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 شماره 4، تابستان 71389

«چهره ى زن در اسطوره و تاریخ براساس محتواى شاهنامه و تاریخ بیهقى»

دکتر هادى خدیور1
راحله انصافى سرور2

چکیده 

این مقاله با عنوان «چهره ى زن در اسطوره و تاریخ براساس محتواى شاهنامه و تاریخ بیهقى» 

به بررسى طبقات زناِن شاهنامه و طبقات زناِن تاریخ بیهقى پرداخته است؛ در این راستا زنان شاهنامه 

در شش طبقه ى زنان عاشق و از جان گذشته، زنان جنگاور و شجاع، زنان دسیسه گر و اهریمن خو، 

زنان خرد ورز، زنان پادشاه و زنان در سایه جاى گرفتند و زنان تاریخ بیهقى در پنج طبقه ى کلّى زنان 

سیاستمدار و دربارى و اشراف، زنان پارسا و پرهیزکار و خانه دار و خوابگزار، زنان شجاع و حکیم و 

خردمند، زنان دسیسه گر و اهریمن خو و زنان راوى جاى دارند. بررسى ها نشان داد که چهار طبقه از 

زنان تاریخ بیهقى با طبقات زنان شاهنامه یکسانند و دو طبقه ى زنان پارسا و پرهیزکار و خانه دار و 

خوابگزار و زنان راوى در شاهنامه دیده نمى شوند. الّبته چهار طبقه ى زنان تاریخ بیهقى با لحاظ زنان 

در سایه که مندرج در طبقه ى زنان دربارى هستند صورت گرفته است. نقش زنان در عزل و نصب ها 

و حضور در اهرم هاى قدرت در شاهنامه بیشتر از تاریخ بیهقى مى باشد و هم چنین نقش منفى زنان 

شاهنامه به لحاظ کّمى و کیفى نسبت به تاریخ بیهقى نمود بیشتر و قابل مالحظه ترى دارد. تنها زن 

1 - استادیار و عضو هیأت علمى دانشگاه آزاداسالمى واحدهمدان
2 - دانشجوى کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى دانشگاه آزاداسالمى واحدهمدان
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سیاستمدار تاریخ بیهقى که با زنان پادشاه و تأثیرگذار شاهنامه قابل مقایسه بوده ُحّره ى ُختَّّلى است و 

تنها زنان دسیسه گر و اهریمن خو در تاریخ بیهقى که با زنان اهریمنى شاهنامه (سودابه، مالکه، شیرین 

و گردیه) قابل قیاسند زنان ابوالحسن عراقى مى باشند.

کلید واژه ها 

شاهنامه ى فردوسى، تاریخ بیهقى، طبقات زنان شاهنامه، طبقات زنان تاریخ بیهقى
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مقّدمه 

حکیم فرزانه ى ایران زمین فردوسى توسى در سرودن شاهنامه عالوه بر دنبال کردن اهداف 

بزرگى چون پراکندن سخن فارسى، زنده کردن نام ایران و ایرانى، بازگرداندن هویّت قوم ایرانى، 

زنده نگه داشتن آداب و رسوم و سنّت ها و جشن هاى پسندیده، نگهدارى اشعار باقى مانده از 

دقیقى و حفظ بیش از پانصد هزار واژه ى کاربردى زبان فارسى در صدد دادن بهره هاى جامعه 

شناسى، مردم شناسى و فلسفى نیز هست. او با خلق دو داستان عاشقانه ى زال و رودابه و بیژن و 

منیژه و خلق بزرگ ترین غم نامه هاى جهان چون رستم و اسفندیار و رستم و سهراب و داستان 

سیاوش و آفرینش جهان پهلوان رستم و نسبت دادن همه ى گفتارها و کردارها و پندارهاى نیک 

به او و تلفیق حماسه، اسطوره، تاریخ و استوار کردن شالوده ى قومّیت ما و بسیارى بهره هاى خرد 

وکالن دیگر، دیدگاه هاى متفاوتى را نیز درباره ى زنان دنبال مى کند. «در گیراگیر نکوهش زنان 

در ادب پارسى، راست آن است که در شاهنامه، هرجاى به سخنى در نکوهش زنان باز مى خوریم، 

آن سخن از دهان یکى از قهرمانان شاهنامه بر مى آید و راى دیدگاه اوست درباره ى زن، نه دید و 

داورى فرزانه ى توس. در شاهنامه، نرم ترین وسنجیده ترین و بدادترین داورى را، در پهنه ى ادب 

پارسى، درباره ى زن مى توانیم یافت، دراین نامه ى سپند و ورجاوند، زنان، به هیچ روى، فروتر از 

مردان نیستند و «گونه ى دوم» به شمار نمى آیند.» (کزازى، 1385، ج 1، 338-339)

زناِن شاهنامه، به جز آن ها که زنان در سایه محسوب مى شوند و تأثیر چندانى در روند 

داستان ندارند بقیه تاثیر گذار در سیاست و اجتماع و سایر شئونات زندگى اند، و حّتى به مرتبه 

ى پادشاهى هم مى رسند نظیر پوراندخت و... 

تصویرى که فردوسى از مادر فریدون (فرانک)، رودابه، تهمینه، منیژه و گردآفرید و... عرضه 

زن ستیزى  در رّد  دلیل  ترین  بزرگ  و شاید  است  و کارساز  و مؤثر  کند تصویرى مثبت  مى 

فردوسى تعریف و تمجید او از زن خود مى باشد که او را در تنظیم و گردآورى شاهنامه کمک 

کرده است:
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یکى مهربان بــودم اندر ســراىبــدان تنگى اندر بَجستم ز جاى

برفــت آن بــت مهــربانم ز باغخــروشیدم و خواستم زو چراغ

شــب تیــره خـوابت بباید همىمـرا گفت شمعت چه باید همـى

یکــى شمع پیش آر، چون آفتاببدو گفتم اى بت، نیم مرِد خواب

به چنگ آر چنـگ و مى آغاز کنبنــه پیشــم و بــزم را ساز کـن

  برافروخت رخشنده شمع و چراغبیاورد شمع و بیامـــد به بــــاغ

روان را ز درد و غـــــم آزاد دارمرا گفت بـرخیز و دل شـــاددار

ز اندیشــــه و داد فــریاد خـواهنگرتا کـــه دل را نـدارى تبـــاه

   (فردوسى، 1386، 433-434)

فردوسى در این ابیات بارها از همسر خود به نیکى یاد مى کند. کلماتى چون بت مهربان، 

سرو بُن، ماه روى، مهربان یار، بت خوب چهر داللت بر همین طرز فکر شخصى فردوسى دارد 

و درمى یابیم که بعضى بدگویى هاى فردوسى از زن نظر خود او نیست بلکه بیشتر بینش مردم 

آن روزگار است. و از زبان دیگران نقل مى شود.مسؤولیتى که فردوسى براى خود قائل بود به 

نوعى دیگر در بیهقى به چشم مى خورد.او با نوشتن تاریخ و ثبت وقایع به صورت صحیح آن 

گونه که اتّفاق افتاده دین خود را به جامعه ى ایرانى براى همیشه ادا کرده است. در تاریخ بیهقى 

نیز به مانند شاهنامه ى فردوسى اشاراتى به نقش زنان در سیاست و اجتماع دیده مى شود. 

بعضاً زنان طبق گفته ى ابوالفضل بیهقى، در امور کشورى و لشکرى مداخله مى کنند به 

این دلیل که بعضى از آن ها به مراکز قدرت متّصل اند و مادر و خواهر و زن پادشاهان غزنوى 

به شمار مى روند. از نمونه هاى  این زنان مى توان به ُحّره ى ُختَّلى عّمه ى سلطان مسعود 

غزنوى اشاره کرد که مسعود را از طریق قاصد و پیک از مرگ سلطان محمود آگاه مى گرداند و 

از او مى خواهد که تدابیرى در این خصوص اندیشیده و بر تخت پادشاهى تکیه زند. 
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طبقات زنان در شاهنامه  

پیش  از  آغاز  این بخش باید یادآور شد که نام هایى که براى هر گروه از زنان نقش آفرین در رویدادهاى 

داستانى شاهنامه  انتخاب گردیده است. صرفاً  بر اساس شناخت به دست آمده از شخصّیت ایشان در 

رویدادهاى شاهنامه است و لزوماً محدود کننده و منحصرسازنده ى ایشان در یک طبقه ى خاص

نمى تواند باشد. هر کدام از این افراد با در نظر گرفتن میزان زمانى که در رویدادهاى داستانى 

حضور داشته اند و به فراخور حوادث رخ داده براى ایشان داراى رفتارها و نقش هایى هستند که 

مى تواند آن ها را از یک گروه به گروه دیگر منتقل نماید آن چنان که در این قسمت نیز چنین 

اتّفاقى افتاده است؛ به هر ترتیب زنانى که در این جا از ایشان سخن گفته خواهد شد بنابر آنچه 

در رویدادهاى مختلف از ایشان بروز و ظهور یافته مورد معّرفى و بازشناسى قرار خواهد گرفت.

زنان عاشق و از جان گذشته

زنان نامدار شاهنامه چون فرانک، رودابه، تهمینه، شیرین، منیژه، کتایون، فرنگیس و جریره 

هریک نمونه اى برجسته از زیبایى، خردمندى و پاکدامنى اند. آن ها همه جا یار و یاور همسران 

با  وخواه  دشمن  با  خواه  کارزار،  درمیدان  تنهایى  به  داشته  که ضرورت  هرجا  و  بوده  خویش 

از مرگ شوى، مردانه درمیدان نبرد علیه  فرانک پس  اند.  مشکالت و سختى ها روبرو بوده 

ضّحاك پاى مى فشارد و تا پایان پیش مى رود. جریره پس از مرِگ فرود، همه ى دژ را به 

آتش مى کشد و سرانجام خودکشى مى کند ودر کنار فرزند جان مى سپارد تا به دست دشمن 

اسیر نگردد.

