نگرشی بر دیپلماسی زنان در شاهنامه با بازخوانی دو داستان از
دو زن سیاست پیشه به نامهای سیندخت و گردیه
معصومه شاهسواری

1

تاريخ دريافت94/08/25 :
تاريخ پذيرش94/10/02 :
چکیده
آنچه همواره در شاهنامه مورد مطالعه قرار گرفته و میگیرد ،شکوه شاهان ،دالوری پهلوانان و در
مجموع عناصر سترگی است که به تناسب نوع ادبی حماسه در آن جای دارد اما در این اثر ورجاوند
و در کن��ار عناص��ر مهم و اصلی ،جزئیاتی وجود دارد که ضمن ایجاد یک کل منس��جم در نوع خود،
شاهکاری بینظیر و یا کم نظیر به شمار میآیند.
یکی از این جزییات که با آداب خاص خود به نمایش گذاشته شده روابط سیاسی و دیپلماتیکی
اس��ت که این دو زن :سیندخت وگردیه ،با بر عهده گرفتن و به انجام رساندن آنها گامهای بلندی در
جهت حفظ هویت ایرانی و نشان دادن قدرت زنان در عرصههای سیاسی برداشتهاند.
در این مقاله س��عی شده ضمن بازخوانی این دو داستان ،چگونگی تأثیر گذاری سیاسی این زنان
قهرمان بر روند داستانهای خود در شاهنامه ،بررسی گردد.
کلید واژهها :دیپلماسی(آیین سفارت) ،زن ،سیندخت ،گردیه ،شاهنامه.

