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چکیده
در طول تاریخ ،مذاهب و مکاتب به طرح نظریه های خود دربارة حقوق برابر انسانها پرداخته و سعی
در اجرای عدالت مورد نظر خود دا شته اند .تال شهایی که در چند قرن اخیر ان سجام یافته در نهایت
با ت صویب من شور بین المللی حقوق ب شر در سال  4311وارد مرحله نوینی شده است .در این مقاله
که به برر سی مفهوم حقوق ب شر در سبک خرا سانی میپردازد ،موادی از من شور در آثار شاعران این
سبک بررسی شد .آنچه به دست آمد ،نشان دهندة این است که ایرانیان در طول تاریخ ،چه بسا ،با
وجود دا شتن نظریه ها و قوانین دینی و اجتماعی قوی در زمینة عدالت و حقوق ان سان ،در عمل ،از
معیارها و ارزشها دور شده اند و کم نیستند روزگارانی که در حق هم اجحاف کرده اند .مواردی چون
شککککن جه های مال مانه ،تبعیژ نیادی و طب قاتی ،عدم آزادی عق یده ،عدم تاثیرگذاری مردم در
حکومت و انتخاب حاکمان ،پاسککخ و نبودن حکام در برابر اعمال خود ،نبود حق برابر برای زنان و...
جزو مواردی هستند که در اشعار دورة مورد نظر مصادیق فراوانی دارد .البته در حیطة اعتقاد و عمل
موارد قابل قبول نیز قابل توجه هستند.
کلمات کلیدی :سبک خراسانی ،حقوق بشر ،عدالت.
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-5مقدمه
افراد ،در جوامع مختلف با هر نظام حکومتی ،مطابق قواعد و قوانین همان نظام ،دارای حق و حقوقی
ه ستند که برخورداری از آن حق و حقوق ،عدالت مح سوب می شود و بی بهره شدن از آن ملم .اگر
عده ای از افراد جامعه نسبت به عده ای دی ر با شرایط برابر ،نتوانند از امکانات اجتماعی و اقتصادی
آن سرزمین بهره ب یرند ،ملم صورت گرفته ا ست .عدالت ،ضمن حفظ قرارداد اجتماعی بین افراد
جامعه و ایجاد صلح و آرامش ،جامعه را در مسیر پویایی ،تعالی و پیشرفت قرار میدهد .برای برقراری
عدالت در جامعه ،همة افراد و دست اههای حکومتی باید ایفای نقش کنند و این نقش در حکومتهای
فردی برای شخصِ اولِ قدرت ،برجسته تر نمایان می ردد.
تالش های مستمر بشر در طی قرون و در اشکال مختلف در نهایت به تصویب قوانینی در زمینة ایفای
حقوق انسان ها در زمینه های مختلف شده که مهمترین آن منشور بین المللی حقوق بشر است.
«من شور حقوق ب شر می کو شد تا ساحت عمل و فعالیت ابزارهای سیا سی جامعه را رو شن
گرداند .این اعالمیه که در سال  4311به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید ،به عنوان
سندی که مادر اسناد حقوق ب شری دورة حاضر است ،بیشترین نقش را در توسعة حقوق بین الملل
ایفا کرده اسککت .اعالمیه مشککتمل بر ارزش کهایی اسککت مانند حق حیات ،حق برخورداری از آزادی و
امنیت فردی ،شناسایی هر فرد به عنوان یک انسان در برابر قانون ،تاکید بر ضرورت آزادی از بردگی
و منع کار اجباری و شکککنجه یا برخورد های خشککن و ریر انسککانی و اهانت آمیز ،تاکید بر برابری
ان سانها ،آزادی عقیده و بیان و آزادی اجتماعات و انجمنها و تاکید بر برابری شهروندان در ا ستخدام
دولتی و مشارکت آنان در امر حکومت و(»...حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،قربان نیا)91-93 :
مطالعات میان ر شتهای که ابتدا در دهة سوم قرن نوزدهم در علوم اجتماعی و پس از آن
در سایر حوزههای علوم ان سانی پدید آمد ،رویکردی ا ست که میتواند راه شای ب سیاری از م سائل
با شد .از آنجا که یکی ازآئینه های ا صلی انعکاس فرهنگ ،باور و ارز شها ،ادبیات ا ست ،ب سیاری از
عقاید ،عادات و ارز شها در قالب شعر و نثر نمایان شده و محفوظ مانده اند و جای اه ان سانها ،ومایف
و حق و حقوقشان را میتوان با جستجو و تأمل ،در الیه های مختلف ادبیات دریافت.
مقالة حاضر به بررسی مباحثی از حقوق بشر در سبک خراسانی میپردازد .سوال اصلی این
بود آیا این مفاهیم در اشعار سبک خراسانی به عنوان اشعار آرازین فارسی نمودی دارند یا خیر؟
فر ضیه مورد نظر این بود که حقوق ب شر از لحاظ تئوری تا حد زیادی قوی و رنی بوده اما
در عمل ،شاهد تجلی رضایت بخشی از مفاهیمی که اکنون حقوق بشر نامیده می شوند ،نیستیم.
شیوة کار بدین صورت بود که بعد از مطالعة کتابها و مقاالت حقوقی و بررسی تاریخ دوران
مورد نظر ،به تبیین موارد مورد مطالعه و جمع آوری شواهد ،پرداخته شد و بعد از گردآوری شواهد
به تحلیل و بررسی آنها اقدام گردید.

در برر سی شاهنامه و سایر کتب سبک خرا سانی ،باید مد نظر دا شت که با توجه به دوره
های زمانی مختلفی که وجود دارد ،گاهی وییگیهای فرهن ی و مذهبی در قسکمتهای مختلف آن ،با
هم تفاوت دارند.
در زمینة برر سی م سایل حقوقی مخ صو صا حقوق ب شر در ادبیات فار سی پیوه شهایی در سال های
اخیر صورت گرفته است .البته در مورد موضوع این رساله یعنی بررسی مفاهیم حقوق بشر در سبک
خراسانی کاری مستقل انجام نشده است.
 -2بحث
«سککبک شککعر فارسککی دری را از آراز نیمة دوم قرن سککوم تا پایان قرن پنجم «سککبک خراسککانی»
مینامند .سککبک خراسککانی به لحاظ تاریخی سککلسککلههای طاهری ،صکفاری ،سککامانی و رزنوی را در
برمی یرد .البتّه بحث اصلی مربوط به دورة سامانیان و رزنویان است (.سبک شناسی شعر ،شمیسا :ص)22
« شعر دورة سامانی شعری شاد و پرنشاط است و روحیه تساهل و خوش باشی را تبلیغ میکند .علل
آن یکی روحیة ایرانیان کهن ،دوم رفاه سیا سی و اقت صادی در زمان سامانیان و سوم زندگانی خود
شاعران ا ست که صله های گران می گرفتند و مرفه می زی ستند .شعر این دوره واقع گرا ست و
او ضاع دربارها محیط زندگی روابط ارباب و کنیز و رالم ،تفریحات و ...را منعکس میکند .شاعران با
معارف پیش از اسالم آشنایند و مفاهیم اسالمی نیز در ابعاد گسترده ای بر آثار این دوران ،تاثیر دارد..
اوضاع شعر و شاعری دوران رزنوی کمی متفاوت است .نخستین شاهان رزنوی به دالیل
سیاسی و اقتصادی مجال چندانی برای توجه به شعر و ادب نداشتند ،اما بعد از پادشاهی محمود و
در پی ل شکرک شیهای وی به هندو ستان ،به شیوة خلفای بغداد ،دربار با عظمت و پر شکوهی بر هم
زدند و برای تبلیغ و نامآوری به جلب و تشویق شاعران مداح و دانشمندان پرداختند.
در این دوران دویست ساله ،شرایط ،حکومتها و فرهن ها تغییراتی جزئی یا کلی داشته اند و با توجه
به تعداد زیاد شاعران این دوران و تفاوتهای فردی و محیطی هر کدام بحث بسیار گسترده ای پیش
روست که با توجه به تعداد محدود صفحات مقاله به اختصار بیان شده است .آنچه در ذیل به عنوان
برر سی مباحثی از حقوق ب شر آورده می شود نمایان ر یک نمای کلی و عمومی ا ست .در ب سیاری از
موارد ،شعرایی ه ستند که نظراتی متفاوت با ع صر خود دا شته یا در بع ضی مقوله ها دارای نظراتی
چندگانه بودند.
 -5-3دادگری حاکمان و تاثیر آن در تامین حقوق اولیة جامعه:
طبق مادة  22من شور حقوق ب شر« ،هر ان سانی سزاوار یک زندگی با ا ستانداردهای قابل
قبول برای تأمین سکککالمتی و رفاه خود و خانواده اش؛ از جمله تأمین خوراک ،پوشکککاک ،مسککککن،
مراقبتهای پز شکی و خدمات اجتماعی ضروری ا ست .»...عدل و داد از مفاهیم کلیدی حقوق ب شر
است .مردم در همة اع صار ،برای ر سیدن به رفاه و امنیت در زمینه های مختلف ،واب سته به حاکمان

