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تحلیل نوحهها و مویههای تهمینه بر پایة خویشکاریهای زنانه
زهرا جمشیدی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش حماسی دانشگاه ارومیه
چکیده
زن و خویشکاریهای او ،یکی از موضوعات مهم و دقیق مباحث اسطورهشناسی و حماسی است ،به گونهای که کارل گوستاو
یونگ ،زن – مادر را یکی از کهنالگوهای خود معرفی کرده است .در اساطیر ایران و جهان ،زنان نقشهای مختلف و متعددی
دارند که بر اساس جوامع و فرهنگهای آنها ،گاهی این نقشها با یکدیگر تفاوت دارند .خویشکاریهای زنان در اساطیر ،به
شکل خویشکاریهای الههها و ایزدبانوان به منصۀ ظهور درمیآید و در حماسهها به صورت اعمالی که از زنانی شاخص سر
میزند .تأثیر نقش ایزدبانوان بر زنان حماسی گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم و ضمنی است .یکی از راههای نمود
خویشکاریهای زنان در حماسهها ،رفتار و کردار آنان در مصیبتها و سوگواریهایشان است .در جستار حاضر با بررسی مویهها
و سوگواریهای تهمینه ،به پارهای از نقشهای زن از جمله ،نصیحتگری ،شفقت و مهربانی ،زایش ،ستیزه با دشمن،
برکتبخشی و بخشندگی ،پرورش و ...دست مییابیم که این نقشها از مهمترین خویشکاریهای الهههای مادر و کهنالگوی زن
است.
کلیدواژهها :کهنالگوی زن ،خویشکاری الهه ،اسطوره ،حماسه ،سوگواری ،مویه.

مقدمه
شاهنامه ،اثر گرانبهای فرهنگ ،تمدن و تاریخ قوم ایرانی است ،بزرگترین منظومۀ حماسی و تاریخی ایران ،کاه
در شمار عظیمترین آثار حماسی ملل جهان است (بارای اطالعاات بیشاتر ناک :صافا .)434:4933 ،فردوسای ،شااعر
ارجمند این اثر ،با باریکبینیِ ویژة خود ،شاهکاری بیبدیل به بشریت اهدا کرده ،شاهکاری کاه در آن هار چیازی باه
جای خود است .این اثر از تعصبات و جانبداری های جنسیتیِ زمان شاعر چنان دور مانده است که موجبات آرامش هر
خوانندهای را فراهم میکند .در ایان کتااب مساتطاب ،زناان و ماردان ،یکساان و دوشاادوش در راه تعاالی مایهن و
آرمانهایشان گام میزنند و هیچیک بر دیگری – بنابر جنسیت -رجحان و برتری ندارند و تنها انسانیت ،نیکوکااری و
وطن پرستی است که عامل برتری انسانها در شاهنامه میشاود« .زن در شااهنامه همانناد دیگار مظااهر انساانی آن
کتاب ،واالیی و کمال دارد و تصویر شخصیت او تحتالشعاع امیال و افراد داستان نیست ،حاال آن کاه در داساتانهاا
خاصه در منظومه های عاشقانه که شاعران چیرهدست ایرانی به آن پرداختهاند ،تصویر وی غالباً به تبع داستان ترسایم
شدهاست( ».حریری)23 :4963 ،
همانگونه که میدانیم ریشۀ بسیاری از داستانها و باورهای شاهنامه به گذشتههای بسیار دور باز میگردد،
گذشتههایی که در هر دوره از خود ،الیه ای از فرهنگ کهن سرزمین و نژادمان را در برگرفته است .در بسیاری از این
ادوار ،برتری و حکومت از آنِ مردان است و در پارهای دیگر فرمانروایی و اقتدار با زنان .بنابراین ،در تاریخ و هویت
جمعی و ملی هر قومی ،زن عنصری تأثیرگذار و مهم است ،چنانکه خویشکاریهای زن به یکی از کهنالگوهای جهانی
تبدیل شده است.
