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املوازنة بني مکانة املرأة فی منظومتی"ويس ورامني"
و "بيجن ومنيجه" من منظور النسوّية

إسماعيل حاکمی٭
راضية زواريان٭٭

امللّخص
ــخصيتها وأخالقها قد حظی دومًا باهتمام  الولوج فی عامل املرأة النفســی لدراسة ش
ــان حباجة ماسة  العلماء واألدباء، والتعرف علی مکانة املرأة فيما يتعّلق بتطّور اإلنس
ــات شاملة تکشف عن اإلبهامات التی تسّبب إصدار أحکام متسّرعة عن  إلی دراس

املرأة والتشهري بها علی أنّها "املجرمة األزلية".
ــن لإلهانة واحلقارة قّط، بل  ــاًء حمّنکات مل خيضع ــد واجهنا فی إيراننا القدمية نس ولق
ــًا فی املبادئ  ــة، حبيث أحدثت زلزال ــض ردود أفعال عنيف ــاهدنا من جانب البع ش

السياسية والثقافية واالجتماعية املقّررة.
ــی وقفت بعزمها  ــف بالوجه احلقيقی للمرأة الت ــذه البحث هو التعري ــرض من ه والغ
ــخ أمام املصري الذی قّرره اآلخرون هلا، والدراسة بدأت باستعراض شخصية  الراس
ــعد اجلرجانی و"بيجن  ــس ورامني" لفخرالدين أس ــرأة األصيلة فی منطومتی "وي امل
ومنيجه" للفردوسی، ّمث انتقلت إلی تبيني مکانة املرأة فی هاتني املنظومتني من منظور 

النسوية بالتأکيد علی عنصر الزمان والذی يتعّلق بالعصر األشکانی.

الکلمات الدليلية: مکانة املرأة، إيران القدمية، ويس، منيجه، القدر، النسوية.

٭. أستاذ جبامعة طهران، إيران.
٭٭. خرجية مرحلة الدکتوراه جبامعة آزاد اإلسالمية فرع علوم وحتقيقات بطهران، إيران.

dr.zavarian@gmail.com
التنقيح واملراجعة اللغوية: د. عبداحلميد أمحدی

تاریخ القبول: ١٣٩٢/٢/١١ تاریخ الوصول: ١٣٩١/٣/٢  

إضاءات نقدية (فصلية حمّكمة)
السنة الثالثة – العدد احلادی عشر – خريف ١٣٩٢ش/ أيلول ٢۰١٣م

صص ٣٠ ـ ٩

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


١٠ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۳، العدد ١١، خريف ١٣٩۲ش

املقدمة
ــرأة مهيضة اجلناح فقط، والتزال  ــاحة عاملنا الرحيبة تعترب ام مازالت املرأة فی س
ــنني،  ــأتها علی األرض ماليني الس حتمل علی عاتقها آالمًا کثرية، وإن مضت علی نش

ولکنها استطاعت رغم املشاکل املتعّددة أن تظهر الدّر املکنون من وجودها احلقيقی.
ــات للبحث عن مکانة املرأة وحياتها االجتماعية  وهناک فی األزمنة القدمية دراس
ــا، ومنها أّن املقارنة بني  ــث تّوفر لنا معلومات نافعة عنه ــية واالقتصادية، حبي والسياس
ــاء والرجال فی تاريخ إيراننا القدمية تشــري إلی أن عدد النساء  ــهورين من النس املش
الشهريات أقّل من الرجال املشهورين بکثري، وأّن مرّد ذلک الکم القليل ليس إّال لشهرة 

آبائهّن أو إخوانهّن أو أزواجهّن.
وعلی حســب رأی املؤرخني، فالنساء الالتی شارکن فی احلرب أو السياسة ومتّکّن 

من الوصول إلی منّصة احلکم أو القيادة أّثرن فی التاريخ تأثريًا المثيل له.
والولوج فی عامل النساء من القضايا املعّقدة جّدا وله تاريخ يصل مداه إلی التاريخ 
ــاء مثقفات جمربات أّثرن فی تقّدم املجتمع  ــری، ولکن هناک فی إيراننا القدمية نس البش
ــث وّظفن قدراتهّن لصّد ما تتعّرض له  ــانی بقدراتهن البالغة وذکائهن املثالی، حبي اإلنس

املرأة من إهانة وحتقري.
ــرب "ويس" و"منيجة" فی منظومتی "ويس ورامني" و"بيجن ومنيجه" منوذجني من  تعت

هؤالء النساء.
وقفت "ويس" أمام املصري اّلذی قّدره هلا املجتمع الذی يتحّکم فيه الرجال، ولکّنها 
ــها مصريًا آخر بإصرارها وعزمها، فانتصرت ظافرة، کما اختارت "منيجه"،  قّررت لنفس
ــها علی خالف تقاليد جمتمعها، إنها  ــخ، زوجا لنفس ــجاعتها البطولية وعزمها الراس بش

ثابرت حتی املوت لذلک االخيتار ولذلک العشق الصادق فواصلت حياتها فخورة.

مکانة املرأة فی منظومة "ويس ورامني"
ــام بنظمها  ــة إيرانية قدمية ق ــن اآلثار الباقية لقص ــس ورامني" أثر م ــة "وي منظوم
ــذی يعترب واحدًا من کبار القّصاصــني اإليرانّيني الذی  ــعد اجلرجانی ال فخرالدين أس
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عاش فی القرن اخلامس للهجرة.
ــيطر عليها النظام اإلقطاعی فی  ــذه القصة إلی األزمنة التی کان يس ــود تأريخ ه يع
ــکانی، وقد قام فخرالدين أسعد اجلرجانی بنظمها، وکانت فی األصل باللغة  العهد األش
ــاللة "گودرزيان"  ــة، واألرجح أنّها تتعلق مبرحلة توّلت علی احلکم فروع من س الفهلوي
ــرة "ماه" أو أسرة "قارنی"، األسرة الّتی تنسب إليها "ويس"، إنّها تعترب  و"قارنيان"، وأس
ــکانی. وقد وقعت احلوادث فی مملکة  ــبع فی العهد األش ــر األشرافية الس إحدی األس

کبرية تقع فی الشرق، فی مدينة "مرو" دون أن يکون هلا أّية مرکزية.
ــی إيران القدمية فقد ّمت احلصــول علی الکثري من  ــاء مکانة مرموقة ف وکانت للنس
ــية واحلکم  ــؤالء، وکذلک مل يکّن مبعزل عن عامل السياس ــورات االقتصادية بيد ه التط
والعلم، بل کان هلن تأثري فی أهّم احلوادث الوطنية عن بصرية نافذة ويقظة کاملة، حبيث 

قمن بالدفاع عن مطالبهن املشروعة.
وأما فی العهد البارتی فضعفت مکانة املرأة، وفرضت عليها قيود، کما يشــري بعض 
املستثرفني إلی هذه الظاهرة قائلًا: إن مکانة املرأة فی العهد البارتی أقّل من مکانتها فی 
العهدين البارسی واملادی، حبيث کانت املرأة فی العهد األشکانی وسيلة فی يد الرجال 
ــية، کما کانت للکثري من الزوجات نزعة سياسية، وکان  للوصول إلی األهداف السياس

الغرض الرئيسی إجياد التعامل بني القدرات السياسية السائدة علی املناطق املختلفة.
ــع الذی يتحّکم به  ــّم به أبدًا نظام املجتم ــیء الوحيد الذی اليهت والواضــح أن الش
ــی واجهتها قصة "ويس  ــق فاحملظورات الت ــال هو مصــري املرأة، ومن هذا املنطل الرج
ورامني" ناجتة عن املطالبة حبقوق النساء الطبيعية، احلقوق التی مل يوافق عليها قّط ذلک 