 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج،البرز ،ایرانMasumeh.shahsavari5353@gmail.com ..
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مقدمه
ش��اهنامه کتابی است که زن در سراسر آن حضور فعال دارد و آنچه عمومیت دارد
اینست که زن نژادهی ایرانی یک تصویر بیشتر ندارد .صفات او متعالی است اما شدت
و ضع��ف دارد .او ضمن این که پیکری دارد ب��ه کردار عاج و چهرهای همچون پری،
خردمند است و بی گفتگو و جهان بین« .اکثر زنان شاهنامه نمونهی بارز زن تمام عیار
هس��تند و در عین برخورداری از فرزانگی و بزرگ منش��ی از جوهر زنانگی و زیبایی
به نحو سرش��ار بهره مندند» (اس�لامی ندوشن .)19 :1370،آنها «با آن که مقام دوم را
دارند در وقار ،ایثار و استعداد رنج کشیدن میتوانند مایهی غرور همهی زنهای تاریخ
باشند» (اسالمی ندوشن )73 :2536 ،اگر چه گاهی حضور ارزشمند آنها نادیده گرفته
میش��ود وهمان گونه که تئودور نولدکه ،مستش��رق آلمانی معتقد است« :در شاهنامه
زنان نقش فعالی ایفا نمیکنند؛ تنها زمانی ظاهر میش��وند که هوس یا عش��قی در میان
باش��د» (نولدکه ،)115 :1384 ،با بی مهری مواجه میشوند ،اما نمیتوان این گفتهها را
پذیرفت .زیرا در این اثر حماسی بزرگ« ،زن به هیچ وجه موجودی خوار مایه نیست
بلکه حافظ هویت و ارزشهای واالی قومی و نژادی خویش اس��ت» (اکبری:1380 ،
.)63
طبق ش��واهد در ایران باس��تان زنان خانه نشینان و معشوقههای ابله و نادان نیستند.
آنها از خرد و آگاهی برخوردارند و در هنگامهی س��ختی و نیاز اندیشیده و راه بهین را
بر میگزینند و با دلیری بدان پای میگذارند و از چیزی نمیهراسند .البته ناگفته پیداست
که س��مت و س��وی فرهنگ حاکم بر کشور در روزگار ایران باس��تان به جهتی بوده که
به زن امکان بروز لیاقتها و شایس��تگی هایش داده ش��ده است .همچنین یادآوری این
نکته ضروری مینماید که «فضای داس��تانی ش��اهنامه ،فضایی اشرافی و آریستوکراتیک
(حکومت پادش��اهی و اشرافی) اس��ت .در چنین فضاهایی تعادل و تناسب ارزش زن و
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مرد همواره بیش از س��طح اجتماع عامه بوده » (پاک نیا )116 :1385،و در نتیجه ارزش
زنان بیشتر به واسطهی مقام و منزلت اجتماعی آنها تعیین شده است.
برخی معتقدند که ش��اهنامه س��یمایی زن ستیزانه دارد و برخی دیگر در پی رد این
ادعا هس��تند .ش��اید چند بیت الحاقی و مجعول که در شرایط خاص از زبان قهرمانی
بیان ش��ده دست آویز آنها باشد و انتس��اب صفت زن ستیزی به فردوسی و شاهنامه
نش��ان از درک کم و نادرس��ت این مدعیان دارد و در این بحث مجالی برای پرداختن
به آن نیس��ت ،اما آن چه نمود دارد این اس��ت که فردوس��ی در طرح و ترسیم هویت
شخصیتهای زن داستان خود نهایت ظرافت و استادی را به خرج داده است« .در هیچ
داستانی از شاهنامه نمیتوان مدعی شد که داستان بدون نقش و تأثیر حضور زن پایان
پذیرد» (اکبری )62 :1380 ،واز دالیل جاودانگی ش��اهنامه همین جریان روح زندگی
در آن است.
ب��ا توجه به آنچه در داس��تانهای ش��اهنامه نمود دارد و این تعریف ازش��خصیت
که ش��خصیت «بازیگر داس��تان اس��ت و در اثر روایتی یا نمایش��ی و فردی است که
کیفیت روانی و اخالقی او در عمل و آن چه میگوید و میکند وجود داش��ته اس��ت»
(میر صادقی، )299 :1376،می توان گفت فردوس��ی به عن��وان خالق اثر به هر یک از
ش��خصیتهای زن خود ،با وجود اشتراکات بس��یار با دیگر زنان ،شخصیت خاص و
صفات فردی بخش��یده که همین تفاوتها باعث پیش��برد داس��تان و پیش آمدن نقاط
عطف داستان شده است.
به طور کلی نقش زنان در شاهنامه از دو نظر قابل بررسی است :یکی مدت زمانی
که در داستان حضور دارند و دوم میزان تأثیر گذاری آنها در طول داستان .برخی زنان
مدت بسیار کمی در داستان حضور دارند اما تاثیرات دراز مدت دارند همچون فرانک
مادر فریدون که با نجات فرزند خود زمینهی شکست ضحاک را فراهم میآوردو نتایج
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حضور برخی دیگر نیز درصحنه همان داستان قابل مشاهده است.
در بازخوانی این دو داس��تان میبینیم که چگونه حوادث داس��تانی با محوریت این
زنان :سیندخت و گردیه رقم میخورد .دیپلماسی زنانه شیوهای است که این دو ،با به
کارگیری آن توانسته اندضمن حفظ و بروز ویژگیهای منحصر به فرد خود ،منافع ملی
و قومی را از آسیب و خطر رهایی دهند.
دیپلماسی:
«دیپلماس��ی»به معن��ی دان��ش س��فارت (جعف��ری  ،)1386،از واژهی فرانس��وی
«دیپلوم»گرفته ش��ده و آن در اصل ابالغی اس��ت بر دو لوحهی مومی یا بر ورقهای که
آن را لوله میکردند (دهخدا .)1377،واژهی دیپلماس��ی نیز از اس��م مذکور گرفته شده
و «حاکی از نوش��تهای تا ش��ده یا طومار مانندی اس��ت که به هر کس اعطا میگردید،
از اختی��ارات خاصی برخوردار میش��د .بعدها این کلمه به منش��ور یا س��ندی که به
فرستادگان دولت هاداده میشد،اطالق گردید»(آالدپوش وتوتونچیان.)33 :1372،
برای دیپلماسی تعاریف متعددی وجود دارد و آنچه به عنوان چکیده میتوان از آنها
اس��تخراج کرد اینست که دیپلماسی فنی است که در زمان صلح و جنگ به کار گرفته
میشود و عملی است هنرمندانه از جانب نماینده یا نمایندگان یک دولت که بتواند از
منافع کش��ور خود دفاع کند .این امر زمانی دش��وار میشود که دولتها نمیخواهند یا
نمیتوانند با توسل به زور یا جنگ ،خواست خود را به حکومت دیگر تحمیل کنند .در
نتیجه استفاده از فن مذاکره یعنی توسل به روشهایی که بدون اعمال زور ،حکومت را
به قبول چیزی که به آن راضی نیست وادار کند ،ضرورتی آشکار خواهد بود.
آن چه در موفقیت دیپلماس��ی دخیل است فراس��ت و زیرکی «دیپلمات» ،دانندهی
آداب س��فارت (جعفری  )1386،وحس تش��خیص او در مقتضیات زمان و ش��رایط و
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احوال است .دیپلمات خوب کسی است که پیچیدگیها و رموز یا هنر وفن دیپلماسی
را بدان��د .جهان سیاس��ت مجال اندکی برای آزمون و خط��ا دارد و دیپلماتی که نتواند
موفقیتی کسب کند در غوغای سیاست گم میشود و شرط رسیدن به موفقیت چیزی
نیست جز تجربه؛ تجربههای دیروز که باید با خردمندی و هوشیاری در موقعیتهای
مختلف ودر ش��رایط حساس به کار گرفته شود .به تعبیر شاهنامه ،جهان دیدگی شرط
اصلی مواجهه با جهان بی قرار و دائم ًا متغیر سیاست است و هر گاه سفیری دارندهی
مجموع این صفات باش��د ،میتواند در بازی سیاس��ت پیروز ش��ود و هدف اصلی که
آشکارکردن اقتدار حکومت خود در بیرون از مرزهای کشور است را محقق نماید.
در ش��اهنامه ،آن زمان که هنوز حکومت ایران به ش��اخههای توران و ایران تقسیم
نش��ده بود و داس��تان فقط در ایران جریان داش��ت فرس��تادهای که به ممالک اطراف
میرفت پیک صلح و پیوند بود نه پیام آور جنگ .نخس��تین فرستادهای که در شاهنامه
نام او برده شده ،جندل پیک فریدون است که برای خواستگاری از دختران سرو ،شاه
یمن به این کش��ور میرود .فریدون با برگزیدن جندل و مالکهایی که در انتخاب او
به کار میبرد در حقیقت مجموعهای از ویژگیهای یک سفیر برای انجام مأموریت در
بیرون از حوزهی اقتدار حکومت را آشکار میسازد:
 -52فــریدون از آن نــامداران خویش