در ناخودآگاه جمعیِ ایرانی نیز ،این کهنالگوها با قدرتی تمام بر روند فرهنگ ،اسطورهپردازی ،ادبیات و ...تأثیر
میگذارند .در ایران ،زن یکی از این صور مشترک است که از زمانهای دیرینه تا کنون در نقشهای مختلف
ایزدبانوان ،امشاسپندان م نث ،دیوزنان ،الهگان و یا در نقش مادر ،دختر ،خواهر ،معشوقه ،همسر ،جادوگر و امثال آن
نمود یافته است(موسوی و خسروی.)491:4933 ،
زن در هر نقشی ،با احساسات و خویشکاریهای ویژة خود بر محیط پیرامون خویش و افراد آن تأثیری
چشمگیر میگذارد و در ایجاد و هدایت جریانهای مختلف فکری ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و ...نقشآفرینی
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میکند .شاهنامه به عنوان شناسنامۀ ملی ایرانیان ،در برگیرندة هویت فرهنگی و اجتماعی مردان و زنان ایرانی است و
آن ها را با معرفی تمامی احساسات ،بایدها و نبایدها ،اندوه و شادی ،سوگ و سور و کارویژهها و وظایفشان ،به عنوان
آیینهای تمام نمای پیشِ روی مخاطبین خود قرار میدهد.
عالوه بر این ،شاهنامه بیانگر بسیاری از مراسم و آیینهای اجتماعی است که یکی از این آیینها ،نوحه و
مرثیهسرایی زنان است .به عبارتی بهتر ،ماتمسرایی های زنان سوگوار و داغدیده ،از م ثرترین و زیباترین بخشهای
شاهنامه است .خواننده با بررسی این نوحهها ،به صورت ضمنی با بسیاری از خویشکاریهای زنان در ایران باستان
آشنا میشود ،که مطالعۀ این امر ،موضوع جستار حاضر است.
الزم به ذکر است که تاکنون در رابطه با کارکرد مبحث سوگواری و مویهسرایی زنان در شاهنامه ،پژوهشهایی
انجام گرفته است که مهمترین آنها ،مقالۀ «سوگواری زنان به عنوان اعتراض در شاهنامه» اثر خانم الگا دیویدسن،
ترجمۀ فرهاد عطایی است .نویسنده در مقالۀ مذکور با بررسی مویههای تهمینه در مرگ سهراب ،سعی در نشان دادن
بُعد سیاسی عزاداریهای زنانه و ترسیم اعتراض زنان ایرانی نسبت به جایگاه و پایگاه خود را داشته است.
سعی ما در این پژوهش بر آن است که با روشی تحلیلی – توصیفی و با استفاده از متن شاهنامه و استخراج
پارهای از ابیات ،عزاداریها و مرثیههای زنان شاخص شاهنامه (تهمینه ،فرنگیس ،جریره ،کتایون و دخترانش) در
سوگ عزیزانشان را مورد مطالعه قرار داده و در خالل آنها به خویشکاریهای زن در ادوار باستانی ایران واقف شویم.
البته به عنو ان مقدماتی الزامی ،واجب است که ابتدا نگاهی کوتاه به سوگواری و جایگاه آن در ایران و همچنین
خویشکاریهای الهه های ایران به عنوان الگویی برای رفتار زنان حماسی شاهنامه ،داشته باشیم.
