آوري، زبان با و سام نزد فراوان هداياي بردن

  .رسندمي وصال به هادشواري اين از گذر از بعد تا را منوچهر موافقت سام و كندمي جلب را سهراب همسرش
. بود مخالف خواست را دخترش كاووس كه زماني اما. كرد حيله كاووس با فراوان هداياي فرستادن با سودابه پدر
 و كـاووس  كشـيدن  بند به با او. بدهد قرار او اختيار در بايد نيز را اشدارايي دهد، كاووس به را دخترش اگر كه چرا

ة گفتـ  از كـه  چـرا  ورزيـد  مخالفـت  افراسـياب  سـياوش،  و فـرنگيس  پيونـد  در. كرد آشكار را خود مخالفت سودابه
  .كند يكسان خاك با را توران آنان فرزند كه مبادا ترسدمي شناسان ستاره
 و مقـام  هـيچ  ظـاهراً  كـه  غريبـه  يـك  بـا  دختـرش  ندارد انتظار كه چرا كندمي مخالفت او پيوند با نيز كتايون پدر

 هم افراسياب. كند تعيين شرايط ديگرش دختران پيوند براي كه شودمي سبب پيوند اين البته كند پيوند ندارد موقعيتي
  .شودمي مدتي براي او آوارگي سبب كه راندمي قصر از را او و كندمي مخالفت بيژن و منيژه پيوند با
  :هادلّاله -6

 يمنـي  سرو دختران از او. است برگزيده را او فريدون كه خردمندي مرد. است جندل پيوندها اين در واسطه اولين
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 ابـالغ  فريـدون  بـه  يمـن  در پسـران  حضـور  بر مبني را يمن شاه پيغام و كندمي خواستگاري فريدون از نمايندگي به
 از بعـد . پردازنـد ي گسـار مـي  بـه  ابتـدا  بود داده ترتيب همراهانش و زال براي كابلي سهراب كه مجلسي در. كند مي

 توصيف اين. پردازدمي سهراب دختر توصيف به داستان ي دالله نخستين مجلس ترك و مهمانان از سهراب پذيرائي
 يا و شده زال عاشق شنيداري توصيفات با نيز رودابه. زندمي رودابه به نسبت زال وجود در را عشق يجرقه نخستين

 كـه  هسـتند  بعدي هاي دالله رودابه پرستندگان. اوست خودة گماشت كندمي تعريف زال نزد رودابه از كه كسي شايد
 آن بـين  مرتـب  دالله اين آورد،مي كاخ به را زال شبي كنيزانش از يكي و آورند،مي رودابه براي زال سوي از ارمغاني

 از سـربندي  رودابه و آوردمي رودابه براي زال طرف از را اشنامه و سام موافقت خبر بار يك. كندمي آمد و رفت دو
 و شناسـد مي را رودابه انگشتر و شودمي اوة متوج سيندخت كه دهدمي زن به انگشتر و جواهر و سرخ ياقوت و طال

 همـان  او. گفـت  سـخن  بايـد  كنـد مي ايفا مهمي نقش ماجرا اين در كه ديگري واسطه از. شودمي برمال او نزد ماجرا
 بـه  فرزندانشـان  پيونـد  براي او موافقت جلب و كابل با سام جنگ از جلوگيريي برا كه است رودابه مادر سيندخت

 بـا  زال پيونـد  طـور  همـين  و صـلح  بـراي  را او رضايت و رودمي سام نزد فراوان هداياي با كابل شاهة فرستاد عنوان
  .آوردمي بدست رودابه

 اسـت  دختـري  را او كه ديافزامي آن بر خود نهايت در خواندمي كاووس براي را هاماوران شاه ةنام كه ايگوينده
  .جنباندمي جاي از را كاووس دل گونهاين و دارد افسر سر بر سياه مشك از كه زيبا

 ايـن  شـاه  ببيننـد  تـا  انـد رفته او حضور به كه اندپهلواناني شوندمي سياوش مادر با كاووس پيوند باعث كه كساني
 شـاه  شنگل مانند شوندمي دخترشان پيوند يواسطه خود پدران گاهي و. بخشيد خواهد هاآن از يك كدام به را دختر
 او بـه  نـد يبمـي  را سـياوش  لياقـت  كه زماني نيز جريره پدر پيران. داد بهرام به را سپينود دخترش خود رضايت با كه