زنان جنگاور و شجاع

زنان شاهنامه از نظر تبار و وابستگى هاى خانوادگى، پیوندى نزدیک با تیره هاى شهریارى 

و پهلوانى دارند. آن ها اغلب یا دختران پهلوانان و شهریاران بزرگ هستند؛ یا مانند پهلوانان 
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بزرگ صاحب لقب و عنوان هایى بر ساخته از واژه هایى هستند که رساننده ى جنگاورى آنان 

است.گرد آفرید، گردیه، بانوگشسپ (بانوى صاحب اسب جهنده)، پوران دخت (دخترى با رخسار 

برافروخته) آن ها از نظر پوشش و لباس رزم و کاربرد جنگ افزار فرقى با پهلوانان مرد ندارند. 

مى توانند به راحتى زره و خفتان را بر پیکرهاى ظریف خود بکشند، کاله خود برسر بگذارند و 

سالح هاى جنگى سنگین مانند گرزهاى جنگى و تیروکمان و نیزه و شمشیر را با مهارتى که 

کمتر از پهلوانان مرد نیست به کار برند. اّما اغلب آنان به نشان پهلوانى، سالح و زره پهلوانان 

بزرگ را به کار مى برند و حتّى گاه اسب هاى آنان از تبار اسب پهلوانان نامى است. براى نمونه 

پوران دخت، دختر داریوش سوم گرز دویست منى گودرز گشوادگان را در دست دارد. گردیه زره 

و سالح برادرش بهرام چوبین را مى پوشد و یا بانو گشسپ سوار براسبیمى شود که از تیره ى 

رخش، اسب جهان پهلوان رستم، است.

این رزم جویان، با این که زن هستند و نازك آوا، هنگامى که به میدان جنگ مى آیند، پا 

به پاى مردان رجزخوانى مى کنند ونعره هاى سهمگین مى کشند به طورى که صداى آن ها 

گاه با صداى رستم و غرش رعد مقایسه مى شود.

این زنان رزم جو در عین جنگاورى و ستیزه جویى، اغلب از حکمت و فرزانگى نیز برخوردارند 

و در هنگامه هاى سخت قادرند تصمیم هاى عمده ى سیاسى بگیرند و گفتارهاى حکمت آمیز و 

گاه ضّد جنگ ارائه دهند و یا با ترفندهاى زیرکانه، خود و لشکریان را از مهلکه ها نجات دهند. 

هشدارهاى گردآفرید به سهراب، گفتارهاى گردیه و خطابه هاى ضّد جنگ او به بهرام چوبین 

از این قبیل هستند. گردآفرید پس از آن که در مى یابد که با سهراب نمى تواند برابرى کند:

میـــان دلیـــران، به کـردار شیر!بدو روى بنــــمود و گفت:«اى دلیر!

براین گرز و شمشیر آهنگ ماستدو لشــکر نظاره بر این جنگ ماست

سپاه تو گردد پراز گفت و گــوىکنـــون من گشاده چنین روى و موى
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بدین سان به ابر اندر آورد َگــرد!کـــه: بادختـــرى او، به دشـت نبرد

ــَود؛ ـُ ــَودنهـــانى بســــازیم، بهتــــر ب ـُ ِخَرد داشتن کاِر مهتــــــر ب

(کّزازى، شاهنامه فردوسى، ج2، 122)      

زنان دسیسه گر و اهریمن خو 

با توّجه به ویژگى هایى که از نام گذارى این طبقه از زنان شاهنامه برمى آید تنها شخصّیتى 

که اسالمى  آن چنــان  ویژگى هاست همانا سودابه دختر شاه هاماوران است.  این  که واجد 

ندوشن نیز در کتاب ارزشمند «زندگى و مرگ پهلوانان در شاهنامه» بیان مى دارد: «در دوران 

پهلوانى از سودابه که بگذریم هیچ زن پتیاره اى دیده نمى شود.» (اسالمى ندوشن،1387، 113)

به طور کلّى در شاهنامه ى با دو دسته از زنان روبه رو مى شویم. یک دسته، زنانى هستند 

که چهره ى خوبى را از خود ارائه مى دهند،دسته ى دیگرزنانى که چهره ى ناخوشایندى از 

خود بروز مى دهند. فردوسى زنان بزرگ منش را ستایش و زنان بدکنش را نکوهش مى کند. 

تنها زنى که در شاهنامه ى فردوسى مورد نکوهش قرار گرفته سودابه است. در مقاله اى تحت 

عنوان «چهره ى زن در شاهنامه» از دبیر سیاقى درباره ى سودابه مى خوانیم که: «گزاینده تر 

و تندتر سخنى که در شاهنامه از خامه ى فردوسى در حّق زن نقش صفحه شده است، دراین 

داستان است. در مقّدمه ى شرِح گذشتن سیاوش بر آتش این ابیات را مى یابیم: 

به آید تـــرا گر به زن نگـروى چو این داستان سر به سر بشنوى
زن بدکنش خوارى آرد به روى به گیتى به جز پارسا زن مجــوى  
جهان پاك از این هردو ناپاك به  زن واژدهــــا هر دودر خـاك به 

بیت نخست نتیجه ى همه ى نابه کارى هاى سودابه ومنبعث از اعمال زشت و نهاد پلید 

اوست و بیت دوم هم تنبیهى خردمندانه است وهیچ عتابى ندارد واگر در بیت سوم حکمى تند 

و سخنى گست و تلخ نهفته است، باز از مقّدمات ناروا ناشى است.» (حریرى، 1365، 60-61) 
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البّته همه ى این داورى ها وقتى درست است که ابیات فوق از فردوسى باشد.

در داستان  سودابه  اّما نقش  است.  ایران  شاه  کیکاوس،  هاماوران زن  شاه  سودابه دختر   

سیاوش برجسته تر مى شود. چون به عشقى ناپاك آلوده مى شود. سودابه بعد از اّولین مالقات با 

سیاوش دلباخته ى اومى شود و تصمیم مى گیرد که با سیاوش هم آغوشى کند و براى رسیدن 

به خواسـته ى خود هرگونه ترفندى را بـه کار مى گیرد اّما سـیاوش به این کار تـن نمى دهد.  

پـــر اندیشـه گشت و دلش بردمیدچو سوداوه روِى سیــاوش بدیــد،  

وگـر پیــــش آتش نهاده یخ استچنان شد که گفتى طراِز نخ اسـت؛

که:«پنهان سیاوش َرد این را بگوى،کسى را فــرسـتاد نزدیـــِک اوى،  

نباشد شـــگفت ار شوى ناگـهان.»که انــــدر شبســـتاِن شاه جهـان،

مجویم کـــه با پند و دستـان نیـم.»بدو گفـــت:«مـرد شـبسـتان  نیم، 

(کّزازى، شاهنامه فردوسى، ج3، 16)      

«سودابه به هیچ زن دیگرى در شاهنامه ى پهلوانى مانند نیست – زنى چنین آشوبگر و 

کینه توز- و تا این اندازه عشق باره و بى پروا تنها در شخصّیت سودابه ارائه مى شود. یگانه 

زنى که در شاهنامه ى پهلوانى به دست پهلوانى کشته مى شود هم اوست.» (کیا، 1371، 144)  

از سودابه که بگذریم مالکه و شیرین و گردیه را هم مى توان به نوعى در طبقه ى زنان 

دسیسه گر و اهریمن خوى شاهنامه قرارداد زیرا شیرین همسر خسرو پرویز با نوشاندن زهر به 

مریم (زن اّول خسرو پرویز) او را به قتل مى رساند و از این جهت مى توان او را از زنان اهریمن 

خوى شاهنامه به حساب آورد. و مالکه دختر نوشه هم از زنان دسیسه گرى است که درهاى دژ 

را به روى سپاه اردشیر مى گشاید و باعث مرگ پدرمى شود. گردیه نیز در نقش همسر گستهم 

داراى ویژگى مطلوبى نیست با وعده هایى که خسرو پرویز به او مى دهد گردیه همسر خویش 
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را به قتل مى رساند.

زنان خردورز 

یکى  از  ویژگى هاى آشکار  و در عین حال قابل ستایش اثر  ماندگار حکیم توس آن است که همواره آن 

چه را  که  بیان مى کند با محک خرد و دانایى سنجیده، سپس بر زبان مى راند این خصوصّیت ارزشمند 

و برجسته در سراسر  شاهنامه، چه آن هنگام که خود  شاعر سخن مى گوید  و چه  آن هنگام که 

زبان به گفتار مى گشایند به چشم مى خورد. زنان خردورز شاهنامه  شخصّیت هاى داستانى 

عبارتند از: شهرنازوارنواز، سیندخت، کتایون، گلشهر، فرانک و...

«فردوسى از کتایون به نیکى یاد مى کند واو را خردمند و روشندل وشادکام مى خواند.»

