فصلنامه ادبیات عــرفانـی و اسطـورهشنـاختی

س  11ـ ش  00ـ پاییز ( 20از صفحه  902تا )955
بررسيتطبیقيپیوندعشقوحماسهدرشاهنامةفردوسيوداستان
کوراوغلو 

دکتر عاتکه رسمی – دکتر سکینه رسمی
*

**

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  -دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تبریز

چکیده
داستانهای حماسی بازتاب عواطف ،احساسات و نحـوة تفکـر انسـانهـا در دورهای از تـاریخ
هستند .اگرچه زبان متون حماسی و غنایی با هم تفاوت دارد ،یکی از بنمایههای داسـتانهـای
حماسی عشق است .در شاهنامة فردوسی و داستان کوراوغلو مضمونهای حماسی و غنایی در
کنار یکدیگر دیده میشوند و ارتباطی تنگاتنـي بـا هـم دارنـد .داسـتانهـای «زال و رودابـه»،
«تهمینه و رستم» ،و «بیژن و منیژه» از جمله بهترین داستانهای غنایی فارسی به شمار میرونـد.
در داستان حماسی کوراوغلو نیز موضو عشق که اغلب از سوی زنان ابراز میشـود ،در بیشـتر
مجلس ها در میان داستان یا در پایان آن ،دیده میشود .این مقاله با آگاهی به این نکته کـه روح
حاکم بر شاهنامه و داستان کوراوغلو حماسه ،تاریخ ،ملیّت ،داد و معنویت است و داستانهـای
حماسی چون برگرفته از زندگی هستند ،خالی از عشق نتوانند بود ،به بررسی تطبیقی خاسـتگاه
عشق و ویژگیهای آن ،صفات معشوق ،کیفیـت ظهـور عشـق و پیامـدهای آن در ایـن دو اثـر
حماسی میپردازد.
کلیدواژهها :شاهنامه ،کوراوغلو ،حماسه ،عشق ،زن.
تاریخ دریافت مقاله1520/05/96 :
تاریخ پذیرش مقاله1520/06/90 :

*

(نویسنده مسئول) Email: rasmi1390@yahoo.com
Email: rasmi1378@yahoo.com

**
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مقدمه
در ادب فارسی ،منظومههای حماسی و غنایی به دو نو مستقل اطالق میشـوند.
منظومههای حماسی داستانهای تـو م بـا اعمـال پهلـوانی و دالوری و شـجاعت
هستند و منظومههای غنایی بیانکنندة احساسات انسانی ،از قبیل عشـق ،دوسـتی،
رنج و هجران؛ اما گاه داستانهای حماسی و غنایی با هم میآمیزند؛ زیـرا گـاهی
حماسهها به عشق منجر می شوند و گـاهی عشـقهـا حماسـه مـیآفریننـد .ایـن
هم پیوندی عشق و حماسه در دو اثر شاهنامه و داستان کوراوغلو هـم محسـوس
است .هرچند این دو اثر به لحاظ تیپ شناسی هنری و رفتارشناسی کامالً یکسـان
نیستند ،به سبب داشتن روح حماسی و اسطورههای بازتـابیافتـه در آنهـا و نیـز
حاکم بودن معنویت اخالقی بر آنها ،مشابهتهایی با هم دارند.
«اساطیر چیزی جز تجلّی باورهای مردم روزگاران نخستین در شکل بسیط و سـادة
آن نمیتواند بود .محور پهلوانیها ،افراد وطنپرست و یا پهلـوان اسـطورهای و یـا
یکی از قهرمانان دینی است .پهلوانان و شخصیتها و همچنین حوادث حماسههـا،
دارای موضو تاریخی هستند که با افسانهها و خرافات و خوارق عـادات نخسـتین
روزگاران که در آن مرزی میان واقعیت و خیال نبـوده ،درآمیختـه اسـت( ».غنیمـی
)119-111 :1555

بنمایة اصلی هر دو اثر قدرتنماییدر پـی دفـ سـتم و بـیعـدالتی و کسـب
معنویت اخالقی است و آنچه اهمیت دارد ،تنها غلبه یافتن نیکی بر بدی اسـت و
اگر جنگی درمیگیرد ،باز برای صلو است .زرّینکوب در باب شاهنامه میگوید:
«شاهنامه مثل این است که یك نو پیام فلسفی دارد ،از نـو فلسـفه سیاسـی .ایـن
فلسفه همان است که من آرمان طبقات نجبا خواندهام و همـان اسـت کـه صـلو را
غایت واقعی مفهوم حکومت میداند .پیشدادیان و کیانیـان در ایـن حماسـة ایـران،
معرف ایدهآل طبقهای است که اگر جني میکند ،هدف او تأمین صلو است و اگـر
به خشونت میگراید ،غایت او ایجاد عدالت است و نه تجاوز)111 :1511( ».
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این حماسة ملی بازگوکننـدة فرهنـي و آداب ایرانیـان در طـی دو هـزار سـال و
حاوی دالوریهای قهرمانان و پهلوانان اسـطورهای و مبـارزه بـا جـور و سـتم و
وصف نیکیها و خوبیها است .به قول اسالمی ندوشن« ،شاهنامه کتاب نبرد بین
خوبی و بدی است که از آیین مزدایی و اندیشه ایران پیش از اسالم مایـه گرفتـه
است)5 :1563( ».

داستان پرماجرا و حماسهوار کوراوغلو( )1نیز که در انوا مختلف ادبی و هنـری
به صورت های دستان ،داستان ،و موسیقی در میان مردم ایران ،آذربایجان ،ترکیه و
ازبکستان ،با روایتهای مختلف مورد توجه بوده است ،نشاندهنده نبرد میان خیر
و شر و عدالت و بیعدالتی است .نام اصلی کوراوغلـو ،روشـن اسـت .پـدرش،
علیکیشی ،مهترس اربابس بیدادگری به نام حسنخان است .روزی حسنپاشا کـه او
نیز خان ظالمی چون حسنخان اسـت ،بـه مهمـانی او مـیآیـد .هنگـام رفـتن از
حسنخان به عنوان پایمزد ،اسب میخواهد .حسنخان از علیکیشی مـیخواهـد
که اسبها را به چرا نبرد تا حسن پاشا بهترین آنها را برگزیند ،ولی علیکیشی که
در اسب شناسی همتا ندارد ،دو کره اسب را که ظاهری ضعیف ،ولی اصل دریایی
دارند ،برمیگزیند و به پیش حسنپاشـا مـیآورد .حسـنپاشـا بـا دیـدن کـرّههـا
خشمگین میشود و از حسنخان میخواهد که مهتر را کیفـر کنـد .بنابـه دسـتور
حسنخان ،جالد چشمهای علیکیشی را درمیآورد .علـیکیشـی از حسـنخـان
میخواهد که الاقل دو کرّه را به خود او ببخشد .خان میپذیرد و با دادن کرهها او
را از دستگاه خود بیرون میکند .علیکیشی با پسرش ،روشن ،به کمرة کوهی بـه
نام چنلیبئل پناه میبرند و در آنجا به پرورش دو کره دریایی میپردازند .پـس از
چندی این دو کره ،اسبانی تنومند و بیهمتا میشوند .نام یکی را قیرات و دیگری
را دورات میگذارند .بعد از مرگ علیکیشی ،روشن بنا به وصیت پدر ،بـه جمـ
کردن پهلوانان میپردازد و در د چنلیبئل مبارزه گستردهای بـا خـانهـا و خـان
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بزرگ آغاز می کند و به کوراوغلو (پسر کور) نامدار میشـود( .ر .،.رسـمی :1529
)02-01

در دانشنامه آذربایجان ذیل وا ة کوراوغلو آمده است:
«یکی از دسته های جاللی که در آذربایجان ،ابتدا علیه اشغالگران عثمانی و بعدها بر
ضد صفویان و فئودالهای محلی میجنگیدند ،تحت رهبری کوراوغلو بود .آگـاهی
دربارة کوراوغلو و همرزمانش در مناب مکتوب ،بسیار کم است .بعضی از محققـان
مرکـز فعالیــت وی را خراسـان ،برخــی دیگـر آنــاتولی ،ولـی اکثرشــان آذربایجــان
دانستهاند( ».تهماسب )15 :1519