 پيونـد ة واسـط . رديپـذ مـي  سـياوش  و دهـد مي پيشنهاد را جريره خود، و برگزيند توران از دختري تا كندمي پيشنهاد
  .است پيران نيز فرنگيس با سياوش
ـ . اوسـت  گـزاري  پيغامة واسط هيربد بنام فردي سپس، و ناشناس فردي ابتدا، نيز سياوش به سودابه عشق در ة داي
 او بـه  را منيـژه  تصـوير  يـا  و بـرد مـي  گاه جشن سوي به را بيژن گرگين او از قبل البته. است بيژن و اوة واسط منيژه
  .اندينما مي

 خـواهم  او بـه  زريـن  بنـد  كمر و گوشوار و زر تاج برد منيژه نزد را او اگر ديگومي دايه به بيژن نيز ماجرا اين در
  .بخشيد

  :عاشق زنان -7
 يـك  و شـود مـي  ديده گروهي برون پيوندهاي در عنصر اين البته. هستند عشق آغازگر زنان ماجراها اين بيشتر در
 خواسـتگاران،  جمـع  در كتـايون . شودمي پذيرفته ايراني مرد جانب از آنان عشق كه چند هر. است ايراني غير عنصر

 نبايـد  اسـت  معتقد و كندمي عشق اظهار كاووس به نسبت پدرش مخالفت وجود با سودابه گزيند، برمي را گشتاسب
 رنـگ  فردوسـي  چـه  اگر رديپذمي را او عشق رستم و كندمي عرضه رستم بر را خود تهمينه. سپرد غم به را شادماني
 بيـژن  سـراغ  را اشدايـه  منيـژه . كنـد مـي  حاضر هاآن نزد را موبد همان يا عاقد شبان نيمه و دهدمي داستان به ايراني
 روابـط  از زنـان  اين طرفي از. كوشدمي سياوش به خود ناپاك عشق بيان در سودابه كند، بيان را عشقش تا فرستد مي

  .نيست چنين ايران در كه برخوردارند معشوق با آزاد جنسي
  :پيوند نهايي نتيجة و فرزندان دتولّ -8

 يكـي  از دختـري  ايرج اما نيست، شودمي زاده هاآن از كه فرزندي از نامي فريدون پسران و سرو دختران پيوند در
 تـرين  بـزرگ . رديـ گمـي  او بـرادران  از را ايرج بزرگش پدر انتقام منوچهر بنام دختر اين پسر كه دارد حرمسرا زنان از

 دنيـا  بـه  كـابلي  سـهراب  دختـر  بـا  زال پيوند از رستم يعني است ايران شاهان و ايرانيان گاه تكيه كه شاهنامه پهلوان
 كشـته  و شده كينه چاه در نابرادر دست اسير پادشاهان به كمك و ايران سرزمين از حراست هاسال از پس او. ديآ مي
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  .كندمي داغدار را پير زال و شودمي
 همـه  احترام و محبت مورد كه اي شاهزاده. است سياوش مرز، در شده يافته توراني دختر و كاووس پيوند حاصل

 و ايـران  هـاي جنـگ  آتـش  آن دنبال به و افتدمي اتفاق زمين توران در كه است بزرگية فاجع او دردناك مرگ. است
 را او تنهـائي  بـه  مـادر  شـود، مـي  متولـد  فـرود  بنـام  پسري توران در جريره با سياوش پيوند از. كشدمي زبانه توران
 سـر  سـبك  فرمانـده . توراننـد  نيسـرزم  روانـه ) فـرود  پدر( سياوش خونخواهي قصد به ايرانيان كه زماني. پرورد مي

 مـادرش  و فـرود ي زندگ محلة قلع به كالت در و رودمي كرده تعيين شاه كه مسيري برعكس را راه طوس، ايرانيان،
 از طـوس  و شـوند مـي  كشـته  دو آن فرسـتد مي فرود جنگ به را ريونيز دامادش و زرسپ خود پسر طوس،. رسدمي

. زنـد مـي  خنجر او به پشت از رهام بيژن، با فرود تن به تن جنگ در. كندمي گسيل او سوي به را پهلوانان عصبانيت
  .ميردمي و آوردمي فرو خنجري خود شكم به هاگنج زدن آتش از بعد نيز مادرش
 بـه  و بيايـد  ايـران  بـه  مادرش و گيو همراه شودمي موفق است فرنگيسة زاد كه سياوش ديگر پسر خسرو كي اما

  .بگيرد تورانيان و افراسياب از را پدرش انتقام و برسد پادشاهي
 كـه  رسـتم  خـود  ماننـد  است قدرتمندي و تنومند فرزند او به تهمينه عشق اظهار و سمنگان به رستم سفر حاصل