خــــردمند و روشـــندل و شادکــام «یکــى بود مـــهتر کتــایون به نــام

 (سّرامى، 1388، 838)

هم چنین توصیف فردوسى از مادر خردمند فریدون قابل توجه است:

که بر جــــفت او بر، چنـــان بدرسیدخردمــند مام فریــدون چــو دیــــد

 به مهــر فریــدون دل آگنــده بـــودفرانـــک بــدش نام و فرخـــنده بود

(کّزازى، شاهنامه فردوسى، ج1، 43)

زنان پادشاه 

در بخش اّول و دوم شاهنامه  که روایت دوران پیش از تاریخ ایران به شیوه اى داستان گونه 

است پادشاه همواره از میان افرادى خاص به لحاظ ویژگى هاى فردى، خانوادگى و اجتماعى 

انتخاب مى شود. او به عنوان کسى که باید سرنوشت کشور و مردمى بزرگ را در دست بگیرد، 

مى بایست ویژگى هایى چون: تأیید الهى (فّره ى ایزدى)، تعلّق به خانواده ى نامدار و نیز اخالق 
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پسندیده را داشته باشد. دردوران پهلوانى گروهى از زنان دیده مى شوند که با اتّکا به شخصیّت 

استوار و خرد خویش، کارکرد هاى خود را از سطح ابتدایى و معمولى مورد انتظار از یک زن 

فراتر برده و با ورود به عرصه هاى وسیع تر اجتماعى نقش هاى مهم ترى را عهده دار گشتند. 

کسانى چون سیندخت و گردآفرید از این دسته اند در دوره ى شبه تاریخى شاهنامه که پس 

از عصر پهلوانى آغاز مى گردد چند تن از زنان خانواده هاى سلطنتى به مقام شاهى مى رسند 

«هماى، پوران دخت و آزرم دخت شاهنشاهان ایران، قیدافه ملکه ى اندلس و مادر تلخندوگو 

ملکه ى بخشى از هندوستـان بلند پایه ترین زنان شاهنامه اند. از این پنج زن، هماى برمنش 

و قدرت پرست و قیدافه و مادر تلخندوگو خردمند و با تدبیر و کاردان اند.اّما پوران دخت و آزرم 

دخت از امتیاز ویژه اى برخوردار نیستند». (سّرامى، 1388، 835)

یکــــی راه و آییـــــِن دیگـر نهادهمـــاي آمــــد و تــــاج بــرسرنهاد

در گنــــج بگشــــــاد و دینـار دادســــپه را همـــــه، سربه سـر، بارداد
(کّزازى، شاهنامه فردوسى، ج6، 236)

خردمنــــد و بالشــکرى بى شـمارزنــــــى بود در اندلس، شــــهریار

به روز بـهـــى، یافتــــه نام و کامجهانجوى و بخشنــده َقیـــــدافه نام

 (کّزازى، شاهنامه فردوسى، ج7، 40)

زنان در سایه

علّت انتخاب این نام براى شخصّیت هایى که دراین بخش معّرفى مى شوند آن است که 

مّدتى  چندان دراز  و  اثرگذار  برجسته،  هم چون شخصّیت هاى بخش قبل حضور  افراد   این 

در جریان حوادث داستانى ندارند و یا اگر هم داراى کردار قابل توّجهى بوده اند، این عملکرد 

تکرار پذیر و حادثه ساز نبوده است. شخصـّیت هاى این قسـمت در واقع کسانى هستند که به 
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نظر مى رسد داراى کارکردهاى مشّخص و محدودى بوده و براى تکامل رویداد ها ناگریز باید 

حضور ایشان را قبول کرد.زنان در سایه ى شاهنامه عبارتند از: سهى، آرزو، آزاده، ماه آفرید، 

بانوگشسپ، روشنک ودالراى، مریم، گلنار، نوشه، مالکه، سپینود، ماه آفرید، فرانک، شنبلید و...

طبقات زنان در تاریخ بیهقى

در تاریخ بیهقى زنان نقش کم رنگـى دارند اّما دراین کتــاب به تعداد اندکى از زنان بـر 

مى خوریم که در خالل مطالب دیگرى که در درجه ى اّول اهمّیت قرارگرفته اند (عقد معاهدات 

صلح، مسأله ى جانشینى سالطین، سیاست نزدیکى با دولت هاى هم جوار) از آن ها نیز ذکر 

تاریخ بیهقى که در عهد غزنویان مى زیسته اند در پنج  زناِن  آمده است.  به میان  مختصرى 

طبقه گنجانده شده اند: طبقه ى اّول زنان سیاستمدار و دربارى و اشرافى هستند که از میان این 

زنان فقط ُحّره ى ُختَّلى (عّمه ى مسعود) و مادر مسعود سیاستمدار و صاحب نفوذند و بقیه ى 

زنان دربارى که وجه المصالحه ى حاکمان و سالطین وقت قرار گرفته اند در اشیه قراردارند و 

هیچ منش وکنشى از آن ها دیده نمى شود. در طبقه ى دوم زنان پارسا و پرهیزکار و خانه دار 

و خوابگزار قراردارند و نمونه ى زنى که تمام این ویژگى ها را دارا باشد جّده ى عبدالغّفار است؛ 

البّته ریحان خادم، زن بایتگین و ُحّره ى ُختَّلى هم دراین طبقه قرار مى گیرند. طبقه ى سوم 

مادرحسنک وزیر ومادر بونصر مشکانمى  که زنان شجاع وحکیم وخردمند مى باشند منحصراً 

باشند. در طبقه ى چهارم که زنان دسیسه گر و اهریمن خو مى باشند زنان ابوالحسن عراقى 

دبیر دراین طبقه جاى گرفته اند و در آخر درطبقه ى زنان راوى که طبقه ى پنجم مى باشد 

سّتى زّرین مطربه و عندلیب قرار گرفته اند.

زنان سیاستمدار و دربارى و اشرافى

در دوره ى غزنویان و دوران سلطنت محمود و محّمد و مسعود به کمتر زنى بر مى خوریم 
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که داراى  نفوذ باشد و در ارکان مملکتى و عزل و نصب ها دخالت داشته باشد. دراین میان ُحّره 

ى ُختَّلى عّمه ى مسعود (خواهر سلطان محمود) یک استثنا است، او در به قدرت رساندن مسعود 

و به زیر کشیدن امیر محّمد نقش اساسى را ایفا مى کند. نامه ى مخفیانه ى او به مسعود از این 

نقش مهم حکایت دارد. بیهقى گوید: «از خواجه طاهر دبیر شنودم، پس از آن که امیر مسعود از 

هرات به بلخ آمد و کارها یکرویه گشت، گفت: چون این خبرها به سپاهان برسید، امیر مسعود 

چاشتگاه این روز مرا بخواند و خالى کرد و گفت: پدرم گذشته شد و برادرم را به تخِت ُملک 

فه ى خود به من انداخت،گفت: بخوان. بازکردم خّط  خواندند. گفتم: خداوند را بقا باد. پس ُملطَّ

عّمتش بود - ُحّره ى ُختَّلى- نبشته بود که: خداوند ما، سلطان محمود نماز دیگر روز پنجشنبه 

هفت روزمانده بود از ربیع اآلخر گذشته شد، َرحَمُه اهللاِ  و روز بندگان پایان آمد و من با همه 

ُحَرم به جملگى برقلعِت غزنین مى باشیم و پس فردا مرگ او را آشکارا کنیم. ونماز خفتن آن 

پادشاه را به باغ پیروزى دفن کردند و ما همه در حسرِت دیداِر وى ماندیم که هفته یى بود تا 

که ندیده بودیم و کارها همه بر حاجب على مى رود و پس از دفن سواراِن مسرع رفتند هم در 

شب به گوزگانان تا برادر محّمد به زودى این جا آید و بر تخِت ملک نشیند و عّمه ت به حکِم 

شفّقت که دارد بر امیر- فرزند- هم در این شب به خِطّ خویش ملّطفه یى نبشت و فرمود تا 

سبک تر دورکاب دار را که آمده اند پیش از این به چند مهم نزدیک امیر، نامزد کنند تا پوشیده 

با این ملّطفه از غزنین بروند و به زودى به جایگاه رسند. و امیر داند که از برادر این کار بزرگ 

برنیاید و این خاندان را دشمنان بسیارند و ما عورات و خزائن به صحرا افتادیم. باید که این کار 

به زودى به دست گیرد که ولى عهد پدر است و مشغول نشود بدان والیت که گرفته است و 

دیگر والیت بتوان گرفت که آن کارها که تا اکنون مى رفت بیشتر به حشمِت پدر بود و چون 

خبر مرِگ وى آشکارا گردد، کارها از لونى دیگر گردد و اصل غزنین است و آن گاه خراسان و 

دیگر همه فرع است تا آنچه نبشتم، نیکو اندیشه کند و سخت به تعجیل بسیچ ِ آمدن کند تا 

این تخت ُملک و ما ضایع نمانیم و به زودى قاصدان را بازگرداند که عّمه ت چشم به راه دارد 
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و هر چه این جا رود، سوى وى نبشته مى آید.» (بیهقى، 1386، ج1، 11-12)

از حضور  و  مى کند  ایفا  را  ُختَّلى  ى  ُحّره  همین نقش  مادر مسعود هم تقریباً  چنین  هم 

چشمگیر و مؤثر او در کتاب تاریخ بیهقى (به جز چند مورد) خبرى نیست. سایر زنان دربارى هم 

زنانى هستند که وجه المصالحه ى حاکماِن وقت قرار مى گیرند و هیچ نقشى مؤثرى ندارند.