در هر دو اثر شاهنامه و داستان کوراوغلو اگرچه خیر و شر در برابر هـم صـف
کشیدهاند ،شخصیتها ،آمیزهای از خیر و شر هستند که به سویی گـرایش دارنـد.
در شاهنامه چهرههایی که عین خیر و نیکی باشند ،چون فریدون و سـیاوش و یـا
چهره هایی که عین پلیدی و نیرني باشند ،همچون ضـحا ،و افراسـیاب ،کـم و
انگشتشمار هستند .بیشتر شخصیتها خاکستریاند؛ نه سیاه مطلـق و نـه سـفید
مطلق .در داستان کوراوغلو نیز همینطور است .اغلب شخصیتهـا نیمـهتاریـك
هستند .حتی خود کوراوغلو گاه همچون رستم دچار ضعفهای انسانی میشـود.
با این حال ،در هر دو اثر خیـر و شـر نماینـدگانی دارنـد؛ در شـاهنامه ،رسـتم و
افراسیاب و در داستان کوراوغلو ،کوراوغلو و حسنپاشا ،به ترتیب ،مظهر نیکی و
بدی هستند.
بخشی دیگر از مشابهتهای دو اثر ،به داستانهای عاشقانه و غنایی که بـا روح
داستانهای حماسی هر دو اثر آمیخته شدهاند ،مربوط میشود؛ چراکه
«هیچ اثر حماسی ،اگرچه به نهایت کمال فنی رسیده باشد ،نمیتواند از افکار غنایی
و غزلی خالی باشد و ما همیشه در بهترین منظومههای حماسی جهان ،آثار مبـین و
آشکاری از افکار و اشعار غنایی میبینیم :در شـاهنامه اسـتاد طـوس ،داسـتانهـای
عشقبازی زال و رودابه ،تهمینه و رسـتم ،سـودابه و سـیاوش ،منیـژه و بیـژن و ...و
اوصافی که از زنان و معشوقان زیبا شده ،از بهترین اشعار غنـایی و در عـین حـال،

س  11ـ ش  00ـ پاییز  20ـــــــ بررسی تطبیقی پیوند عشق و حماسه در شاهنامة فردوسی915 / ...
حماسی زبان فارسی است .در گرشاسـبنامه ،داسـتان عشـقبازی جمشـید بـا دختـر
کورنيشاه ،در سامنامه عشقبازی سام بـا پریـدخت ،در برزونامـه ،داسـتان عشـقی
سهراب و شهرو از بدای اشعار غنایی فارسی شـمرده مـیشـود و گذشـته از اینهـا
قطعات مختلفی که از عواطف و آالم گوناگون بشـری حکایـت مـیکنـد ،در آثـار
حماسی فارسی ،خاصه شاهنامه فردوسی نیز موجود است( ».صفا )16 -13 :1562

برای داستان کوراوغلو از نظر جغرافیایی ،نمیتوان مکان معینی در نظر گرفـت.
از این نظر ،روایتهای ایـن داسـتان مختلـف اسـت .در ادبیـات آذربایجـان ،بـر
شخصیت کوراوغلوی جنگاور ،ویژگیهای «عاشیق» و «رمانتیك» بودن نیز اضافه
میشود .واقف ولیاف معتقد است:
«یکی از سببهایی که مردم ،قهرمان خود را شاعر -عاشیق( )9معرفی کننـد ،ناشـی از
این حقیقت است که سرایندگان ،شخصیتهای نادر فوقالعادهای به شمار میآیند .به
اعتقاد مردم ،شاعری یك هنر خداداد است .حتی قهرمانان داستانهای عاشـقانه مـا از
طرف نیروهای فوق طبیعی و بعد از سیراب شدن از بادة عشق شاعر شدهاند؛ از ایـن
رو ،داستان کوراوغلو آمیخته با داستانهای عاشقانه است( ».رئیسنیا )105 :1566

بیشتر این عشقها ریشه در فطرت پا ،انسانی دارند؛ عشقی راستین و پاکبازانه
که سبب می شود عاشق از وجود خود خالی شود و غرض را کنار نهـد و در پـی
رسیدن به محبوب باشد؛ چنانکه افالطون در رسـالة فایـدروس از زبـان سـقراط
خطاب به فایدروس گوید« :ای پسر! همه موهبتهای الهـی را فقـط در دوسـتی
عاشقان مییابی؛ درحالی که مهربانی غیر عاشقان با زیرکی و حسـابگری آمیختـه،
حاصل آن ناچیز و مبتـذل اسـت( ».افالطـون  )193 :5 ،1510ایـن عشـقهـا خـود
حماسه میآفرینند؛ چنانکه همو گوید:
«اگر ممکن باشد کاری کنیم سپاهی یا دولتی همه از عاشق و معشوق مرکب باشـد،
آنها بهترین جنگاوران و حکمرانان میشوند .وقتی دوشبـهدوش هـم مـیجنگنـد،
هرچند عده آنها کم باشد ،بر جهانی فایق میآیند؛ چه کدام عاشق اسـت کـه وقتـی
می خواهد از میدان جني بگریزد و سالح خود را به زمین افکند ،ترجیو ندهد کـه
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همه جهان بر او خیره شوند تا اینکه معشوق او را در آن حال ببیند عاشـق حاضـر
است هزار بار بمیرد ،ولی نگاه معشوق در این خواری بـر او نیفتـد و کـدام عاشـق
است که ساعت خطر به دفا از معشوق و به مقابله با مرگ برنخیزد و راه گریز در
پیش نگیرد در پیش نگاه معشوق ،ترسوترین مردمان ،دل شیر خواهند یافـت و از
عشق الهام خواهند گرفت .آن شجاعت را که هومر میگوید بخشش آسمانی اسـت
که خدا در دل پهلوانان برگزیدهاش می دهد ،عشق در دل عاشق میآفرینـد .عشـق،
مردان را وامیدارد که برای معشوق خود بمیرند و زنـان را نیـز( ».افالطـون :1569
)916 :5

در باب عشق در شاهنامه تحقیقات زیادی صـورت گرفتـه و تقریبـاً در بیشـتر
آثاری که در مورد شاهنامه نوشته شده است ،اشاراتی به عشـق و موقعیـت زنـان

شده است؛ از آن جمله میتوان به کتابهای فردوسـی ،زن ،تـرا

دی( ،دبیرسـیاقی

 )1563زندگی و مرگ پهلوانـان در شـاهنامه( ،اسـالمی ندوشـن  )1565و نامورنامـه
(زرّینکوب  )1511اشاره کرد .در مقاالتی نیز به مواردی از پیوند عشق و حماسه در
شاهنامه توجه شده است؛ برای نمونه میتوان از پژوهشهـای یوسـفی ( )1555و
استاجی ( )1521نام برد ،ولی در باب حماسه کوراوغلو و همپیوندی آن با عشـق،
تنها اشاراتی در کتاب کوراوغلو در افسـانه و تـاریخ (رئـیسنیـا  )1566و دو مقالـه
«بررســی تطبیقــی داســتانهــای رســتم و کوراوغلــو» (رســمی  )1529و «بررســی
ویژگی های رخـش رسـتم و قیـرات کوراوغلـو» (رسـمی  )1525دیـده مـیشـود.
نگارندگان مقاله حاضر با بررسی تطبیقی دو اثر شاهنامه و داسـتان کوراوغلـو بـه
این سؤاالت پاسخ میدهند:
 -1خاستگاه عشق در داستانهای غنایی شاهنامه و داستان کوراوغلو چیست
 -9ویژگیهای عشق در دو اثر چیست
 -5نقش زنان در کدام اثر پررنيتر است
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چون «ادبیات تطبیقی ،در کلیه زمینههایی که در ارتباط بـا طبیعـت موضـوعات و
مواض اشخاص قرار میگیرد و صورت یك بیان ادبی پیدا میکند ،بحث میکنـد
و به بررسی ساختهای هنری هر اثر و یافتن افکار جزئی در ایجاد یك اثر ادبـی
می پردازد .در ادبیات تطبیقی ،انوا ادبی که مختص بعضی از ملتها است ،ولـی
انعکاس آن را در ادبیات سایر ملل میبینیم ،تحقیق میشود( ».غنیمی )59 :1555

روش این تحقیق براساس دیدگاههای مکتب آمریکایی استوار است.
«این مکتب برخالف مکتب فرانسه ،بر این عقیده است که برای تطبیق دو اثـر ادبـی،
نیازی به تقارن تاریخی میان آن دو نیست؛ بدین مفهوم که بدون اینکه مبادلهای میـان
دو اثر صورت گرفته باشد و یا اینکـه ارتبـاطی میـان دو نویسـنده برقـرار باشـد نیـز
میتوان به تطبیق دو اثر پرداخت( ».کفافی )10 :1519

الزم است ذکر شود که اگرچه بنا به انتشار وسی داستان کوراوغلو در میان منطقة
وسیعی از اروپـای شـرقی تـا قفقـاز ،ایـران ،افغانسـتان ،آسـیای میانـه ،ارمنسـتان،
گرجستان ،ازبکستان و ...روایتهای مختلف از این داستان وجود دارد ،اساس ایـن
مقاله ،کتاب حماسة کوراوغلو از محمدحسن تهماسب است .در ادامـه ،بـه وجـوه
مشتر ،پیوند عشق و حماسه در دو اثر پرداخته میشود.