املجتمع الذی اليری حرية التفکري واختيار العمل إّال للرجال.
ــخصية احملورية، والتی تتعلق بها شخصّيات اآلخرين، فتقف أمام  وأما "ويس"، الش
ــک املجتمع وتطالب حبرّيتها فتحوز عليها، ألّن «احلرية املطلقة کانت تتعلق بالرجال  ذل
ــهرة وليس للمرأة حّظ إّال  ــب، وفی تلک املعادالت حيظی الرجل بامللّذات والش فحس
حتمّل املشاق واللؤم والعتاب. فاملرأة علی أساس هذه املعايري اجلافة تعترب لعبة والغري، 
ــيقة لـ"رامني"  ومن هذا املنطلق فليســت "ويس" إّال زوجة للملک "موبد" املعّمر، وعش
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ــور کما هی فی احلال.»  ــها، ألن األقدار أرادت أن جتری األم ــاب، فال قيمة لنفس الش
(مزداپور، ١٣٨٢ ش: ١٤١)

ــا األقدار مصريها قبل ميالدها واختارت هلا نوع  ــس" هی املرأة التی قّررت هل "وي
العمل التی جيب أن تقوم به، ورمست هلا سلوکها فی احلياة «وهذه هی احلال التی تسبب 
ــم من أفراد املجتمع الرتکاب اجلرائم، اجلرائم التی تشبه اللعنة املشؤومة  خضوع قس
ــی قّررها املجتمع هلم قبل والدتهم، حتی ولو أنهم قاوموها فی بداية األمر مقاومة  والت

عابثة کما فعلتها "ويس".» (املصدر نفسه: ٨)
ــا يقوم الرجال  ــّط من قدراتهن، عادة م ــاحة املجتمع واحل ــاء عن س وإلبعاد النس
ــاء وحتقريهن، وإشعارهن بأن وجود النساء هو ما يسبب األخطاء واجلرائم  بقمع النس
واإلفساد فی األرض، وبدا ذلک فی قصة "ويس ورامني" حيث حياول املجتمع الرجالی 
تقييد املرأة بقضاياها اجلنسية وإلزامها بها إلبعادها عن االستقالل الفکری واحلرية،کما 
طلبوا منها االمتثال والطاعة واالنقياد، حبيث اعتربوها قيمًا أخالقية معتقدين أّن املرأة 
ــون حمبوبة لدی الرجل فالبّد أن تکون مطيعة، وضعيفة، وحمتاجة إليه،  إذا أرادت أن تک

کما ورد فی املنظومة:
ــد جنويند از خرد نامدو کيهان گم کنند از بهر يک کام چو کام آي
ــد و گفتارزنان را گرچه باشدگونه گون چار ــردان البه بپذيرن ز م
ــکار مرد باشد زن به هر سان ــانش ــخت آس بگريد مرد او را س

ـ ُتضيع النساء الکونني ألجل الشهوة وعند احلصول علی امللّذات اليهتممَن بالعقل.

ـ مع أن للنساء حيلًا خمتلفة ولکنهّن يسمعن حديث الرجال وجينب دعوتهم وتضرعهم.
ـ علی أية حال، فاملرأة تعترب فريسة الرجال، فيحصل عليها الرجل بکّل سهولة.

و کذلک يعترب الرجال املرأة احلرة املفکرة مرأة وقيحة ناقصة العقل:
زنان را آز بيش از شرم و فرهنگچه نيکو گفت موبد پيش هوشنگ
ــد نامتامن ــش  آفرين در  ــان  ازيرا خويش کام و زشت نامندزن

ـ أظهر "املوبد" رأيه عند "هوشنگ" بأحسن صورة قائلًا: إن حرص النساء أکثر من 
احلياء والتقاليد السائدة علی املجتمع.
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ـ إن النساء ضعيفات فی اخللق وألجل ذلک الضعف يبحثن عن امللّذات وهلّن مسعة 
سّيئة.

کما ورد فی مکان آخر للمنظومة داللة علی خلو النساء من الشفقة:
ــس که از زن مهر جويد ــان گل نرويدمبادا ک ــوره بياب که از ش
ــون دم خر ــر زنان مهچ ــودن فزون تربود مه ــردد آن ز پيم نگ

ـ حذار أن تطلب احملبة من املرأة، ألن الورد الينبت من السبخة.
ـ فمحبة النساء کذنب احلمار اليصبح طويال إثر طی الطريق.

ــال منها، وميلهم إلی  ــرأة هو إظهار کراهية الرج ــل آخر علی دناءة مکانة امل ودلي
ــيطانية تدنو من املرأة لعدة  االبتعاد عنها فی أيام احليض، ألن الرجال يعتربونه نفثة ش
ــال أن االبتعاد عن املرأة فی تلک األيام  ــهر وتلّوثها، حبيث يعتقد الرج أيام فی کل ش

املعدودة أمر واجب، فکانوا يذهبون بها إلی خارج املدينة. کما ورد فی املنظومة:
ــد به صحبت مرد از او بيزار باشدزن مغ چون بدين کردار باش
ــال از او دارد نهانی ــرام جاودانیوگر زن ح ــردد ح ــر او گ ب

ــن أن يتحدث معها وإن کانت  ــمئز الرجل م ــت املرأة علی هذه احلالة يش ـ إذا کان
زوجة لرجل الدين.

ـ وإن مل خترب الزوجة زوجها عن تلک احلالة حترم عليه إلی األبد.
ــاس  ــتّية التی تقوم بنيتها الفکرية علی أس ــر يعود إلی املبادئ الزرادش ــذا األم وه

شيطنة املرأة وحقارتها والتفاخر بوجود الرجل.
وفی منظومة "ويس ورامني" خياطب امللک "موبد" "ويرو" قائلًا:

ــرائی ــتان و س ــیمهی تا در شبس منائ ــو  نيک ــالن  ي ــای  هنره
گريزی چون زنان از پيش مردانچو در ميدان شوی باهم نربدان

ـ مادمت فی حرم املسجد أو فی البيت تقوم بإظهار فنون األبطال بأحسن صورة.
ــاء من أمام  ـ ولکن عندما ختوض املعارک وتلتقی باألبطال تفّر منهم کما تفّر النس

الرجال.
ــد هو الرجل  ــائد والقائ ــذه املجموعة هو الزوج، والس ــذی يأمر وحيکم فی ه وال
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ــاعر فی "ويس  ــاع، ولکن للمرأة خصائص أخری کما يعرب الش ــه، وحکمه مط وإرادت
ورامني" عنها وعن الکيفيات النفسانية املختصة بالنساء قائلًا:

به هر حنو چون برآريشان برآيندزنان نازک دلند و سســت رأيند
به گفت خوش تن ايشان را سپارندزنان گفتار مردان راست دارند
وگر خود زاهد است ار پارسايیزن ارچه خسرو است ار پادشاهی
ــريين رام گردد ــن گفتار ش ــام گرددبدي ــزان بد ن ــد ک نينديش

ـ النساء رقيقات القلوب وضعيفات اآلراء فيرتعرعن علی أية سّجية يّرتبني عليها.
ــاء بإّن الرجال صادقون فی کالمهم  فيخضعن ملا يفوهون به من حلو  ـ يعتقد النس

احلديث.
ـ إن تکن مليکة، أو سلطانة، وإن تکن زاهدة، أو عابدة.