بوده و هستند .در سبک خراسانی قصاید مدحی بسیار رواج دارد و پادشاهان و امرای عادل و دادگر
ستوده شده اند .البته در ب سیاری از موارد نیز ممدوح ،بویی از عدل و داد و ف ضایلی که به او ن سبت
داده می شود نبرده! و ملم و ستم و کشت و کشتار امرای مالم مخفی مانده یا با دالیلی واهی توجیه
شده است.
اسدی طوسی ستایش ر عدل و داد شاهان و امراست .هن امیکه گرشاسب ،شاه طنجه را
شکست داده و بعد از کشتن او به آباد کردن آن سرزمین میپردازد:
اسکککککیککرانککش را یکککسکککککر آزاد کککرد
هککمککه طککنککجککه را از سککککر آبککاد کککرد
نشکککککانککد انککدرو مککردم کشکککککت ورز
فکراوان ز هکر شککککهکر و هکر بکوم و مکرز
بر او رسکککم بککاه آنچککه ب کسد کرد راسککککت
هم از تخم شکککه پادشکککاهی نشکککاسکککت
( گرشاسب نامه)124 :
بوسعید ،عارف نامی پادشاهان را چنین پند میدهد:
وز سککککوز دل و آه سککککحککرگککاه بککتککرس
شککککاهککا ز دعککای مککرد آگککاه بککتککرس
از آمککدن سککککیککل بککه نککاگککاه بککتککرس
بر لشککککر و بر سکککپککاه خود رره مشکککو
(ابوسعید ابوالخیر)491 :
در ستایش احمد بن عبدالصمد وزیر سلطان مسعود ،ایمن بودن مردم از او و در آشوب بودن
دشمنان و بدخواهان مردم در دوران وزارتش را بیان میدارد .این وزیر با ضعفا نرم و مالیم است و با
بداندیشان سخت کمان:
نه ایمن ازو گرگ و نه سککگ زو به فغانسککت
ما را رمه بانیسکککت نه زو در رمه آشکککوب
با آن که بدا ندیش بود سککک خت ک مانسکککت
هرگز نکنککد بککا ضکککعفککا سکککخککت کمککانی
( منوچهری)42 :
همچنین در توصیف خواجه ابوالحسن حسن:
دولت شککاگرد تسککت گوهر و عقل اوسککتاد
فضل و کرم کرد تست جود و سخا ورد تست
(همان)41 :
شککاعران مککداح عککدل و داد بودنککد امککا ایککن عککدالت همیشککه واقعککی نبککود و در بیشککتر مواقککع
زادة تخیکل شککاعر! شککاعران هککر ککاری کککه ممککدوح انجککام مکی داد ،مککی سککتودند و بککا توجیهککات
مککذهبی بزرگتککرین ملمهککا را نیککز عککدل و داد مککی نمایاندنککد .در ابیککات زیککر فرخککی کشککت و
کشتار مردم ترکستان را نه تنها ملم محسوب نمیکند بلکه زبان به ستایش محمود می شاید:
به خاک اندر فکندسکککتی فزون از قطره باران
به جنگ مرو و جنگ بلخ و جنگ میله زان لشکر
در آن شککیون نکردسککتند خاتونان ترکسککتان
به ترک ستان سرایی نی ست کز شم شیر تو صد ره
( فرخی)221 :

در شاهنامه و به وییه در خطبة پاد شاهیها که در واقع اعالن خطم شی سیا سی هر پاد شاه
ا ست ،صدها بیت در شرح ف ضیلت عدل و داد آمده ا ست .همچنین در میانة دا ستانها ،مکرر در این
باره سخن رفته است؛ مال مردم را نباید گرفت ،پادشاه نباید پیمان بشکند ،باید برای رفع مظالم به
بار ن شیند ،به تهید ستان کمک کند(در دولت سا سانی یک دیوان خیرات و مبرات نیز بود) ،پاد شاه
باید حتیالمقدور گناهکاران را با پوزشخواهی آنها ببخشد یا به زندان کردن آنها بسنده کند ،دست
به خونریزی نزند ،ایجاد امنیت ،آگاهی از حال مردم ،خواندن اعمال شاهان گذشته و دهها نکتة دی ر.

زهککر کککس نککیککابککی بککه جککز آفککریککن
تککو گککر دادگککر بککاشککککی و پککاکککدل
(شاهنامه)423:
فریدون پس از پیروزی بر ضحاک ،در سراسر کشور سفر میکند و به آبادانى و داد مىپردازد:
زهککر کککس نککیککابککی بککه جککز آفککریککن
تککو گککر دادگککر بککاشککککی و پککاکککدل
(همان)423:
ب ک ککردیککد و دیککد آشکککککککار و نککهککان
و زان پس فریککدون بککه گرد جهککان
چککنککانککک از ره هککوشککککیککاران سککککزد
به نیکى ببسککککت ازه مه دسککککت بد
به جاى گ یا ،سکککرو و گلبن بکشککککت
ب یاراسککککت گیتى به سککککان بهشککککت
(همان)92 :
این داد و دهش ،دو کارکرد مهم دولت ه ستند که از طرفی نامر بر شنا سایی بیطرفی و
عدالت آیینی اسککت و از طرفی با کاربسککت عدالت توزیعی ،رفاه عمومی تامین می شککود .فردوسککی
دردهای عمومی را شککناسککایی میکند و در قالب اندرز ،گاه از زبان خود و گاه از زبان شککخصککیتهای
شاهنامه ،به حکمرانان گوشزد می کند:
بککه فککرجککام زو جککان هککراسککککان بککود
کککه گر چنککد بککد کردن آسککککان بود
ازو بککهککره یککابککی بککه هککر دو سککککرای
چو بی ر نج بککاشککککی و پککا ک یزه رای
چنککان دان کککه گ ی تی بیککاراسکک ک تی
اگککر پککیشککککه دارد دلککت راسککککتککی
(همان)4212 :
دوران زرین پادشکاهی کیخسکرو نیز پر از گسکترش عدل و تالش برای برقراری و پایداری
نیکی است .در شاهنامه ،کیخسرو نمودار خوبى و دادگرى ایزدى است .سفر در سراسر کشور و آباد
کردن ایران از نخستین کارهاى اوست:
بکککککنککد از زمککیککن بککیککخ و بککیککداد را
بکک سکککککتککرد گککرد جککهککان داد را
دل ر م نککان از رم آزاد ککککککککرد
بککه هککر جککای ویککرانککی آبککاد کککرد
ز داد و ز بخشکککش پر از خواسکککتککه
زمین چون بهشکککتى شککککد آراسکککتککه
(همان)921-922 :

 -3-3جایگاه و حقوق زنان
« در نظام حقوقی ساسانیان با زن در همة موارد نه به عنوان عامل ،بلکه به عنوان موضوع
حقوقی رفتار شده ا ست .البته توجه به وی به تدریج ،حتی اگر شرایط قدیمی صوری هم حفظ می
شد ،افزایش می یافت .این پی شرفت که به موازات افزایش ت ضمین حقوق بردگان در ع صر سا سانی
ادامه دا شت ،در دا ستان عا شقانة روابط خ سرو دوم با سوگلی وی شیرین نیز انعکاس مییابد .در
ارتشککاشککات قبل از بر تخت نشککسککتن یزدگرد سککوم ،هرچند برای مدت کوتاهی ،شککاهزاده خانم
آذرمیدخت حکومت را در دست داشت.
معهذا در سککراسککر آسککیای رربی( به عالوه بیزانس) نظریات تندی دربارة موقعیت زن در
انظار عمومی انتشار داشت و محجب کردن زنان و محدود کردن آنان در حرم جای زین آن می شد.
در دیلم در پایان قرن چهارم هجری زنان اجازه داشککتند فقط شککبها در لباس سککیاه از خانه خارج
شوند و از طبس در کویر نمک گزارش شده است که هنوز در سال  111هر زنی که با مردی از ریر
خویشکککاوندان خود صکککحبت می کرد مجازاتش مرگ بود .در گیالن مانند ارلب فرهن های ابتدایی
کارهای مشکل کشت و زرع به زنان واگذار می شد.
این نوع محدودیت و در تن نا قرار دادن زن برخالف برداشت دی ر نواحی مانند طبرستان
بود که هر چهارده روز یک بار بازار هفت ی در «پریم» ت شکیل می شد و به پ سران و دختران جوان
این فرصت را می داد که با یکدی ر آشنا شوند .این بدان معنی بود که در بین این جمعیت روستایی
– و بی شتر زرد شتی -حجاب هنوز به مرحلة عمل درنیامده بود .البته در تمام این موارد گزار شهای
موجود بسیار مختصرتر از آن است که بتواند این مساله را روشن کند که تا چه حد آن چه راجع به
رابطة مرد با جنس مخالف در بین اسککککان یافت ان ،کو نشکککینان ،مهاجران به شککککل پراکنده و
مجتمع ،متاهالن ،مجردان ،نجیب زادگان و ریره میدانیم ،جنبة عمومی داشته است.
تحول شدید برای ر سیدن به آزادی بی شتر و تا حدی رهایی کامل از قیود را ،نفوذ ملل ترک با
خود به ایران و به طور کلی به آسکککیای مقدم آوردند .ترکان همینکه خود را به سکککرعت با تمدن
آ سیای مقدم هماهنگ ساختند ،به زنان نیز میدان و سیعتری برای ح ضور در انظار عمومی دادند.
اکنون نه فقط زنان می توان ستند خود را به و سیلة فعالیتهای نیکوکارانه م شهور سازند و م ساجد و
مدارس وقف کنند ،بلکه پیو سته به شکلی فزاینده ،اگر چه سیا ستنامه خطری در این امر میبیند،
نقشککی سککیاسککی نیز ایفا می کردند .ترکان خاتون یکی از بیوه های ملکشککاه به برادر شککوهر خود
ا سماعیل(حدود سال  )111پی شنهاد ازدواج داد تا بدین و سیله بتواند کو شش کند که در تحوالت
سککیاسککی در جهت منافع پسککرش محمود ،تاثیر ب ذارد .این جسککارتها طبیعتا بی خطر هم نبود،
چنانکه هم سر برکیارق طی نبردی ک شته شد( .)111البته بر طبق ا سامی حکام ع صر سلجوقی،
هیچ زنی در دورة فرمانروایی این سل سله به حکومت نر سیده ا ست .این امر نکته ای ا ست که ابتدا

نزد قراختاییها که از آ سیای شرقی آمدند( )211و به شدت تحت تاثیر فرهنگ چینی قرار دا شتند
و سپس نزد مغوالن نیز کامال قابل مطالعه است (».تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی(جلداول).
اشپولر.)411-432 :
اگر شرایط عموم زنان را در نظر ب یریم در در دوران مورد نظر ،جامعه ،حکومت ،تجارت و
تحصکککیل در اختیار مردان اسکککت و زنانِ برخوردار از مواهب مردان ،بسکککیار معدودند .در این میان
شاعران و اندی شمندان جامعه نیز همچون سایر اق شار جامعه دیدگاه سنتی خود را ن سبت به زن حفظ کرده
اند و در مثبتترین حالت ،شاعرانی را مییابیم که دارای افکار و سخنانی متناقژ در مورد زنان هستند.