زنان پارسا و پرهیزکار و خانه دار و خوابگزار

دسته ى دیگر از زنان تاریخ بیهقى زنان پارسا و پرهیزکار و خانه دار و خوابگزار هستند، 

چنین زنانى در شاهنامه ى فردوسى دیده نمى شوند زیرا شاهنامه ى فردوسى، منظومه اى 

حماسى است و دوره هاى اساطیرى و پهلوانى را در برمى گیرد ودر دوره ى تاریخى هم زنانى 

که به مقام پادشاهى مى رسند بیشتر بر سیـاست و تدبـیر و امور مملـکت دارى آن ها تأکیـد 

جّده ى  از:  عبارتند  بیهقى  تاریخ  در  خوابگزار  و  دار  و خانه  پرهیزکار  و  پارسا  زنان  مى شود. 

عبدالغّفار، ریحان خادم، زن بایتگین، وحّره خّتلى.

زنان شجاع و حکیم وخردمند

است، مادر  رفته  نیکى  به  درتاریخ بیهقى  که نامش  در دوره ى غزنویان  تنها زن شجاع 

حسنک وزیر است، بیهقــى او را با لفِظ جگرآور خطاب مى کند یعنى دالور و دلیر، لفظى که 

بیشتر براى مردان استعمالمى شود. او به راستى شیر زن است. وقـتـى خبر بردار کردن فرزندش 

را به او مى دهند،بى تابى نمى کند و بر سر وصورت نمى زند و فقط به درد مى گرید آن هم 

به گونه اى که اطرافیان را تحِت تأثیــر قرار  مى دهد. او شجاعت و حکمت را با هم دارد. وى 

پس از تمجیــد و تحّسیِن فرزندش کالمى بس ژرف و حکیمانه بر زبان مى راند که به راستى 

جهاِن معنى در لفظ اندك است و آن کالم این است که مى گوید: محمود به پسرم این جهان 

را داد و مسعــود آن جهان را، دراین کالم گذشته از حکمت، نهایت تسلیـم در برابر قضا و قدر 
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االهى نهفته است.بیهقى در آغاز او را با لفظ جگر آور توصیف مى کند تا کسى گمان نبـرد که 

نرم حرف زدن او با مسعود و ستایش محمود از ناحیه ى مادر حسنک از روى عجز و ناتوانى 

است. بیهقى درتاریخ خود این نحوه ى رویارویى مادر حسنک با خبر بردار کردن پسـرش را به 

زیبایى به تصویر مى کشد. 

«و حسنک قریب هفت سال بردار بماند، چنان که پاى هایش همه فرو تراشید و خشک 

شد، چنان که اثرى نماند تا به دستور فرو گرفتند و دفن کردند چنان که کس ندانست که سرش 

کجاست و تن کجاست و مادر حسنک زنى بود سخت جگرآور، چنان شنودم که دو سه ماه 

از او این حدیث نهان داشتند، چون بشنید، جزعى نکرد، چنان که زنان کنند، بلکه بگریست 

به درد، چنان که حاضران از درِد وى خون گریستند، پس گفت: بزرگا مردا که این پسرم بود! 

که پادشاهى چون محمود ایــن جهان بدو داد و پادشاهى چون مسعود آن جهان و ماتم پسر 

سخت نیکو بداشت، و هر خردمند که این بشنیــد، بپسندید. و جاى آن بود.»  (بیهقى، 1386، 

ج1، 236)

مادر بونصر مشکان هم در صف زنان حکیـم و عاقل جاى دارد و این به واسطه ى کلمات 

حکیمانه اى است که ابوالفضل بیهقى از او در تاریخ بیهقى نقل کرده است.

«هژدهم این ماه نامه رسید به گذشته شدِن والده ى بونصر مشکان، و زنى عاقله بود، واز 

استادم شنودم که چون سلطان محمود حسنک را وزارت داده و دشمن گرفته با چنان دوستى 

که او را داشت، والده ام گفت: «اى پسر، چون سلطان کسى را وزارت داد، اگر چه دوست دارد 

آن کس را، درهفته یى دشمن گیرد، از آن جهت که همباِز او شــود در ُملک، و پادشاهى به 

انبازى نتوان کرد.» (بیهقــى، 1386، ج 2، 479)
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زنان دسیسه گر و اهریمن خو 

در تاریخ بیهقى، زنان دسیسه گر و اهریمن خوبا زنان اهریمنى در شاهنامه (سودابه) که 

بیشتـر زنى ضد اخـالق و پلشت و پلیـدست، کامًال تفـاوت دارند. در تاریخ بیهقى زنان فریب 

پاى زنى که  رّد  بیهقى  تاریخ  مى دهد.در سرتاسر  فریب  ولى در شاهنامه سودابه  خورند  مى 

بخواهد براى ارضاى تمایالت حیوانى خود به مردى پیشنهاد مراوده (کام جویى) بدهد دیده 

نمى شود درتاریخ بیهقى رّدپاى زنانى که با جاسوسِى خود زمینه ى فرار بعضى از امراء و حکام 

دیده مى شود نمونه ى این زنان زن حسن  سالطین غزنوى فراهم آورده باشند  را از دسِت 

مهران، دختر ابوالفضل بستى است که زمینه فرار صاحب الجیش آسیغکتین غازى را از دست 

سلطان فراهم مى آورد که این صاحب الجیش به دست سلطان مسعود گرفتار مى شود. از زنان 

دسیسه گر و اهریمنى در تاریــخ بیهقـى زنان ابوالحسن عراقى هستند که این زنان شوهر خود 

را به علّت سوء خلقى که دارد مسموم کرده و به قتل مى رسانند و از این نظر کارشان درردیف 

کارهاى شیطانى و اهریمنى قرار مى گیرد. درمیان زنان تاریخ بیهقى تنها زنانى که دسیسه گر 

و اهریمن خو مى باشند زنان ابولحسن عراقـى دبـیر هـستند که شـوهر خویـش را به قتـل 

مى رسانند. بیهقى دلیِل کشته شدن او را دو چیزمى داند: 1- مرد سخت بدخو و باریک گیر بود. 

2- زن مطربه ى مرغزى را به زنى کرده بود.  «و روز دوشنبه ششم شعبان بوالحسن عراقى 

دبیرگذشته شد، َرحَمُه اهللاِ َعلَیه. وچنان گفتند که زنان او را دارو دادند که زن مطربه یى مرغزى 

را به زنى کرده بود، و مرد سخت بدخو بود و باریک گیر، ندانم که حال چون باشد اّما در آن 

هفته که گذشته شد ومن به عیادت او رفته بودم، او را یافتم چون تارى موى گداخته ولکن 

ضا، ِرضواُن اَهللاِ َعلَیه،  سخت هوشیار، گفت و وصّیت بکرد تا تابوتش به مشهد علِّى موَسى الِرّّ

بردند به توس وآن جا دفن کردند» (بیهقى، 1386، ج 3، 870)
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زنان راوى

بعضى از زنان هم در تاریخ بیهقى نقش راوى را ایفا مى کنند. آن ها بعضى از وقایع را به 

چشم خود و از نزدیک دیده اند وبراى موّرخانى چون ابوالفضل بیهقى تشریح مى کنند. این 

روایت ها در هر زمینه اى که باشد و مربوط به هرکسى که باشد (در صورت برخوردارى از 

مسائل سیاسى و فرهنگى و تاریخى) از ارزش و اهمّیت برخوردار است، خصوصاً که راوى از 

جمله ى مطربان دربار باشد. در این روایت ها احتمال دروغ و یا تحریف تاریخ تقریباً منتفى 

است، زیرا راوى سودى از روایت عایدش نمى شود و این کار را براى روشنگرى یا عالقه اش 

وقایع خطراتى هم  دلیل سیاسى نبودن  آن که به  بر  مضاف  به روایت گرى انجام مى دهد. 

این  بازگو مى کند.  افتاده  اتّفاق  وقایعى راکه  متوّجه راوى نیست، پس وى بدون ترس عیِن 

طبقه در زنان شاهنامه دیده نمى شود، آن هم به این دلیل کلّى که در شاهنامه  راوى داستان 

و حکایات شخِص فردوسى است و روایات فردوسى هم مانند روایات درباریان پادشاه از نهایِت 

اهمّیت برخوردار است به دو دلیل: یکى این که او این روایات را از منابع مستند و معتبر و دسِت 

اّول گرفته و دیگر این که وى نهایت صداقت وامانت را در به نظم کشیدن این روایات رعایت 

کرده است و اندك دخل و تصرفى هم ننموده است. زنان راوى در تاریخ بیهقى عبارتند از: سّتى 

زّرین وعندلیب.