 .4سوگواری و مرثیه سرایی
نهادهای اجتماعی سوگواری را چنین تعریف کردهاند :نشان دادن غم و غصه به وسیلۀ آواز ،به خاطر مرگ
کسی یا به علت حادثهای دیگر .شکل سوگواری در جوامع مختلف ،متفاوت است ،اما یک ویژگی بنیادی در اغلب
آن ها وجود دارد و آن این است که نوع و شیوة سوگواری به جنسیت عزاداران ارتباط دارد .در بعضی از جوامع فقط
زنان عزاداری میک نند ،در حالی که در جوامع دیگر ،مردان نیز در مراسم عزاداری و سوگواری شرکت داشتهاند (نک:
دیویدسن .)3:4933 ،بسیاری از سوگواریهای جوامع مختلف بشری ،بر حزن و اندوه انسانها بر مرگ عزیزان خود
استوار است« .برای انسانهای آغازین ،مرگ پدیدهای ناشناختهای بود که بازتاب در برابر آن به اشکالی شگفت نمایان
میشد( ».هینلز)931:4933 ،
عزاداری گاهی به صورت موسیقی بروز پیدا می کند که چَمَری یکی از نمودهای باستانی آن است .چَمَری،
نوعی از موسیقی عزا است که به هنگام اجرای مراسم چَمَر نواخته میشود .این نوا ،ترکیبی است از نوای محزون
فلوت و دهل که ریشه ای بسیار باستانی دارد و به اجرای سوگ اَدونیس در فنیقیه و سوگ سیاوش در ایران باز
میگردد که هم اکنون نیز در مناطقی از ایران از جمله لرستان و ایالم کمابیش اجرا میشود(نک :همان).
گاه عزاداری و سوگواری به زبان شعر بیان میشود که در ادبیات ملل نمونههای فراوانی از این دست اشعار
وجود دارد و در ایران نیز مرثیهسرایی از موضوعات مهم و متکرر شعر فارسی است .گاهی نیز سوگواری به قالب
نمایشنامه در میآید و تراژدیها را به منصۀ نمایش میگذارد .سوگواری در هر شکل و نوعی ،بیانگر بسیاری از
ریشههای فرهنگی و هویتی هر قومی است و موضوعات مورد بحث در آن ،بسیاری از الیههای ضمنی و پنهان هر
ملتی را آشکار میکند.
نکتهای که در بسیاری از سوگواریها دیده میشود این است که بسیاری از رفتارهایی که از فرد مصایبتدیاده
سرمیزند ،رفتارهایی غیرکالمیاند .رفتارهای غیرکالمی شامل تمامی جنبههای ارتباط به جز کلمات هساتند .ارتبااط
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غیرکالمی نه تنها شامل ژست ها و حرکات بدن می شود؛ بلکه نحوة ادای کلمات را نیز دربرمای گیارد؛ مثال آهناگ
ادای کلمات ،وقفهها ،بلندی صدا و لهجه .این ویژگی های غیرکالمی بر معناای کلماات تاأثیر مایگذارناد .در ضامن،
ارتباط غیرکالمی شامل آن دسته از جنبه های م ثر محیط که بر تعامل تأثیر میگذارند نیز میشود؛ مثل جاواهرآالت
و لباس ،ظاهر و حاالت چهرة افراد(.وود)231:4933 ،
در بررسی رفتارهای سوگوارانۀ زنانی که در این جستار ماورد مطالعاه قارار گرفتناد نیاز باا بخشای عظایم از
رفتارهای غیرکالمی مواجه میشویم .در رفتار این زنان موی کنادن و گیساو بریادن ،خاراش دادن صاورت و زخمای
کردن اندام ،بانگ و فریاد کردن ،جامۀ نیلگون پوشیدن ،خاک بر سر کردن ،دم و یال اسب را بریدن و ...دیده میشاود
که همه رفتارهایی غیرکالمیاند و اشاره به این رفتارها ،بار عاطفی مویهها و نوحهها را قویتر میکند.