یک��ی را گ��ران مای��ه ت��ر خوان��د پی��ش

 -53کــجا نــام او جــندل پــر هــنر

ب��ه ه��ر کار دل س��وزه ب��ر ش��اه ب��ر

 -59کــه بیدار دل بــود و پـاکیزه مغز

زب��ان چ��رب و شایس��ته و کار نغ��ز
(خالقی مطلق،1377،دفتر یکم؛)92

این ویژگیها که ش��امل؛ گران مایگی ،پر هنری ،دل س��وز بودن بر شاه ،بیدار دلی،
پاکیزه مغزی ،چرب زبانی ،شایس��تگی و نغزکاری میش��ود ،در تمام ادوار شاهنامه به
عنوان شرایط انتخاب فرستاده ،تکرار شده و رعایت میشوند.
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در همهی بخشهای ش��اهنامه ،سفیران آن چنان ترس��یم شده اند که بتوانند اقتدار
قوم ایرانی را به نمایش بگذارند .هر چند که در این اثر جاوید ،نه تنها فرستادگان بلکه
«چهره ها ،نهادها ،اندیش��هها و کردارها نیک نموده ش��ده است با وصفی تمام .آن که
پهلون است دلیر و نیرومند و چارهگر و آشنا به دقایق رزم و واقف به دشواری مضایق
و جلد در بیرون ش��دن از تنگناهاس��ت و آن که فرمانرواس��ت دور اندیش ،با سنگ،
مهربان و بزرگ منش» (دهباش��ی )124 :1370 :وحفظ تمامیت ملی که روح ش��اهنامه
اس��ت بر تداوم هویت و حیات ملی ایران ،مب��ارزهی انیران و هنر تحمل و انعطاف و
انطباق قوم ایرانی در برابر وقایع و حوادث نابود کننده و سهمگین قرار گرفته است و
در این راه ،مردان و زنان بس��یاری کوشیدهاند که نامشان برای همیشه بر تارک ادبیات
قومی و پهلوانی این سرزمین خواهد درخشید.
سیندخت( :آهنین زن ،زن مقدس ،فرهیخته زن)
س��یندخت از ن��ام دارتری��ن زنان بخش پهلوانی ش��اهنامه اس��ت .او زنی زیبا و
فرهیخته ،همس��ر مه��راب کابلی ،نوادهی ضح��اک مار دوش و مادر رودابه اس��ت و
نمایندهی جامعهای است که در آن زن نه فقط یک فرد است و بندهی مرد ،که گاه سر و
گردنی از مردان باالتر است .پیداست که چنین زنی پروردهی عصر و جامعهی پهلوانی
اس��ت نه محیط ساس��انی .او در ردهی خردمندترین و جس��ورترین زنان داستانهای
ایرانی جای گرفته است .سیندخت زنی است که با اعتماد به نفس بسیار در نقش خود
ظاهر میشود و با زیرکی بر رفتار همسر چیرگی یافته و چاره سازی مینماید.
فردوس��ی در این داس��تان نش��ان میدهد که چگونه س��یندخت با ظرافت تمام و
زبردس��تی سیاس��ی ملموس در نقش یک دیپلمات در دربار بیگانه حضور مییابدونه
تنها موافقت سام را برای ازدواج زال و رودابه به دست میآورد بلکه آن چنان تأثیری
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ب��ر میزبان خود میگ��ذارد که این پهل��وان نامی ،برای گرفتن موافقت منوچهر ،ش��اه
قدرتمند ایران اقدام میکند .خردمندی سیندخت آن چنان که بایسته است و ضرورت
دارد ،در ش��خصیت او نهاده ش��ده و با به کار گیری این نیروی عظیم توانسته است به
خوبی از عهدهی ایفای نقش خود برآید.
اولین نشانههای سیاسی کاری این بانو در داستان آن جا آشکار میگردد که پس از
کشف ماجرای دلدادگی زال و رودابه ،فرستادهی زال را تنبیه میکند اما با شناسایی و
پی بردن به هویت عاشق و آگاهی از قدرت سام و زال ،به سرعت از او دلجویی کرده
و وانمود میکند که او را نشناخته است:
 =758رهــا کــرد زن را و بنــواختش

چن��ان ک��رد پی��دا ک��ه نش��ناختش
(خالقی مطلق؛)215

واین آغاز حضور موثر س��یندخت در داستان است .با اندیشه و زیرکی به خوابگاه
رفت��ه و خ��ود را غمگین مینمای��د .مهراب که دل در بند همس��ر دارد از پژمردگی او
میپرسد .سیندخت زمان را برای افشای واقعه مناسب میبیند ،پس با براعت استهاللی
زیبا در بی وفایی دنیا و جریانهای غافلگیر کنندهای که روزگار برای بشر تدارک دیده،
مهراب را آمادهی شنیدن اصل ماجرا میکند .شاه کابل بر او و رودابه خشم میگیرد و
خواستار مرگ آنها میشود ،اما سیندخت با نفوذ و قدرت زنانه ،آرامش را به مهراب
باز میگرداند،عالوه بر این که ازمهراب قول میگیرد به رودابه آسیب نرساند.
خبر دلدادگی زال ورودابه به منوچهر ش��اه میرسد .منوچهر از نتیجهی احتمالی
این پیوند نگران اس��ت پس مقدمات حمله به کابل را فراهم میسازد .رسیدن این خبر
به کابل فرصتی است تا سیندخت توان سیاسی خود را نیز به نمایش بگذارد .از مهراب
اجازه میخواهد به سیستان سفر کند و از طریق دیپلماسی از جنگی نابرابر جلوگیری
کند .گنجینههای ارزش��مند مهراب به تش��خیص سیندخت ،هدایایی است ناقابل برای
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سام ،فرمانده سپاه منوچهر شاه وبه احتمال بسیار ،حمله کننده به کابل ،که با خودهمراه
خواهد برد.اوهمچنین آگاه اس��ت که ش��خصیت و ویژگیهای مذاکره کننده بر خنثی
سازی یا کم اثرکردن فشار محیط و شرایط نامطلوب مؤثر است ،پس با ظاهری آراسته
ترو پر شکوه تر ازهمیشه آمادهی مأموریت میشود.
 -1080بیــاراسـت تــن را به دیبای زر