زیبایی؛ عامل عشق
عشق و زیبایی همزاد هستند )5(.در داستانهای شاهنامه نیز زنانی که دارای نقـش
هستند ،از جمال بهرهای دارند .اغلب اوصافی که برای این زنـان آمـده ،همسـان
است؛ مثالً اوصاف تهمینه از زبان فردوسی چنـین اسـت :مـاه پریچهـر ،دو ابـرو
کمان ،دو گیسو کمند ،به باال سرو بلند ،دو رخْ عقیق یمانیرني ،دهانْ چـون دل
عاشقان تني ،دو برگ گل سوسن به می سرشته ،لبان از طبـرزد ،زبـان از شـکر،
دهــانْ مکلــل بــه درّ و گهــر ،ســتارهْ نهــانکــرده زیــر عقیــق ،و بنــاگوش تابنــدهْ
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خورشیدوار .رودابه نیز چنین توصیف شده است :روی از خورشید روشنتر ،سر
تا پا به کردار عا  ،به رخْ بهشت ،به باال سـا  ،لـبْ نـاردان ،دو چشـم چـون دو
نرگس باغ ،مژه تیرهتر از پر زاغ ،دو ابرو کمانطراز ،مـاهروی ،مشـكمـوی ،سـر
زلــفْ جعــد مشــکین ،ده انگشــت ســیمینقلــم ،خــوبچهــر ،گلگــونروی،
گلنارگونروی ،به باال سرو در چمن ،خور پرفروغ ،ماه ،سروبن ،دهـان بـه تنگـی
دل مستمند ،دو نرگسْ د م ،دو ابرو بهخم ،مـی از روی چکـان ،مـه پرنگـار ،دو
رخساره چون الله انـدر سـمن ،مشـکینکمنـد ،رخسـار بـر اللـه و( . ...نیـز ر.،.

دبیرسیاقی  )51-90 :1563در داستانهای دیگر چون شاپور و دختر مهر ،نـوشزاد،
(فردوسی  ،)905 :6 ،1516بهرام و دختران آسیابان( ،همـان )035 :شیرین و شـیرویه،
(همان ،)561 :1 ،بهرام و آرزو( ،همان ،)025 :6 ،و بهرام و دهقان برزین و دختران
او (همان )051 :با اوصافی مشابه ،از زیبایی زنان سخن گفته شده است .گردآفریـد
در شاهنامه نبـرده اسـت و مبـارز .ایـن دختـر در حـین دالوری ،درخشـان چـو
خورشید روی ،موی از در افسر ،پریپیکر ،گوزنچشـم و سـروباالیی اسـت کـه
چشم هیچ دهقانی مانند او ندیده اسـت .چهـرهای بـه طـراوت خوشـاب دارد و
بوستانی پررني و بوی به سرسبزی بهشت است؛ (همان )153 :9 ،با این حال،
«در شاهنامه گرچه توصیفاتی از ظرافتها و زیباییهای زنانه ،مانند چشـمان سـیاه،
گیسوی چون کمند و ابروی چون کمـان بـه چشـم مـیخـورد ،همـاره اعجـاب و
شگفتی تحسینبرانگیز فردوسی از زنان داسـتانهـایش بـا ذکـر محاسـن و مزایـای
اخالقی ،چون دردمندی ،هنـروری ،نژادگـی ،پـا،منشـی و ...نیـز همـراه اسـت و ایـن
بیمناسبت با پیشینة فرهنگی باستانی ایرانزمین نیست؛ چراکه در متون دینـی و داسـتانی
پیش از اسالم نیز هر کجا نامی از بانویی در خور ستایش ،بـهویـژه ایزدبـانوان بـه میـان
میآید ،آمیزهای از صفات برتر جسمانی و روحانی وی ذکر میشود . ...بر ایـن اسـاس،
آنگاه که فردوسی از زبان شیرین ،ویژگیهای زن معیار را توصیف میکند ،ابتدا خصـال
نیکوی اخالقی را شرط میدانـد ،سـپس زیبـایی روی و مـوی را( ».عباسـی و قبـادی
)12 :1512
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چنــین گفــت شــیرین کــه ای مهتــران

جهـــــاندیـــــده و کـــــارکرده ســـــران

بـــه ســـه چیـــز باشـــد زنـــان را بهـــی

کــــه باشــــند زیبــــای تخــــت مهــــی

یکــی آنکــه بــا شــرم و بــا خواستســت

کـــه جفـــتش بـــدو خانـــه آراستســـت

دگـــر آنکـــه فـــرخ پســـر زایـــد اوی

ز شــــــوی خجســــــته بیفزایــــــد اوی

ســـوم آنکـــه بـــاال و رویـــش بـــود

بــــه پوشــــیدگی نیــــز مــــویش بــــود
(فردوسی )565 :6 ،1516

در داستان کوراوغلو نیز زنان به زیبایی وصف شدهاند .نگار ،همسر کوراوغلـو،
با اوصاف شیرین زبان ،شهال چشم ،گیسـوبلند ،توصـیف و گـاهی پـری خوانـده
میشود .در داستان «حمـزه و ربـودن قیـرات» کـه کوراوغلـو بـا بـیاعتنـایی بـه
رهنمودهای نگارخانم ،چنلیبئل( )0را دچار مشکل سـاخته اسـت ،بعـد از اینکـه
قیرات را مییابد و امور چنلیبئل را دوباره به حالت قبلی بازمیگردانـد ،نگـار را
چنین مخاطب قرار میدهد:
منـــــه قـــــارا دئیـــــهن گـــــوزهل

قاشـــــالرین قـــــارا دئییـــــل مـــــی

توکولوبـــــــــدو دال گردنـــــــــده

ســـــاچالرین قـــــارا دئییـــــل مـــــی

چنلـــــی بئلـــــده قـــ ـوردوم بینـــــا

بنــــــزه ییرســــــن آیــــــا ،گونــــــه

آغ اوزونـــــــده دنـــــــه -دنـــــــه

خـــــالالرین قـــــارا دئییـــــل مـــــی

کوراوغلــــــو ماییلــــــدی ســــــیزه

قـــــوالق وئـــــرین ســـــازا ،ســـــؤزه

ســـــــییاه ســـــــورمه آال گـــــــؤزه

چکیبســـــن قـــــارا دئییـــــل مـــــی
(تهماسب )951 :1519

(ای زیبایی که مرا «سیاه» میخوانی /مگر ابروانت سیاه نیست  /به پشت گردنـت
پریشان شده /مگر گیسوان تو سیاه نیست  /در چنلیبئل مسکن گزیدم  /به ماه و
خورشید مانندی! /بر صورت سفید ،دانهدانـه  /مگـر خـالهایـت سـیاه نیسـت /
کوراوغلو شیفته شما است  /به ساز و سخن او گوش فرادهید  /مگر سرمهای که
به چشمان شهال  /کشیدهای سیاه نیست )
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در «سفر ارزروم کوراوغلو» ،چون تئللیخانم ،خواهر جعفرپاشا ،عاشیقجنون را
که مدتی در چنلیبئل بوده اسـت و کوراوغلـو و همراهـانش را مـیشناسـد ،بـه
حضور میخواند ،عاشیقجنون با این تعابیر ،او را میسـتاید :خرامیـدنش همچـو
ترالن ،شیرینزبانیاش مانند طوطی ،انگشتانش شمشادسان ،دستهایش ظریـف،
و گیســوانش غــرق در گــل اســت( .تهماســب  )100 :1519در مجلــس «آمــدن
محبوبخانم به چنلیبئل» ،دختر پاشای روم ،با اوصافی چون زیباچشم ،ابروقلم،
شیرینْکالم ،ماهرخ ،شهالچشم ،طرّهْسیاه ،ابروسیاه ،گیسوسیاه ،با دندانهای سفید
همچون مروارید ،لبانْ یاقوتفام ،و چشمان عاشق کش به تصویر درآمـده اسـت.
وی عاقلی است که در کمال به افالطون ،لقمانی و بـه لقمـان افالطـونی آمـوزد.
(همان )959 :در توصیف دیگر زنان نیز به زیبایی ظاهری آنها توجه شده است ،اما
در کل ،به درایت و کفایت زنان بیشتر از زیبـایی ظـاهری آنهـا توجـه مـیشـود؛
چنانکه عاشیقجنون ،تدبیر نگار را همارز شمشیر کوراوغلو دانسته است:
قلیـــنجال کوراوغلـــو ،تدبیرلـــه نگـــار