زنان با توجه به آن چه از اشعار به جا ماندهِ از آن دوران برداشت می شود ،دارای پایینترین
جای اه اجتماعی و کمترین حقوق انسکانی بودند .بیشکتر شکاعران زن را موجودی ارزشکمند و دارای
عقل و خرد و درک و شککعور نمیدانند و برای آنان جای اه و حق و حقوقی برابر قائل نیسککتند ،زنان
اکثرا جن جو و باعث آزار همسکککران و پدران خود هسکککتند ،کاری جز مکر و نیرنگ ندارند ،رازدار
نی ستند و ...هر قدر زنی شرم ینتر و کمرن تر و خانه ن شین تر با شد ،ارز شمندتر مح سوب می شود.
زادن فرزند پسر از افتخارات آنان است.
« از جمله شاعران مطرح این دوره ناصرخسرو است .ناصرخسرو اسماعیلی است و پیروان
ا سماعیلیه ن سبت به سایر مذاهب قدر و منزلت بی شتری برای زنان قائل بودهاند .بنابراین از آن نوع
زنستیزی امثال انوری و خاقانی در شعر او دیده نمیشود .البته به پیروی از فرهنگ حاکم بر جامعه
و روزگار خود ،گونهای مردسککاالری بر ذهن و اندیشککه و آثار وی حاکم اسککت .او دنیا و گیتی را زن
میپندارد و چون روزگار و دنیا کج رفتار و بدکردار اسککت ،این صککفات را هم زنانه میداند و جهان را
«زن جادو» مینامد که حیلهگر و مکار است و درصدد فریبکاری همة انسانهاست .او معتقد است که
مرد مانند عقل از عالم برین و ماوراء است و زن همچون نفس از عالم فرودین .مرد بنا به خصوصیات
سر شتی اش میتواند با تکیه بر ب صیرت ،حدود روحانی را ب شنا سد ،اما زن فقط حدود ج سمانی را
میشناسد و توانایی شناخت حدود روحانی را ندارد.
با وجود این نا صرخ سرو زنان برج ستة دین را می ستاید و ابیات ب سیاری در ستایش ای شان دارد.
ح ضرت فاطمه زهرا (س) ،بی شترین ستایش نامهها را به خود اخت صاص میدهد .در مقابل ،ابیاتی در مذمّت
عایشه دارد .زنانی چون منییه و زلیخا مالم و فریبکارند و مایة گمراهی مرد و گناهکار ازلی.

وقتی با این مبانی اعتقادی که برجامعه آن روزگار حاکم بود ،به نقد خصکککلت های زنان
پرداخته شود نتایج تحقیر آمیزی به دست خواهد آمد:
خنککک آنکس کککه زن خوب ب م یرد او را
گ فت با خوا جه یکی روز ازین خوش مردی
گ فت خوب اسککککت اگر مرگ پذیرد او را
گفککت ای خواجککه زن خوب تو داری امروز
در چه ا ندازی و کس به که ن یرد او را
زن چرا شکککاید آن را که بری بر سکککر چاه

گفککت هککل تککا برود هرکککه ب یرد او را
مارگیری را ماری ز سکککر سککک له بجسکککت
( انوری)241 :
ناصر خسرو معتقد است تن زنان زیر زیور و زینت ،اما جانشان بی جلوه و جمال است:
با صکککورت ر جالی ،در سکککیرت نسککککایی
تن زیر زیب و زینت ،جان بی جمال و رونق
(ناصرخسرو)132:
(زن در آینه شعر فارسی ،ناصر خسرو ،جودی نعمتی)232:

منوچهری در تهنیت ج شن مهرگان و مدح م سعود رزنوی ،رزبان خطاب به تاک رز که باردار شده!
چنین می وید:
از نکوکککاران و ز شکککرم نککان بککاشکککی
گفتم ای زن تو بهتر ز زنککان بککاشکککی
هر چه می گفتم «ارجو» که چنان باشککی
پاکتن باشکککی و از پاکت نان باشکککی
(منوچهری)221 :
در ادامة سرزنش تاک ،اشاره میکند که زنان مکار و حیله گرند و کسی یارای مقابله با مکر
آنان را ندارد و راست گفته اند که زنان را نباید عزیز داشت!:
راسککککت گو ینککد زنککان را ن وارد عز
به کدامین ره بیرون شککککده ای زین دز
بر هوا رف تی چون عیسکککی بی مع جز
بر نیککایککد کس بککا م کر زنککان هر گز
(همان)312 :
فخرالدین اسعد گرگانی زنان را نازک دل ،سست رای ،خوش باور و ساده لوح می داند:
کککه گ یرد نککاسککک توده خوى ایشککککان
مبککاد آن زن کککه بینککد روى ایشککککان
ب هر خو چون برآریشککککان بر آ ینککد
ز نان نازک دل ند و سکککسککککت رای ند
به گ فت خوش تن ایشکککان را سککک پار ند
زنککان گ فتککار مردان راسککککت دارنککد
زبککون مککرد خککوش گککفککتککار بککاشککککد
زن ارچککه زیرک و هشکککیککار بککاشککککد
تو چون مککه روشکککنى چون خور نکویى
بالى زن در آن بککاشککککد کککه گو یى
( گرگانی)91 :
زنان سست و ناتوان هستند و دارای هزاران خوی بد:
دل آرای دلکککیکککران جکککهکککانکککنکککد
زنککان هر چنککد سکککسککککت و نککاتواننککد
سکککزد گر دل نبنککدد کس بر ایشککککان
هزاران خوى بککد بککاشککککد در ایشکککان
(همان)421 :
اسدی توسی نیز در این معنی ،چنین میسراید:
ازو در جککهککان رای دانککش مککزن
هر آن کککاو نترسککککد ز دسکککتککان زن
زن بککد چو دیوسککککت و مککار شککککنج
زن نیککک در خککانککه نککاز سککککت و گنج
روان بککا خرد نیسکککک تش سککککازگککار
ز دسکککتککان زن هر کککه نککا ترس کککار
ولککیککک از نککهککان زهککر دارنککد بککار
زنککان چون درختنککد سکککبز آشککککککار
(همان)212 :

او هنر و افتخار زنان را در آن میداند که پسر زایند:
بککه گککاه زهککه مککردم آرنککد بککر
هنرشککککان همین اسککککت کککانککدر گهر
(همان)212 :
بع ضی شاعران از زن و زندگی گریزان بوده یا د ست کم در شعر چنین مینمایانند .از جملة این
شاعران رودکی ،ناصرخسرو و سنایی هستند:
حکیم رودکی ،پدر شعر فارسی فرزانه و خردمند را کسی میداند که به زن و فرزند تمایلی نداشته باشد:

ندارد م یل فرزا نه به فرز ند و زن ه رز
یا در شعر دی ری چنین میسراید:
ع یال نه ،زن و فرز ند نه ،معو نت نه
ناصرخسرو نیز چنین سفارش میکند:
مککنککه بککرجککان خککود بککار زر و زن
و در شعرى دی ر:
مرد را دل شکککککسککککتککه دارد جفککت
جککفککت بککاشککککی خککدای نککدهککد بککار
کسایی نیز از وبال فرزند و عیال مینالد:
سککتوروار بدین سککان گذاشککتم همه عمر

ببرد نسکککل این هر دو نبرد نسکککل فرزانه
(رودکی)413:
ازین همه تنم آسکککوده بود و آسکککان بود
(همان)19 :
قککدم بککر تککارک ایککن هککر دو بککرزن
(همان)222 :
تککیککر را پککای بسککککتککه دارد جککفککت
فککرد بککاشککککی خککدای بککاشککککد یککار
(همان)229 :

که بَرده گشککک تة فرز ندم و اسکککیر ع یال
(کسایی)91 :
طبق مادة  41منشور حقوق بین الملل زنان و مردان در ازدواج و در صورت جدایی ،از شرایط
و حقوق یک سانی برخوردارند .منوچهری در مدح م سعود رزنوی به مطلبی ا شاره میکند که هرچند
در این شعر نفرینی بیش نیست اما در طول تاریخ این سرزمین فراوان رخ داده است .چه بسا زنانی
که بی هیچ گناهی طالق داده شده و رها شده اند:
هر کککه نبود بنککدة تو بی ریککا و بی نفککاق
زین جهانداران و شاهان و خداوندان ملک
هر یکی را زن ،شود بیهیچ گفتاری ،طالق
هر یکی را مال ،گردد بی ربا دادن ،حرام
(منوچهری)12:
همین پدر هن امی که دا ستان ازدواج دختر و جم شید را می شنود دختر را بدترین د شمن پدر
میداند .هر چند در ادامه از سککخنان خود عدول کرده و زبان به سککتایش دختر می شککاید اما میتوان
گفت چنین اعتقادی بن مایه اصلی اعتقاد مردم آن دوران درمورد زن بوده است:

چو باشکککد ،به جز خاکش افسکککر م باد
چ ن ین گفککت دانککا کککه د خ تر مبککاد
بتر دشکککمن و مهترین نن ش اوسککککت
بککه نزد پککدر دختر ار چنککد دوسککککت
(همان)93 :
علی ررم فضککای سککراسککر تحقیر و توبیخی که در مورد زنان عادی جامعه وجود داشککته،
دسکککته ای دی ر از زنان مورد مدح قرار می گرفتند .اینان زنانی دور از دسکککترس بودند که یا در
زمانهای پی شین زندگی می کردند یا در دربارها و حرم سراها .زنان ا شرافزاده و زنان مذهبی از جمله
زنان مورد احترام و ستایش شاعران بودند.
امیر معزی در ستایش «تاج الدین خاتون» مادر سلطان سنجر و محمد:
ای عا بده چو مریم ای زا هده چو زهرا
ای اصککل ملک و دولت ای تاج دین و دنیا
ای مادر دو خسکککرو هر دو ج مال دن یا
ای ق بلککة دو دولککت هردو پنککاه عککا لم
فرمان تو روان اسکککت از هند تا به صکککنعا
توقیع تو عزیز اسککت از شککام تا به رزنین
( امیر معزی)1 :
«گورنگ» دختری دارد که بعدها همسر جمشید میشود .اسدی در توصیف آن دختر چنین میسراید:

نککه روزی ز فککرمککانککش کککردی گککذر
نککه هککرگککز بککه کککس دادی او را پککدر
که ج فت آن گزی ند که بپسککک ندد اوی
چککنککان بککود پککیککمککانککش بککا مککاهککروی
( گرشاسب نامه)29 :
برای بررسککی جای اه و حقوق زنان در شککاهنامه پیچیدگیهای فراوانی وجود دارد مسککلما
عواملی چون مذاهب و اقوام مختلف و پادشکککاهان و زمان های گوناگون در این امر دخیل و موثرند.
مخصککوصککا که آنچه شککاهنامه از فرهنگ ایران کهن منعکس میکند ،مربوط به طبقات باالی جامعه
است .در دوران اساطیری و پهلوانی ،پادشاه شدن یک زن ،سابقه ندارد .اما در دوران تاریخی بعضی
از زنان به پادشاهی میرسند .از جمله پوران ،آزرم دخت ،گردیه ،قیدافه و همای.
«پوران» دختر خسرو دوم ،از سال 121تا 234پیش از میالد پادشاه بود .فردوسی در شرح پادشاهی او:

برآن تخککت شککککاهیش بنشککککانککدنککد
چنین گفککت پس دخککت پوران کککه من
همی داشککککت این زن ج هان را به مهر
در مورد « آزرم دخت»:
یکککککی دخککت دیکک ککر بککدآزرم نککام
ب یا مد به ت خت ک یان بر نشکککسککککت
نخسکککتین چنین گفککت کککای بخردان

بککزرگککان بککر او گککوهککر افشککککانککدنککد
نککخککواهککم پککراکککنککدن انککجککمککن
نجسککککت از بر خککاک بککاد سکک ک پ هر
(همان)4914 :
زتککاج بککزرگککان رسککککیککده بککه کککام
گر فت این ج هان ج هان را به دسککککت
جککهککان گشککککتککه و کککارکککرده ردان

کزین پس همککه خشککککت بککالین کنیم
هککمککه کککار بککر داد و آیککیککن کککنککیککم
(همان)4912 :
«گردیه» خواهر بهرام است و پس از ابراز لیاقت و کاردانی از سوی خسرو پرویز به شهربانی
ری برگزیده میشود .شهری که پیش از آن به دست مرد بد نام و رخساره زرد ،ویران شده بود.
چککه بککایککد بکک ککو ای زن خککوب روی
ابککا گککردیککه گککفککت کککز آرزوی
بککدو گککفککت کککای شککککاه گککردن فککراز
زن چککاره گککر بککرد پککیشککککش نککمککاز
دل رککمکک ککنککان از رککم آزاد کککن
بککه مککن بککخککش ریککرا خککرد یککاد کککن
(همان)4231 :
بهمن حکم میکند پادشاهی به «هما» و پس از او به فرزندی برسد که در شکم دارد ،چه
پسر باشد چه دختر:
بککه گیتی فراوان نبوده سککککت شککککاد
چنین گفککت کککاین پککاک تن چهرزاد
همککان لشککک کر و گ نج بککا ار ج منککد
سککککپککردم بککدو تککاج وتککخککت بککلککنککد
هککم آن کککس کککزو آیککد انککدر نککهککان
ولککی عککهککد مککن او بککود در جککهککان
ورا بککاشککککد ایککن تککاج و تککخککت پککدر
اگککر دخککتککر آیککد بککرش گککر پسککککر
(همان)119 :
هما در شرایطی به پادشاهی میرسد که بهمن فرزند پسری داشته است:
که سکککاسکککان همی خواندیش اردشکککیر
پسکککر بککد مر او را یکی شککک یر گ یر
(همان)119 :
«قیدافه» پادشاه اندلس بود و با خردمندی و زیرکی تمام توانست اسکندر را از حمله به
سرزمینش منصرف کند:
خرد منککد و بککا لشککک کری بیشکککمککار
زنککی بککود در انککدلککس شککککهککریککار
ز روی بککهککی یککافککتککه کککام و سککککود
ج هان جوی بخشککک نده «ق یدا فه» بود
(همان)141 :
شهر «هروم» که ذکر آن در شاهنامه آمده ،شهری ا ست که تماما در اختیار زنان ا ست و
به دست آنان اداره میشود .شاید این بانوان با بانوان جن جوی آمازون بی ارتباط نباشند.
بدان شکککارسکککان شکککد که خوانی هروم
هککمککی رفککت بککا نککامککداران روم
کسکککی را در آن شککک هر ن ککذاشکککتنککد
که آن شکککهر یکسکککر ز نان داشکککت ند
(همان)199 :
وقتی اسکندر ،فیلسوفی را به همراه پیک خطاب به شهر هروم میفرستد ،پیک چنین گزارش میدهد:

چو دانکا بکه نزدیکک ایشککککان رسکککیکد
ه مه لشککککر از شکککهر بیرون شککککد ند

همککه شکککهر زن دیککد و مردی نککدیککد
ب که دیککدار رومی ب که هککامون شککککدنککد
(همان)199 :

در دوران ساسانی ،ریاست خانواده مانند گذشته با مرد (کذک خداى) بوده است ،با وجود آن که
در دوران ساسانیان زنان از نوعى آزادى هاى اجتماعى برخوردار بودند و حتى بعضى از آنان به مقام
سککلطنت نیز رسککیده اند ،ولى مرد عنصککر برتر جامعه را تشکککیل مى داد و فرزند پسککر ،هم از نظر
اقتصادى و هم از نظر اجتماعى داراى ارج بیشترى بوده است.
از جمله آداب و ر سوم گفتنی و ارز شمند درباره زنان این بود که اگر در خانواده ای بزرگ ،پاد شاه
یا امیری یا پهلوانی می مرد ،این امر باعث کم لطفی و بی توجهی در حق زنان نمی گردید .زنان
حتی اگر د ستور یا پی شنهادی پس از مرگ شوهر صادر می کردند از نفوذ خاص برخوردار بود .پس
از آنکه «دارای سککوم» از دنیا میرود ،همسککرش به بزرگان و نام آوران نامه مینویسککد که باید هم ی
سلطنت اسکندر را بپذیریم .تمام بزرگان مملکت و کشور به دستور و پیشنهاد ایشان توجه و از آن
اطاعت میکنند و آن زن با اطمینان به اسکککندر نامه مینویسککد که ما هم ی پس از دارا تحت فرمان
توایم و ک سی از حکم شما سر پیچی نخواهد کرد .اینک ق سمتی از نامه «دالرای» مادر رو شنک و
همسر دارا خطاب به اسکندر:
سککککر از رای او کس نیککارد کشککککیککد
چککو شککککاه زمککانککه تککرا بککرگککزیککد
بککه پککهککلککو نککیادان و جککنکک ککاوران
نوشکک ک ت یم نککامککه سککککوی م ه تران
ن پ یچککد کسککککی سککککر ز پ یمککان تو
کککه فککرمککان داراسککککت فککرمککان تککو
(همان)124-122 :
مادر رودابه ،برای انجام ازدواج دخترش با زال ،خود به نزد سام میرود و از دی ر سو ،شوی
خود یعنی «مهراب» را ن سبت به ازدواج ت شویق میکند .او سفیری هو شمند ا ست که کار خود را با
کاردانی هر چه تمامتر پیش میبرد.
طبق ب ند اول ماده  « ،41هر مرد و زن بالغی بدون هیچ گونه م حدودیتی از ح یث نیاد،
ملیت و مذهب حق ازدواج و تشککککیل خانواده را دارد .مرد و زن در ازدواج ،در طول دورة ازدواج و
فسخ آن از حقوقی یکسان برخوردارند»
در شاهنامه که بیان ر دورانی طوالنی از فرهنگ و تمدن این مرز و بوم ا ست فقط ت صویر
پیوند پادشککاهان و پهلوانان بازتاب دارد و از مراسککم و مصککایب و شککرایط مردم عادی چندان خبری
نیسککت .زنان عادی جزو اموال مرد محسککوب میشککدند « .چند همسککری امری رایج بود و مردان
گذشککته از زنان عقدی زنان ریر عقدی نیز می گرفتند .کنیزان زر خرید و زنان اسککیر نیز بودند که
چاکر زن خوانده می شدند .زن می بایست کورکورانه فرمانبردار همسرش باشد ،اما زن ایرانی مقامی
شامختر از زنان دی ر نواحی شرقی داشت .رالبا زن و مرد را در کودکی به هم نامزد می کردند و به
مردان سفارش می شد که در جوانی همسر گزینند(.بنا بر دینکرد در پانزده سال ی) .هر چند دربارة
ازدواج با محارم یا خویدوگس در ایران باستان چون و چراهای بسیاری رفته است ،با این همه منابع

ما در این مورد جای تردید باقی نمی ذارند .ادیان دی ر م ر آیین م صریان این ونه و صلت را زنا می
دانسککتند اما اوسککتا و آثار دینی پهلوی آن را توصککیه میکنند (».تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دورة
هخامنشیان ،قدیانی)411-411 :
آثاری از خرید زن در دورة ساسانی وجود داشت بنابراین رسم همسر آینده زن مبلغی معین پول
یا کاالیی معادل آن به والدین زن می داد لکن بنابر دینکرد « اگر پس از ازدواج معلوم می گرد ید
که زن ارزش مبلغ پرداخت شده را ندارد» یعنی اگر زن نازا بود ،این پول می بای ست به شوهر پس
داده شود (...تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دورة هخامنشیان ،قدیانی )413-412 :این امر در شاهنامه
به وضوح منعکس شده است .تنها در یکی از اتاقهای حرمسرای انوشیروان ،هفتاد کنیزک حضور داشتند:

کککه هر یککک ب که تن سککککرو آزاد بود
ک ن یزک بککدان ح جره ه فتککاد بود
(شاهنامه)4211 :
دختران حق انتخاب همسر داشته و جامعه آن روز هم آن را به عنوان یک سنت پسندیده
و مقبول پذیرفته بود .شاید آ شکارترین ابراز عالقه دختر به پ سر در شاهنامه ،عالقه مندی شدید
منییه به بیین و تهمینه ن سبت به ر ستم ا ست .منییه پیکی را به دنبال بیین میفر ستد .تهمینه نیز
نیمه شب همراه کنیزش به سراغ رستم رفته خود را به او معرفی میکند .این زن زیبارو و پاکدامن با
شناختی که از کارهای رستم داشت ،رستم را بر همسری انتخاب میکند و انتخاب کننده اوست نه رستم.
از جمله دا ستان های شوران یز شاهنامه ،دا ستان دو دلداده از دو سرزمین ا ست .یکی از
ن سل «آهی دهاک» و دی ری از ن سل فریدون که ع شق و ا صرار آن دو این پیوند خج سته را برقرار
میکند .حاصل این ازدواج فرخنده جهان پهلوان شاهنامه «رستم» است.
اما از این ازدواجهای عاشکککقانه که ب ذریم و حتی البه الی همین دلدادگیها ،ازدواج های
سیاسی فراوانی را شاهدیم که نه به انتخاب و اختیار بلکه بنا به دالیل سیاسی صورت گرفته اند.
در داستان بهرام چوبینه هن امی که بهرام به دست قلون کشته میشود ،خاقان با فرستادن
نامه به گردیه ،خواهر بهرام ،از او خواست اری میکند:
کککه ای پککاکککدامککن زن پککارسکککککا
سککککوی گککردیککه نککامککه ای بککود جککدا
سککککرشککککتککت فزو نی و دور از ک می
هککمککه راسککککتککی و هککمککه مککردمککی
نشکککسککککتککه خرد بککا دل من بککه راز
ز کککار تککو انککدیشکککککه کککردم دراز
بکککیکککارای ایکککوان مکککا را بکککه رای
بککه از تو نککدیککدم کسککککی کککدخککدای
ب کوشککککم کککه پ یمککان تو نشککک ک نم
بککدارم تککو را هککم چککو جککان و تککنککم
(همان)4211 :
آنچه از بن مایه های اجتماعی و سنن و آداب حاکم در آن روزگار بر می آید این است که
پس از مرگهای ناگهانی یا شک ستهای سن ین ،معمو ًال از هم سر پهلوان یا پاد شاه ک شته شده و یا