ب��ه د ّر و ب��ه یاق��وت پ��ر مای��ه س��ر

 -1093چـو برساخت کار اندر آمد به اسب

چ��و گ��ردی ب��ه ک��ردار آذر گشس��ب

-1094بیــامد گــرازان به دربــار سـام

ن��ه آواز داد و ن��ه برگف��ت ن��ام
(همان؛)238

سیندخت دلیر و با جرأت است و این بزرگ ترین سپر و نیرومندترین یاوری است
که میتوان در برابر مسائل خوفناک و نجات از مخمصهها به هنگام انجام مأموریت از
آن استفاده کرد و راه را برای رسیدن به مطلوب هموار نمود.فرستاده باید خلق و خوی
پهلوانی داش��ته باشد ،زیرا فرستادهی ترس��و ممکن است تحت تأثیر قدرت و شوکت
درب��ار پذیرنده قرار بگیرد و نتواند مأموریت��ش را به خوبی انجام دهد و به یقین یکی
از دالیلی که موجب شد سیندخت خود در نقش سفیر ظاهر شود ،همین بوده است:
 -1999فرود آمد از اسپ سیندخت و رفت

ب��ه پی��ش س��پهبد خرامی��د تف��ت

 -2000نثار و پرستنده ،با اسـپ و پــیل

رده ب��ر کش��یده ز در ت��ا دو می��ل

 -2001یــکایک همه پیــش شاه آورید

س��ر پهل��وان خی��ره ش��د کان بدی��د
(همان؛)239

بدون تردید سیندخت هوشور میدانسته که میزان هدایا میتواند بر نتیجهی مذاکره
تأثیر بگذاردزیرا س��ام با دیدن این گنج بی مانند و با وجود آگاهی بر خش��م منوچهر
ش��اه ،آنها را میپذیرد و درهای دیپلماس��ی را بر فرستاده میگشاید .پهلوان با آگاهی
از میزان عش��ق زال و اندیش��هی از دس��ت دادن دوب��ارهی او در صورت��ی که با این
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پیوند مخالفت کندوحساس��یت موضوع خانه را از بیگان��ه پرداخته میکند تا خبرهای
این مذاکره موجب دش��وارتر شدن شرایط نش��ود .سیندخت با تعریف و تمجیدی که
واژههای آن در نهایت دقت انتخاب ش��دهاند ،همراه با احترام و جس��ارت ،گفتگو را
شروع میکند وتا جایی پیش میرود که میتواند سام را نصیحت کند.
 -1120از آن ترس کو هوش و زور آفرید

درخش��نده ناهی��د و ه��ور آفری��د

 -1121نیــاید چنین کــار از تـو پســند

می��ان را ب��ه خ��ون برهم��ن نبن��د
(همان؛)240

در این مذاکره سیندخت موفق میشود تا با سام پیمان ببندد و از او برای حفظ جان
خود و س��رزمینش کابل امان نامه بگیرد .کردار و گفتار س��یندخت موجب میشود تا
پهلوان نامهای برای منوچهر شاه بنویسد و موافقت او را برای این ازدواج جلب نماید
و بدین گونه سیندخت ماموریت خود را به پایان میرساند و فردوسی به عنوان خالق
این توانمندی ،فرصتی ایجاد میکند تا سفیر و پهلوان پیروز خود را بستاید.
 -1143سخنها چــو بشنید از او پهلوان

زن��ی دی��د ب��ا رأی و روش��ن روان

 -1144به رخ چون بهار و به باال چو سرو

میان��ش چ��و غ��رو و ب��ه رفت��ن ت��ذرو
(همان؛)242

گویا عمدی در کار فردوسی است تا بگوید این بانوی سیاستمدار و دیپلمات موفق
همان موجود عش��وهگر ،زیبا و فریبنده اس��ت که چشم هر بینندهای را خیره میکند و
این که زن ایرانی ضمن برخورداری از زیبایی خیرهکننده و ش��رم و حیا این توانمندی
را دارد که سر نوشت یک قوم را دگرگون سازد.
حضور سیندخت در دربار سام نتایج بسیار خوبی به بار میآورد:
 -1س��ام نامهای برای منوچهر ش��اه مینویس��د و او را از حمله به کابل منصرف
میسازد.
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 -2سیندخت خلعتی سزاوار از سام دریافت میکند.
 -3تمام ملک و امالک سام در کابل به سیندخت بخشیده میشود.
 -4پیمان مودتی بس��ته میشود تا از آن پس آتش جنگ و کینه خاموش شود و در
نهایت ،هدف اصلی که همان پیوند زال و رودابه است به سرانجام میرسد.
این چنین اس��ت که حضور سیندخت در داس��تان و خردمندی و روشن بینی اش
موجب فراهم شدن زمینههای تولد بزرگ ترین قهرمان حماسی ایران ،رستم ،میشود.
 -1173ســزاوار او خــلعت آراســــتند