نئچـــه ساواشـــالری اودان گؤرموشـــم
(رئیسنیا )916 :1566

(کوراوغلو با شمشیر ،نگار با تدبیر /چندین نبردها پیروز شدهاند).
در مجلس «فرار برده» ،در وصف رقیهخانم ،دختر علمقلیخان ،آمده اسـت کـه
او مشاور پدر در هنگام سختیها بوده است .وقتی که پدر دچار مهلکهای میشده
است و هیچ یك از حاضران نمی توانستند او را یاری برسانند ،علمقلیخان دختـر
زیبا ،باهوش ،کتابخوان و فهمیدة خود را بـه مجلـس مشـاوره حاضـر مـیکـرد.
(تهماسب  )595-596 :1519در مورد دیگر دخترانی که به چنلیبئل آمـدهانـد ،بیشـتر
دادخواهی ،بیزاری از اشرافیگری ،دالوری ،مدبّری ،عقالنیـت و آینـدهاندیشـی و
درواق  ،سیرت زیبای آنها مـورد توجـه اسـت؛ اگرچـه در کنـار آن ،بـه زیبـایی
ظاهریشان نیز اشارهای شده است.
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عاشق شدن با نخستین نگاه
عشق در نگاه اول ،از جمله مضامین مطرح در ادبیـات ایـران اسـت .در شـاهنامة
فردوسی و داستان کوراوغلو نیز این مضمون مشاهده میشود.
«عاشق شدن در نظر اول ،اگر از دیدگاه واق گرایی نگریسته شود ،عیبی است که نه
تنها شاهنامه کـه سراسـر ادبیـات مـا را فراگرفتـه اسـت .فردگرایـی فردوسـی هـم
نمی توانسته است هیچ تأثیر و دخالتی در ایـن امـر سـنتی ،کـه خـود مشـمول همـان
ویژگی مبالغه دوستی با کمالگرایی و تمایل به حذف و گزینش اسـت ،بکنـد و آن را
به وجهی منطقپذیر تغییر دهد( ».حمیدیان )39-31 :1555

در شاهنامه چون گردآفرید کالهخود از سر میگیرد ،سهراب دلباختهاش میشود:
بــدو گفـــت کـــز مــن رهـــایی مجـــوی

چرا جني جستی تو ای ماهروی

نیامـــد بـــه دامـــم بســـان تـــو گـــور

مشور

ز

چنگم

رهایی

نیابی،

(فردوسی )150 :9 ،1516

مالکه ،دختر شاه غسانیان ،از دیوار د  ،شاپور را مینگرد و بـا دیـدن دالوری او،
بدو دل میبازد:
ز دیـــــــوار د مالکـــــــه بنگریـــــــد

درفـــــش و ســـــر نامـــــداران بدیـــــد

چو گل رني رخسار و چون مشـك مـوی

بــه رنــي طبــرخــون گــل مشــكبــوی

بشـــد خـــواب و آرام زان خـــوبچهـــر

بـــر دایـــه شـــد بـــا دلـــی پـــر ز مهـــر
(همان)923 :6 ،

در نخستین دیدار بهرام با چهـار دختـر آسـیابان (مشـکناز ،مشـکنك ،ناردانـك،
سوسنك) که شوری در دل او پدید میآورند( ،همان )035 – 039 :دیدار شـاپور بـا
دختر مهر ،نوشزاد( ،همان )910 - 905 :دیدار گلنـاز کنیـز و گنجـور اردوان کـه
شبی از فراز بام ،اردشیر را میبیند و دلدادة او میشود( ،همـان )101 :دیدار بهرام با
سه دختر برزین (ماهآفرین ،فرانك و شنبلید)( ،فردوسی  )015 :6 ،1516دیدار منیژه
با بیژن که در نگاه اول خوی او را میگرداند( ،همان )056 :و دیدار بهـرامگـور بـا
آرزو که به بهرام دل میبندد و در هنگـام چامـهسـرایی ،دلـدادگی خـود را بیـان
میکند( ،همان )029 :همه عشقها با نگاه اول شکل میگیرد .بعضی از عشـقهـای
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هوسآلود شاهنامه نیز با نگاه اول آغاز می شود؛ چون عشق سودابه بـه سـیاوش،
ناپسری خود ،که به صورت تصادفی وی را میبیند و بدو دل مـیبـازد (فردوسـی
 )911 :9 ،1516و عشق شیرویه به نامادریش( .همان)522 :1 ،

در داستان کوراوغلو ،بیشتر عشقها با وصف و از راه گوش آغاز مـیشـود؛ بـا
این حال ،بعضی از عشقها با نخستین نگاه شکل میگیرد؛ چون عشق کرداوغلـو
(حسن) به مهریخانم ،دختر احمدخان کردستانی .در «سفر دربنـد» آمـده اسـت:
چون کرداوغلو در جست وجوی پدر (کوراوغلو) به والیت احمدخان کردسـتانی
رسید ،از طرف پایین آبادی گذر میکرد که دید یك دختر زیبای کُرد ،در حال پر
کردن کوزه از چشمه است .کرداوغلو خواست اسبش را به سوی چشمه براند که
در یك لحظه دختر کُرد ،سـرش را بـاال گرفـت .چـون چشـمان دختـر زیبـا ،بـا
چشم های کرداوغلو تالقی کرد ،گویی کرداوغلو دچار آذرخش شد و این حالـت
در وجود دختر نیز پدیدار شد( .ر .،.تهماسب  )035-033 :1519عشق بویوگلیشـی،
پسر رضاقلی چاهکَن ،که به او کانکاناوغلو (مقنینژاد) میگفتند به مرجـانخـانم،
دختر حسنخان ،نیز از عشقهایی است که با نگـاه اول شـکل مـیگیـرد( .همـان:
)350-025

عاشق شدن با شنیدن اوصاف معشوق
در داستانهای شاهنامه ،گاه عشق با شنیدنس ویژگیها ،آغاز میشـود .فردوسـی نیـز
چون بسیاری از داستانسرایان ،بر این باور است که از راه گوش نیز میتوان عاشق
شد .رودابه ،دختر مهراب کابلی ،با شنیدن شوکت و دالوری و قـدرت زال ،شـیفتة
او میشود و اینگونه عشق خود را بر کنیزکان آشکار میکند:
کـــه مـ ـن عاشـــقیام چـــو بحـــر دمـــان

از او برشـــــده مـــــو تـــــا آســـــمان

پـــر از پـــور ســـام اســـت روشـــن دلـــم

بـــه خـــواب انـــدر اندیشـــه زو نگســـلم
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همـــه خانـــة شـــرم پـــر مهـــر اوســـت

شـــب و روزم اندیشـــه چهـــر اوســـت
(فردوسی )111 :1 ،1516

مخالفت های مهراب با این عشق ،سودی ندارد .رودابه پنهان از پدر و مادر ،بزمی
می آراید و شبانه زال را به سوی کاخ خویش دعوت میکند؛ زیرا معتقد است که
برازندة او فقط زال است و بس .رودابه به زیبایی ظاهری بیاعتنا است؛ چراکه او
عشق معنوی زال را میجوید نه روی و موی او را:
بـــه بـــاالی مـــن پـــور ســـام اســـت زال

ابـــا بـــازوی شـــیر و بـــا بـــرز یـــال

گـــرش پیرخـــوانی همـــی یـــا جـــوان

مـــرا او بـــه جـــای تـــن اســـت و روان
(همان)112 :

رودابه به یاری مادر ،پدر را قان میکند و با زال بر آیین خود ،عقد میبندد .عشق
تهمینه به رستم نیز همین گونه است .بـا ایـن تفـاوت کـه تهمینـه در ایـن بـاب
جسورتر است؛ تا جاییکه بر بالین رستم حاضر میشود و درنهایـت صـراحت و
صداقت ،از عشقی سخن میگوید که نادیده شکل گرفته است .در عشق او نوعی
آینده نگری نهفته است؛ تهمینه می خواهد فرزندی همچـون رسـتم داشـته باشـد.
(ر .،.همان 199 :9 ،و )195