ـ فإنها ختضع للکالم احللو وال تفکر أبدًا فی سوء الشهرة.
ــری هذه احلالة عند "ويس"، إنّها تلک املرأة التی تلتزم بالعّفة ومتتاز حبســن  کما ن
السمعة، حبيث تبحث عن اجلّنة اخلالدة ولکنها ترتک العيب والعار إلی جانب والسمعة 

والشهرة إلی جانب آخر وتدع الدنيا برّمتها لعشق حبيبها "رامني".
ومن مطالب املجتمع الذی يسيطر عليه الرجال أن ال حتّب املرأة نفسها أبدًا، بل البد 
ــها،کما نری هذه احلالة عند "ويس"،  هلا أن تفدی الرجل بروحها ودمها، وتضّحی بنفس

إنها قامت بالتضحية حّتی بلغت ذروة الفداء واشرتت العار والفضيحة بثمن غال.
ــی أنّها تنوی نکاية "موبد"  ــا انقياد "ويس" الکامل جتاه عشــق "رامني" يدّل عل رّمب
وأذاه، ألنه الرجل الذی قتل أباها وأخرجها من مسقط رأسها کرهًا وفصلها من زوجها 

"ويرو".
ليست "ويس" امرأة عاهرة فاسقة، بل إنها ملتزمة بعشق "رامني" حتی نهاية عمرها، 
ــبب وجود  ــاد بس ــها ألجله فی جمتمع أحاطه االحنطاط والفس کما قامت بتضحية نفس

النساء الروميات واإلغريقيات، کما تعّربعنه "دايه" قائلة:
ــدارن نام و  ــرتان  مه ــان  ــکارانزن ــان و کام ــزرگان جه ب
ــربدار دارند ــوی نام ــار دارنداگرچه ش ــری را ي ــی ديگ نهان
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ــوظ وزوجات کبار  ــهورين من الرجال وأصحاب احلظ ــات الزعماء واملش ـ زوج
العامل.

ـ وإن کان هلّن حليل شهري إّال أّن هلّن فی اخلفاء خليال آخر.
کانت "ويس" وفّية "لرامني" جّدًا رغم أنه مل يکن وفّيًا هلا؛ فهی امرأة مثالية تريد أن 

تعيش وتستمتع حبياتها.
ــاخنة ومعنوّياتها الرفيعة التسمح هلا  أن تستسلم لکّل ما حيدث  فطبيعة "ويس" الس
ــبب ختتلف مع  ــن أطرافها، بل نری ميلها إلی حرية االختيار منذ طفولتها، وهلذا الس م

"دايه" فی اختيار ثوب من الثياب وهی طفلة صغرية، کما تقول "دايه":
وگرچه گونه گون خز و ديباستمهی نپسندد اکنون آنچه ماراست

ـ إنها ال يعجبها الثوب الذی اخرتناه هلا وإن کان من أنواع اخلّز والديباج.
إن "ويس" ابنة امللک وهلا عزمها، فتبحث عّما تتمّناه، وإنها ليست من النساء الالتی 
يّتخذن مواقف انفعالية جتاه احلوادث والکوارث، وال تضّحی بنفسها ملطالب اآلخرين، 
بل إنها تثور ضّد الظلم الذی تواجهه، وتدافع عن حّقها وتلّح علی مطالبها عاشقة دون 
أن ختاف أحدًا؛ إنها التزال تعيش فی عامل التناقض بني العشق والغرور، وهناک مشاهد 
کثرية تدّل علی غرورها، ومن أمجلها هو املشهد الذی يعود فيه "رامني" من عند " گل" 
لزيارة "ويس" ولکّنها تطرده وترفض اعتذاره، وهناک مشاهد أخری تصّور لنا مواصلة 

الغنج والّدالل بينهما، حبيث يتنّفس الصباح دون أن ينتبها:
ــوی راهچو بام آمد سخنها گشت کوتاه ــان آمد س دل گمراهش
ز بيم دمشنان در کوشــک رفتندمهان گه دســت يکديگر گرفتند

ـ عند الصباح قّلت األقوال واهتدت قلوبهما التائهة.
ـ فآنذاک أخذ الواحد منهما بيد اآلخر ودخال القصر خوفًا من األعداء.

تظهر جتلّيات عشــق "ويس" الصادق بکاملها فی املنظومة، حبيث إنها تلتزم بعهدها 
من اآلونة التی عشقت "رامني" حتی نهاية عمرها؛ کانت تتأمل ولکّنها تبتهج؛ إنها ترّبی 
ــها فی ظّل "رامني" وعشقه وهذا هو الذی أمکنها أن تعيش مائة سنة، ألنها تعرف  نفس

اهلوی وفّن العيش أکثر ّمما يعرفه "رامني" .
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شهرو
ومن النساء الشهريات التی لعبت دورا مهّما فی منظومة "ويس ورامني" هی "شهرو"، 
أم "ويس"، إنها امرأة عريقة ونبيلة تنتهی ساللتها إلی "مجشيد"، امللک األسطوری، إنها 
ــهربانو" أی خاتون  ی "ش ــمّ مجيلة فی غاية اجلمال وجمّربة حمّنکة فی األمور، حبيث تس
املدينة، و"ماه بانو" أی قمر النساء؛ وهذا هو السبب الذی أّدی إلی تسمية "ويرو"، زوج 
ــّمی  ــهرو"، أم ويس، کما کان أبوها "قاَرن" ُيس ــس"، بامللک واألمري احرتامًا لـ"ش "وي

"شوی شهرو" أی زوج شهرو. وهذا کّله يدّل علی عظمة شخصية "شهرو".
ــهرو" ومکانتها فی منظومة "ويس ورامني" تدّل علی املکانة املرموقة  ــخصية "ش ش
ــدّل علی أنهن مل يکّن  ــرافية فی العهد البارتی، کما ت ــاء بني الطبقات األش لبعض النس
بعيدات عن املجتمع بل حيضرن فی املراسيم و املهرجانات مع الرجال جنبًا إلی حنب، 

کما ورد فی املنظومة:
ــهرياری ــکاری خبتياریکه بود در اين زمانه ش ــاهی کام به ش
چو يک ساعت دلش برغم حنستیمهه ساله به جشن اندر نشستی
ــپهداری و شاهی ــری رويی و ماهیزهر شهری س زهر مرزی پ

ـ کان فی الدهر ملک، إّنه کان سعيدًا جّدًا بهذا املُلک و کان احلّظ حليفه دائمًا.
ـ وکان يقيم حفلة فی کل سنة، ألّنه ما کان يطيق الغّم واهلّم ولو للحظة واحدة.

ــارک من کّل مدينة قائد وملک،کما کانت تشارک فيها  ـ وفی تلک احلفلة کان يش
من کل بلد حسناء مجيلة کالقمر.

ــاء، بل إنها کانت تفوق مجيعهن، ويذکر امسها  ــهرو" واحدة ِمن هؤالء النس کانت "ش
ــّيدة النساء، وکانت األمور جتری بيدها، ومتتلک قدرة هائلة،  قبل أمسائهّن. إنها کانت س
ــا ودون إذن أبيها علی خالف  ــد" قبل والدته ــت بتزويج طفلة للملک "موب ــث قام حبي
ــتأذن "موبد" أو يشعر "موبد" بهذا  ــتية، مث زوجتها ألخيه دون أن تس الطقوس الزرادش

األمر، وبعد أن أدرک امللک "موبد" األمر أجربته علی املرافقة واملداراة.
ــلبی فی املنظومة إلی حد ما، ألنها خطبت ابنة غري مولودة  فلهذا کان «هلا وجه س
ــک أنها نکثت عهدها عندما فتحت باب  ــل، ّمث زّوجتها لرجل آخر، وفضلًا عن ذل لرج

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


املوازنة بني مکانة املرأة فی منظومتی"ويس ورامني" و... / ١٧

ــّلمت ابنتها للملک "موبد"، حبيث أريقت الدماء المتالک ابنتها  القلعة أمام األعداء، وس
"ويس"، ومنها إراقه دم کان لـ "ويرو"، زوج "ويس" األّول. فهی مل تکن حسنة السمعة 

من الناحية األخالقية.» (خاتون آبادی، ١٣٧٦ ش: ٦٦٧)
وفی إيران القدمية کانت األمهات ختتار النســب عندما کانت السيادة لألم، وعالمة 
ــاء هی اختيارها للزوج، کما نالحظ  أخری من عالمات املجتمع الذی تتحّکم فيه النس
ــا أزواجا متعددة،  ــهرو" فی اختياره ــذه الظاهرة فی منظومة "ويس ورامني" عند"ش ه

وهذه داللة علی خصائص املجتمع الذی يسود فيه نظام األمومة أو سلطة األم.
ــهرو" الخيتارها عددا کثريا من األزواج  ــّهل تربير سوء مسعة "ش وهذه الظاهرة تس

وإجنابها منهم أوالدا عدة، کما ورد فی املنظومة:
نزاده است او زيک شوهر دو فرزندبچه بوده است شهرو را سی و اند
ــک را ز ناشايســت زاده ــري دادهيکاي ــی ش ــه دايگان ــه داي ب

ـ کان ل"شهرو" بضعة وثالثون ولدًا، ومل تلد لکل زوج أکثر من واحد.
ـ وقد َوَلَدْت مجيَعهم بصورة غريشرعية، وکّلفت الربيبة إرضاعهم.