ز گن��ج آن چ��ه ب��ر مای��ه ت��ر خواس��تند

 -1174به کــاول دگر سام را هر چه بود

ز کاخ و ز ب��اغ و ز کش��ت و درود

 -1175به سیندخت بخشید و دستش به دست

گرف��ت و یک��ی س��خت پیم��ان ببس��ت

 -1176به کــاول بباش و به شادی بمان

از ای��ن پ��س مت��رس از ب��د بدگم��ان

 -1177شــکفته شد آن روی پژمرده ماه

ب��ه نی��ک اخت��ری برگرفتن��د راه
(همان؛)244

گردیه:
گردیه پر آوازه ترین زن دوران تاریخی ش��اهنامه اس��ت :خردمند ،کاردان ،رایزن و
اندرزگو .او خواهر بهرام چوبین است و پس از کشته شدن برادرش ،سپهساالر سپاه او
میشود .داستان گردیه از جمــله روایــات دوران ساسانیان است و پیش از راه یافتن
به حماس��هی منظوم به نثر آمده اس��ت.در این داستان «ش��خصیتی که از گردیه ساخته
ش��ده ،در واقــع نقــطهی اوج آزادی یک زن اش��ــرافی در زمان ساسانیان اســت»
(خالقی مطلق.)133:1389،
حضور گردیه در داس��تان از زمان سرکش��ی بهرام در برابر خس��رو ،ش��اه ایران ،و
اندرزنامه عبرت آموزی که برای برادر میفرس��تد،آغاز میش��ود.در نامهی خود بهرام
را از بخ��ت آزمای��ی در عرصه قدرت برحذر میدارد و به او هش��دار میدهد که ما از
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نژاد کیانی نیس��تیم و نمیتوانیم برای مدت طوالنی به پادشاهی برسیم ،پس بهتر است
ب��ه پروی��ز وفادار بمانی که در غیر این صورت نتایج بدی در انتظار توس��ت .اما برادر
بر کینهی خود ابرام میورزد .زمان با وقوع حوادث دیگر س��پری میشود تا اینکه خبر
پایان کار بهرام به او میرس��د.گردیه بر بالین برادر حاضر شده تا با شنیدن اعترافات و
وصیت او فرماندهی سپاهیانش را نیز بر عهده بگیرد:
-2680یــالن سینه را گفت یکسر سپاه

س��پردم ت��را بخ��ت بی��دار خ��واه!

 -2681نـگه کن بدین خواهر نیـک زن

زگیت��ی ب��س او م��ر ت��را رای زن!

 -2682مبــاشید یــک تن زدیگر جدا!

ش��ما!

جدای��ی

مب��ادا

می��ان

(خالقی مطلق،1377،دفتر هشتم؛)204

او پس از مرگ بهرام وبی پش��ت و پناه ماندن بهرامیان نامهای به خس��رو شاه ایران
مینویس��د تا تحت حمایت او قرار بگیرد ،اما خس��رو توجهی نمیکند .خاقان چین به
پاس خدمات بهرام در زمان پناهندگیش وبرای رس��یدن به مقاصد سیاس��ی ،مراس��م
عزاداری را طبق وصیت او و بر اس��اس آیین ایرانیان ،بر پا میکند وآنگاه نامهای برای
گردیه مینویسد تا هم گردیه وهم سپاهیان بهرام را زیر سلطهی خود درآوردو در این
نامه با عناوینی در خور ،او را ستوده و تقاضای ازدواج مینماید:
پ��اک

دام��ن

زن

پارس��ا

 -2748سوی گردیــه نامــهای بد جدا

ک��های

 -2749همــه راســتی و هــمه مردمی

سرش��تت فزون��ی و دور از کم��ی

 -2750بــه از تـوندیدم کسی کدخدای

بی��ارای ای��وان م��ا را ب��ه رأی

-2753بــدارم تو را هــمچو جان و تنم

بکوش��م ک��ه پیم��ان ت��و نش��کنم

 -2754وزان پس بدین شهر فرمان تراست

گ��روگان کن��م دل بدانچ��ت هواس��ت
(همان؛)209

پیمان نامه و درخواست ازدواج خاقان خودکامه به گردیه میرسد .این نامه پاسخی
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میخواهد در خور و شایس��ته ازیک زن پهلوان وایرانی در مقابله با پادش��اهی بیگانه.
پاس��خ گردیه خردمندانه و از موضع یک زن کامل ،جهان دیده و هر سو نگر است که
به آداب اجتماعی احترام میگذارد .این پاس��خ عبرت نامهای اس��ت اخالقی آن هم در
جامعهی آن روز ایران باستان .این زن دالور با احتیاط و از روی خرد ،خاقان کینه ور
را خلع سالح میکند:
 -2769بــدو گفــت کین نامه برخواندم

خ��رد

 -2770چـنان کرد خاقان که شاهان کنند

جهاندی��ده

 -2771بــدو باد روشــن جهان بین من

ک��ه چونی��ن بجوی��د هم��ی کی��ن م��ن

-2772ممــاناد گــیتی ز خــاقان تــهی

مه��ی

ب��دو

را

ب��ر

خوی��ش

و

پیش��گاهان

ش��اد

ب��ادا

بنش��اندم

کاله

کنن��د

(همان؛)210

خاقان قدرتمند اس��ت و کینه ور نس��بت به قوم ایرانی وظاهر سازی در قالب این
ستایشهای کالمی ش��اید بتواند موجبات رفع کدورتها و بی اعتمادیهای احتمالی
خاق��ان را فراهم آورد .گردی��ه از تاریخ و نتایج پیوند ایرانیان با تورانیان آگاه اس��ت.
همچنین ضمن نگرانی برای سرنوش��ت سپاه برادر ،نگران انتقاد و سرزنش مردم است
و میداند که جامعه اعمال و رفتار او را زیر نظر دارد و خود را مقید و متعهد به رعایت
اصول و س��نن میکند.آنگاه با عباراتی س��نجیده و سیاس��ت مدارانه خاقان را مجاب
میکند تا این ازدواج را به تأخیر بیندازد:
 -2779اگــر من بدیــن زودی آیم به راه