 .2خویشکاریهای زن و الهه در اساطیر
در اساطیر ،نقش پراهمیت زنان آنچنان چشمگیر است که حتی آثار مادرساالری (مادرشاهی) نیز در منااطقی
از جهان یافت شده است .یافتههای باستانشناسی اثبات میکند کاه در ایاران پایش از ورود آریاییاان نیاز ،جاوامعی
مادرساالر وجود داشته است .پس از ورود آریاییان و همزیستی آنان با بومیان فالت ایران ،باور به خدابانوان و الهههایی
قدرتمند همچون آناهیتا ،سپندارمذ و ...بر اهمیت زنان افزود .ساختار کشاورزی و اهمیت زماین و زراعات کاه عمومااً
توسط زنان اداره میشد نیز از دیگر نکاتی است که به ابهت زنان در ایران افزود.
همین اهمیت است که زن را در اساطیر به کهنالگویی تبدیل نموده است .نا گفته پیداست کاه ایان اعتباار و
اهمیت تنها مختص ایران نیست و در دیگر تمدنهای باستانی نیز زن از قارب و ارج واالیای برخاوردار اسات .باا ایان
اوصاف میتوان باور داشت که «در دوران آغازین و اسااطیر گذشاته ،یعنای دوران زن سااالری ،اهمیات نقاش زن در
زندگی انسان به خوبی قابل مشاهده است .یکی از کهنترین و بزرگترین صاورتهاای کهانالگاویی کاه در گذشاته و
اسطورهها شاهد آن هستیم ،حضور بزرگ مادر یا کهنالگوی زن است .این خادابانو یاا الهاه در عاین حاال کاه نمااد
آفرینندگی و باروری ،رشد و پرورش است ،با مرگ و نابودی نیز گره خورده است .در ادیان و ملل مختلف میبینیم که
برترین و مهمترین ایزدان از نوع م نث بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار بودهاند( ».سیف و همکاران)444:4934 ،
همانگونه که در سطور فوق نیز اشارهای داشتیم ،ارزش واالی زن ،تنها به اساطیر و حماسههاای ایاران تعلاق
ندارد ،بلکه اساطیر و حماسه های سایر ملل نیز ،چنین جایگاهی برای زن قائلاند .به عنوان نمونه ،در اینجاا باه ذکار
چند شاهد مثال میپردازیم« :در داستان ایلیاد ،مردان چیرگی دارند ،زیرا این داستان روایات جناگ ترواسات .اماا باا
وجود این ،پهلوانان و جنگاوران هومری ،زنان را ارج و حرمتی ویژه میگذارند .زن اشرافی در جامعاۀ میسانایی نیاز از
شرایط رسیدن به اوج کمال و افتخار و سربلندی برخوردار است که عبارت است از :زیبایی ،هوش و درایت ،وفااداری و
برتری در امور مربوط به کار دستی (معموال بافندگی) .گرچه جایگاه ملکه ،به جای میدانهاای نبارد ،در خاناه اسات،
ولی وی در مقام خانم و فرمانروای دربار و زمانی که شوهرش پیوسته به سفر میرود ،قادرتنماایی شاایان تاوجهی از
خود نشان میدهد( ».روزنبرگ)411:4936 ،
الههها نیز در داستان ایلیاد ،نقشی حساس و تعیین کننده دارند .آتنا ،فرزند دلبند زئوس ،یکای از ایان الهگاان
است .این الهه ،الهامبخش و مورد احترام و پرستش بسیاری از پهلوانان این داستان است .متعال و برتار باودن آتناا در
این حماسه ،دلیلی است بر حرمت وافر زنان در یونان باستان(نک :همان) .عالوه بر این مورد ،میتاوان بنیاان اساسای
شکلگیری حماسههای یونان و روم (ایلیاد ،ادیسه و انهاید) را بر اهمیت و قدرت زنان در برهم زدن معاادالت مختلاف
سیاسی و اجتماعی دانست که به عنوان نمونه از این زنان ،میتوات به هلن (عامل شکلگیری جناگ تاروا) ،بریازئیس
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(زن اسیری که عدم تملک آن توسط آشیل موجب خشم و قهر آن پهلوان میشود) ،پنلوپاه (همسار ادیساه) ،الوینیاا
(دختر پادشاه التیوم) و....