بیهقى در توصیف جهیز دختر باکالیجار که او را از گرگان آورده بودند از زبان سّتى زّرین 

مطربه  مى گوید: 

«من که بوالفضلم از سّتى زّرین مطربه شنودم – و این زن سخت نزدیک بود به سلطان 

مسعود، چنان که چون حاجبه یى شد فرود سراى و پیغام ها دادى سلطان او را به سراییان در 

هربابى. مى گفت که دختر تختى داشت گفتى بوستانى بود.» (بیهقى، 1386، ج 2، 624)

باز در جایى دیگر بیهقى درتوصیف آراستن و خوازه بستِن شهر غزنین به جهت دختِرخان 

ترکستان از زبان همین مطربه و مطربه ى دیگرى مى گوید:  
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«کوشک را چنان بیاراسته بودند که ستّى زّرین و عندلیب مرا حکایت کردند که به هیچ 

روزگار امیر آن تکلّف نکرده بود و نفرموده، و در آن وقت همه جواهر و آلت ملک برجاى بود 

که همیشه این دولت برجاى باد.» (همان، 651)

تطبیق طبقات زنان شاهنامه و تاریخ بیهقى

مى نویسند که:  در تاریخ بیهقى»  شیرین بیانى درمقاله ى ارزشمند خود با عنوان «زن 

«دوره ى غزنویان دوره ى زن نبوده است، و از«تاریخ بیهقى» که آینه ى زمان است، نمى 

انتظار گرفتن مطالب سرشارو غنى اى، راجع به زن داشت. دراین کتاب به تعداد نسبتًا  توان 

کمى زن بر مى خوریم، که درخالل مطالب دیگرى که در درجه ى اّول اهمّیت قرارگرفته اند، 

مانند عقد معاهدات صلح، مسأله ى جانشینى سالطیـن، سیاست نزدیکى با دوِل همجوار، از 

آنان نیز ذکر مختصرى به میان آمده است. در چنـد مورد، زنان وسیله اى براى نزدیک ساختن 

دو فرمانروا به یکدیگر، و استحکام بخشیدن به موّدت، مابین دو حکومت قرارگرفته اند؛ بى آن 

که خود نقش مستقیم، زنده ومؤثرى بر عهده داشته باشند.» (بیانى، 70،1355) 

 آنچه در تطبیق طبقات زنان شاهنامه و تاریخ بیهقــى مّد نظر قرار مى گیرد، تطبیق زنان 

سیاستمدار و دربارى واشرافى، زنان دسیسه گر و اهریمن خو و زنان شجاع و حکیم وخردمنِد 

تاریخ بیهقى با زنان شاهنامه خواهد بود. 

از جان  و  عاشق  زنان  زنان شاهنامه شامل شش طبقه ى کلّى  طبقات  که گفتیم  چنان 

گذشته، زنان جنگاور و شجاع، زنان دسیسه گر واهریمن خو، زنان خردورز، زنان پادشاه و زنان 

درسایه مى باشد. هم چنین طبقات زنان تاریـخ بیهقى شامل پنج طبقه ى کلّى زنان سیاستمدار 

و دربارى واشرافى (غیر ُحّره ى ُختَّلى و مادر مسعود بقیه زنان در سایه اند) زنان پارسا و پرهیزکار 

و خانه دار و خوابگزار، زنان شجاع و حکیم وخردمند، زنان دسیسه گر و اهریمن خو و زنان 

راوى است.
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مقایسه اى اجمالى میان طبقات زنان شاهنامه و طبقــات زنان تاریخ بیهقى نشان مى دهد 

که زنان پارسا و پرهیزکار و خانه دار و خوابگزار و زنان راوى اصًال درطبقات زنان شاهنامه وجود 

ندارند اّما زنان سیاستمدار ودربارى و اشرافـى، زنان شجاع و حکیم و خردمند وزنان دسیسـه 

گر و اهریمن خوهم در شاهنامه دیده مى شود و هم در تاریخ بیهقى اّما کارکردهاى آن ها 

تا حدودى متفاوت از یکدیگر است.  نکته ى مهم واساسى این جاست که زنان سیاستمدار و 

دربارى و اشرافى در تاریخ بیهقى غالبـاً زنان در سـایه اند و از این حـیث بایستـى با زنـان 

زنان درسایه ى شاهنامه با زنان درسایه تاریخ بیهقى دو  درسایه ى شاهنامه مقایسـه شوند. 

فرق اساسى و عمده دارند: یکى این که کمتر وجه المصالحه ى حاکمان و سالطین وقت قرار 

مى گیرند و دیگر این که حضورشان به نسبت زنان در سایه ى تاریـخ بیهقى بیشتر و پررنگ 

تر است. هر چند نسبت به زنان مؤثر و اصلى شاهنامه نقش کم رنگى دارند.

و  زنان سیاستمدار  در بخش  ما  و مادر مسعود،  ُختَّلى (عّمه ى مسعود)  ُحّره ى  به غیراز 

دربارى تاریخ بیهقى به زنانى نظیر ُحّره زینب (دختر محمود و زن بغراخان) زنان امیر محّمد 

سلطان   سلطان محمود)، زن  والى گرگان (دختر  زن  یوسف)،  امیر  دختران  و  قدرخان  (دختر 

مسعود و مودود (دختران قدرخان)، زن امیر احمد بن محّمد (دختر سلطان مسعود) بر مى خوریم 

که عقد مى شوند، به غزنین آورده مى شوند یا به گرگان فرستاده مى شوند ولى هیچ رفتارى، 

کالمى یا کنشى از آن ها صادر نمى شود.حتّى یکى از این  زن ها (زن مودود پسر مسعود) 

درمیانه ى راه غزنین سخت بیمار مى شود و در مى گذرد و ُحّره ى زینب (دختر سلطان محمود) 

هم به شـرحى که بیهقى در تاریـخ خویـش مى آورد اصًال به ترکسـتان نمى رود و در غزنین 

مى ماند. از دیگر زنان دربارى دختر باکالیجار مى باشد که به همسرى سلطان مسعود غزنوى 

در مى آید این ازدواج هم به دلیل مقاصد سیاسى صورت گرفته واین زن هیچ نقشى در انتخاب 

همسر خود ندارد. ازدواج امیر مردان شاه با دختر ساالربگتغدى به طمع ثروت ساالر بگتغدى 

صورت پذیرفته است. ما به جهت آن که این زن ها در دربار غزنین حضورداشته اند، از آوردن 
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نام آن ها درطبقه ى زنان سیاستمدار و دربارى ناگزیر بودیم، ولى در حقیقت این زن ها در 

طبقه ى زنان در سایه ى تاریخ بیهقى قرار مى گیرند. اّما زنان درسایه ى شاهنامه که بعضًا 

دربارى هم مى باشند: سهى، آرزو، آزاده، ماه آفرید، بانوگشسپ، روشنک و دالراى، مریم، گلنار، 

نوشه، مالکه، سپینود، ماه آفرید، فرانک و شنبلید بودند.

سهى و آرزو و آزاده دختراِن پادشاه یمن هستند که از طرف جندل فرمانده ى لشکر فریدون 

به عقد پســراِن فریدون درمى آیند وبه ایران عزیمت مى کنند. این دختران هم مانند دختران 

عقدى دربار غزنه نه حِقّ انتخاب همسر خویش را دارند و نه رفتار وکنشـى از آن ها صادر مى 

گردد وپس از ازدواج هم نام آن ها محو مى شود.

در  که  است  جهت  آن  از  فقط  او  ارزش  است،  شاهنامه  منفعِل  زنان  از  هم  آفرید  ماه 

برهه اى از زمان به جسم ِاو نیاز پیدا مى شود. او محبوِب ایرج است و از او باردار مى شود. 

فردوسى به کارکرد اصلى زنانه ى او که به دنیا آوردن فرزنداست مى پردازد و پس از به دنیا 

تنها ویژگى اى که شاعر  آمدن فرزند گویى چنین شخصى اصًال وجود خارجى نداشته است. 

براى او درشاهنامه ترسیـم مى کند، زیبایى و دلربایى اوست.

دارد،  بیهقى  تاریخ  ى  درسایه  زناِن  مشابه  نقشى  که  شاهنامه  ى  درسایه  زنان  دیگر  از 

بانوگشسپ دختِر رستـم است، او هم درانتخاب همسر خود هیچ نقشى ندارد و به خواست پدر 

به همسرى گیو درمى آید. البّته الزم به ذکر است که (اگر بانو گشسب با گیو ازدواج مى کند،یا 

رستم او را به عقد گیو در مى آورد به این دلیل است که گیو پهلوان و شخصیّت بسیار برجسته 

اى است و فرزند گودرز گشوادگان.) اگـر ذکرى از این زن در شاهنامه به میان مى آید فقط 

از آن جهت است که وى مادر بیژن، همسر گیو و دختر رستـم است و جز این سه، که همه 

چیزهاى ظاهرى  هستند، هیچ ویژگِى شایانى از او به میان نیامده است. بازهم دختر رستم همان 

سرنوشت مختوم دختران دربارغزنه را دارد.

روشنک دختر دارا هم به همین سرنوشت دختِر رستــم دچار مى شود، با این تفاوت که 
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درمراسم عقِد او پدرش دارا حضور ندارد و اسکندر به استناد گفته هاى پدرش در هنگــام مرگ 

و با اجازه از مادرش، روشنک را به عقِد خود درمى آورد.

مریم دختر قیصر روم و زن خسرو پرویز هم در شاهنامه نقِش چندانى ندارد. او از ناحیه ى 

خسرو پرویز خواستگارى مى شود و به دربار ایران مى آید. این زن اسیر هوسبازى هاى پادشاه 

ایران است و بیش از اندازه منفعل است و حضور زنى چون شیرین او را تحریک نمى کند و بر 

نمى انگیزد. او با شیوه هاى معمول حیله گرى هاى زنانه آشنا نیست و از همین رو به آسانى 

در برابر شیرین شکست مى خورد. البّته

یکى رقیب دیگرى باشد در تاریخ بیهقـى  زندگى یک پادشاه که اتّفاقاً  حضور دو زن در 

دیده نمى شود.

در طبقه ى زنان در سایه ى شاهنامه، گلنار کنیزکى که شیفته ى اردشیر مى گردد تا حدودى 

کنش و فعالیّت دارد. او که گنجور اردوان است مقدارى از اموال اردوان و دو اسب تندرو را برداشته 

و به همراه اردشیر عازِم پارس مى شود و از این منظر او شخصّیتى دوگانه دارد. از جهت وفادارى 

به اردشیر و تنها نگذاشتن او، شخصّیتى مثبت و از جهت خیانتى که به اردوان مى کند، شخصّیتى 

منفى دارد.آمدن گلنار بر بالین اردشیر یاد آور آمدن تهمینه به خوابگاه رستم است.