چ��ه گوی��د م��را آن خردمن��د ش��اه

 -2780خردمــند بی شــرم خــواند مـرا

چ��و خاق��ان ب��ی آزرم دان��د م��را

 -2781بــدین سوگ چون بگذرد چار ماه

س��واری فرس��تم ب��ه نزدی��ک ش��اه

 -2782هــمه بشنوم هر چه ــباید شــنید

ز گوین��دگان ت��ا چ��ه آی��د پدی��د
(همان؛)211
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گرفتن فرصت چهارماهه از خاقان برای س��وگواری کافیس��ت تا سپاهیان را برای
رفتن به ایران آماده کند.پس با رایزنان به شور مینشیند و وقایع تاریخی دو قوم ایران
و توران را برای حاضران تکرار میکند تا حتی اندیش��هی این پیوند در دل کس��ی راه
نیابد .تدبیر ،خوش فکری ،عدالت خواهی و ظلم س��تیزی از ویژگی بارز گردیه است
که در بخشهای مختلف داستان قابل مشاهده است و فردوسی این صفات را از زبان
رایزنان برای او بر میشمارد:
 -2799بدو گفت هر کس که بانو تویی

ب��ه ای��ران و چی��ن پش��ت و زان��و توی��ی

 -2800نجــنباندت کــوه آهن ز جای

ی�لان را ب��ه م��ردی توی��ی رهنم��ای

 -2801ز مــــرد خــردمند بیــدارتـر

ز

هش��یارتر

 -2802هــمه کهترانیم و فرمان تراست

ب��ر ای��ن آرزو رای و پیم��ان تراس��ت

دس��تور

دانن��ده

(همان؛)213

انگیزش احس��اس دالوری در میان سپاهیانی که فرمانده خود را از دست داده اند،
شگرد دیگری است که گردیه در قالب یک فرماندهی نظامی توانمند انجام میدهد:
 -2809به توران غریبیم و بی پشت و یار

می��ان ب��زرگان چی��ن سس��ت و خ��وار

او شبانه لباس رزم میپوشد و با لشکریان به هیجان آمده از مرگ فرمانده،بهرام،لشکر
چین را شکست میدهد.بار دیگر خاقان خشمگین ،تبرگ ،گرگ پیر خود را به جنگ با
او میفرستد اماگردیه خود را آماده مبارزه کرده است:
 -2821چو شب تیره شد گردیه برنشست

چ��و گ��ردی س��رافراز و گرزی به دس��ت

 -2822بــرافکند بر مــایه بر گســــتوان

اب��ا جوش��ن و تی��غ و ت��رگ گ��وان

 -2823بــشد گــردیه بــا ســلیح گـران

جن��گاوران

می��ان

بس��ته

برس��ان

(همان؛)214
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دو سپاه به هم میرسند ودر این میان شکل و شمایل گردیه آنچنان مردانه است که
تبرگ او را نمیشناس��د و س��راغش را از سپاهیان میگیرد .گردیه که در صحنه حاضر
است با رجزی موجز خود راچنین معرفی میکند:
 -2845بــدو گردیه گفت کانــیک منم

ک��ه ب��ر ش��یر درن��ده اس��پ افکن��م
(همان؛)216

س��پس در یک غافلگیری زیرکانه او را میکش��د و برای بار دوم چینیان را در هم
میکوبد.
اکنون دیگرزمان آن اس��ت تا بار دیگر حمایت خس��رو را به دست آورد .نامهای
برای برادرش گردوی که در نزد خسرو است مینویسد و از او میخواهد مقدمات کار
را فراهم کند.میان دو برادر ،بهرام و گردوی دشمنی بود اماگردیه در نامهی خود چنین
وانمود میکندکه بهرام از برادر کینهای به دل نداشته و همیشه به یاد او بوده است .آغاز
نامه حکایت از تردستی یک دیپلمات در نامه نگاری را به نمایش میگذارد به طوری
که دل دشمن را با خود نرم میکند و از اویاری میگیرد:
 -2874یکی نامه ســوی برادر بــه درد

نبش��ت و زه��ر کارش آگاه ک��رد

 -2875نخـستین سخن گفت بهرام گرد

ب��ه تیم��ار و درد ب��رادر بم��رد

 -2876تــرا و مــرا مــزد بســیار باد!

روان وی از م��ا ب��ی آزار ب��اد!
(همان؛)218

واس��طه قرار دادن گردوی به این علت اس��ت که گردیه از ذات خس��رو و خش��م
بس��یاراو نسبت به بهرام و سپاهش آگاه است و نمیتواند تنها با نامه دل پادشاه را نرم
کند.پس چاره آنس��ت که در این راه از دش��من بهرام که در گذش��ته نیز به جنگ با او
رفته است کمک بگیرد .
از سوی دیگر ،خسرو به خونخواهی پدر یکی از داییهای خود را میکشد ووقتی
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اوضاع قصر آرام میش��ود با وس��اطت گردوی ،دایی دیگرش گستهم را برای دلجویی
گردیه که سرکرده بهرامیان است ،راهی میکند .گستهم با آگاهی از سرنوشت برادر به
سپاه گردیه میپیوندد و با ذکر کژ رفتاریهای خسرو او را از رفتن به نزد شاه منصرف
میس��ازد .گردیه که در صداقت گس��تهم ش��ک دارد ،با نگرفتن پاسخ درست و قاطع
برای درخواس��ت پناهندگی خود از جانب خسرو،مجاب میشود و ازدواج با گستهم
را میپذیرد .این ازدواج کامال مصلحتی و سیاسی است ضمن اینکه گردیه بر این باور
است که:
 -2938بــدو گفت :شویی کز ایران بود

از او تخم��هی م��ا ن��ه وی��ران ب��ود
(همان؛)223

خبراین ازدواج به خسرو میرسد و ترس از قدرتمند شدن گردیه و گستهم موجب
میشودتا خسرو برای یافتن چاره به رایزنی با گردوی بنشیند.پس سوگند نامهای برای
گردیه مینویس��ند که ش��اه در آن بر زنهار خود تأکید کرده و نوید ازدواج با او را داده
است:
 -2964تــو آیی به مــشکوی زرین مـا