 و كـاووس  از را ايـران  شـاهي  تا رديگمي تصميم شودمي آگاه خود نژاد از چون پسر. نهدمي نام سهراب را او تهمينه
 و پـدر  شـود مـي  كارساز افراسيابة حيل اما برانند، حكم جهان بر پسر و پدر تا بگيرد افراسياب از را توران پادشاهي

 زود آوردن از عمـد  به كاووس شايد و شودمي كشته رستم خود پدر دست به سهراب و شناسندنمي را يكديگر پسر
  .نيفتد خطر به اشپادشاهي تا كندمي جلوگيري دارو نوش هنگام
 سبب كه بود عاملي سودابه كه چرا. است رستم دست به سودابه شدن كشته كاووس، عشق داستان شگفت پايان و
  .كرد نيم دو تيغ با و كشيد بيرون شبستان از را او رستم. شد كشته آنجا در او و شد ايران از سياوش رفتن

  :كوتاه نكتة چند به اشاره -9
 آن اساس بر كه رسم اين به«. بردمي خويش يخانه به را عروس پيوند، از پس داماد گاه شاهنامه، هاي عاشقانه در
 اگر اما. نديگومي مكاني پدر است پدرساالري عنصر از ناشي هم آن كه وندديپمي شوهر ،ةخانواد به پيوند از پس زن

 مكـاني  مادر راآن شودمي ناشي ساالري مادر عنصر از هم آن كه بپيوندد عروسة خانواد و خانه به پيوند از پس داماد
 پدر و هستند مكاني پدر نوع از فريدون پسران پيوند و سودابه و كاووس پيوند. )260:1382 دهقي، معصومي( .»نديگومي

  .كند راهي عروس همراه سنگينة جهيزي بايد دختر بر عالوه عروس
 هاآن از برخي اگرچه هستند مكاني مادر سياوش پيوند و گشتاسب، و كتايون سپينود، و بهرام رودابه، و زال پيوند

 امـا  بازگشـت  ايـران  به رستم چه اگر است مكاني مادر نيز تهمينه پيوند. كردند را خود وطن به بازگشت آهنگ بعداً
  .يافت پرورش مادرية خانواد در پسرش
 هـم  عاشـق  يكـديگر  هايوصف شنيدن با داماد و عروس ونديپ نوع اين در. است شنيداري هايپيوند ديگر بحث

 عاشـق  او بر زال برومندي و پهلواني شنيدن با رودابه رودابه؛ و زال ابتدا است گونهاين پيوندها از مورد دو: شوندمي
 بـا  بيـژن  كـه  هسـتند  منيژه و بيژن بعدي مورد. شودمي او يدلباخته رودابه زيبايي وصف شنيدن با نيز زال و شودمي

  .شودمي عاشق او بر گرگين زبان از او وصف شنيدن
 موافقـت  باعـث  و نگرنـد مـي  رودابه با پيوند در را زال طالع يكي كه است شناسي اختر و بيني طالع آخر مورد و

 باعـث  كـه  آنـان  فرزنـد  تولـد  تـرس  از افراسياب كه است سياوش و فرنگيس بيني طالع ديگري و شوندمي منوچهر
  .كندمي مخالفت شد خواهد اشنابودي
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  :گيرينتيجه
 پيونـدها  ايـن  گيـري  شـكل  سـبب  مختلفـي  عوامـل . هسـتند  مشتركيي هايويژگ داراي گروهي برون پيوندهاي

 ذكـر  قابل. باشندمي آن پذيراي مردان و هستند زنان عشق گر آغاز معموالً و است عشق عوامل اين از يكي. گردد مي
 نـوع  ايـن  عوامـل  ديگـر  از ندهيآ تيامن تأمينة زيانگ نيهمچن وي خواه صلح نظامي، قدرت سياسي، داليل كه است

  .يمكان مادر عنصر هم و خوردمي چشم به پيوندها نيا دري مكان پدر عنصر هم كه است ذكر انيشا. هستند پيوندها
 از و هـا سختي گذراندن با بلكه كنند،نمي پيوند معمول طور به و راحتي به مردها از كدام هيچ پيوندها نوع اين در
ي نـوع  بـه . اسـت  فرزندانشـان  يا و زوج انتظار در انگيزي غم پايان و. يابندمي دست معشوق به هامخالفت بردن بين
 پدر دست به داماد يا و شودمي كشته پدر دست به پسر گاهي. است گسترده هاآنة هم احوال وي زندگ بر مرگية سا
 شـان خـانواده  و هـا آن نصـيب  انـدوه  و غـم  و آيـد مي هاآن از يكي سراغ بهي قيطر به مرگ حال هر در ميرد،مي زن
  .گردد مي
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