عالوه بر حماسه های یونانی و رومی ،زن در سومر و بینالنهرین نیز از مقامی بسیار ارزشمند و ما ثر برخاوردار
بود .هم در داستان گیلگمش و هم در منظومۀ انومه الیش ،که داستانی حماسی – آفرینشی است ،اثرات مذهب زن یا
مادرساالری دیده میشود .در این منظومه ،پرستشگاه ها تنها به ایشتر تعلق دارند و کاهنۀ پرستشاگاه او ،در جامعاه از
حرمتی بسیار زیاد برخوردار است .نقش این کاهنه در پرستشگاه ،او را کامال به الهۀ بزرگ یا الهۀ مادر نزدیک میکند.
در داستان گیلگمش نیز ،ایشتر در جایگاه الهۀ بزرگ است .هنگامی که الهه میخواهد با گیلگمش ازدواج کند،
گیلگمش نمیپذیرد ،زیرا بنابر آیین ازدواج مقدس ،گیلگمش میداند که پس از ازدواج با الهه قطعاا کشاته مایشاود.
وی پس از م خالفت با درخواست ایشتر ،با برشمردن سرنوشت همسران دیگر این الهه ،حتی به او توهین نیز مایکناد
که این امر باعث خشم ایشتر میشود .الهه که سخت رنجیده خاطر میشود درصدد تالفای بارمایآیاد ،اماا باه جاای
گیلگمش ،دوست او ،انکیدو ،کشته میشود .کشتار همسران الههها ،به خوبی نشاندهندة قدرت و تسلط الهه و به تباع
زنان بر مردان در جوامع باستانی است(.همان914:و)912
 .9خویشکاریهای زن در حماسۀ ملی ایران
پیوند میان حماسه و اسطوره ،پیوندی است که موجب شده بسیاری از صاحبنظران ،حماسه را زادة اسطوره
بدانند (به عنوان مثال نک :کزازی .)439:4933 ،سوای این دیدگاه کلی باید اذعان داشت که «حماسه از ترکیب چند
عنصر تشکیل میشود که یکی از آنها اسطوره و مایههای اساطیری است و احتماال به سبب تشخص یا اهمیت بیشتر
این عامل نسبت به عناصر سازندة دیگر مانند :افسانه ،فولکلور ،تاریخ و ...است که بعضی از محققان به طور کلی
حماسه را صورت تغییر یافتۀ اسطوره و زاییده از بطن آن دانستهاند( ».آیدنلو)21:4933 ،
اسطوره ،حامل سرمشقها و کهن الگوهایی است که در طی ادوار گوناگون در ذهن جمعی و قومی انسانها به
حیات خود ادامه داده و در الیه الیۀ تفکرات بشری ریشه دوانیدهاست .به طور قطع ،تکرار ناخودآگاه و اجتناب ناپذیر
این کهن الگوها ،جهان حماسه را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است و به عنوان نمونه میتوان به خصوصیات ،صفات و
کارویژههای پهلوانان حماسی هر قومی اشاره کرد که رفتار آنها ،نسخهای زمینی از رفتار خدایان و ایزدان آن قوم
است .به عنوان مثال می توان رستمِ شاهنامه را صورت زمینی ایزد پیروزی ،ورثرغنه ،معرفی کرد که این ایزد بسیاری
از صفات و خویشکاریهای خود را به یالن و پهلوانان ایرانی بخشیده است.
بسیاری از خویشکاریها و صفات الهههای ایرانی نیز به زنان پاکسرشت و تأثیرگذار شاهنامه منتقل شده
است .برخی از این صفات برای زنان به صورت مستقیم بیان شده است و برخی دیگر به جلوهای ضمنی درآمدهاند و
رفتار و گفتار زنان شاهنامه آنها را آشکار میکند .عزاداریهای زنان و مویههای آنها بر مرگ یالنِ خود ،از جمله
مصادیقی است که زنان ،خویشکاریهای باستانی و ایزدبانویی خود را آشکار میکنند .در ادامه به بررسی این امر در
شخصیت تهمینه ،مادر سهراب میپردازیم.