س��رآورده باش��ی هم��ه کی��ن م��ا

 -2965بر این برخورم سخت سوگند نیز

فزای��م ب��ر ای��ن بنده��ا بن��د نی��ز
(همان؛)225

خسرو و گردوی برای کسب نتیجهی بهتر از این دیپلماسی ،تصمیم میگیرند تاهمسر
گردوی رابه همراه نامهی سراسر لطف و لطافت خسرو به سفارت به نزد گردیه بفرستند.
پذیرفتن این نقش از سوی زنان «نمودار توانایی آنها در اقدام به مهمات مملکتی است.
این زنان همگی دلیر ،جس��ور و با کفایت اند» (سرامی .)843 :1388،همچنین فرستادن
یک زن به س��وی زن دیگر به عنوان پیام رس��ان و رعایت آداب خاص در نامه ،نشان از
حساسیت ویژهی این رابطه برای خسرو دارد.
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 -2977هم آن گه ز گنجور قرطاس خواست

ز مش��ک س��یه س��وده انق��اس خواس��ت

 -2978یکــی نامه بنبــشت چون بوستان

گل بوس��تان چ��ون رخ دوس��تان

 -2979پــر از عهد و پــیوند و سوگندها

ز ه��ر گون��های الب��ه و پنده��ا

-2980چـو برگشت عنوان آن نامه خشک

نهادن��د مه��ری ب��رو ب��ر ز مش��ک

 -2981نــگینی بــرو نــام پــرویز شـاه

نهادن��د ب��ر مه��ر مش��ک س��یاه

 -2982نــهاد آن خط خــسرو اندر میان

پرنی��ان

بپیچی��د

ب��ر

نام��ه

ب��ر

(همان؛)226

نامهی خسرو حامل فرمان قتل گستهم است وچون نامه رسان مورد اعتماد این پیام
را ابالغ کرده تردیدی در آن نیست.به همین علت گردیه نامه را محرمانه برای پنج تن
از نزدیکان خود میخواند و برای کشتن همسر با آنها اتفاق مینماید.آنگاه در حالت
مس��تی گس��تهم را خفه میکنند .این قتل موجب شده تا دکتر س��رامی گردیه را زنی
هوس باز و بی وفا معرفی کند؛ زیرا معتقد اس��ت همسر خود گستهم را خفه نموده تا
به شبس��تان خسرو راه یابد (س��رامی .)1388 :ناگفته پیداست که این ازدواج نیز مانند
پیوند با گس��تهم ،یک ازدواج سیاسی است که گردیه با آن در پی یافتن پناهگاه امن و
مستحکمی برای خود و سپاهیانش بوده وپرویز نیز در پی تحت فرمان درآوردن پیروان
بهرام است که همواره خطر جدی برای او بودهاند.پس هوس باز بودن ،یک دیدگاه و
داوری مردانه است و به زعم من در این نگرش مردانه الیههای زیرین داستان در نظر
گرفته نشده است.
در هر حال ماموریت انجام میش��ود وگردیه پاس��خی کوتاه و موجز برای خسرو
مینویسد:
آرام

بنشس��ت

ب��ارای

زن

 -3009دویت و قلم خواست ناباک زن

ب��ه

 -3010ســرنامه کرد آفـرین از نخست

ب��ر آن ک��س ک��ه او کین��ه از دل بشس��ت
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 -3011دگــر گفت کاری که فرمود شاه

ب��ر آم��د ب��ه کام دل نیکخ��واه
(همان؛)228

رس��یدن این خبر موجب ش��ادمانی خسرو میشود و به پاس این خدمت ارزنده،
فرستادهای برگزیده به استقبال مهمان دلیر خود میفرستد:
 -3016فرستادهای خواست شـیرین بیان

بلن��د اخت��ر و پ��اک و روش��ن روان

 -3017یکــی نامه برسان ار تنـگ چین

نبش��تند و کردن��د چن��د آفری��ن

 -3018گــرانمایه زن را به درگاه خواند

ب��ه نام��ه ورا افس��ر م��اه خوان��د
(همان؛)230

گردیه وارد قصر میش��ود .زمان آن رس��یده که مغفر از روی بگشاید و لباس رزم
از تن به در آورد:
 -3028نگه کــرد خــسرو بدان زاد سرو

ب��ه رخ چ��ون به��ار و ب��ه رفت��ن ت��ذرو

 -3029به رخساره روز و به گیسو چو شب

هم��ی در ب��ارد ت��و گفت��ی ز ل��ب
(همان؛)230

این زیباییها برای خسرو اغوا کننده نیست .،خسرو چهرهی جنگجوی گردیه راکه
موجب نابودی س��پاه خاقان شده ،بیشتر میپس��ندد .در حرم او زیبارویان بسیارند اما
زیبارویان جنگاور سیاست پیشه اندک .پس از او میخواهد تا صحنهی رزم با تبرگ را
بازسازی کند و گردیه بی هیچ چون و چرا چنان نمایشی ترتیب میدهد که:
 -3057بدو مانده بد خسرو اندر شگفت

ب��ر آن ب��رز و ب��اال و آن ی��ال و کت��ف
(همان؛)232

توصی��ف ب��رز و باال و ی��ال و کتف خاص پهلوانان اس��ت و گردیه با به نمایش
گذاردن شایس��تگیهای خود در رزم ،برازندهی چنین صفات خاص گردان و دالوران
میشود.