کاووس نیز که در اندیشه جني با هاماوران اسـت ،بـا شـنیدن وصـف زیبـایی
سودابه ،دلباختة او میشود:
از آن پــس بــه کـــاوس گوینــده گفـــت
کـــه از ســـرو بـــاالش زیبـــاتر اســـت
بـــه بـــاال بلنـــد و بـــه گیســـو کمنـــد
بهشـــــتیســـــت آراســـــته پرنگـــــار
نباشــد کــه باشــد بــه جــز جفــت شــاه

کــــه او دختــــری دارد انــــدر نهفــــت
ز مشــك ســیه بــر ســرش افســر اســت
زبــانش چــو خنجــر ،لبــانش چــو قنــد
چـــو خورشـــید تابـــان بـــه خـــرم بهـ ـار
چـــه نیکـــو بـــود شـــاه را جفـــت مـــاه
(همان)59 :

دل کاووس از جای میجنبد:
بجنبیـــــد کـــــاووس را دل ز جـــــای

چنــــین داد پاســــخ کــــه اینســــت رای
(همان)59 :
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عاشق شدن از راه شنیدن وصف معشوق در داستانهای دیگر شاهنامه نیز دیده
می شود؛ بهرام با شنیدن وصف هنرمندی آرزو از زبان شبان ،دل به او میسپارد و
راهی خانة ماهیار میشود:
نــــدارد جــــز از دختــــری چنــــيزن

ســـر جعـــد زلفـــش ،شـــکندرشـــکن

نخواهـــد جـــز از دســـت دختـــر نبیـــد

کســـی مـــردم پیـــر از ایـــنســـان ندیـــد
(فردوسی )010 :6 ،1516

و بهرام میگوید:
کجــــا باشــــد ایــــوان گــــوهرفروش

پدیــــدار کــــن راه بــــر مــــا مپــــوش
(همان)013 :

بیژن هم با شنیدن وصف منیژه ،به او دل میبندد و راهی دیدار او میشود:
شــــدی خیمــــة دخــــت آزادهجــــوی

پیـــــاده همـــــی گـــــام زد بـــــه آرزوی
(همان)512 :5 ،

عاشق شدن از راه شنیدن اوصاف معشوق در حماسة کوراوغلو بیشتر نمود
دارد و بیشتر عشقهای این داستان بدین صورت شکل میگیرد؛ نگارخانم ،دختر
سلطان عثمانی ،با شنیدن اوصاف کوراوغلو دلباختهاش میشود( .تهماسب :1519

 )56-09در داستان «سفر دربند» ،کوراوغلو چون وصف زیبایی و حسنات
مؤمنهخانم ،دختر پاشای دربند را میشنود ،نادیده دلباختة او میشود .آنگاه به
تنهایی برای ازدوا با او راهی دربند میشود و او را ندیده ،از پدر خواستگاری
میکند:
اوز توتمــو شــام بــو دیــارا گلمیشــم

چنلـــیبئـــل دن بیـــر ایلقـــارا گلمیشـــم

کوراوغلــو یــام نــازلی یــارا گلمیشــم

گــره ،گــؤزللری ســئچیب ســویالیام
(همان)003 :

(به این دیار رو کردهام /از چنلیبئل برای بستن پیمانی آمدهام /کوراوغلو هستم و
به خاطر دلبری نازنین آمدهام /باید از میان زیبارویان (یکی را) انتخاب کنم).
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بیشتر عشقهای دیگر چنلیبئلنشینان نیز با شـنیدن اوصـاف پهلـوانی و زیبـایی
پهلوانان چنلیبئل شکل میگیرد.

پیشقدمی زنان در ابراز عشق و همسرگزینی
در شاهنامه ابراز عشق و همسرگزینی متفاوت است؛ زنانی ماننـد گردآفریـد کـه
خود جنگاور و سلحشور هستند ،چون در جامعهای مردساالر تربیـت شـدهانـد ،از
ابراز عشق ابا دارند .در مقابل ،زنانی چون تهمینه ،منیژه ،رودابـه و شـیرین در ایـن
کار پیشقدم هستند؛ بعضی چون تهمینه ،خود شخصاً بـه فـرد مـورد نظـر پیشـنهاد
ازدوا میدهند:
چنـــین داد پاســــخ کـــه تهمینــــهام

تـــو گـــویی کـــه از غـــم بـــهدو نیمـــهام

یکـــی دخـــت شـــاه ســـمنگان مـــنم

پزشـــــك هزبـــــر و پلنگـــــان مـــــنم

به گیتـی ز خوبـان مـرا جفـت نیسـت

چـــو مـــن زیـــر چـــرخ بلنـــد اندکیســـت

بـــهکـــردار افســـانه از هـــر کســـی

شـــــنیدم همـــــی داســـــتانت بســـــی

چــون ایــن داســتانهــا شــنیدم ز تــو

بســـی لـــب بـــه دنـــدان گزیـــدم ز تـــو

تــو را ام کنـــون گـــر بخـــواهی مـــرا

نبینـــد جـــزین مـــرغ و مـــاهی تـــو را
(فردوسی )199 :9 ،1516

و بعضی دیگر چون رودابه و مالکه با فرستادن قاصدی ،تمایـل خـود را بـه فـرد
مورد نظر ابراز میکنند .رودابه چون با کنیزکان خویش رایزنی میکند ،پنج تـن از
آنان به سوی زال میروند و پیـام رودابـه را بـه او مـیرسـانند و از زال جـواب
دریافت میکنند:
چنــین گفــت بـــا بنــدگان خــوبچهـــر

کــه بــا مــاه خــوب اســت رخشــندهمهــر
(همان)129 :1 ،
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مالکه ،دختر طایر شاه غسانیان ،چون رشادت شاپور را میبیند ،راز خود را با دایه
در میان مینهد و به وسیلة دایه بدو پیغام میدهـد .وی بـه خـاطر معشـوق د را
میگشاید و به پدر و تبار خود خیانت میکند( .فردوسی )926 -923 :6 ،1516

در حماسة کوراوغلو ،بیشتر زنان در ازدوا با پهلوانان چنلیبئل ،پیشقدم هستند.
آنها نیز با وجود پاکدامنی ،از چنان جسارتی برخوردارند که به وسیلة پیکی ،به فرد
مورد عالقة خود پیغام میدهند .نگارخانم ،دختر سلطان اسـتانبول ،کـه همـواره بـا
چهل دختر کمرباریك حرکت میکند ،به دست بللّـیاحمـد نامـهای بـه کوراوغلـو
میفرستد و از او میخواهد که بیاید و او را با خود ببرد:
باشــینا دؤنــدوگوم آی قــوچ کوراوغلــو

اگـــر ایگیدســـن ســـه ،گـــل آپـــارمنی

حســرتیندن یوخــدور ،صــبریم قــراریم

اینجیــــدیر سراســــر آه و زارمنــــی ...

مــن خودکــار قیزییــام نیگــار دیــر آدیــم

شـــاهالرا ،خـــانالرا محـــل قویمـــادیم

بیرسنســـن دونیـــادا منـــیم مـــورادیم

ایســـترهم اؤزونـــه ائیلـــه یـــار منـــی
(تهماسب )02 :1519

(فدای سرت گردم ای کوراوغلوی یل! /اگر جوانمردی بیا و مرا ببـر /از حسـرت
دیدار ،صبر و قراری برایم نمانده است /آه و زار مرا رنج میدهد /من دختر حاکم
هستم و نامم نگار است  /به شاهها و خانها اهمیتی نمیدهـم  /از تمـام هسـتی،
تنها تو مراد من هستی  /میخواهم که مرا همسر خود کنی).
دیگر زنانی که به همسری پهلوانان چنلیبئل درمیآیند نیـز بـه خواسـت خـود
بدانجا می آیند و با مـردان مـورد عالقـة خـود ازدوا مـیکننـد ،یـا از پهلوانـان
میخواهند که برای بردنشان به شهر و دیار آنها بیایند؛ محبوبخانم ،دختر پاشای
روم ،به همراهـی دخترعمـویش ،شـیرینخـانم ،و کنیـزش ،قرابـاش ،بـه میـل و
خواست خود به چنلیبئل میآید .محبوبخانم بـا بللّـیاحمـد ،شـیرینخـانم بـا
توپداغیدان )3(،و قراباش با قهرمان مهتر ازدوا میکنند .دنیاخانم و بلغـارخـانم
نیز دختران حسن پاشا هستند که با بیزاری جستن از زندگی اشرافی ،به چنلیبئـل
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میآیند .اولی همسر عیسیبللی (باللّی) و دومی همسـر دلـی()6حسـین مـیشـود.
تئللی خانم ،خواهر جعفرپاشا ،پاشـای ارزروم ،نیـز بـه همسـری دمیرچـیاوغلـو
(آهنگــرزاده) ،و حــوریخــانم ،دختــر پاشــای قــارص ،بــه همســری عیــوض،
فرزنــدخوانــدة کوراوغلــو درمــیآینــد و رقیــهخــانم ،دختــر علــمقلــیخــان ،بــه
ممدگورجواوغلو پیشنهاد ازدوا میدهد .آنچه اهمیت دارد ،این است کـه عشـق
این زنان به مرد مورد عالقه شان ،عشقی است که با حماسة ملی و میهنی آمیختـه
است و هیچ یك صرفاً به خاطر یك مرد ،بدان سرزمین روی ننهادهاند ،بلکه آوازة
مبارزة دالوران چنلی بئل چنان شوری انگیخته است که این دختران کـاخ پـدر را
برای زندگی تني میبینند و از اشرافیگری و زندگی مرّفه چنان خسته شـدهانـد
که برای رهایی از آن ،راهی چنلیبئل میشوند.