 از دیگر زنان شاهنامه که نقِش درسایه را ایفا مى کند نوشه دختر نرسى است که به دسِت 

طائر اسیــر مى شود و به اجبار به همسرى او در مى آید، چنیـن وضعّیتى درسرتاسر طبقات 

زناِن درسایه ى تاریخ بیهقى دیده نمى شود.(یعنى زنى که اسیر شود و از روى اجبــار به عقد 

حاکم و پادشاهى درآید.)نمونه ى این مورد در شاهنامه مادر سیاوش است که به عقد کاووس 

در مى آید. تنها اعتبار نوشه فرزندزایى است. آن هم فرزنِد دختر. او جرأت رویا رویى با طائر را 

ا مى کند. از این منظر نقشى  ـّ ندارد ولى دختِر خود مالکه را براى این رویا و رویى آماده و مهی

مشابه سودابه و زنان دسیسه گر غزنوى مى یابد.اّما باز نقِش او از دیگر زنان درسایه ى شاهنامه 

نظیر دختراِن پادشاه یمن بیشتر است.



 شماره 4، تابستان 271389

مالکه هم از زناِن درسایه ى شاهنامه است. اّما به جهت کارکرد اهریمنى که دارد ما در 

بخش تطبییق زنان دسیسه گر واهریمن خو در شاهنامه و تاریخ بیهقى به آن خواهیم پرداخت.

یکى دیگر از مواردى که زن ها وجه المصالحه ى پادشاهان وقت قرار مى گیرند ازدواج 

سپینـود (دختر پادشاه هند) با بهرام است و این ازدواج فقط براى حفظ تاج وتخت ِپادشاه هند 

صورت مى گیرد. دراین ازدواج پادشاه هند پیشگام است و از بهرام مى خواهد تا از میــان سه 

دختِر او یکى را به همسرى برگزیند بهرام سپینود را بر مى گزیند و مخفیانه عازِم ایران مى شود. 

این نوع عقد سیاسى و مصلحتى دقیقاً همان عقدهاى سیاسى و مصلحتى در دربار غزنوى را به 

یاد مى آورد که بیهقى نمونه هاى فراوانى از آن ارائه داده است. سپینود هم على رغم همه ى 

فضایلى که دارد زنى منفعل و مطیـع و سرسپرده است که نه با تصمیم پدر مخالفت مى کند و 

نه با تصمیم شوهر و هیچ گونه کردار وگفتارى از او دیده نمى شود.

ماه آفرید و فرانک و شنبلید هم سه دختر برزیِن دهقان هستند که برزین دهقان از روى 

ترس آنان را به عقد بهرام درمى آورد. اینان على رغم هنرمندیشان، شخصّیت مستقلى ندارند و 

هرسه گرفتار بهرام مى شوند. آن ها هم مانند زنان  تاریخ بیهقى وجه المصالحه قرار مى گیرند 

و مصالحه هم یا از روى ترس وهراس است یا از روى طمع به دست آوردِن مال وثروت. اّما 

طرِف مصالحه ى پادشاه ایران، پادشاه نیست بلکه دهقانى ساده است که جز اطاعت از سلطان 

و دختراِن خود را به عقد او درآوردن هیچ چاره اى ندارد. 

اّما ُحّره ى ُختَّلى عّمه ى مسعود و خواهر محمود غزنوى، پس از مرگ سلطان محمود به 

مسعود نامه مى نویسد و او را تشویق مى کند که به غزنه آمده و بر تخت خالفت پدر نشیند 

و محّمد را از خالفت خلع کند. نامه نوشتن پنهانى او دو دلیل دارد. یکى ترس او که ممکن 

است او را به عنوان منهى وجاسوس بگیرند و دیگر تدبیـر او که مى خواهد نامه به هر طریق 

ممکن به دسِت مسعود برسد وهیچ کس از مضمون نامه آگاهى نیابد و نقشه هاى او  نقِش بر 

آب نشود. مادر مسعود غزنوى هم دقیقاً همین نقش و کارکرد ُحّره ى ُختَّلى را دارد. البّته نامه 



نوشتن عّمه ى مسعود به طور کلّى حکایت از قدرت و نفوذ او میان طبقه ى پدریان (طرفداران 

سلطان محمود) دارد و او بدوِن اتـکا به این قـدرت و نفوذ مبادرت به نوشتِن چنین نامه اى 

نمى کرد. عّمه ى مسعود وبه تبع او مادر مسعود به لحاظ نقش و کارکرد مى بایست با پادشاهان 

شاهنامه مقایسه شوند. چرا که اگر پوراندخت و قیدافه و هماى چهرزاد و آزرم دخت و مادر گو 

و تلخند پادشاهند؛ نقش ُحّره ى ُختَّلى و مادر مسعود هم از آن ها کمتر نیست و پادشاه نشانند. 

درسایر مواضع تاریخ بیهقى از این دو زن نام ونشانى نیست و در چندین مورد هم که از آن ها 

سخنى به میان مى آید. نویسنده (بیهقى) به هنر خانه دارى و طّباخى ُحّره ى ُختَّلى و همراهى 

مادر مسعود با مسعود هنگام عزیمت او به بلــخ اشاره مى کند. البّته به اتکاى کارکردى که ُحّره 

ى ُختَّلى در جاسوسى ونوشتن نامه ى تحریک آمیز به مسعود دارد مى توان او را با شخصیّت 

سودابه و نوشـه از شاهنامه نیز مقایسه کرد. اگر ُحّره ى ُختَّلى با نامه ى کتبى مسعود را تحریک 

به بر انداختن محّمد مى کند؛ سودابه هم به طور شفاهى و درحضور کیکاوس به سیاوش تهمِت 

بدکارى مى زند و تقاضاى قصاص مى کند؛ نتیجه ى این دو تحریک آن است که مسعـود به 

سلطنت مى رسد و سیاوش هم به سالمت از آتش مى گذرد؛ یعنى هر دو موّفق مى شوند. با 

این تفاوت که موضوع داستان ُحّره ى ُختَّلى سیاسى و امنّیتى است و موضوع داستان سودابه 

حیثیتى و اخالقى و به طور کلّى از این منظر عّمه ى مسعود هم چهره ى دسیسه گر و اهریمن 

خو به خود مى گیرد. هم چنین از این نظر که ُحّره ى ُختَّلى.  به طور مستقیم به برانداختن امیر 

محّمد اقدام نمى کند و از طریق امیر مسعود به این مهم دست مى یابد شباهت هاى نزدیکى 

با نوشه دختر نرسى دارد. او هم به فکر انتقام از شوهر خود (طائر) است ولى به طور مستقیم به 

این مهم نمى پردازد بلکه اندیشه ى این اقدام را درذهِن دختِر خود مالکه، مو به مو نهادینه مى 

کند وبه دختِر خود مى آموزد که از پدر خشم به دل گیرد و دخترش را شیفته ى ایران و ایرانى 

مى کند.درنهایت هم مالکه برطائـر پیروز مى گردد هم چنان که مسعود بر محّمد پیروز شد؛ 

اّما نقش نوشــه در پرورش دخترى دلیر چون مالکه را نمى توان نادیده گرفت. قصه ى نوشه 
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شاید تنها موردى باشد که دختر ایرانى در اختیار یک غیر ایرانى قرار مى گیرد و در شاهنامه 

نمونه ى دیگرى ندارد. اّما از نقطه نظر مقایسه با زنان پادشاه شاهنامه ُحّره ى ُختَّلى نزدیک 

ترین شباهت را با هماى چهرزاد (دختر بهمن) دارد. آن هم از این جهت که هماى چهرزاد از 

عواطف مادرى و طبیعى ترین ویژگى هاى زنانه بى بهـره است و براى حفظ قدرت و حکومت 

فرزنِد خویش را درآب مى اندازد و از او چشم مى پوشد. ُحّره ى ُختَّلى هم از مهِر عّمه بودن 

بهره اى نبرده است و تمام تالش خود را در به زیر انداختن امیر محّمد (پسر برادرش) مى کند 

که در نهایت به زندانى شدِن او مى انجامد و گویى او عّمه ى مسعود است نه عّمه ى محّمد و 

محّمد براى او کامًال فردى ناآشنا و بیگانه مى نماید و جالب این که او هم این کارها را مانند 

هماى چهرزاد به خاطر حفِظ حکومت و قدرت انجام مى دهد و سرانجام امیر محّمد قربانى این 

سیاست ها و توطئه ها مى شود.

 اّما طبقه ى زنان جنگاور وشجاع شاهنامه دو زن را در برمى گیرد:گردآفرید و گردیه.

گرد آفـرید دختر گژدهم است که در زمان لشکرکشى سهراب به ایران به جنگ با او مى 

را داراى عقل و  فردوسـى عالوه برجنگاورى، او  شتابد و دالورى ها از خود نشان مى دهد. 

با  متناسب  تواند  مى  دانایى که دارد  به سبب  او  داند.  مى  بادرایت  و  و هوشمند  پویا  تفکرى 

گرفتارى ها تصمیم متناسب و سازگارى بگیرد.