کانت لألمهات قدرات وافرة، حبيث يتدخّلن فی زواج البنات، وُيعّنيّ مقدار الصداق، 
کما أشار إلی ذلک "رامني" فی حديثه مع "گل":

ــی و زکدامني جايگاهی مرا خواهی به جفتی يا خنواهیچه نام
ــد جويد ــر با تو کســی پيون از او مادرت کاوين چند جويداگ

ـ ما امسک وما مکانتک، أتقبلني أن أکون زوجک أم ترفضني زواجی؟
ـ إذا أراد أحد الزواج منک فکم تأخذ أّمک منه الصداق؟

ــن فی زواج البنت کانت تنتمی إلی الثقافة  ــر بالذکر أّن حدود تدّخل الوالدي وجدي
ــرة، ولکنها عادة کانت تسلب من البنت  والطبقة االجتماعية التی تعلقت بها تلک األس

حق االختيار.

دايه
ــّمی "دايه"، حيث أّدت دورا مهّما فی إيصال  هناک امرأة أخری فی هذه القصة تس
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ــا خربة وعندها معلومات  ــرام. إنها ذکية فی غاية الذکاء، وهل ــاق إلی احلّب والغ العش
ــل هلا معلومات  ــة الناس وال أمية، ب ــائية، إنها ليســت من عاّم ــرة عن احليل النس واف
ــر، کما عندها معلومات عن طبيعة  ــية التی يعيشها البش عن الکيفيات الروحية والنفس
ــان. والبّد أن متتلک خصائص کهذه حتی تصلح لرتبية أطفال الشرفاء من الناس  اإلنس

وعظمائهم املودعني عندها.
إنها ثرّية جّدًا وخبرية يف تکاليف األمومة أحسن ّمما تعرفه "شهرو". و کانت "دايه" 
تلعب دوررًا وسيطًا  حلّل املشاکل  فی أيام املغازلة بني "ويس" و"رامني" فی حالة کانت 

هی نفسها طالبة للملّذات.

گل
ــدودا فی القصة، وهی  ــاء الالتی لعبت دورا حم ــة "رفيدا"، تعترب من النس "گل"، ابن
ــاء الالتی تعيش فی  الّتی اّختذها "رامني" زوجة له فی منطقة "گوراب"، وهی من النس
ــاکنة، إنها فی بداية أمرها خضعت ملطالب  ــخصية منفعلة وس ــهرة أبيها. وهلا ش ّظل ش
ــج عليه، وکأنها القيمة هلا إال  ــني" الغرامية، ّمث واجهت جفاءه وفراقه دون أن حتت "رام
حبّب "رامني" هلا، وبعد أن مّلها "رامني" وانشغل حبّب "ويس"، ومل يکن يهتّم بهمومها وال 
ــلمت للهموم. ومن هذا املنطق  ــا وقلقها، فحينئذ خضعت لألقدار احملتومة واستس بغضبه

نری مکانتها الضعيفة مقارنة مبکانة "ويس" الرفيعة.

مکانة املرأة فی منظومة "بيجن ومنيجه"
ــی، عرفنا أّن  ــاهنامه"من وجهة نظر الفردوس ــی البحث عن مکانة املرأة فی "الش ف
ــاطات  ــارکة فی النش ــاء الالتی قمن باملش ــاء مکانة تکاد تکون مرموقة، وللنس للنس
ــعة وقدرة عظيمة،کما نری هذه الظاهرة فی قصة "بيجن ومنيجه"  ــية شهرة واس السياس
وهی أّن "منيجه" قبل أن يتعرف "بيجن" عليها مل يکن امسها مذکورا فی القصة، ولکن بعد 
ــهورة، ولکن النساء الالتی مل تکن هلّن عالقة  أن تعّرف عليها ترّدد ذکرها وأصبحت مش
باحلکومة أو السياسة أو تأثري فی أرکان احلکم مل يشتهرن أبدًا؛ فلهذا نری "منيجه" عند 
التقائها ببيجن ألّول مرة تقوم بتعريف نفسها له قائلة: "أنا منيجة بنت أفراسياب" وبهذه 
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العبارة تشري إلی أصلها ونسبها الذی ينتهی إلی أبيها "أفراسياب" الشهري.
ــه" هی حّرية التفکري والعمل إلی حد  ــرة أخری نراها فی قصة "بيجن ومنيج وظاه
تعطی للبنت فرصة متّکنها من اختيار شريک حياتها، فهی ال تشعر بأی قلق وإن قامت 
األسرة بطردها، ألنها تشّق مشوارها فی احلياة عن بصرية وبکّل حّرية، دون أن جيربها 

أحد علی العمل ويقرر هلا مصريًا حمتومًا.
ــه "منيجه" جديرة  ــک توران، عن بنت ــياب"، مل ــع هذا کّله، فوجهة نظر "أفراس وم
ــداوة قائمة بني إيران  ــی زمن کانت الع ــغفت حبب بطل إيرانی، ف ــام، ألنّها ش باالهتم

وتوران، فيوّجه األب کلمات ساخنة والدغة إلی ابنته قائلًا:
برآشفت و اين داستان بازگفتبه دست از مژه خون مژگان برفت
ــرده دخــرت بود ــرا در پس پ ــاج دارد بد اخــرت بودک ــر ت اگ

- فثارت ثورته وقّص قصته ودمعه الدامی ينزف من أهداب عينه قائلًا:
- من کانت له ابنة فی اخلفی فهو سیء احلّظ ولو کان ملکا.

فمن الطبيعی أن ال نتوقع من هذا األب إال الغضب واخلشونة حيث يقول:
زن ــاک  ناپ کار  ــن  اي ــی رای زناز  ــيوار با من يک هش

أيها العاقل الذکی! شاورنی فی أمر هذه هذه املرأة املتهّرتة.
ــوران"، فهی ال متثل النظرة  ــياب" متعلقة بـ"ت جيــب علينا أن ننتبه بأّن نظرة "أفراس
ــاه املرأة فی موضع آخر  ــلبية جت ــة للمرأة، وکذلک نواجه مثل هذه الرؤية الس اإليراني
ــن "منيجه"، وهو اجلزء األکثر حزنًا فی  ــيما فی اجلزء الذی يتحدث ع من القصة والس
"الشاهنامه"، حيث يطلب "بيجن" من "منيجه" أن تقسم بأن تکتم أسراره. وقد عّز علی 
"منيجه" کالم "بيجن" وامليثاق الذی أخذه منها، حبيث أصبح العامل فی عينها أکثر ظالما 

من ظلمة بئر ُسِجَن فيها "بيجن".
ــعرت "منيجه" بأنها تبدلت إلی شخصية أخری، شخصية عاشقة باکية امشأّز منها  ش
األب واألهل وأعرضوا عنها، إنها حافية راکضة إلی کل منتدی، فاقدة الکنز واجلوهر 
والتاج، بعيدة عن املال واجلاه والشهرة، يائسة من "بيجن" ووصاله فيعز عليها أن تسمع:

ــکنی ــای مرا نش ــون گر وف ــوگند با من تو پيمان کنیکن به س
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ــتان ــر داس ــر بس چو باشی به سوگند هم داستانبگومي ترا س
ــر گزند ــب بدوزی زبه ــد به بندکه گر ل ــان کم مبان ــان را زب زن

ـ إذا مل ُتنِقِضی عهدی، وتعاهديننی مقسمة.
ـ سأحکی لک قصصا وحکايات، شريطة أن تبادلينی املشاعر وفاًء بعهدک.