خواهر و دخترش بالفاصله خواست اری شده سعی می کردند با برپایی مراسم عروسی ،شادی را به
آن دودمان و خانواده برگردانند.
بهرام گور در ازدواجهای متعددش معموال دختران را از پدرانشکککان خواسکککت اری کرده و
رضایت آنها را جلب می کرد.
چشککک یده ز گیتی بسکککی گرم و سکککرد
بککدو گفککت شککککاه ای سکککرا فراز مرد
گککو شککککهککریککاران سککککر انککجککمککن
نککیککابککی تککو دامککاد بککهککتککر ز مککن
بککه کککیککوان بککرافککرازم اخککتککرت را
بکه من ده تو این هر سککککه دخترت را
(همان)312 :
رعایت تناسککب شککخصککیتی بین پهلوانان و دلیرمردان و شککاهزادگان و همسککرانشککان در
شاهنامه بسیار مهم است.
در دوران سککاسککانی ،از نظر حفظ اصککالت خون ،ازدواج با اقرباى نزدیک ،خواهر و دختر
معمول بوده به عنوان فر ایزدى تلقى می ردیده است .این موضوع قبل از دوران ساسانی ،در داستان
سیاوش نیز م شهود ا ست .آنجا که سودابه برای اجرای نق شة خود ،به کیکاووس و همچنین خود
سیاوش پی شنهاد میدهد که سیاوش به شب ستان رفته و از بین خواهران زیباروی خود یکی را به
همسری برگزیند:
پککذیککره شککککود رای را جککفککت مککن
بککدو گفککت سککککودابککه گر گفککت من
نکککه از نکککامکککداران بکککرزن دهکککم
هم از ت خم خویشکککش ی کی زن د هم
بککه دیککدار او در مککیککان مککهککان
کککه فککرزنککد آرد ورا در جککهککان
ز تککخککم تککو و پککاک پککیککونککد تککو
مککرا دخککتککرانککنککد مککانککنککد تککو
(همان)221 :
بانوانی همچون فرانک ،سکککیندخت ،رودابه ،تهمینه ،گردآفرید و همترازان ایشکککان مورد
ستایش او بوده اند .شاعر ،تهمینه را این ونه تو صیف کرده و ت صویر درخ شان او را بر پردة شعرش
جاودان ی میبخشد:
تو گ ف تی کککه ب هره نککدارد ز خککاک
روانککش خ کرد بککود و تککن جککان پککاک
(همان)19 :
یا وصف دلیری ش فتی ان یز «گردآفرید» را در برابر سهراب ،از دیدگاه و زبان آن پهلوان،
چنین نقش میزند:
سککککر و موی او از در افسککککرسککککت
بدانسککککت سکککهراب کاو دخترسککککت
چککنککیککن دخککتککر آیککد بککه آوردگککاه
شککک فت آ مدش ،گ فت از ایران سککک پاه
(همان)411 :
فردوسکککی ،ز نان را جز در یکی دو مورد خاص ،و فادار به همسکککر خویش مین ما یا ند.
(فخراال سالم« )21 :4912،ن اه محترمانة فردو سی به مهربان یارش که «جفت نیکی شناس» او هم
هست ،در آراز داستان بیین و منییه چشم یر است:

بککه شککککعککر آری از دفککتککر پککهککلککوی
پس آن ککه ب فککت ار ز من بشککک نوی
کنون بشکککنو ای جفککت نیکی شکککنککاس
همککت گو یم و هم پککذ یرم سکککپککاس
(همان)191 :
او همچنین فرانک را پاک مغز ،خردمند و فرخنده میخواند:
بککه مککهککر فککریککدون دل آگککنککده بککود
ف کرانککک بککدش نککام و فککرخککنککده بککود
(همان)24 :
فرن یس از زبان پیران این گونه معرفی میشود:
خککرد را پککرسککککتککار دارد بککه پککی کش
هککنککرهککا و دانککش ز انککدازه بککیککش
(همان)214 :
سیندخت هو شمندترین شخ صیت شاهنامه ا ست .زنی که نه تنها در مقام مادر و هم سر
که در روابط اجتماعی و سیاسی نیز سفیری موفق است.
جن جو بودن زنان ،در نمونه کامل آن ،داستان گرد آفرید و مقابله با سهراب گفتنی است:
همیشککککه بککه جنککگ انککدرون نککامککدار
زنککی بککود بککر سککککان گککردی سککککوار
نککبککود انککدر آن کککار جککای درنککگ
ب پوشکککیککد درع سکککواران بککه جنککگ
بککزد بککر سکککککر تککرگ رومککی گککره
نککهککان کککرد گککیسککککو بککه زیککر زره
چو رعککد خروشککککان ی کی ویلککه کرد
بککه پیش سکککپککاه انککدر آمککد چو گرد
(همان)411-411 :
داستان شهر هروم که زنان عهده دار همه امورند ،نیز گویای تواناییهای مدیریتی و نظامی زنان است.
ابیاتی که در ادامه خواهند آمد و اگر در انتسابشان به شاهنامه تردید نداشته باشیم ،گوشة
دی ری از نظر فردوسی را نسبت به زنان مینمایاند:
ز کککار زن آیککد هککمککی کککاسککککتککی
ه می خواسککککت دیککدن در راسککک تی
بککه آیککد تککرا گککر بککدیککن نکک ککروی
چون این داسککتان سککر به سککر بشککنوی
(همان)241 :
ر ستم هن امیکه از ک شته شدن سیاوش ،که سودابه عامل ا صلی آن بود ،باخبر می شود
چنین می وید:
کککفککن بککهککتککر او را ز فککرمککان زن
کسککککی کککاو بککود مککهککتککر انککجککمککن
خککجسککککتککه زنککی کککاو ز مککادر نککزاد
سکککیککاوش ز گفتککار زن شککککد بککه بککاد
(همان)212 :
کککه نیکو زد این داسکککتککان هوشکککیککار
چ ن ین گفککت بککا مککادر اسککک فنککدیککار
چو گویی سکککخن بککازیککابی بککه کوی
کککه پککیککش زنککان راز هککرگککز م ک ککوی

کککه هککرگککز نککبککیککنککی زنککی رای زن
مکککککن هککیککچ کککاری بککه فککرمککان زن
(همان)149 :
در نمونه های زیر وجود دختر را مایة ننگ و سر شک ست ی و حتی درخور گور و ک شتن
میدانند ،وقتی منییه به لحاظ شکککدت عالقه در ترفندی خاص بیین را بیهوش کرده و به کاخ خود
میبرد و ن هبانان کاخ از حضککور مردی ایرانی و رریبه باخبر میشککوند ،جریان را به اطالع افراسککیاب،
پدر منییه میرسکککانند و وی از کار منییه شککک فت زده و خیره میماند که چرا دخترش با این کار
حیثیت و آبروی خانواده را میبرد و نیز از ایرانیان شکککوی برگزیده که موجب شککککسکککت خانواده و
دودمان افراسککیاب اسککت .در حالی که از جریان شککدیدا متاثر و ناراحت اسککت ،در مالمت و مذمت
دخترش چنین می وید:
اگکککر تکککاج دارد بکککداخکککتکککر بکککود
کککه را از پککس پککرده دخککتککر بککود
(همان)112 :
در داستان امهار عالقه رودابه به زال ،از زبان پدرش مهراب خطاب به همسرش سیندخت
چنین میخوانیم:
ببککایسککک تش انککدر زمککان سکککر بریککد
مرا گفککت چون د خ تر آمککد پککدیککد
(همان)11 :
در داستان گشتاسب و مهراب و امهار عالقة کتایون دختر مهراب نسبت به گشتاسب ،پدر
کتایون در اعتراض به پیوند دخترش با او چنین می وید:
کککه از پککرده عککیککب آورد بککر نککیاد
چ ن ین داد پککاسکککخ کککه د خ تر مبککاد
به ن نگ ا ندرون پسککککت گردد سکککرم
اگککر مککن سککککپککارم بککدو دخککتککرم
بککه کککاخ انککدرون سکککر ببککایککد بریککد
هککم او را و آنککرا کککه او بککرگککزیککد
(همان)121 :
در ازدواج دختران یمنی با پسران فریدون نیز به چنین مضمونی برمیخوریم:
چو دختر بود روشکککن اخترش نیسککککت
به اختر کس آندان که دخترش نیسکککت
(همان)92 :
اگرچه ،بعد از چند بیت ،باز صدای منصفانة فردوسی را میشنویم که:
گرا می بککه دل بر ،چککه مککاده چککه نر
چککو فککرزنککد را بککاشککککد آئککیککن و فککر
(همان)92 :
ن اه عمومی جامعه ،زن خوب را زنی میداند که شوهر از او راضی و خندان باشد:
کککز او شککککوی هککمککواره خککنککدان بککود
بککهککیککن زنککان جککهککان آن بککود
(همان)4222 :