 هم چنین گردیه زنى آگاه و مهربان، بى باك وشجاع، سربلند و پرتوان، آینده نگر و محافظه 

کار است. او داراى شخصّیت مستقلّى است و از این روست که در لحظه هاى سرنوشت ساز به 

سرعت  مى اندیشد و تصمیم مى گیرد. و حرکتـى آرام گونه را آغاز مى کند. این دو زن جنگاور 

به لحاظ نقش نه کارکرد با مادر حسنک وزیــر که از طبقه ى زنان شجاع و حکیم و خردمند 

مى باشد قابل قیاسند. اّما فـرق شجاعِت این دو زن با مادر حسنک آن جاست که شجاعـِت 

این دو درمیدان نبرد آشکار مى شود و شجاعت مادر حسنک درمیـدان فصاحت و بالغت، به 

زبانـش  مادر حسنک  تعبیر دیگر تیغ گردیه و گرد آفرید دردستانشان قرار مى گیرد و تیــِغ 
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است که چون آن را برمى گشاید همگان را به گریستنوا مى دارد. هم چنین وقتى بیهقى او را 

دالور مى خواند لزوماً این دالورى با حضور در میدان جنگ و رزم و برداشتن تیــغ و گرز و 

سنان همراه نیست، چون دوره ى جنگاورى و پادشاهى زنان ِ ایران سر آمده است و دوره ى 

مستــورى و خانه نشینى ایشان فرا رسیده است و این دالورى در دوره ى اسالمى فقط در 

محدوده ى نهراسیدن از امیر و حاکم و سلطان تعریف مى شود اّما به لحاِظ سخنان حکیمانه 

ى مادرحسنک وزیر و هم چنین مادر بونصر مشکان مى توان این دو را از زنان خردمند دوره 

ى غزنویان دانست و ما درمقایسه ى بین زنان خردمند شاهنامه و زنان خردمند تاریخ بیهقى 

به این مهم خواهیم پرداخت. 

زنان خردمند شاهنامه عبارتند از: شهرناز و ارنواز و سیندخت و کتایون و گلشهر و فرانک 

این زنان نقش و کارکرد مؤثرى در روند داستانى شاهنامه ایفا مى کنند و به خرد و تدبیر آراسته 

اند.نقش خردمندانه ى شهرناز و ارنواز خصوصاً ارنواز وقتى است که ضّحاك خواب آشفته اى 

مى بیند و ارنواز وى را به آرامش مى خواند و مى گوید هرکارى راه چاره اى دارد و معّبران را 

مى خواند و خواب ضّحاك تعبیرمى شود. ارنواز با این کار در حقیقت مقّدمات سقوِط ضّحاك 

را فراهم مى آورد هرچند به حسب ِظاهر کار او نوعى دلسوزى مى نماید. آنان در طول مّدت 

اسـارت در دستان ضّحاك هم بزرگى وکرامت خود را حفظمى کنند و با احاطه بر کالم و خرد 

و برترى اندیشه، قدرتِ او را به تمسخرمى گیرند هر چند ضّحاك از آنان کام مى گیرد و آن ها 

همدم ضّحاك هستند. خرد این دو خواهر بیشتر نوعى تدبیر و دور اندیشى است که در نهایت 

به خالص و نجات ایرانیان از دست ضّحاك مى انجامد. اّما خرد مادر حسنک وزیر و مادر بونصر 

مشکان عالوه بر دور اندیشى و عدِم برخورد و رویا رویى مستقیم با حاکمان وقت نوعى حکمِت 

نظرى است. که ریشه درحکمتى عملى وعرفانى عمیق دارد. 

آن  از  آمیز است و فقط  براین دو زن دوره غزنوى اطالقى مسامحه  البّته اطالق حکیم   

روست که از این دوزن دو جمله ى حکیمانه و ژرف در تاریخ بیهقى ذکر گردیده است و حال 
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آن که به معناى حقیقى با دوجمله نمى توان کسى را حکیم نامید و مالك اصلى در حکیم 

انطباق کامل میان گفتار خداگونه و رفتار خداگونه است و از این دو زن ما فقط  کسى  بودِن 

این انطباق کامل در گفتار و رفتار را در مادر حسنک مى بینیم زیرا سخناِن او حکایت از تسلیم 

و تفویِض عارفانه دارد. مادر بونصر هر چند از ناحیه ى بیهقى عاقل نامیده مى شود ولى از او 

منش و رفتارى آورده نمى شود تا بتوان او را به استناد آن عاقل به معناى حقیقى نامید و اطالق 

حکیم به او فقط به دلیل یک عبارت حکیمانه است که در تاریخ بیهقى از او نقل شده است.

 کارکرد سیندخت با مادر حسنک وزیر هم کامًال متفاوت است؛ سیندخت در حقیقت نقِش 

پلى را بازى مى کند تا از طریق این پل دخترش رودابه به همسر مورد عالقه اش زال برسد 

و در این راستا خشِم همسر خود را فرو مى نشاند و مانع کشته شدن دخترش به دست مهراب 

کابلى مى گردد. اّما در ماجراى مادر حسنک وزیر پاى چنین ازدواج و وصلتى در میان نیست و 

مادر حسنک هم نمى تواند روند بردار کردِن حسنک وزیر را منحرف گرداند و مانِع قتل او شود 

و از این منظر زنى منفعل و بى کنش است. 

کتایون زنى نکته دان و دوراندیش است از آن جهت که معتقد است که باج خواهى اسفندیار 

از گشتاسپ و رویارویى اش با رستم عاقبتى جز مرگ ندارد؛ پس او را نصیحت مى کند. از این 

منظر مى توان بین او و مادر حسنک وزیر شباهتى برقرار کرد و آن است که مادر حسنک وزیر 

هم در آن جمله ى حکیمانه (نیکا پسرم بزرگا مردى بود؛ پادشاهى چون محمود این جهان بدو 

داد و پادشاهى چون مسعود آن جهان) در حقیقت تباهى و روسیاهى را متوّجه مسعود مى داند 

نه پسر خود و معتقد است که پسرش به رستگارى جاوید رسیده است و طبعاً بردارکننده ى او 

به شقاوت جاوید واصل گشته؛ اّما فرق اساسى گفته ى مادر حسنک با گفته ى کتایون در این 

جاست که گفته ى مادر حسنک پس از بردار کردن پسرش ایراد مى گردد و گفته ى کتایون 

پیش از کشته شدن اسفندیار. پند فرانک مادر فریدون نیز شبیه پنددهـى کتایـون به اسفندیار 

مى باشد با این تفاوت که فریدون پند پذیر واسفندیار ستیزه گر و لجوج مى باشد.
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در آخر به مقایسه ى زنان دسیسه گر و اهریمن خو در شاهنامه و تاریخ بیهقى مى پردازیم: 

در این مقایسه سودابه و مالکه، شیرین وگردیه از شاهنامه در مقابل زنان ابوالحسن عراقى از 

تاریخ بیهقى قرار مى گیرند. در آغاز باید متذّکر شویم که زنان تاریخ بیهقى بعضى دسیسه گرند 

مانند زن حسن مهران (او بدون این که خود بخواهد وبداند وارد توطئه مى شود این مورد توطئه 

گرى این زن نیست بلکه دسیسه ى محمودیان بوده و این زن آلت دست آنان قرار گرفته) برخى 

اهریمن خو (زنان ابوالحسن عراقى)؛ ولى زنان شاهنامه بعضى توامان اهریمن خو و دسیسه 

گرند(سودابه) و بعضى دسیسه گر (مالکه دختر نوشه و طائر) و مالکه به حسب ظاهر جزو زنان 

در سایه ى شاهنامه به شمار مى آید ولى کار کرد او، او را در طبقه ى زنان دسیسه گر شاهنامه 

جاى مى دهد. اوست که از فراز دژ نامه به شاپور فرستاده و به او نوید  مى دهد که در صورت 

ازدواج با او در قلعه را مى گشاید تا شاپور برسپاهیان پدرش طائر غالب شوند؛ سپس پدر خود 

را مى  نوشانده و مست مى کند و در فرصتى مناسب در قلعه را به روى سپاه شاپورمى گشاید.

نامه نوشتن مالکه به شاپور نظیر نامه نگارى زن حسن مهران به غازى آسیغتکین است؛ 

با چند تفاوت: یکى این که در نامه نگارى مالکه به شاپور، واسطه فقط پیام را مى برد و نقش 

اصلى را بازى نمى کند؛ اّما در نامه نگارى زن حسن مهران به غازى، واسطه کنیزکى است که 

رابط بین این دو نفر است و این دو هیچ وقت یکدیگر را نمى بینند به دلیل ترسى که زن مهران 

از دستگیرى توسط عوامل امیر مسعود دارد. دیگر این که در نامه ى مالکه، شاپور به حمله و فتح 

قلعه تشویق مى شود و حال آن که در نامه ى زن حسن مهران، غازى به فرار از دست مسعود 

تشویق مى شود. در نامه ى مالکه کسى نقش ندارد و خود او به دلیل عشقش به شاپور این 

نامه را مى نگارد اّما در نامه ى زن حسن مهران نقش اساسى را پدریان (طرفداران محمود) ایفا 

مى کنند و او آلت دست است.در خصوص نتیجه ى نامه نگارى این دو زن هم نکات مشترك 

و متفاوتى وجود دارد. نکته ى مشترك آن است که نه مالکه گرفتار طائر مى شود و نه زن 

حسن مهران گرفتار مسعود مى شود. اّما نکته ى متفاوت آن است که گیرنده ى نامه ى مالکه 
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(شاپور) موّفق به فتح مى شود و قلعه ى طائر را تصرف مى کند؛ ولى گیرنده ى نامه ى زن 

حسن مهران (غازى) موفق به فرار نمى شود و گرفتار عمال حکومت سلطان مسعود مى شود. 