 4,9تهمینه
سوگواری تهمینه ،همسر رستم و مادر سهراب ،بر فرزند خویش که در جنگ با پدر کشته شده است ،یکی از
تأثیرگذارترین بخشهای داستان رستم و سهراب شاهنامه است .هر چند که استاد خالقی مطلق این بخش را جزو
الحاقات شاهنامه به حساب آوردهاند ،اما از آن جا که سابق بر این ،در سایر نسخ جزو متن اصلی بوده و همچنین
حاوی نکات و ظرایف بسیار است ،به بررسی آن میپردازیم.
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عزاداری و مویههای تلخ و جانگزای تهمینه ،بسیاری از خصوصیات و خویشکاریهای اصلی و باستانی زنان را
آشکار میکند که مهم ترین آن ها ،خویشکاری زایش ،پرورش ،بخشندگی ،خردمندی و وفاداری است و همانگونه که
در قسمت دوم این جستار و در بحث از خویشکاری الههها گفته شد ،زایش ،پرورش ،بخشندگی ،خردمندی و هدایت
و همچنین ستیز و پرخاش با دشمنان خود ،از خصوصیات مهم بسیاری از این الههها بوده است.
تهمینه در مویههای خود با ظرافت به نقش مهم و خویشکاریهای خود اشاره میکند:
الف :ستیزه و پرخاشگری
زن در اوستا ،افزون بر "جنیکا" ،با واژة "نائیریکا" نیز خوانده شده است" .نئیری" در اوستا به معنی دلیری،
جنگاوری و پهلوانی است و به مرد پهلوان اطالق میشود" .نائیریکا" صورت مادینۀ این واژه برای زنان دلیر و نامآور
نیز به کار میرفته است(رک :معین .)33:4934 ،برخی از ایزدبانوان نیز ویژگیهای جنگی و پهلوانی دارند .در
اسطورههای ایرانی آناهیتا ،زن ایزد آبها ،خصوصیات نظامی دارد(رک :بویس وگرنر )236:4933 ،و در اوستا
(آبانیشت) به داشتن بازوانی به ستبری شانۀ اسب توصیف میشود .زورمند و بلند باالست و با چهار اسبی که به
گردونهاش بسته است ،بر دشمنانش چیره میشود(نک :آیدنلو .)46:4933،با توجه به ستیزهگری الههها و نیز طبق
نظر محققین که در داستانهای حماسی «ایزدان صورت پهلوانان پیدا میکنند»(سرکاراتی ،)246:4933 ،میتوان
رفتار پرخروش زنان حماسی را تصویری زمینی و ملموس از ستیزهجویی الهگان باستانی با دشمنان خود دانست(نک:
آیدنلو.)46:4933،
با توجه به اینکه بسیاری از الههها متعلق به ادوار بسیار باستانی و اعصار کشاورزی و زنساالریاند و قدرت
فراوان آنها نیز مرهون نیاز جوامع باستان به آنان بوده ،ستیزهگری و مقابله با دشمنان نیز در توان آنها بودهاست ،اما
در اعصار بعدی و علیالخصوص در عصر شکلگیری حماسهها ،دوران زنساالری و قدرت آنها به دلیل ظهور عصر
شکار و اهمیت مردان در این امر ،تنزل پیدا میکند و پرخاشخری و میل به مقابله با دشمنان در زنان ،صورتی
دیگرگون می یابد ،به این شکل که برخی از زنان حماسی به سبک و سیاق الههها جسور و ستیزهجو باقی میمانند و
برخی دیگر خشم و خروش خود را به صورت اندوه و آسیب رساندن به خود نشان میدهند .نمونۀ بارز این امر را
میتوان در رفتار زنان سوگوار شاهنامه مشاهده کرد .به این شکل که آنجا که توان رویارویی با قاتلین عزیزانشان را
ندارند با پرخاش و آسیب رساندن به بدن خود ،جلوهای معکوس از خشم خود را به نمایش میگذارند.