()5

ازدواج با اشراف
در شاهنامه  ،ازدوا با اشراف اهمیـت دارد .حتـی اگـر شـاهزاده یـا پهلـوانی بـه
سرزمینی دیگر برود ،در آنجا با شاهزادهای ازدوا مـیکنـد؛ ازدوا سـیاوش در
تورانزمین با فرنگیس ،دختر افراسیاب ،گشتاسب بـا کتـایون ،دختـر قیصـر روم،
بهرامگور با سپینود ،دختر پادشاه هند ،زال با رودابه ،دختر شـاه کابـل ،رسـتم بـا
تهمینه ،دختر شاه سمنگان ،و بیژن با منیژه ،دختر افراسیاب ،از این نو اسـت .در
بیشتر داستانهای حماسی
« اگر برحسب اتفـاق ،پادشـاهی در سـفر یـا در شـکار ،دختـری از عامـه مـردم را
می پسندید ،داستان چنین است که یا پیش از ازدوا و یا پس از تولد فرزند معلـوم
میشد که دختر نسبش به شاهان میرسـیده اسـت؛ از آن جملـه شـاپور در دهـی،
دختری را که از چاه ،آب میکشید ،بپسندید .دختر آشکار ساخت کـه دختـر عامـه
نیست ،بلکه دختر «مهر ،نوشزاد» است که از بیم ،به خانة روسـتایای پنـاه بـرده
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است؛ همچنین قباد در اهواز ،مهمان دهقانی میشود و دختر او را به زنی میگیـرد.
نه ماه بعد ،دختر ،نوزادی میآورد که نامش را کسری مینهد .چون از نـژاد دهقـان
میپرسند ،درمییابند که او از نژاد فریدون است .قباد شادتر میشود؛ حتی شادتر از
روزی که تا شاهی بر سر نهاده است( ».روحاالمین )13 :1553

شاید این نکته در بین پادشاهان و پهلوانان یك قانون باشد؛ چنانکه در نامه تنسر
به گشتسب آمده است« :و من بازداشتم که هیچ مردمزاده (بـزرگزاده) ،زن عامـه
خواهد تا نسبت محصور ماند و هر که خواهد ،میراث بر آن حرام کردم ...تـا هـر
یك از درجه و مرتبه معین ماند و به کتابها و دیوانها مـدون گرداننـد( ».مینـوی
)63 :1530

در داستان کوراوغلو ،با اینکه پهلوانان از میان عامّة مردم هسـتند ،ازدوا هـا بـا
دختران خانها و پاشاها صورت میگیرد و دختران به میـل بـاطنی ،خـود مـردان
چنلی بئل را بـه همسـری خـویش برمـیگزیننـد .اولـین ایـن ازدوا هـا ،ازدوا
کوراوغلوی مهترنژاد با نگارخانم ،دختـر حـاکم اسـتانبول ،و در مجلـس دیگـر،
ازدوا او با مؤمنهخانم ،دختر عرب پاشا ،پاشای «دربند» ،است .ازدوا عیـوض،
پسر علی قصاب و پسرخواندة کوراوغلو با حوریخـانم ،دختـر پاشـای قـارص،
مرجانخانم با کانگاناوغلی (مقنینژاد) ،تئللـیخـانم ،خـواهر جعفرپاشـا ،حـاکم
ارزروم ،با دمیرچی اوغلو (آهنگرزاده) ،نمونة ازدوا پهلوانان با اشـرافزادههـا و
دختران خانها و پاشاها است.

وفاداری
زنان شاهنامه به خاطر همسر خود ،در مقابل پدر و مادر خویش میایستند؛ منیـژه
به خاطر بیژن ،کاسة گدایی به دست میگیرد( ،فردوسـی  )553 :5 ،1516فـرنگیس
که مرگ سیاوش را به نیرني پدر درمییابد ،با گریه و زاری ،پدر را لعن و نفرین
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میکند( ،فردوسی  )565 :5 ،1516و سپینود ،دختر شنگل هندی ،بـه بهـرام وفـادار
میماند( .همان )316 - 311 :6 ،مالکه حتی به شاپور کمـك مـیکنـد تـا د را بـه
دست آورد (همان )926 - 923 :و شیرین بعـد از مـرگ خسـرو نیـز بـه او وفـادار
میماند و چون شیرویه به او پیشنهاد ازدوا میدهد ،با خـوردن زهـر ،وفـاداری
خود را به معشوق به کمال میرساند( .همان)551 - 550 :1 ،
«در شاهنامه ،زن موجودی وفادار و فداکار معرفـی شـده اسـت؛ بـهگونـهایکـه در
مواردی زیاد ،وجود خود را فدای مردان نموده است تا حفاظت و نگهداری آنان را
تضمین نماید و نمود همین وفاداری بیش از حد است که برخی تصـور نمـودهانـد
فردوسی میخواهد بین زن و مرد فاصله اندازد و بیعدالتی برقرار نماید و زنـان را
اسیر و دست نشاندة مردان قرار دهد و درنتیجه ،حقوق حقة آنان را پایمال نماید که
این دور از اندیشه و خرد است( ».رنجبر )161 :1562

مردان شاهنامه نیز اغلب چون همسر دوم و یا سوم برمیگزینند ،حاصلی نامیمون
می یابند؛ چنان که ازدوا فریدون با ارنواز و شهرناز ،کشته شدن ایـر را در پـی
دارد ،پیوند زال با کنیز ،تولد شغاد و آنگاه کشته شدن رستم ،و ازدوا کیکـاوس
با سودابه ،کشته شدن سیاوش را به دنبال دارد.
چنلی بئل نیز مهد وفا است .همة زنان چنلیبئل دل در گرو عشـق همسرانشـان
دارند .آنها نماد نجابت ،پاکی ،زیبایی و وفاداری هستند و تـا دم مـرگ ،در کنـار
همسر خویش می مانند .در هیچیك از داستانهای کوراوغلو ،به اختالف بـین زن
و مرد برنمیخوریم و احترام متقابل بین زنان و مردان وجود دارد .قصهپردازان در
سیمای نگارخانم ،ویژگی های انسانی وارسته و مادری زیبا و غیرتمند را تصـویر
نموده اند .وی از نداشتن فرزند ملول است و زندگی بیفرزند را عمـر بـه شـمار
نمی آورد .درواق  ،او تجسم همسر و مادری آرمانی است .اینگونـه وفـاداری در
تمامی زنان و مردان دیده میشود.

()1
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وقار و فرزانگی زنان
در فرهنيها و سرزمینهای محتلف ،زنان جایگاههای متفـاوتی دارنـد؛ در شـعر
فارسی نیز تصویر زنان متفاوت است .در شاهنامه ،زنان با نژاد و فرهني ایرانی و
غیرایرانی ،رفتارهای متفاوتی از خود بروز میدهند،
«ولی در کل ،اکثر زنان شاهنامه نمونة بارز زن تمامعیار هستند؛ در عین برخورداری
از فرزانگی ،بزرگ منشی و حتی دلیری ،از جوهر وقار ،طراوت و دلانگیـزی زنانـه
بــهگونــهای سرشــار بهــرهمندنــد .زنــانی چــون «ســیندخت»« ،رودابــه»« ،تهمینــه»،
«فرنگیس»« ،جریره»« ،منیژه»« ،گردآفرید»« ،کتایون»« ،گردیه» و «شیرین» هـم عشـق
برمی انگیزند هم احترام .هم زیبایی بیرونـی دارنـد ،هـم زیبـایی درونـی .بـرخالف
مردان ،همة زنان بیگانهای نیز که با ایرانیان پیوند میکنند ،از صـفات عـالی انسـانی
برخوردارند .به غیر از «سودابه» ،اینان چون به ایران میپیوندند ،یكبـاره از کشـور
خود میبرند ،از دل و جان ایرانی میشوند و جانب نیکی را که جانب ایران اسـت،
میگیرند( ».اسالمی ندوشن )190 :1565