ـ وأن تکونی کامتة لسری خوفًا من أن يلحق بی ضرر، علمًا بأّن عدد النساء الالتی 
يکتمن األسرار قليل جدّا.

وال تستحق امرأة کـ"منيجه" أن ُتعامل مبثل ما عاملها "بيجن" الذی يدين حبياته هلا، 
ــجن فيها، فلم يکن نصيبها من "بيجن" إّال  حيث أنقذته من البئر الضيقة املظلمة التی س
ــبب الذی دعا "بيجن" کی اليتأخر عن  ــرد وحياة اخلفة والعار. ورّمبا هذا هو الس التّش

تقدمي اعتذاره إليها.» (دبري سياقی، ١٣٦٥ش: ٦٩و٧١)
ورغم ذلک وبعد أن تعرفت "منيجه" علی "رستم" أسرعت إلی إطالق سراح "بيجن" 
ــية آالمها ومهومها وبعد إنقاذه من السجن ترکت  ــاعدة البطل العاملی،"رستم"، ناس مبس

بالدها ومسقط رأسها ورافقت "بيجن" و"رستم" متوّجهة إلی إيران بکامل اختيارها.
إنها عاشت فی إيران حياة طيبة کرمية حبيث حظيت باحرتام "کی خسرو" واآلخرين 
واحتّلت مکانة مرموقة تعادل مکانة املر أة اإليرانية حبيث يوصی "کی خسرو"، "بيجن" 

برعاية حقوق "منيجه" واالحرتام هلا.

دراسة شخصية "ويس" فی منظومة "ويس ورامني"
ــخصية  ــية فی املنظومة وتنتهی إليها ش ــخصية الرئيس ــة" هی الش "ويس" أو "ويس
ــخصية فريدة بني النساء  ــهرو" و"قارن" وملکة "ماه آباد"، هلا ش اآلخرين. إنها بنت "ش
فی الشعر الفارسی، «إنها خمطوبة عند ميالدها وبعد أن بلغت رشدها تزوجت بأخيها، ّمث 
ــنوات ملک معّمر، وأصبحت زوجته، مث عشقت أخا زوجها ووقعت فی  اختطفها بعد س
حّبه لعدة سنوات دون أی خوف وخجل، ّمث قامت بتحريضه للقيام علی زوجها الشرعی 
ــيقها وعاشــت مائة سنة بکاملها.»  وحکومته، وبعد أن زالت دولة زوجها تزوجت بعش

(جملة چيستا: ٦٦٥)
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ــن رأی عن "ويس" أورده فی کتابه "جام جهان بني" قائلًا:  ــالمی ندوش للدکتور إس
ــالمها  ــتياء أن تتورط فی اهلوة، ورّمبا استس «إنها امرأة خملصة وعفيفة، وال يدفعها االس
ــني" هو نوع من االنتقام من رجل فصلها من زوجها احملبوب،"ويرو"، وقتل أباها  لـ"رام

واختطفها من مسقط رأسها.»
«ليســت "ويس" من أهل الکيد فی أفعاهلا، ألنها بعد اتصاهلا بـ "رامني" ضّحت من 
ــه بدينها ودنياها خملصة له احلّب، وجدير بالذکر بأنها طردت "دايه" ما إن أخربتها  أجل
ــة، رغم أنها کانت حمرومة من حّب زوجيها  ــّب "رامني" هلا، وّمستها القبيحة، والوقيح حب
ــدودتان به، وهی سّيدة  االثنني ِمن قبل، ألنها مکبلة حببل التقوی والعفاف ورجيلها مش
ــب واجلحيم وغضب اهللا تعالی من جانب، ومن جانب  ــة ختاف من الفضيحة والذن عفيف

آخر قد أخافها مصريها األليم من زواج جديد، فلذلک تقوم مبعاتبة "دايه" قائلة:
که از ما سوی رامني گشت يادتهم از ويرو هم از من شرم بادت
ــوخی و بی شرمی مياموز که بی شرمی زنان را بد کند روز.»مرا ش

(حمجوب، ١٣٧٧ش: ٧٧و٧٨)  
"يا قليلة احلياء" اخجلی مّنی ومن "ويرو" فی حديثک معی عن حب "رامني"!
ال تعّلمينی املزاح وعدم احلياء، ألن قلة احلياء تشّوه مسعة املرأة يومًا بعَد يوم.

وأما "دايه" فتعرف ما جيری فی نفس "ويس" فأخذت تتحدث عن حّب "رامني" هلا 
حبرارة ساخنة وعن اغتنامها للفرصة طول عمرها واالنتفاع باملّلذات فی أيام الشباب 
ــوء السمعة وأغمضت عينيها  ــة خاصة، حبيث مل تبال "ويس" باخلزی وس واحلياة بکياس
ــنته وأرادته لنفسها  ــوی "رامني"، ألنه الرجل الوحيد الذی استحس ــیء س علی کّل ش
ــک متأخرا، ولکّنها خضعت له بکامل وجودها  ــة غرامية، وإن جاء ذل لتعيش معه عيش

تقول:
که نتوامن زبندش جاودان رستمرا رامني به مهر اندر چنان بست

- کّبلنی "رامني" بقيد حمّبته حبيث ال ميکننی اخلالص منه.
ــوء السمعة واملوت  ــقها لـ "رامني" مبلغًا مينعها من التفکري فی اخلزی وس فيبلغ عش

وعذاب اآلخرة.
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ــه الرجال فال ميکن  ــود علي ــردة تثور علی املجتمع الذی يس ــس" روح متم ولـ"وي
ــزم وتأخذ حّقها من الدنيا  ــر أن جتعلها منفعلة ومطيعة، بل إنها تقاوم بع ــوادث الده حل
ــن حّقها الطبيعی وهو اختيار  ــیء وحتی م واملجتمع، ألن املجتمع قد حرمها من کل ش
زوج حتبه، وبدلًا من ذلک قرّر املجتمع هلا مصريًا حمتومًا فی احلياة ولکن "ويس" هدمت 
بعزائمها الراسخة وقدراتها األنثوية أساس هذا احلرمان، أی عدم حرية الرأی واختيار 
ــال وقّلبت العالقات االجتماعية  ــطر عليه الرج العمل، ووقفت أمام املجتمع الذی يس
ــائدة. إنها ضّحت بسمعتها قی سبيل حّريتها وقامت بتغيري املِصري احملتوم  والثقافية الس
الذی قرّره اآلخرون هلا. «ويس امرأة خملصة تريد العيش واالنتفاع من عمرها، ولکن 
ــوادث، ألن حّبها للحّرية وحق االخيتار ظهر  ــاخنة متنعها أن ختصع للح أخالقياتها الس
ــتقل من ذلک األوان، وقد بدا ذلک  فی وجودها من أوان الطفولة، فهی ذات عزم مس

فی اختالفها مع "دايه" فی اختيار ثوب هلا:
وگرچه گونه گونه خز و ديباست.»مهی نپسندد اکنون آنچه ما راست

(إسالمی ندوشن، ١٣٧٠ش: ٩٥)  
- اليعجبها ما يعجبنا من الثياب وإن تکن من أنواع اخلّز والديباج.

ــس" ابنة امللک، إنها عفيفة ذات حياء ولکّنها تبحــث عن امللّذات مراعية جانب  "وي
العفاف والتقوی، وإنها ليست امرأة تتخذ مواقف انفعالية أمام کوارث الدهر وضحی بنفسها 
استجابة ملطالب اآلخرين، بل إنها تلّح فی مطالبها الغرامّيه وتدافع عن حقها والختاف من 

أی شیء، ولکن هناک صراع فی نفسها بني القّوتني املتضادتني ومها قّوة العشق والغرور.
يتجّلی حّبها جتاه حّب "رامني"  کما يتجّلی غرورها جتاه جفاء "رامني"، ألنّها التزال 
تعرف فن الغرام أکثر مما يعرفه "رامني". إنها تعانی وتبتهج معًا ولکّنها ترّبی نفسها علی 

حّب "رامني" فعاشت مائة سنة مع هذا احلّب.