و نیز زن را در ردیف خوراک و پوشاک و مسکن ،یکی از نیازهای مردان قرار میدهد:
ز پوشکککیککدن و خورد و جککای خفککت
چ نان دان که چاره ن باشککککد ز ج فت
(همان)4221 :
از نظر خود زنان نیز ،وییگی زن آرمانی سککه مورد اسککت :حجاب ،پسککرزایی و زیبایی .چنانکه
شیرین می وید:
کککه بککاشککککنککد زیککبککای گککاه مککهککی
بککه سککککه چیز بککاشککککد زنککان را بهی
کککه جفتش بککدو خککانککه آراسکککتسککککت
یکی آن که با شککرم و با خواسککته سککت
ز شککککوی خککجسککککتککه بککیککفککزایککد او
دگککر آنکککککه فککرخ پسکککککر زایککد او
بککه پککوشککککیککدگککی نککیککز مککویککش بککود
سکککه دی ک ککر کککه بککاال و رویککش بککود
(همان)4991 :
و یا در داستان نوشزاد با کسری ،از زبان فردوسی میشنویم:
سکک ک خن گ ف ت نش خوب و آوای نرم
خردم ند و هشککک یار و با رای و شکککرم
(همان)4221 :
د ر شاهنامه در کنار نمایش زنان خردمند ،پسندیده و محبوبی که نقشی آفریننده ،زاینده
و حیات بخش دارند ،زنانی دیده می شکککوند که نماد پلیدی ،آلودگی و خرد اهریمنی اند و مسکککبب
جنگ ،خونریزی ،مرگ و ویران ری میشوند .این زنان که بیشتر نقش گمراه کردن مردان به خصوص
شکککهریاران ،شکککاهزادگان و قهرمانان را برعهده دارند ،بازنمود و تکرار عقالنیتر و منطقیتر « جه یا
جهی» در اساطیر کهن ایرانی میباشند ،از اینرو پیشینة مهور و حضور آنان به روزگار دیرین اسطوره
ها باز می ردد .در ابتدای داستان سودابه زنی زیبا ،باخرد و مهربان توصیف میشود که در تمام مدتِ
بند به کاووس یاری میرسککاند و پس از ازدواج با وی شککهبانوی ایران و نامادری شککاهزاده سککیاوش
می شود .اما در نهایت پا از حریم عفت فراتر نهاده و به سیاوش ابراز ع شق میکند و در پی ناکامی با
تهمت زدن درصدد بدنامی او بر می آید .این عشق ممنوعه پایانی جز مرگ و رسوایی برای سودابه و
جوانمرگ شدن رریبانة سیاوش ندارد.
نمونة دی ری از زنان منفی و فریبکار شککاهنامه ،در خوان چهارم رسککتم و اسککفندیار دیده
میشود .در این ماجراها زنان اهریمنی با پیکرگردانی اسطوره ای به شکل زیبارویانی جوان بر سر راه
قهرمانان ماهر میشوند و سعی در فریفتن آنها دارند.
مورد دی ری که زن و زنان ی او در شککاهنامه ،اهریمنی ،ویران ر و کشککنده اسککت ،در نبرد
سهم ین ایرانیان با ارجا سپ تورانی ماهر می شود .وقتی زریر خردمند به نبرد می آید هیچ تورانی
جرات همنبردی با او را ندارد ،ارجا سپ اهریمنی چاره ای میاندی شید و نتیجة این بد س الی فریفتن
مردان نامخواه سکککپاه با وعدة دادن دختر به آنهاسکککت .در این نبرد دختران فریبنده ارجاسکککپ به

مباشرت بیدرفش در مرگ زریر خردمند شریک میشوند .در این ماجرا عنصر زنانه حتی بدون حضور
زن ،با نقش فریبندگی و مرگ ماهر میشود و موجب مرگ زریر می ردد.
به طور کلی زنان در دوره های مختلف و با توجه به مذاهب و پادشککاهان و عقایدی که در
هر دوره حاکم بوده وضعی متفاوت داشته اند .آنان گاهی مانند مردان وارد کار سیاست می شده اند،
جن اور و سوارکاری ماهر بودند ،در عشق و ازدواج پیشقدم شده و حضور فعال داشته اند و گاه مورد
انتخاب قرار می گرفتند.
شخصیت های مثبت یا منفی شاهنامه در نکوهش زنان ،آنها را مایة ننگ ،شوم ،سزاوار کفن
و کشته شدن ،ضعیف ،بدعهد ،ناتوان در حفظ امانت و راز و ...مینامند .ستودن زنان به خاطر داشتن
صفاتی چون خردمندی ،زیبایی ،سعی در راضی ن ه داشتن همسر ،پسر زایی ،شجاعت ،سخن وری،
حیا ،وفاداری و  ...میباشد.
این ت ضاد و تعارض هرگز پایانی ندا شته و ندارد .ف ضای مرد ساالرانة خاص دوران قدیم و
میدان دادنهای دینی از یک سو و درخ شش زن علی ررم همة ف شارها و سایه سازیها ،شاعران را به
دوگان ی در عقیده و ابراز نظر در مورد آنان کشککانده اسککت .دوگان ی و تلونی که در طی قرون ادامه
یافته و تا روزگار ما ادامه داشته است.
-9-3آزادی عقیده و دین
طبق مادة« ،41هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه ،وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی
دگراندی شی ،تغییر مذهب (دین) و آزادی علنی کردن آئین و ابراز عقیده ،چه به صورت تنها ،چه به
صورت جمعی یا به اتفاق دی ران ،در قالب آموزش ،اجرای مناسک ،عبادت و دیده بانی آن در محیط
عمومی و یا خصوصی است».
در شاهنامه با یک بینش دینی واحد روبه رو نیستیم ،بلکه مطابق با واقعیت تاریخی ،چند
بینش دینی در تقابل با یکدی رند :بینش دینی زردشککتی ،بودایی ،یهودی ،مسککیحی و اسککالمی از یکسککو،

یکتاپرستی و دهرگرایی از سوی دی ر ،تسامح و تعصب دینی از یکسو و تشیع سراینده از سوی دی ر.
«از خصایص و ممیزات پادشاهان هخامنشی و اشکانی و ایرانیانی که در عصر ایشان می زیستند به
طور عموم دارا بودن روح تسکککاهل مذهبی و آزاد گذاشکککتن پیروان ادیان مختلف و احترام به آرا و
عادات ملل دی ر میباشککد ...برای تمجید این پادشککاهانی که با صککدق و صککفا و متقی بودند هر چند
ارلب به حکم ضرورت بیرحمی می نمودند ،باید افزود که فرمانهای ایشان گواه تساهل واسع نسبت
به عقاید و اعمال دینی مردم ک شورهای تابع آنان ا ست .در بهترین زمان آبادانی خود ،شاهن شاهی
ایران ،چون امپراطوری روم پس از آن حاوی دین هایی به را یت متنوع بود و ت مام تاب عان این
شاهن شاهی از هندیان و آ شوریان و بابلیان و یهودیان و م صریان ،با آرامش در زیر حمایت قوانینی
عاقالنه و پدرانه زندگی می کردند (».تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دورة هخامنشیان ،قدیانی)431 :

در زمان خ سروپرویز ،با آنکه خود او تع صّب دینی ندا شت ،چند جا دین زرد شت بر ادیان
دی ر برتر شمرده شده ا ست .بهوییه از اینکه م سیحیان م سیح را خدا و پ سر خدا میدانند ،شدیداً
انتقاد شده و یا آمده ا ست که دینی را که پیغمبرش به د ست جهودی ک شته شود ،نباید ستود.
خ سروپرویز همین که قدرتش ا ستوار شد ،نه تنها درخوا ست قی صر را در پس دادن صلیب (که در
سککال  141م در جنگ بیتالمقدس به دس کت سککپاه ایران افتاده بود) رد میکند ،بلکه به مسککیحیت
میتازد و صلیب مقدس را «چوبی پوده» و «چوب خشک تبه گشته» میخواند ،ولی شخص مسیح را
کمابیش میسککتاید و او را ،برعکس رومیان بیدادگر و خونریز ،درویشککی کوشککنده مینامد .همچنین
یهودیان در برخی جاها ،از جمله در داسککتان «لنبک آبکش» و داسککتان «مهبود و زروان» مردمی
خ سیس و آزمند و جادو معرّفی شدهاند .بینش دینی شاهنامه میان دو قطب خداپر ستی و دهری
گری از یک سکو و دو قطب تسکامح و تعصکب از سکوی دی ر در جریان اسکت .در حالی که در مورد
نخ ستین ما با زیربنای تفکر ایرانی و نفوذ مذهب زروانی سر و کار داریم .ت ضاد دوم کامالً مطابق با
واقعیت تاریخی است که در زمان برخی پادشاهان همچون کیقباد ،انوشروان ،یزدگرد بزهگر و هرمزد
تسامح دینی بیشتری معمول بود و در زمان برخی پادشاهان تعصب دینی بر تسامح رلبه داشت.
دین مانی به عنوان یک دین م سالمتجو ،به دور از خ شونت ورزی و با رویکردی فرهن ی
و هنری که همزبانی و همب ست ی همة مردم و ادیان را در سر دا شت و جنبش مزدک که به دنبال
ا صالحات اجتماعی و اقت صادی بود ،به فجیعترین شکل ممکن سرکوب شدند .مانی را پس از یک
دادگاه تفتیش عقاید پو ست کندند و پو ست او را از کاه انبا شتند و از دروازه شهر آویختند .مانویان
به فرمان موبد کرتیر(پی شوای زرت شتیان و بنیان ذار دین زرت شتی) قتلعام شدند .البته در ق سمت
تاریخی شککاهنامه ،روایت پیدایش مانی و آمدن او به دربار سککاسککانیان ،تفاوتهای چشککم یری با
پیوهشهای تاریخی دارد.
به فرمان خ سرو انو شیروان( 213-294میالدی) ،مزدک و صدهزار نفر از مزدکیان را زنده
به گور کردند .قباد ابتدا به مزدک عالقهمند بود ،اما در ادامه از عقائد وی متنفر شد ،لذا مزدک را در
اختیار انوشیروان قرار داد تا او و پیروانش را از صفحة روزگار محو کند.
ب که فرزنککد گفککت آن زمککان شکککهریککار
بککدان راه بککد نککامککور صکککککدهککزار
از ین پس ز مزدک م ردان سککک خن
کککه بککا این سکککران هرچ که خواهى بکن
کککه دیککوار او بککرتککر از راغ بککود
ب که درگککاه کسککککرى یکککککى بککاغ بککود
ز بر پاى و زیرش سکککر آگ نده سککک خت
بکشکککت ندشککککان هم به سککککان در خت
(شاهنامه)4291 :
بنا بر متون تاریخی پس از قتل عام مزدکیان ،موبدان زرتشکککتی کتاب ها و کتابخانه های
مزدکی را نیز به آتش کشیدند ،تا هرگونه آگاهی و دانشی که به مزدک و آیین وی مربوط بوده نابود
گردد .موبدان پس از این کتابسککوزی ،هر چه توانسککتند در تحریف و ناپسککند جلوه دادن آموزههای
مزدک کوشیدند.