با این حال مسعود که مى دانسته او مقّصر نیست و تحریک او به فرار، توسط پدریان و عوامل 

ایشان بوده است از تنبیه و مجازات او صرف نظر مى کند. زنان ابوالحسن عراقى از این جهت 

اهریمن خو هستند که شوهر خود را به قتل مى رسانند. دلیل قتل او را هم بیهقى بدخلقى این 

مرد مى داند و این که زن مطربه ى مرغزى را به عقد خود درآورده بوده است؛ آن ها در این 

کنش افراط کرده اند چرا که در نهایت مى توانستند به وسیله ى طالق از شوهرشان جدا شوند. 

اّما کنش اهریمنى سودابه از نوع دیگرى است؛ او شوهر خود را نمى کشد ولى به سیاوش دل 

مى بندد و مانند زلیخا از او تقاضاى کام مى کند و چون سیاوش کام او را بر نمى آورد در مقام 

استغاثه دست به دامان کیکاووس مى شود و خود را بى گناه جلوه مى دهد و از او مى خواهد که 

سیاوش را به جرم گناه مراوده اى که مرتکب شده است مجازات کند. بدین ترتیب سیاوش براى 

اثبات بى گناهى خویش از دهلیزى از آتش مى گذرد، بدون آن که نشانى از سوزش و سیاهى و 

سوختگى در او باشد. کنش سودابه در این خصوص کنشى اهریمنى و ظالمانه و غیر قابل قبول 

است؛ زیرا سیاوش هیچ گناهى مرتکب نشده و هیچ بدى هم به سودابه نکرده است و تنها گناه 

و دلیل گرفتارى او به زعم سودابه امتناع او از کام گرفتن و نیالودن خویش به گناه و معصیّت 

است؛ هم چنان که یوسف هم چنین کرد. یکى دیگر از تفاوت هاى میان کنش سودابه با کنش 

زنان ابوالحسن عراقى آن است که در داستان سودابه کسى هست که سخنان پر از نیرنگ او را 

مى شنود و به آن پاسخ مثبت مى دهد؛ اّما در داستان زنان ابوالحسن عراقى کسى نیست که 

سخناِن آنان را بشنود و از این رو خود مستقیمًا وارد میدان مى شوند و شوهر را با دالیلى که در 

دست دارند به قتل مى رسانند. شیرین همسر خسرو پرویز هم از زنان اهریمن خوى شاهنامه 

مى باشد زیرا او با نوشاندن زهر مریم همسر خسرو پرویز را مى کشد و به این وسیله رقیب 

گردیه نیز یکى دیگر از زنان اهریمن خوى شاهنامه است  عشقى خود را از میان برمى دارد. 
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که همسر خویش را به قتل مى رساند و از این منظر مى توان شیرین وگردیه را در مقابل زنان 

ابوالحسن عراقى قرار داد زیرا هیچ یک از آن ها دالیل موجهى براى کار خویش ندارند و به 

همین جهت از زنان اهریمن خو مى باشند. 

نتیجه گیرى 

زنان شاهنامه در شش طبقه ى کلّى (زنان عاشق و از جان گذشته، زنان جنگاور و شجاع، 

زنان دسیسه گر و اهریمن خو، زنان خردورز، زنان پادشاه و زنان در سایه) و زنان تاریخ بیهقى 

در پنج طبقه ى کلّى (زنان سیاستمدار و دربارى و اشرافى، زنان پارسا و پرهیزکار و خانه دار و 

خوابگزار، زنان شجاع و حکیم و خردمند، زنان دسیسه گر و  اهریمن خو و زنان راوى) ایفاى 

نقش مى کردند. که در این میان نقش زنان در بعضى از طبقات بیشتر و برجسته تر و نقش 

بعضى کمتر و کم رنگ تر بوده است. البّته نقش زنان شاهنامه هم به لحاظ کّمى و هم به لحاظ 

کیفى از زنان تاریخ بیهقى بیشتر است.

از طبقات پنج گانه ى تاریخ بیهقى دو طبقه ى زنان پارسا و پرهیزکار و خانه دار و خوابگزار 

در طبقات زنان شاهنامه دیده نمى شود و سه طبقه ى دیگر یعنى (زنان  و زنان راوى اصًال 

شجاع و حکیم وخردمند، زنان دسیسه گر واهریمن خو و زنان سیاستمدار و دربارى و اشرافى) 

بین طبقات شاهنامه و تاریخ بیهقى مشترك است. البتّه زنان دربارى تاریخ بیهقى عموماً زنانى 

در سایه اند و از این جهت مى توان چهار طبقه ى مشترك میان زنان شاهنامه و تاریخ بیهقى 

یافت. هم چنین در بخش سه طبقه ى فوق تفاوت هایى هم دیده مى شود. زنان شجاع شاهنامه 

(گردآفرید و گردیه) در حقیقت جنگاورند و شجاعتشان در میدان رزم نمود عینى مى یابد و حال 

آن که زنان شجاع تاریخ بیهقى شجاعتشان ارتباطى به میدان رزم ندارد و در میدان فصاحت و 

بالغت و لحن خطابشان و شجاعت ذاتى آن ها آشکار مى شود.

هم چنین حکمت و خردورزى زنان شاهنامه از روند رفتارى ایشان در طول مّدت داستان 
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استنباط مى شود و فرانک مادر فریدون از این جمله است اّما حکمت زنان تاریخ بیهقى که 

نمونه هاى عینى آن مادر حسنک وزیر و مادر بونصر مشکان مى باشند؛ از گفتارى گذرا و آنى 

از زبانشان ظاهر مى گردد؛ به تعبیر دیگر حکمت زنان شاهنامه، حکمت عملى است و حکمت 

زنان تاریخ بیهقى حکمت نظرى و میان این دو فرق بسیارست و از این وجه اطالق حکیم به 

زنان دوره ى غزنوى حقیقى نیست. 

 در زنان دسیسه گر و اهریمن خوى شاهنامه با تاریخ بیهقى هم چندین تفاوت هست؛ اّول 

این که زنان دوره ى غزنوى گرفتار فساد اخالقى که سودابه اسیر آن بوده نیستند؛ هر چند 

ایشان سر  از  ابوالحسن عراقى  اعمالى شیطانى نظیر سخن چینى زن حسن مهران و کشتن 

مى زند که با نمونه ى مشابه آن در شاهنامه  (مالکه، شیرین و گردیه) قابل قیاس است. دوم 

این که سودابه با وجود آن که پس از امتناع سیاوش از کام جویى قصد کشتن او را به صورت 

غیر مستقیم دارد اّما به این کار موفق نمى شود و از این نظر بر زنان ابوالحسن عراقى برترى 

دارد چرا که با وجود آلوده شدن دامنش به گناه، دامنش به قتل و کشتن کسى آلوده نگردیده 

است. اّما زنان سیاستمدار و دربارى تاریخ بیهقى با زنان پادشاه و زنان در سایه ى شاهنامه قابل 

مقایسه اند؛ عمده ى زنان دربارى تاریخ بیهقى زنان در سایه اند ولى به دلیل حضورشان در دربار 

غزنه محّقق ازآوردن نام آن ها در این طبقه ناگزیر بود. اّما زنان دربارى که در سیاست دخالت 

داشته باشند فقط دو تن بوده اند عّمه ى امیرمسعود (ُحّره ى ُختَّلى) و مادر مسعود واگر دقیق تر 

بگوییم یک نفر بوده و آن عّمه ى امیر مسعود است. و به طور کلّى همین یک زن سیاستمدار 

تاریخ بیهقى است که با زنان پادشاه شاهنامه قابل مقایسه است.سایر زنان تاریخ بیهقى زنان در 

سایه اند و از این نظر شباهتى با زنان در سایه ى شاهنامه دارند اّما تفاوت اصلى میان این دو 

طبقه آن است که در زنان در سایه ى شاهنامه حداقل هر زن یک عمل خاص را از خود بروز 

داده است و این به دلیل همان نقش انسان محورى (اومانیسم) است که در دین زرتشتى وجود 

داشته و در دوره هاى پادشاهى اشکانیان و ساسانیان دیده مى شود. و حال آن که در زنان در 
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سایه ى تاریخ بیهقى یک عمل خاص هم دیده نمى شود و زن پس از عقدهاى مصلحتى که 

توسط حاکمان وقت صورت مى گرفته، به دربار آمده و دیگر هیچ رفتار و گفتارى از او نقل 

نمى شود. اّما در خصوص نقش اّولیه و اصلى زنان در عزل و نصب ها و حضور در اهرم هاى 

قدرت در شاهنامه و تاریخ بیهقى این نتیجه ى کلّى به دست آمد که نقش زنان شاهنامه در 

عزل و نصب ها و حضور در اهرم هاى قدرت به مراتب بیشتر از نقش زنان تاریخ بیهقى است 

و اگر اغراق نکرده باشیم اصًال با هم قابل مقایسه نیستند چرا که زنان تاثیر گذار تاریخ بیهقى 

به تعداد انگشتان یک دست هم نمى رسند و از آن تعداد هم فقط یک نفر است که نقش اّولیه 

و اصلى را در عزل و نصب ها وحضور در اهرم هاى قدرت ایفا مى کند و آن هم ُحّره ى ُختَّلى 

عّمه ى امیر مسعود است. 

و نتیجه این که نقش منفى زنان در شاهنامه در مقایسه با نقش منفى زنان در تاریخ بیهقى 

نمود بیشتر و قابل مالحظه ترى دارد چه به لحاظ کّمى (تعداد) و چه به لحاظ کیفى (نوع و 

نقش اهریمنى). 
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