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

196

این پهلوان و جنگجوی سیاس��ت مدار «گذشته از رزم آوری بزم افروز نیز هست»
(س��رامی. )706 :1388،در ادامهی داستان ،گردیه را میبینیم که با بزرگان حشر و نشر
دارد وبا آنها در مجالس میگساری حضور مییابد:
 -3069چنین میهمی خورد با بخردان

ب��زرگان

رزم

آزم��وده

ردان

(همان؛)234

اما این خوش گذرانیها باعث نمیش��ود تا یکس��ره توجه خود به آرمانهایش را از
دست بدهد .در گذشته رسم بوده که نام نژادگان را بر ظروف حک کنند .بر اثر نیرنگ
و کین��ه جوییه��ا بر ضد گردیه و بهرامیان ،یکی از این جامها که نام بهرام بر آن حک
ش��ده به دربار خسرو راه مییابد و موجبات خشم شاه بر مردم ری را فراهم میسازد.
پادش��اه کینه توز فرمان میدهد تا ری را به جرم ش��ورش بر وی خراب کنند اما وزیر
سیاس��ت پیش��ه اش مانع میشود و در عوض حاکمی زشت رو ،ناالیق و گرگ صفت
بر مردم ری میگمارند .این حاکم دس��تور میدهد همهی گربههای ش��هر را بکش��ند
و هم��هی ناودانه��ا را از جا درآورند .ش��هر رو به خرابی میگ��ذارد و گردیه از این
ویرانیها اندوهناک اس��ت .پس در شرایطی که همه چیز مهیاست در بیرون کاخ و در
حضور خس��رو و بزرگان نمایش��ی به راه میاندازد؛ گربهای را چون کودکان میآراید،
بر ناخنهایش برگ گل الله میچس��باند وبه زینت و زیور آراس��ته مینماید آنگاه او
را س��وار بر اس��ب نموده و گرد باغ میچرخاند .حرکات گربه موجب خنده و شادی
خس��رو میشود  .پادشاه به پاس این شادمانی ،از گردیه میخواهد تا آرزویی کند .این
نش��اط و حضور بزرگان فرصت مناسبی اس��ت تا خواستهی گردیهی سیاست مدار و
خردمند برآورده ش��ود .او خواهان نجات ری از دست حاکم ناالیق است و خسرو که
نمیتواند در حضور بزرگان از قول خود سرباز زند ،پاسخ این خردمندی را با سپردن
حکومت ری به این زن شایسته میدهد.
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از دستاوردهای گردیه در این سیاسی کاری میتوان به این موارد اشاره کرد:
 -1خاقان را با زیرکی هرچه تمام تر میفریبد و ازاو برای س��ازماندهی سپاه بهرام
مهلت میگیرد.
 -2با تهییج لشکریان و دالوری آشکار خود چینیان را شکست میدهد.
 -3به وس��یلهی ازدواج مصلحتی با گس��تهم نش��ان میدهدکه جلب حمایت یک
ایرانی ،هرچند ناکافی وموقتی ،بهتر از حمایت مقتدرانهی قوم بیگانه است.
 -4با استفاده از شیوهی سیاست پنهان حمایت خسرو را جلب مینماید.
 -5قتل گستهم وازدواج با خسرو ،پاسخیست به خواستهی حامی بزرگتر تا در پناه
او بتواند از مردم خود حمایت کند.
 -6نج��ات ری از ش��ر حاکمی جاهل ب��ا کار گرفتن تدبیر و خ��ردورزی ،اقدام
دیگریس��ت در جهت صیان��ت از آرمانهای واالی قوم ایرانی ک��ه گردیه به خوبی از
عهدهی انجام آن بر میآید.
و این چنین است که داستان گردیه نیزبا به بار نشستن خسروانی درخت اندیشه و
فزونی بخت او پایان مییابد.
 -3131هــمی هر زمانش فزون بود بخت

از آن ت��ا ج��ور خس��روانی درخ��ت
(همان؛)239

نتیجه:
آن چه به عنوان نتیجهی این بررس��ی میتوان مطرح ساخت این است که در طول
تاریخ چهرههای متفاوتی از زنان به تصویر کش��یده شده و طراحان صحنهی داستانها
عموم ًا نقشهای فرعی را به آنها س��پردهاند .در ش��اهنامه نیز اغلب این گونه اس��ت
اما فروغ و درخش��ش حضور برخی زنان در این اثر ماندگارموجب میش��ود تا محور
حوادث اصلی داس��تان قرار گیرند و روند داس��تانها را آن چنان که میخواهند تعیین
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کنند .سیندخت وگردیه از این دست قهرمانان هستند
سیندخت ،دیپلماتی است که بدون ایجاد تعرض و نبرد و با امید به آشتی و نیک
فرجامی با شخصیتهای دیگر داستان هم دست شده و به زندگانی اسطورهای و قومی
خود تحقق میبخش��د .گردیه نیز زنی است که حضور فعال سیاسی او با خویشکاری
اس��طورهای اش پیوند دارد« .او اصال همس��ر ومادر نیست ،بلکه یک زن به تمام معنی
سیاسی و ملی است» (خالقی مطلق .)134:1393،او به خاطر وطن سر بر فرمان شاهی
منفور مینهد و در این اسارت ،آزادگی را برای تمام زنان ایرانی به یادگار میگذارد.
بایس��تگی ،گرانس��نگی ،فرهنگ و هوش صفات مش��ترک این زنان است که در
نهایت منجر به پیروزی در سیاس��ی کاریشان میشود و فردوسی با نقل این داستانها،
برفّر و شکوه زنان نژادهی ایرانی ،آنچنان که شایسته و بایسته است مهر تایید میگذارد
و آتها را با قهرمانان اسطورهای در یک ردیف قرار میدهد.
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