در کل می توان چنین نتیجه گرفت که آزادی اندیشکککه وعقیده بین مردم وجود نداشکککته
اسکککت .مردم از عقیده و مذهبی پیروی می کردند که حاکمان و بزرگان تحمیل می کردند .حق
انتخاب راه و روش زندگی و دین به پاد شاهان ،بزرگان و مردان متعلق بود .هر دین جدید برای بقا و
رواج احتیاج به تایید پادشاهان و بزرگان داشت و گرنه چون شعله ای ضعیف در تاریکی از بین می
رف ت .حاکمان و بزرگان نیز جز در مواردی اندک معموال عقاید مخالف عقیده خود را و در کل هر
بینش جدیدی را رد کرده و بددینی می دانستند.
امیران سامانی با آزادمن شى و ت سامح به ملل و مذاهب مختلف مىن ری ستند .چنانکه در دربار آنان
پیروان اد یان و مذا هب به آزادى ز ندگى و کار مى کرد ند و هیچکس در دوران سکککا مان یان با
سخت یریهایی که در دوران رزنویان و سلجوقیان پدید آمد ،روبه رو ن ردید.
ا شاراتی قابل توجه در شعر منوچهری به مفاهیم دینی واعتقادی نمیتوان یافت .در ا شعار بو سعید
ابوالخیر ،میتوان تسامح خاص عارفانه را یافت که انسانها را به شرط عشق ،مجاز به داشتن هر عقیده
و مسلکی می دانند:
آزاد ز مسکککجدسکککت و فارغ ز کنشکککت
آنرا که قضکککا ز خیل عشکککاق نوشکککت
از خویش گذ شته را چه دوزخ چه به شت
دیوانة عشککق را چه هجران و چه وصککل
(ابوسعید ابوالخیر)13 :
در ابیات زیر منوچهری در اشاره به ادیان رایج آن دوره ،همه را به خوشباشی دعوت میکند و به
صورت ضمنی عصارة ادیان را دلِ خوش میداند:
نبیککذگیر و مککده روزگککار نیککک بککه ب کد
به فال ن یک و به روز م بارک شکککن بد
ب خور موا ف ق تش را ن بیککذ نو شککک نبککد
به دین موسککی امروز خوشککترسککت نبیذ
ک جا صکککبوحی نیکو بود به یکشکککن بد
اگر توانی یکشکککنبککد از صکککبوحی کن
ن ا هدار و مزن ب خت خویش را به ل د
طریق و مذهب عیسککی به بادة خوشککناب
به رسکککم موبد پیشکککین و موبدان موبد
به روزگار دوشکککنبد نبیذ خور به نشکککاط
بخور که خوب بود عیش روز سککه شککنبد
ب یر روز سکککهشکککنبد به دسکککت بادة ناب
به سکککات ینی می خور به عاف یت گذرد
چهارشکککنبه که روز بالسکککت باده بخور
چو تلخ باده خوری راح تت فزا ید خود
به پنجشککنبه که روز خمار می زدگیسککت
نبیککذ خور کککه گنککاهککان عفو کنککد ایزد
پککس از نککمککاز دگککر روزگککار آدیککنککه
(منوچهری)24 :
فرخی گاهی برای خوشایند ممدوح به حمایت دین و خالفت عرب پرداخته به بیدینان،
قرمطیان و هرکه مخالف مذهب و دین ممدوح بود ،بد گفته و به رارت و قتل ایشان تحریژ می کرد:
در مصکککر ک ند قرمط یان را ه مه بر دار
تا در عوض عمر که بدهی ز پی دین
چونانکه به شکککمشکککیرش کم کردی کفار
کم کن بککه قوی بککازوی او قرمطیککان را
(فرخی)12 :

در مدح خواجه ابوبکر حصیری ،او را به عادت و رسم قرمطی کشی تحریژ میکند:
گر م یان تو و او باد یه باشککککد هشککک تاد
مرد بیککد ین را از ه ییککت تو هش برود
خککانککه قر م طیککان را ب ف کن الد از الد
جاودان زی و همین ر سم و همین عادت دار
(همان)11 :
یا در ذکر وفات سلطان محمود و رثای او امهار تاسف میکند که کشورهای همسایه و
پیروان سایر ادیان دی ر از کشت و کشتار و ویرانی در امان خواهند ماند:
ایمنی یاب ند از سککک نگ پراک نده و دار
آه و دردا که کنون قرمطیان شککاد شککوند
از تکککککاپککوی بککر آوردن بککرج و دیککوار
آه و دردا که کنون قیصکککر رومی بر هد
جای سکککاز ند ب تان را دگر از نو به ب هار
آه و دردا که کنون برهم نان ه مه ه ند
( همان)34 :
جایی دی ر ،در مدح محمود ،کشککتن قرمطیان را ومیفه ای میداند که از طرف خداوند به
او محول شده است:
قرمطی کشککتن و برداشککتن رسککم محال
ایزد از جم له شکککا هان ز ما نه به تو کرد
(همان)241 :
درشعر زیر ،از قتل و رارت اندک ناراضی است و آرزوی کشتن هزاران نفر را دارد:
وقت ا ست اگر به جنگ سوی ری کشد عنان
ری را ب ها نه نیسککککت ،ب با ید گر فت پس
زینکان بکه ری هزار بیکابکد بکه یکک زمکان
این جا همی ی ان و دو گان قرمطی کشکککد
(فرخی)211 :
دقیقی در گشتاسب نامه با سرودن اشعار زیر به تعصبات دینی اسفندیار و خاندانش اشاره
میکند .جزای داشتن دینی ریر از دین مورد تایید پادشاهان ،مجازات سن ینی در پی خواهد داشت:
زریککر سککککپککهککدار و اسککککفککنککدیککار
همان چون ب فت این سکککخن شکککهریار
کسکککی باشکککد اندر جهان سکککربه سکککر
کشکککیککدنککد شکککمشکککیر و گفتنککد اگر
سککککر انککدر نککیککارد بککه فککرمککانککبککری
کککه نککپسککککنککدد او را بککه دیککن آوری
ن بنککدد میککان پ یش رخشکککنککده گککاه
نککیککایککد ب که درگککاه فککرخککنککده شککککاه
مککریککن دیککن بککه را نککبککاشککککد رهککی
نکک ککیککرد ازو راه و دیککن بککهککی
سککککرش را بککه دار بر ین بر ک ن یم
بککه شکککمشکککیر جککان از تنش بر کنیم
(دقیقی)21 :
نا صرخ سرو شاعری ا ست که در آراز با دگر اندی شی ،از ر سوم و اعتقادات ارثی و رایج در
زمان خود سرباز زد و به دنبال کشف حقیقت به مباحثه با بسیاری از صاحبنظران و معتقدان ادیان
مختلف پرداخت و بار سفری طوالنی را تحمل کرد تا در نهایت در سرزمین مصر گمشدة خود را در

مذهب ا سماعیلی یافت .او هن امی که با لقب «حجت» به خرا سان برگ شت فرد متع صبی شده بود
که با شمشیر شعر و سخن هر مخالفی را از دم تیغ می ذراند .ناصرخسرو پس از بازگشت به زادگاه
خود با تعصب هرچه تمام تر به ترویج مذهب نوینش پرداخت و هر کسی را که در جبهه مخالف قرار
داشت تکفیر کرد و در نهایت در راه اعتقادات خود مجبور به جالی وطن و ترک خانمان شد.
این تع صب به صورت کامال بارز در آثار او متجلی ا ست .شاعر دلباختة مذهب ا سماعیلی،
در مواجه با اهل سنت اختیار از کف میدهد و به یک باره به انکار شان پرداخته با بدترین القاب آنان
را خطاب قرار میدهد .او در مواجه با پیروان سایر مذاهب ا سالمی ،نه تنها حکیمی منعطف و منطق
مدار نیسککت بلکه دینداری سککرسککخت اسککت که افکار مخالف را تاب نمیاورد ،مخالف کیش خود را
ناصبی مینامد و او را سزاوار افسار و دار میداند:
ناصکککبی شکککوم را سکککر از در دار اسکککت
تککا ننهککد سکککر بککه خط طککاعککت او بر
حکمت حجت بخار و دود شکککخار اسکککت
نککاصکککبی شکککوم را بککه مغز سکککرانککدر
از در این شککعر ،بل سککزای فسککار اسککت
نیسکککت سکککر پر فسکککاد ناصکککبی شکککوم
(همان)421 :
حجت خرا سان عالوه بر اینکه به صورت کلی به رد مخالفان خود میپردازد به نقد عقاید و افکار
آنان نیز می پردازد .البته این نقد منطقی و صککادقانه نیسککت بلکه کامال مغرضککانه اسککت و در واقع از
همان آراز افکار و عقاید مخالفان هر چه باشد مطرود و منفور است و خارج از اصولی که ناصر خسرو
بدان معتقد اسکککت .از آنجا که دی ر مذاهب اسکککالمی را قبول ندارد ،بزرگان آن مذاهب را بدعت
گذارانی میداند که از روی ف سق و ف ساد فتوی میدهند و از نظر شاعر باید ک شته شوند! بالیی که
آنان بر سر دین آورده اند از یغماگری دشمنان نیز بدتر است:
سوی من شاید اگر سرش بکوبی به جواز
آن که بر فسق تو را رخصت داده است و جواز
گر مفر یککابککد بر مککا نکنککد ترک طراز
نیم از آن کاین ها بر دین مح مد کرد ند
(همان)219 :
سایر ادیان را نیز نقد میکند .او برای روزه داری و ام ساک برهمنان ارز شی قائل نی ست و
برهمن را که حکیمی است نزد هندوان ،جاهلی بیش نمیداند:
برهمن ،گر چه چون روزه سککککت الکن
نککیککابککد فضکککککل و مککزد روزه داران
بککه نککزد عککامککه هککنککدوی بککرهککمککن
سککوی من جاهلسککت ،ار چه حکیمسککت
(همان)122 :
کر ته آ ید وز دگر نی مه یهودی را کفن
همچوکرباسککی که از یک نیمه زو الیاس را
(همان)931 :