دراسة شخصية "منيجه" فی منظومة "بيجن ومنيجه"
ــک". إنّها بنت  ــی وهو "مان ــة عن أصله البارت ــورة مؤنثة معدول ــم "منيجه" ص اس
ــمس، مجيلة  ــياب اجلميلة، ملک توران، وُذِکَرت بأمساء وصفات خمتلفة منها: الش أفراس
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ــناء "مسري"، البنت اجلميلة، وردة اخلّد وما إلی ذلک. إنها امرأة  الوجة، صنم اجلثة، حس
مضحية وشحاعة فی احلّب. وهذه الشجاعة إن مل تکن أکثر من شجاعة "تهمينه" فليست 
ــقته فی اللقاء األّول، ّمث  ــاحة املهرجانات وعش بأقّل منها؛ إنها واجهت "بيجن" فی س

أرسلت "دايه" إليه للتعرف علی هويته.
ــد ــون نون ــه را چ ــتاد داي ــرو بلندفرس ــاخ س که رو زير آن ش

ــرعة وقالت: اذهبی حتت غصن ذاک السرو الباسق. أی  ــلت إليه "دايه" مس - أرس
حاولی أن تتعرفی عليه بأحسن صورة وفی أسرع الوقت.

ــقها "بيجن" حلظة رؤيتها، فاشتغال باملغازلة، وبعد  إنها دعت "بيجن" إلی خيمتها فعش
أن مضــت عليهما ثالثة أيام، قصد "بيجن" العودة إلی إيران، ولکّنها مل تکن تطيق البعد 

عنه، فسکبت املعجون املفقد للوعی فی مخرته، مث نقلته إلی قصرها وهو نائم.
ــوش بر ــا داروی ه ــود ت ــوش بربفرم ــتنده آميخــت با ن پرس
را ــو  گي ــژن  بي ــر  م ــد  ــو رابدادن ــور ني ــدل نام ــر آن نيک م

- أمرت خادمتها أن تصّب املعجون املفقد للوعی فی مخرته.
- فمن تلك اخلمرة سقيا "بيجن" البطل، ذلک الرجل الطيب الشجاع الشهري.

ــجاعة ناجتة عن بصريتها  ــجاعة فی ميدان احلّب جّدا، وهذه الش کانت "منيجه" ش
ــياب علی حضور "بيجن"  «ألنها ُحِرَمت من مجيع االمتيازات امللکية بعد اطالع أفراس
ــکينة ولکن  ــجن، ولکنها کامرأة مس ــه" والقبض عليه و إلقائه فی الس ــی قصر "منيج ف
ــوت کانت توّفر له  ــيقها وألجل أن المي ــقة کانت تطوف حول بئر حبس فيها عش عاش
ــالل احلفرة املوجودة علی جدار  ــًا من هنا وهناک وتصّبه فی داخل البئر من خ طعام
احلجرة، وقد واجهت خشونة أخری عند التقائها بـ"رستم"، الذی کان يقصد إنقاذ بيجن 
من السجن، ولکّنها حتّملت کّل ما واجهته فی تلک األيام.» (حائری، ١٣٨٣ش: ١٠١) 

فبّثت شکواها من أيامها خائبة و قانطة:
ــرد و ناليد زار ــتم نگه ک ــون بر کناربه رس زخواری بياريد خ

ــتم" وأّنت أنينا وحنبت حنيبا، وذرفت دما من عينيها ألجل ما  - إنها نظرت إلی "رس
ناهلا من هوان .
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ــتم إليها بعد أن مسع قصة حياتها األليمة، واستعطفها وأشفق عليها، وفی  فاعتذر رس
النهاية تغّلبت "منيجه" علی مجيع املصاعب بالشحنة احلرارية التی کانت تنبثق من حبها 
ــاخن لـ"بيجن" حبيث قرّرت هلا مصريًا زاهرًا فی احلياة؛ «إنها أعرضت عن حياتها  الس
ــني القائم بني إيران و توران  ــدة فی قصر أبيها وأغمضت عينيها علی احلقد الدف الراغ
ــائية للتضحية فی مجيع عصور البطولة.»  ــغفت حبّب "بيجن" وخلقت أمجل أسوة نس فش

(غفوری، ١٣٨٨ش: ٢١١)
ــه" فضلًا عن بصريتها وعزمها، امرأة صادقة وخملصة فی احلّب والتضحية،  إّن "منيج
ــريعة التأثر، حبيث جترح عواطفها بکل کالم جاّف  ــة جّدًا وس ومع هذا كّله إنها حّساس
ــان "بيجن".» (خالقی مطلق، ١٣٧٩ش: ٢٩٨) «إنها أعرضت عن حياتها  خيرج من لس
ــدة واملتنعمة فی بالط األب متحمّلة مجيع املآزق واملصاعب التی نتجت عن هذا  الراغ
ــيطة، ومع اإلعراض عن القدرة والنعمة حاولت  العشــق احملظور، ولكّنها فی عملية نش

إحياء احلب واحلبيب ولو كان بالكدية:
ــيد سر بزدی ــان چدیچو از كوه خورش ــر درمهی ن منيژه زه
ــتی ــپردی و بگريس ــه بيژن س ــتی.»ب ــوخبتی مهی زيس برآن ش

(محيديان، ١٣٧٢ش: ٢١٤)  
- مبجرد طلوع الشــمس من وراء اجلبال كانت "منيجه" تشــرتی اخلبز  بكل درهم 

اكتسبته. 
- كانت تعطيه لـ "بيجن" وتبكی علی شقاوة جّدها.

ــتقيمة، ولكّنها ال تراعی  «إنها وقّية ومعرتفة باجلميل وحمّبة للزوج وثابتة اجلنان مس
جانب احلرام فی احلّب وكسب امللّذات مع أنها التتجاوز إطار األدب، ومبا أنها ليست 

حازمة فی أمرها وقعت فی حّب بيچن.» (دبري سياقی،١٣٦٥ش: ٦٥)
ــا أن نتعرف علی مقدار  ــرة "گودرزيان" وال بّد هن ــن" بطل إيرانی ومن أس إّن "بيج
ــبب اخلالفات املتعددة القائمة بينهما  ــة واخلوف املوجود بني إيران وتوران بس الكراه
ــت "منيجه" فی حّب "بيجن"، و"منيجه"، علی حســب قوهلا،  ــذاك؛ واحلالة هذه وقع آن
هی الّتی مل تلمس الشــمس وجهها، وإنها ترعرعت فی النعمة والرغدة، ولكّنها التتعلق 
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ــّول دون أن  ــا بصورة كاملة، ووقعت فی ورطة اهلالك والتس ــا، بل تركت حياته بالدني
تنسی "بيجن"، البطل اإليرنی الشهري.

رافقت "منيجه"  "بيجن" حبّبها اخلالص وبقلبها احملروق فی مجيع املراحل، ألنها كانت 
مستقلة وثابتة األقدام فی قراراتها وتصرفاتها. وقبل أن ُحيَكم علی جسارتها فی احلب 
ــاءة الظن فيها أثار حّبها الشديد وصربها اجلميل جتاه املتاعب إعجاب  حكمًا يثري إس
اجلميع ألنها أدبرت علی أعداء إيران وأقبلت علی أرض إيران وأعرضت عن األقذار 
ــائدة علی أرض أبيها وحتركت حنو العلی رغم تلك اجلسارة اهلائلة فی احلّب. وال  الس
ــا أنها امرأة هلا  ــجاعة جّدا فی احلّب والغرام ومرافقة احلبيب، كم شــك أنها امرأة ش
ــري والعمل كما كانت  ــا ثابتة األقدام واملثابرة فی التفك ــا وقدرة اختيارها وأنه حرّيته

سخية وصبورة، وهلا مشاعر لطيفة وظريفة جّدًا ومعنويات رفيعة.
ــة واالختيار، بل إنها  ــة احلّب وقصة احلرّي ــيطة هی قص ــة حياة "منيجة" النش وقص
حكاية من جمموعة احلكايات الغرامية اخلالصة اليت حدثت فی ساحة التاريخ الرحيبة، 