زنان شاهنامه از خرد نیز بهرهای کافی دارند.
«حکیم در وصف روشنك ،دختر دارا ،میگوید" :تو گفتی خرد پروریدش بـه مهـر"،
یا در وصف دختر کید آورده است:
ز دیــدار و چـهـرش خـرد بـگذرد

مـــی دانــش او خــرد پــرورد

نیز در توصیف کتایون شاهد آن هستیم که فردوسی تنها به ذکر زیباییهای درونـی
وی ،بهویژه خردمندی اکتفا میکند:
پـــس پـــرده قیصـــر آن روزگـــار

سه دختر بـد انـدر جهـان نامـدار

یـکی بـود مهـتر کـتـایـون بــه نــام

خـردمنـد و روشندل و شـادکـام
(اسالمی ندوشن  05 :1502به نقل از

عباسی و قبادی )192 :1512

در داستان کوراوغلو که شخصیت اجتماعی زن برجسته تر است ،به خردورزی او
بیشتر توجه شده است .نمایندة زنان داستان نگارخانم است که:
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«تدبیرش برندهتر از شمشیر کوراوغلو است .او یار وفادار ،شریك غمخوار زنـدگی
بی آالیش کوراوغلو ،یکی از پاسـداران صـادق نظـام چنلـیبئـل و تعـدیلکننـده و
تلطیف گرداننده مناسبات کوراوغلو با دالوران است .دالوران او را به چشم مـادری
مصلو و مهربان و مدبّر چنلیبئل نگاه میکنند .هرگاه مسأله پیچیـدهای پـیش آیـد،
چشم کوراوغلو و دالوران بـه دهـان نگـارخـانم دوختـه مـیشـود و رهنمودهـای
دوراندیشانه او مشکلگشای چنلیبئلنشینان مـیگـردد .وقتـی کوراوغلـو بـه سـفر
میرود ،رهبری مدافعة چنلیبئل را او عهدهدار میشود؛ یعنی درواق  ،اگر چنلیبئل
را یك دیار آزادی مجسم در تاریکی جهان بهرهکش و چون دولتی مسـتقل تصـور
کنیم ،نگار خانم شخصیتی است که سررشتة سیاست همین کشور را به دسـت دارد
و کوراوغلو ،این فرمانروای دیار آزادی ،را به راه راست رهنمون میکند( ».رئیسنیا
)915 :1566

بقیة زنان چنلیبئل نیز از این خصیصه برخوردار هستند .احترام زنان در چنلیبئل
بهحدّی است که همة آنها با عنوان «خانم» خوانده میشوند.

رزم زنان
در میان زنان شاهنامه ،گردآفرید ،تنهـا زنـی اسـت کـه در لبـاس رزم بـه جنـي
سهراب میآید و عرصـة رزم او بـا عشـق مـیآمیـزد .او از راه مهـر بـه سـهراب
میگوید که تو از میان ایرانیان جفتی نخواهی یافت؛ اگرچه با زور و بازو و کتف
و یالی که تو داری ،هیچ پهلوانی و دلیری همانند تو نیست و تو خود بـه ترکـان
شبیه نیستی:
همانـــا کـــه تـــو خـــود ز ترکـــان نـــهای

کــــه جــــز بــــافرین بزرگــــان نــــهای

بــدان زور و آن بــازوی و کتــف و یــال

ندیــــدم تــــو را از بزرگــــان همـــــال
(فردوسی )156 :9 ،1516

«با این حال ،زن شاهنامه اگر عاقل باشد ،راهنمای مردان جنگاور و تکاور اسـت.
او می تواند خردمندتر از مردان باشد و هوشـیارتر از فرمانروایـان و زیـر،تـر از
آنان( ».رنجبر )161 :1562

 / 950فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ـــــــــــــــــــــ عاتکه رسمی  -سکینه رسمی

در داستان کوراوغلو ،بیشتر زنان رزمجو و جنگـاور هسـتند .در مجلـس «سـفر
ارزروم کوراوغلو» ،وقتی که عاشیقجنون شرح کوراوغلـو و چنلـیبئـل را بـرای
تئللیخانم توصیف میکند ،جعفرپاشا از راه میرسد و عاشیقجنـون را بـه قصـد
اعدام زندانی می کند ،اما تئللیخانم برای رهـایی عاشـیق جنـون از زنـدان بـرادر
خویش ،لباس مردانه میپوشد و به زندان حمله میآورد .نگهبانان را با گرز از پـا
درمیآورد ،عاشیقجنون را از زندان نجات میدهد و با دادن اسبی به او ،او را بـه
چنلیبئل میفرستد .پاداش عمل تئللیخانم این است کـه دمیرچـیاوغلـو مـأمور
می شود تا او را به چنلیبئل بیاورد و سرانجام عقد دمیرچیاوغلو و تئللیخانم در
آنجا بسته میشود( .ر .،.تهماسب  )153-190 :1519در مجلس «آمدن حسـنپاشـا بـه
چنلیبئل» نیز زنان سالح برمیدارند و همراه و همدوش دالوران میجنگنـد و فضـا را
بر قشون حسنپاشا تني میکنند( .همان)052-059 :

برگزیدن عشق و پشت پا زدن به خانواده و سرزمین پدری
در بسیاری از داستان های غنایی ،عاشق به خاطر معشوق ،وطن و اقـوام را تـر،
میکند .در شاهنامه ،منیژه عشق خود را بیپروا ابراز میکند .وی بـا اینکـه دختـر
پادشاه است و عمری در ناز و نعمت بهسر برده است ،به خاطر معشـوق خـود و
برای تأمین خورا ،و زنده نگه داشتن او ،با حالتی زار ،گدایی میکنـد و حاضـر
است به خاطر او ،تمام کیان خانوادگی را پشـت سـر گـذارد .وی بـه محبـوب و
دلدار خود وفادار می ماند و رستم را در نجات بیژن و غلبه بر پدر خویش یـاری
میدهد و سرانجام همراه با بیژن ،به ایران میگریزد:
چـــو از کـــار گُـــردان بپرداخـــت شـــاه

بـــــه آرام بنشســـــت بـــــر پیشـــــگاه

بفرمــــود تــ ـا بیــــژن آمــــدش پــــیش

ســخن گفــت از آن رنــج و تیمــار خــویش

وز آن تنـــــي زنـــــدان و رنـــــج زوار

فــــراوان ســــخن گفــــت بــــا شــــهریار
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وزان از گـــــردش روزگـــــاران بـــــد

همــــه داســــتان پــــیش خســــرو بــــزد

بپیچیــــد و بخشــــایش آورد ســــخت

بــه درد و غــم دخــت گــمبــوده بخــت

بیــــاورد صــــد جامــــه دیبــــای روم

همــــه پیکــــرش گــــوهر و زر بــــوم

یکـــی تـــا و ده بـــدره دینـــار نیـــز

پرســــتنده و فــــرش و هرگونــــه چیــــز

بـــه بیـــژن بفرمـــود کـــاین خواســـته

ببـــــر ســـــوی تـــــر ،روان کاســـــته

بــه رنجــش مفرســای و ســردش مگــوی

نگــــر تــــا چــــه آوردی او را بــــه روی

تـــو بـــا او جهـــان را بـــه شـــادی گـــذار

نگـــه کـــن بـــدین گـــردش روزگـــار
(فردوسی )526 :5 ،1516

در حماسة کوراوغلو این ویژگی تمام زنان داستان است که به خاطر رسیدن به
معشوق ،به تمام هستی و زندگی اشـرافی خـود پشـت پـا مـیزننـد؛ نگارخـانم،
محبوبخانم ،لیلیخانم ،مرجانخانم ،و شیرینخانم چنین میکنند .در ایـن میانـه
تنها مؤمنهخانم است که همچون تهمینه ،در سرزمین پـدری خـویش مـیمانـد و
چون پسری به دنیا میآورد ،همچون تهمینه به تربیت او میپردازد.