علی ررم تندروی ها ،گاه او را برای تحمّل اندیشههای مخالف و معارض ،دارای آمادگی و
اهل مسکککالمت و مالیمت مییابیم .آنجاهایی که منصکککفانه تأکید میکند که هر قوم و امتی شکککیفتة
باورها ،ارزشها و سنتهای مقبول و مطلوب خویش است و خود را محق و دالیل خود را قوی و معتبر
میداند بدون این که برای اقوام و پیروان سایر کیشها هم ،چنین امتیازی قائل باشد .گوئی نه از زبان
ناصر خسرو بلکه از فرد دی ری میشنویم که:
معروف نیسککککت قول تو زی ترسککککا
گر زی تو قول ترسککککا مجهول اسککککت
تککو لککیککل قککدر داری و او یککلککدا
او بککر دوشککککنککبککه و تککو بککرآدیککنککه
(همان)491 :
معتقد است فرد یهودی نیز حسن منی نسبت به سایر ادیان ندارد:
ب سی نغامتری زان که سوی تو ست جهود
جهود را چه نکوهی که تو به سوی جهود
(همان)413 :
در جایی دی ر ناصر خسرو از تفاخر ناموجه بعضی افراد بر پیروان حضرت مسیح انتقاد میکند:
از سککککر هککوس بککرون کککن و سککککودا را
فضککککل تو چیسککککت بن ر بر ترسککککا
او کککافککر و گککرفککتککه مسکککککیککحککا را
تککو مکک مککنککی گککرفککتککه مککحککمککد را
چون دشکک ک م نی تو ب یهککده ترسککککا را
ایشککککان پککیککمککبککران و رفککیککقککانککنککد
قسکککککیککس را نکککککوه و چککلککیککپککا را
بشکککککنککاس امککام و مسکککککجککد را
بککا خککلککق ،خککیککره جککنککگ و مککعککادا را
حجککت بککه عقککل گوی و م کن در دل
(همان)423 :
راه از اینجا گم شده است ،ای عاقالن بر مانوی
آن چه زیر روز و شب باشد نباشد یک نهاد
(همان)139 :
یا در این ابیات که یادآور ضرب المثل «عیسی به دین خود ،موسی به دین خود» است ،از
معارض میخواهد دست از سر او بردارد:
ایککن درة خشککککک و جککبککال و تککالل
بککلککخ تککو را دادم و یککمک ککان بککه مککن
ب سککککل و کو تاه کن این ق یل و قال
چون ز تو من بککازگسکککسککک تم ز من
نیسککککت مرا بککا تو جککدال و مقککال
از پس آن کس کککه تو خوا هی برو
(همان)921 :
در اب یات کم نظیری مان ند اب یات زیر اعالم م یدارد که ل جاجی با بوبکر و عمر ندارد و
این ونه اختالفات را کار عامه میداند! شاعر برخالف اعتقاد رالبش در این بیتها ،تنها طریق را ستین
را طریق پیغمبر میداند و بدون اینکه ا شارة م ستقیمی به مذهب خود کند ،هواداران بقیه مذاهب را
مذمت میکند:

نیسککککت ا مروز و نککه روز محشککککرم
هککیککچ بککا بککوبکککککر و بککا عککمککر لککجککاج
نککازمککوده خککیککره خککیککره مشکککککککرم
کککار عککامککه اسککککت اینچنین ترفنککدهککا
و ین ه می گویککد کککه من بککا ع مرم
آن همی گویکد ککه سکککلمکان بود امکام
وانککت گککویککد شککککافککعککی را چککاکککرم
ای نت گو ید مذ هب نع مان به اسککککت
ه م چو ایشککککان ال محککالککه من خرم
گککر بککخککرم هککیککچ کککس را از گککزاف
شککککاعرم مشکککنککاس اگرچککه شککککاعرم
مککر مککرا بککر راه پککیککغککمککبککر شککککن کاس
بککر طککریککق و مککلککت پککیککغککمککبککرم
چنککد پرسکککی « بر طریق کیسکککتی؟»
(همان)921 :
در ابیات زیر زرتشکککتیان را به خاطر داشکککتن علم بی عمل مینکوهد و به عمل کردن به
دانسته ها سفارش میکند:
زیککن خککوانککدن زنککد تککا کککی و چککنککد
ای خککوانککده کککتککاب زنککد و پککازنککد
زردشککککت چ ن ین نوشککککت در زنککد؟
دل پککر ز فضککککول و زنککد بککر لککب
وز قککول حکککککیککمککی و خککردمککنککد
از فککعککل مککنککافککقککی و بککی بککاک
وز قکککول رو انکککدککککی بکککرو رنکککد
در فعککل بککه فضککککل شککککو ب ی فزای
مککحکککککم کککمککری زپککنککد بککر بککنککد
پنککدم چککه د هی؟ نخسککککت خود را
پککنککد تککو دروغ بککود و تککرفککنککد
چون خود ن ک نی چنککان کککه گو یی
(همان)411 :
در موارد زیادی نیز ،برای تبیین موازین اخالقی مورد نظر خود از سکککایر ادیان اسکککتفاده
میکند برای مثال:
آن نبشکککتسککک تنککد در اسکککتککا و زنککد
کز بککدی هککا خود ب پ یچککد بککد ک نش
(همان)242 :
کافر هر ک سی ا ست که اعتقاد و دینی ریر از دین شاعر و ممدوحش دا شته با شد و چنین فردی
سزاوار مرگ است .انوری در صفت بغداد و مدح ملک االمرا قطب الدین مودود شاه چنین میسراید:
سکککنککان ر مح تو ه مواره در دل کککا فر
ز بان تیغ تو پیوسککک ته در د هان عدو
(انوری)241 :
چه مویزی و چه ان وری ای ن یک حب یب
می ب باید که ک ند مسکککتی و ب یدار ک ند
چون برون آ ید از مسککک جدآدی نه رق یب
مکا بسککککازیم یکی مجلس امروزین روز
نه مال مت گر ما را و نه ن ظاره رق یب
بنشککینیم همه عاشککق و معشککوق به هم
(منوچهری)1 :
خروج از دین اسالم ارتداد نامیده میشود و فرد مرتدد مستحق کشته شدن است .بیشتر شاعران این
کافران و خارج شدگان از دین را دارای هیچ حقی نمیدانند و کشتنشان را مباح میشمارند:
از ملککت م حمککد و تو حیککد کردگککار
وآ نان که مفسککککدان ج هان ند و مر تدان
مر کهترانشککککان را زنککده کنی بککه دار
مر مهترانشککککان را زنککده کنی بککه گور

سککککاالر خان یان را با خ یل و با خدم
تا بر کسککی ن رفته باشککد خدای خشککم

کردی همه ن ون و ن ونبخت وخاکسکککار
پیش تو نکایکد و نکنکد بکا تو چکار چکار
(منوچهری)12-14 :

نتیجه:
اعالمیة جهانی حقوق بشکر ،آمیزهای از ملم سکتیزی ،عدالتطلبی ،برادری ،برابری و مسکاوات و نیز
آسکان یری اسکت .بر اسکاس آنچه اشکعار این دوران ارائه میدهد ،تئوریها در بیشکتر زمینه ها قوی و
انسکانی و مطابق با معیارهای امروزی و جهانی حقوق بشکر هسکتند اما در عمل عدول از آنها بسکیار
بوده ا ست .در این آثار به کرات دادگری پاد شاهان و مردم داری شان ستوده شده ا ست و از ملم و زور برحذر
داشته شده اند با وجود این شاهد ملمها و جنایات بسیاری هستیم که در البه الی اشعار به چشم میخورند.

آزادی بیان جز در بین افراد با نفوذ و دارای جای اه اجتماعی باال و مطمئن مشکککاهده
نمی شو د .پاد شاهان فقط سخنان خو شایند را بر می تابیدند .ا صوال شاعران دورة مورد نظر بی شتر
مداح هستند یعنی چیزی جز خوشایند ممدوح نمیسرایند .معدود شاعرانی هم که آزادنه عقاید خود
را بیان میدارند از دربارها دور هستند ،مورد تعقیب و شکنجه قرار گرفته و محرومیت های زیادی را
تجربه میکنند .ناصککرخسککرو نمونة بارز چنین شککاعرانی اسککت که به خاطر بیان صککریح و مخالفت با
عقاید دست اه حاکم ،تبعید می شود .در میان شاعران این دوره ،سنایی مواردی را انعکاس میدهد که
زنان پیر در مقابل پادشاهان به اعتراض و اندرز پرداخته اند.
با وجود ت سامح ن سبی سامانیان و با توجه به تع صب شدید در دوران رزنوی اکثر شاعران
موافق با مذهب و عقیدة حاکم ،شککاعری کرده اند .عقاید مردم جامعه مشککترک بود .دین و رسککم و
رسوم نسل به نسل منتقل می شد .هر رسم جدیدی سنت شکنی محسوب شده پس زده می شد و
هر عقیدة مخالف باورهای جامعه ،بددینی شمرده شده بدترین مجازاتها را در پی داشت .تغییر دین
و عقیده تنها در مواردی امکان داشککت و همه پذیر می شککد که پادشککاهان آن را بپذیرند .اصککوال در
دنیای قدیم فر صتی برای آزادانه اندی شیدن فراهم نی ست .مردم عادی درگیر نیازهای اولیه ه ستند.
کار اندیشککیدن و انتخاب راه و روش زندگی و بهتر زیسککتن به عهدة عده ای خاص گذاشککته شککده و
مردم مجبور به اطاعت از عقاید و اندیشه های آنان هستند.
در کتاب بزرگ شاهنامه ،زنان چه مثبت و چه منفی ،از نق شهای پویایی برخوردارند .آنان
در حکومت و سیاست ،رزم و بزم ،عشق و ازدواج و  ...حضور پر رن ی دارند .با صفاتی چون زیبایی،
خرد ،عشککق ،وفاداری ،درایت ،سککخندانی و ...سککتوده شککده اند .بر اسککاس آن چه امروز حقوق زنان
نامیده میشککود زنان ایرانی و زنانی که در شککاهنامه حضککور دارند از آزادی انتخاب همسککر برخوردار
بودند و در مواردی ح ضانت و ن هداری فرزند را به عهده می گرفتند آنان می توان ستند دارای مال و
ثروت باشند ،موقعیت اجتماعی و سیاسی داشته باشند و در فعالیتهای مختلف شرکت کنند.
در کنار این ن اه آرمانی فردوسککی ،سککایة ن اهی تحقیر آمیز و دیرپا نیز سککن ینی میکند.
ن اهی که زن را عامل بدبختی و نحو ست ،سرافکندگی و ...میداند .شخ صیتهای شاهنامه در مواقع
خشم و استیصال زنان را نکوهش میکنند.

در دوران مورد برر سی در این مقاله ،مردان هنوز به ان سجام فکری در مورد زنان نر سیده
اند .ن اه حاکم آن دوران ،ن اهی سنتی ا ست که زن را در پ ستوی اندی شه و زندگی مخفی میکند.
حتی در مقام ع شق و معا شقه نیز ح ضور زنان ب سیار کم رنگ ا ست .زنان ،عیال مح سوب می شوند.
کمتر شککعری اسککت که زن را بسککتاید و اگر زنانی سککتوده میشککوند معموال آنانی هسککتند که دور از
د ستر سند .یعنی یا زنان مذهبی اند که سالهای پیش می زی سته اند و یا زنان دربار ن شینی ه ستند
که ممدوحانی سککخاوتمند و متفاوت با زنان عادی جامعه اند .در اشککعار شککاعرانی چون سککنایی و
ناصرخسرو به تضاد و تناقضی بی پایان در مورد زن برمیخوریم .زن در افکار و اشعار آنان ،بالتکلیفی
بی پایانی دارد .در کل زنان در شعر شاعران سبک خراسانی به قدری کم رنگ هستند که نمی توان
جای اه و حقوق آنان را به خوبی بررسی کرد.
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