والتی نبعت من ينابيع قلوب العاشقني وجرت علی مدی التاريخ.
«لقيت "منيجه" قبولًا فی املجتمع اإليرانی وفی الثقافة اإليرانية، بسمتها امرأة مولعة 
ــهري،  ــباب ومتميزة باإلخالص والوفاء حلبيبها الش ــّب والغرام  ومتصفة حبمّية الش باحل
وبدورها الفّعال وشخصيتها املستقلة ومكانتها العالية.» (مهذب، ١٣٧٤ ش: ١١٥) «إنها 
إمرأة حّرة تفّرق بني إيران وتوران وبني القصر والكوخ بشرط أن يقف "بيجن"، عشيقها 
احملبوب، جبانبها، وأمانيها األساسية فی احلياة تکمن فی وجود "بيجن" أو عدم وجوده 

وفی التعايش معه أو بدونه.» (وداد، ١٣٨٨ش: ٢٤)

املقارنة بني شخصية "ويس" و"منيجه"
ــرف وعاشتا  ــراف قومهما وترعرعتا فی بيت الش «"ويس" و"منيجه" کالمها من أش
متنعمتني فی عصرمها، ومن الناحية االجتماعية ال جند فرقًا كبريًا بينهما وبني حمبوبيهما، 
ــرتکة بني "ويس"  ــم مش أی "رامني" و"بيجن".» (پريی، ١٣٨٥ش:٥٧) بل هناک قواس
ــرعة التأثر،  ــة، واإلرادة، والبصرية، والغرور، وس ــارة، واحملّب ــا : اجلس ــه"، منه و"منيج
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ــری فی "ويس" بأقوی صورتها،  ــة، والوفاء، وإضافة إلی ذلك جند ميزة  أخ والتضحي
ــة غرامية أخری فی  ــد"، امليزة الّتی الجندها فی "منيجه" لعدم وجود منافس وهی "احلس

حياتها.» (خالقی مطلق، ١٣٧٩ش: ٢٩٦)
ــورتان فی احلّب ولكن جسارتهما ليست ناجتة عن اهلوس؛ والدليل علی  إنهما جس
ــِجَن فی البئر مل ترتكه "منيجه" وحيدا، وهی أمرية، بل وهبته  ذلك أّن "بيجن" عندما ُس
ــرتها وأقبلت علی الكدية حبًا له؛ ولو کان حّبها  روحها وأعطته أمواهلا وختّلت عن أس
ــارتها كانت  ناجتا عن اهلوی لرتكته علی حاله، واعتنت حبياتها بکّل محاس، إال أنَّ جس
ــه" کانت "ويس"، حيث  ــة علی احلّب والبصــرية فلزمت حّبها واعية. ومثل "منيج مبنّي
ــها احلق فی أن ختون امللك "موبد" الذی اختطفها وحبسها فی بيته، وتعشق  رأت لنفس
ــذا ناتج عن بصريتها  باحلّب وعيها له، فهی إن كانت أهل  ــني". ويبدو أن عملها ه "رام

اهلوی والزيغ فی احلّب ما التزمت رجال واحدا وما قامت بالتضحيه والفداء.
وأما جسارة "ويس" وعزمها ووعيها أكثر من أن حيتاج إلی إيضاح، ورغم أنّها كانت 
ــا لـ"رامني"، ولكّنها مل تكن نادمة علی خيانتها لـ"موبد"  ــی بداية أمرها مرتددة فی حّبه ف
قّط؛ وبقدر ما أبدت من التضحية واإلخالص فی حّبها لـ "رامني" أبدت كراهتها لـ"موبد" 
ودافعت عن خيانتها؛ وهذا األمر يدّل علی شجاعتها وبصريتها فی حّبها لـ"رامني"، حبيث 

مل يغّري جفاء  رامني هلا من حّبها له أدنی تغيري.» (خالقی مطلق، ١٣٧٩ش: ٢٩٩)
ويبدو أّن "ويس" فی حّبها لـ"رامني" کانت أكثر وفاء من "منيجه" فی حّبها لـ"بيجن"، 
ــأن واحد  ــني" كالمها أمريان إيرانيان، وهلما ش ــل علی ذلك أّن "ويس" و"رام والدلي
ــه كانت "ويس" وفية جّدا فی  ــة واحدة والفضل ألحد علی اآلخر؛ ومع هذا كّل ومنزل
حّبها لـ"رامني" دون أن يكون له أی تفّوق عنصری عليها. فلم تكن "ويس" حتصل علی 

أّية مفخرة من زواجها بـ"رامني "، وهذا هو معنی احلّب اخلالص عندها.
ــهريًا  ــن" و"منيجه"، ألن "بيجن" كان بطلًا إيرانيًا ش ــا األمر فيختلف عند "بيج وأّم
ة اإليرانية علی سائر  ــيّ و"منيجه" أمرية توارنية، وقدميا كان هناك تفّوق ملحوظ للجنس
اجلنسيات؛ فبناء علی هذا كان فی زواج "بيجن" من "منيجة" مفخرة هلا، ومدعاة جللب 
ــه" أن تكون زوجة وفية  ــبب الذی جعل "منيج ــة والعشــق والوفاء، وهذا هو الس احملب
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خملصة، ودليل آخر علی وفائها لـ"بيجن" هو عدم وجود منافسة غرامية أخری تنافسها 
فی احلب، فوفت بعهدها لزوجها وهی مطمئّنة البال.

ــها فی حّبها وغرامها إّال أنّها کانت  وأما "ويس" رغم أّن "گل"، ابنة "رفيدا" تنافس
ــه مع علمها بوجود  ــها من أجل ــة حبّبها لـ "رامني"، تفديه بروحها وتضّحی بنفس ملتزم
ضّرتها؛ إنّها تعيش علی حّب"رامني"، تنتظر عودته وتدعوه إلی نفسها بعشقها الصادق، 
ــيقها، فخّلدت امسها  ــاخن لعش فتتضرع إليه حتی يعود. إنها أثبتت وفاءها فی حّبها الس

فی قائمة العشاق.
ــهورة  ــأنها أصالتها وذياع صيتها، فهی مش ومن خصائص "ويس" اليت رفعت من ش
ــاج إلی أّی التعريف. ولكن  ــهورة عند "موبد" و"رامني" والحتت ــد الكّل، كما هي مش عن
األمر خيتلف متامًا فی احلديث عن "بيجن" و"منيجه"، ألّن "بيجن" مل يکن يعرف "منيجة" 

قبل لقائهما فاضطرت بتعريف نفسها له معتمدة فی ذلک علی شهرة أبيها، أفراسياب.
ــياب، ملك توران، بأّن نسب أمها  وکذلک تتمّيز "ويس"  علی "منيجه"، ابنة أفراس

يعود إلی "مجشيد"، ملك إيران األسطوری.

املقارنة بني املنظومتني من منظور النسوية
ــرأة فی منظومة "بيجن  ــة مكانة املرأة فی هاتني املنظومتني إلی أنَّ للم تشــري دراس
ومنيجه" دورًا أكثر فی حرية التفكري واختاذ القرارات والقدرة علی إجناز املهاّم  بالنسبة 
ملنظومة "ويس ورامني" حبيث ميكن لـ"منيجه" أن ختتار مصريها بيدها وأن جترب احلياة 
كما حتبها. ومن هذا املنطلق، فإّن جمرد أن تكون املرأة قادرة وبکّل حّرية علی احلضور 
ــّون عالقات وّدية معه،  ــابا غري معروف وأن تک ــی املهرجانات مبفردها، وأن حتّب ش ف
ــک العصور، ففی  ــبة مع ثقافة تل ــی وجود نوع من احلرّية فی املجتمع متناس ــل عل دلي
منظومة "ويس ورامني" تتضح مثل هذه العالقات حبيث يلتقی موبد بـ "شهرو" فی ساحة 
ــديدة  ــا، ولكن "ويس" تفتقد مثل هذه احلرية، وتواجه قيودات ش املهرجانات وخيطبه

ومصريًا حمتومًا ُفِرَض عليها.
فاحلرية التی نالتها "ويس" فی عملها ال تدّل علی أّن املجتمع قد منحها هذه احلرية، 
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بل إنها ناجتة عن متردها علی العالقات السائدة فی املجتمع. وهذا هو الفرق الذی نراه 
فی مكانة املرأة فی منظومتی "ويس ورامني" و"بيجن ومينجه". 