نتیجه
در دو اثر حماسی شاهنامه و داستان کوراوغلو ،عنصر غنایی در بیشتر داستانها و
رویدادها مشاهده میشود؛ گاهی داستان با بزم و عشق شـرو مـیشـود ،زمـانی
میانة داستان با عشق می آمیزد و گاه پایان داستانها به عشق ختم میشود .در هـر

صورت ،عشق یکی از بنمایههای اصلی در شاهنامة فردوسی و داستان کوراوغلو
است .می توان گفت اگرچه خاستگاه شاهنامه ،ایران و خاستگاه کوراوغلو ،مناطق
جغرافیایی متنو و مختلف در بین ملل تر ،است ،ویژگـیهـای عشـق ،کیفیـت
ظهور و پیامدهای آن و خصوصیات زبانی در دو اثر ،شباهتهایی با هم دارند.
در هر دو اثر ،زنان اهمیتی خاص دارند .زنان شـاهنامه سـختی ،انـدوه ،و رنـج
ناشی از عشق را صبورانه تحمل میکنند .گاه چون منیژه ،زندگی مرفه و پر از ناز
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و عیش خود را تر ،میکنند و به خاطر معشوق ،کاسة گدایی به دست میگیرند.
عشقهای شاهنامه به جز عشق سودابه ،همه پـا ،و نجیبانـه اسـت .عشـقهـای
داستان کوراوغلو نیز اغلب برخاسته از ضدیت با اشرافیگری و اشـتیاق دختـران
خان ها و پاشاها برای پیوستن به تودة مردم است .زنان داستان کوراوغلـو از نظـر
شخصیت اجتماعی ،موقعیت ممتازتری نسبت به زنان شاهنامه دارند .ایـن زنـان،
خود در عشقشان که همه به ازدوا منتهی میشود ،پیشقدم هسـتند .عشـقهـای
همه پا ،و به دور از هوس است و بیشتر به دلیـل دالوری و بیـزاری از سـتم و
احساس تنفر نسبت به بیداد است تا زیبایی .در هر دو اثر ،عاشق و معشوق فعال
هستند و برخالف داستان های عشقی دیگر ،معشوق منفعل نیسـت .ایـن ویژگـی
نشان دهنده اهمیت دادن خالقان اثر به نقش زن در ساختار اجتماعی است .در هر
دو اثر ،برخالف منظومه های عاشقانه ،خبری از هجران نیست و معموالً دلدادگان
به وصال یکدیگر میرسند.
تفاوت اساسی شاهنامه و داستان کوراوغلو این است که در شاهنامه ،نقـش زن
در خانواده پررنيتر از داستان کوراوغلو است و در داستان کوراوغلو اهمیت زن
در ساختار اجتماعی ،بیش از شاهنامه است .تفاوت دیگر عشقهـای شـاهنامه بـا
داستان کوراغلو در این است که عشـقهـای بـزرگ شـاهنامه بـه تولـد فرزنـدی
منجری میشوند؛ چنانکه از عشق زال و رودابه ،رستم متولد مـیشـود ،از عشـق
تهمینه و رستم ،سهراب به دنیا می آید ،و از عشق سیاوش و فرنگیس ،کیخسـرو،
اما در داستان کوراوغلو بیشتر مجلسها تنها به ازدوا خـتم مـیشـود و از تولـد
فرزند سخنی به میان نمـی آیـد .فقـط در مجلـس دربنـد اسـت کـه کوراغلـو از
مؤمنهخانم ،دختر پاشای دربند ،صاحب فرزندی میگردد.
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پینوشت
( )1تاریخ ملل تر ،،یك تاریخ داستانی است .واقعیت این است کـه ایـن تـاریخ چنـان پـر از
حادثه ها و ماجراهای داستانی است که زندگی این مردمان با قصهها و افسانههـا عجـین گشـته
است .حادثههای بزرگ همواره در حافظة ملتها باقی میماند .آنها ایـن حادثـههـا را در قالـب
داستان ،سینهبهسینه نقل میکنند و به خاطر میسپارند .یکی از این حادثههای بـزرگ تـاریخی،
جنيهای جاللی در  031ه است که در آناتولی به وقو پیوسته است؛ بهطوریکـه همـواره در
حافظة تاریخی تودة مردم این کشور باقی مانده است .در چنین زمانی است که در منطقهای بـه
نام «بولوگرده» ،کوراوغلو سرکردگی جریانی را به عهده میگیرد و در تـاریخ و ادبیـات جهـان
ظهور میکند( .ر .،.اوزون )60-31 :1511
( )9دربارة شخصیت کوراوغلو روایتهـا مختلـف اسـت؛ بعضـی او را جنگـاور ،بعضـی او را
عاشیق و صاحب شخصیتی رمانتیك و بعضی دیگـر او را فقـط شـاعر مـیداننـد و شخصـیت
کوراوغلوی جنگاور را از کوراوغلوی شاعر جدا میکنند؛ با اینحال ،هیچ سـند قابـل اثبـات و
محکمی در این زمینه که کوراوغلوی جنگاور غیر از کوراوغلوی شاعر است ،ارائه نشده است.
کوراوغلو به موازات جنگاوریها و دالوریهای خود ،استاد بیهمتای سـاز و آواز اسـت و در
بعضی از بخشهای داستان با ساز خود ،دشمنان را به مبارزه دعوت میکند.
( )5صدرالمتألهین شیرازی می گوید که جمال دالرای محبوب حقیقـی سـبب محبـت و عشـق
انسان به او میشود1211( .ق )55 :9 ،از کالم او چنین برمیآید که عشق زاییدة زیبایی است؛
یعنی وقتی انسان به کمـاالت معنـوی و وجـودی محبـوب مجـازی پـیبـرد ،براسـاس غریـزة
کمالدوستی نسبت به آن محبوب عشق و محبت پیدا میکند.
( )0آذربایجانیها پناهگاه کوراوغلو را چنلیبئل (کمرة مهگرفته) ،تر،ها چاملیبئـل (کمـرة پوشـیده
از درختان کا ) ،ازبكها چامبیل ،ترکمنها چاندی بیل ،و ساکنان حوضة توبول شملیبئل مینامنـد.
دربارة موقعیت چنلیبئل ر .،.رئیسنیـا  .116 – 115 :1566دربـارة زادگـاه کوراوغلـو و تحقیقـات
مربوط به آن ر .،.همان.115 – 106 :
( )3اسامی قهرمانان داستان کوراوغلو بیشتر براساس صفات و خصوصـیات آنهـا یـا شـغل پدرشـان
است؛ چون دمیرچیاوغلی ،کانکاناوغلی ،و توپداغیدان.
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( )6معنای تحتاللفظی این وا ه در زبان فارسی «دیوانه» است« .در ادبیـات عرفـانی ،ایـن وا ه
معناهای عمیقتری نیز دارد؛ از قبیل مجنون ،عاشیق ،شیفته و رهاشده ،حلـول روح معشـوق در
کالبد عاشق .در داستان کوراوغلو ،این وا ه به دالورانی اطالق میشود که هریـك از آنهـا طـی
حوادثی ،علیه خانها و پاشاها و پادشاهان شورش میکننـد و از شـهر و روسـتا و ایـل و تبـار
خویش کوچ میکنند و به کوراوغلو میپیوندند و در چنلیبئل اقامت مـیگزیننـد .آنهـا تمـامی
قیود زندگی شهری را شکسته و رهاشده از ایل و تبار و خانوادة خود ،علیه ستم قیام میکننـد».
(اوزون )15 :1511
( )5در مجلس «آمدن محبوبخانم به چنلیبئل» ،آمده است :محبوبخانم ،دختـر پاشـای روم،
به چنلبئل پیغام میدهد که مـرا سـرّی اسـت .ب ایـد بـه کوراوغلـو بگـویم و چـون بـه همـراه
دخترعمویش ،شیرین خانم ،و کنیزش ،قراباش ،بدانجا میپیونـدد ،کوراوغلـو از محبـوبخـانم
میپرسد که کدامین سرّ را میخواستی با من در میان بگذاری محبوبخانم سکوت میکند ،اما
شیرینخانم میگوید :اگر اجازه بفرمایی ،من بگویم که چه سرّی است کوراوغلو اذن میدهـد
و شیرینخانم میگوید :سرّی که ما را به اینجا آورده ،همان سـرّی اسـت کـه نگـارخـانم را از
استانبول ،تئللیخانم را از ارزروم ،و خانمهای دیگر را از وطنهایشـان بـه اینجـا آورده اسـت.
(یعنی ضدیت با ظلم و ستم خانها و پاشا و عشق به آزادی و عدالت) (تهماسب )165 :1511
( )1البته در روایت ازبکی ،کوراوغلـو سـه همسـر بـه نـامهـای یونـوسپـری ،میثقـالپـری ،و
گولنازپری داشته است .بنابر این روایت ،بنـا بـه تحقیقـات علمـی ،همسـر اصـلی کوراوغلـو
یونوسپری بوده است و دیگر زنان او بعدها وارد داستان شدهاند( .اوزون )119 :1511
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