واألمر امللموس فی هاتني املنظومتني هو االنتقال من املجتمع الذی تسوُد عليه النساء 
ــة شخصية "شهرو"،  أم "ويس"، ومكانتها  ــيطر عليه الرجال. وبدراس إلی املجتمع الذی يس
نلتقی مبجتمع حموره املرأة واألم ،ومكانة املرأة أفضل من مكانة الرجل، و كان األوالد يرثون 
ــة  ــألّم دور بارز فی زواج األوالد وتقرير مصريهم. ولكن عندما نقوم بدراس ــات، ول األمه
ــيطر عليه الرجال وهذا يدّل علی  ــخصية "ويس" ومكانتها فی القصة نواجه جمتمعا يس ش
انتقال املجتمع من حتّکم النساء إلی حتّکم الرجال؛ وکذلک جتّلت مثل هذه الظاهرة فی قصة 
"بيجن ومينجه" وأنها علی حسب العالقات السائدة علی املجتمع الذی تسيطر عليه النساء، 
فلـ"مينجه" احلق فی اختيار الزوج وتقرير مصريها، ولكنها من جانب آخر وعلی حســب 
القواعد السائدة علی املجتمع الذی يسيطر عليه الرجال حرمت من احلياة امللكية والنعمات 
املوجودة فی البالط، وُطردت من القصر وتشّردت فی األحياء واألزقه. وهذه الظاهرة أيضًا 

تدّل عل االنتقال من املجتمع الذی تتحّکم به النساء إلی جمتمع يتحّکم به لرجال.
تتشابه هاتان القّصتان فی األصول الثقافية والُنُظم والعالقات السائدة علی املجتمع، 

ألّن جذور هاتني القصتني تعود إلی العهد األشكانی والبارتی املتشابهني.
ــن الطبيعة، ختلو من أی  ــة واقعية، مکّوناُتها م ــة "ويس ورامني" قصة أدبي «منظوم
ــاهنامه"؛ ويبدو أن اّلذين بادروا إلی  تكّلف، فريدة من نوعها، ال مثيل هلا إّال  فی "الش
خلق قّصة "ويس ورامني" كانوا يعون متاما بأّن اإلنسان خملوق نسيجه من اخلري والشر، 

فلم يسعوا إلی إخفاء جانب الشر من وجوده.» (إسالمی ندوشن،١٣٧٠ش: ٢١٩)
ــعی املرأة المتالک زمام املبادرة فی  ــوّية فی هاتني القّصتني هو س ومن مظاهر النس

قضية الزواج، فاستطاعت بکفاحها أن تظهر حّبها وختتار زوجها.
«كان "بيجن" مييل إلی زيارة "منيجه" بعدما مسع من مجال أوصافها، وكانت "منيجة" 
ــل أن يزورها،  ــا، فافتتنت جبماله قب ــن طرف خفی وهی فی خيمته ــا تنظر إليه م أيض

فأرسلت إليه "دايه" لتفوز حببه.» (موسوی، ١٣٧٥ش : املقدمة)
وفی قصة "ويس ورامني" حيث األعراف السائدة ضّد املرأة نری "ويس" تکافح فی 
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سبيل اختيار مصريها بنفسها ونقض ما فرضه املجتمع عليها.
ــكلت القّصتان فی منظومتی "ويس ورامني" و"بيجن ومنيجه" فی جمتمع أشرافی  تش
ــَعني بإقامة احلفالت  ــود، بل يس ــه خاضعات للقي ــاء في ــان، ومل تكن النس ــق العن مطل
واملهرجانات، ويتمّتعن بالبهجة والسرور واملوسيقی وامللّذات. وكانت املجالس بدورها 
ــاء والرجال، حبيث كانت هلن عالقات غرامية بالرجال  ــبيل للتواصل بني النس متّهد الس
ــن ومنيجه" عند لقائهما األّول و كما هو بّني فی  ــب، كما هو مقّرر فی قّصة "بيج األجان

عالقات "موبد" و"شهرو" فی قّصة "ويس ورامني".
و«ليست أوجه الشبه املوجودة فی املنظومتني بسبب تشابه األشخاص فحسب، بل 
هناك مشابهة عريقة فی التفكري السائد علی تلك القصص التی كانت ناجتة عن جمتمع 
ــه" الغرامية فی صورتها  ــّك فيه أّن قّصة "بيجن ومنيج ــد وفی فرتة واحدة. وال ش واح
األصلية أقرب إلی قصة «ويس ورامني» من هذه الصورة املوجودة، ولكّنها بعد دخوهلا 
ــري امللحمية کی تکون  ــن عناصرها الغرامية وغ فی القصــص امللحمية فقدت كثريًا م

متطابقة مع القصص امللحمية.» (خالقی مطلق، ١٣٧٩ش: ٢٠٦)
وبناء علی هذا، فاملضامني الداخلية واخلارجية املوجودة فی "الشاهنامه" هی نفس 
املضامني املوجودة فی قصة "ويس ورامني"، واألوضاع املنعكسة  فی املنظومتني تتعلق 
ــاهنامه" يعّرفنا باألوضاع اخلارجية  بفرتة زمينة واحدة، والفارق الوحيد هو أّن «"الش
ــعرية  عن احلياة اإليرانية فی حالة تكثر فی قصة "ويس ورامني" العناصر الغنائية والش

وتلعب النساء فيها الدور األساسی.» (مقربی، ١٣٧٥ش: ١٦٦)

النتيجة
لعبت املرأة فی إيران دورها البارز بأحســن صورة، وما تزال، فدافعت عن مكانتها 
ــية والعاطفية، وقامت مبطالبة حقوقها األساسية؛ وفی الفرتة التی  االجتماعية والسياس
فقدت فيها قدرتها علی التأثري وضعفت مكانتها و تزلزلت مصداقيتها واصلت نشاطاتها 
فی جماالت خمتلفة حبيث خّلفت لنفسها مسعة حسنة وقّيدت امسها فی صفحات التاريخ.

قام هذا املقال بدراسة منظومتی "ويس ورامني" لفخرالدين أسعد اجلرجانی و"بيجن 
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ــخصية  ــتعرض ش ــی باالعتماد علی املعلومات املتوّفرة فيهما، واس ــه" للفردوس ومنيج
"ويس" و"منيجه" احلقيقية كنموذج مثالّی للمرأة فی أدبنا الفارسی، كما ّمتت املقارنة بني 

املنظومتني من منظور النسوية.
متكّن هؤالء النساء من هدم صرح احلرمان، وهو فقدان احلّرية فی التفكري والعمل، 
ــائدة فی جمتمع  ــخة ووطاقاتهّن الکامنة، وقاومن النظم والطقوس الس بعزائمهن الراس

يتحّکم فيه الرجال، فقمن بتغيري مصريهن احملتوم مبعاضدة من احلب الصادق.
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حمجوب، حممد جعفر. ١٣٧٧ش. ويس و رامني. المک: مطبعة نشر انديشه.
مزداپور، كتايون. ١٣٨٢ ش. گناه ويس. المک: مطبعة أساطري.

مقربی، مصطفی. ١٣٧٥ ش. هژده گفتار "جمموعة املقاالت". المک: مطبعة توس.
موسوی، مصطفی. ١٣٧٥ ش. بيژن و منيژه. طهران: مطبعة توس.

مهّذب، زهرا. ١٣٧٤ ش. داستان های زنان شاهنامه. المک: مطبعة قبلة.

وداد، فرهاد. ١٣٨٨ش. رازگونه های داستان بيژن و منيژه در شاهنامه. المک: النا.
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