هنگامی که تهمینه از مرگ فرزند خود به دست پدر آگاه میشود ،خشم و اندوهی مهار ناشدنی از او سر
میزند .او بر قاتل فرزند خویش خشمگین است ،اما به او دسترسی ندارد و از طرفی هنوز هم به رستم وفادار مانده
است .به همین دلیل خشم خود را با روشهای معمول در عزاداری بر خود پیاده میکند و گویی با این پرخاشگری به
خود ،انتقام فرزند را از رستم میگیرد و به گونهای ضمنی او را رسوا میکند و وی را مسبب آزارهایی که به جسم
خود میزند ،معرفی میکند:
به تی پدر خسته گشت و بمرد
به مادر خبر شد که سهراب گرد
درفشان شد آن لعل سیمین تنش
بزد چنگ و بدرید پیراهنش
بر انگشت پیچید و از بن بکند
دو زلفین چون تاب داده کمند
زمان تا زمان زو همی رفت هوش
برآورد بانگ و غریو و خروش
سوی آتش آمد به آتش فکند
فروبرد ناخن دو دیده بکند
زمان تا زمان اندر آمد نگون
ز رخ میچکیدش همیآب و خون
به دندان همه گوشت بازو بکند
همه خاک ره را به سر برفکند
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همی بآسمان اندر آمد فزع
همه جعد موی سیاهش بسوخت (شاهنامۀ خالقی مطلق،

ز بس نالۀ زار و از بس جزع
به سر برفکند آتش و برفروخت
ج  ،2پاورقی ص ،433ابیات  4تا )3
ب :زایش و پرورش
همانگونه که در متن داستان رستم و سهراب آمده است ،یکی از دالیلی که تهمینه را به ازدواج با رستم راغاب
ساخته است ایان امیاد اسات کاه از رساتم فرزنادی باه شاکوه و جاالل او بزایاد .زایاش و قادرت بااروری یکای از
خویشکاریهای مهم الهههای ایرانی است که در تهمینه نیز به جلوه درآمده است .سپندارمذ از الهههایی اسات کاه از
مقام و اهمیتی ویژه ،خصوصاً در ارتباط با زن ،زمین و باروری برخاوردار اسات .اصاوالً نامگاذاری آخارین مااه فصال
زمستان به نام اسفند یا سپندارمذ نیز از ویژگی باروری و زایندگی زمین سرچشمه گرفته است .زیرا که در همین مااه،
رشد و باروری و زایش دوبارة زمین آغاز میشود .از همینرو ،ایرانیان ،این ماه و بهویژه روز پانجم (اسافند روز) را روز
گرامیداشت بانوان میدانستند و در این روز مردان آیینهایی برای همسران خود برگزار میکردند و هدایایی باه آناان
میدادند(نک :بهرامی 4936 ،و .)4933
آناهیتا ،الهۀ محبوب و قدرتمند ،همواره با باروری ،برکت و آب پیوناد دارد« .اردوی ساوره اناهیتاا در فرهناگ
ایرانی به معنی آبهای نیرومند بیآالیاش ،سرچشامۀ هماۀ آبهاای روی زماین ضابط شاده اسات( ».نیکوبخات و
همکاران )36:4934 ،پیوند آناهیتا به عنوان ایزدبانوی برکت با آب می تواند بیاانگر ایان باشاد کاه ایان الهاه صاورت
تشخص یافتۀ آب و آبادانی است(نک قرشی.)411:4931 ،
همانطور که زن ،زایندة انسان است ،آب نیز زایندة تمدن و یکجانشینی است .آب که مهامتارین عنصار بارای
ادامۀ زندگی است ،با الهههای باروری که نشاندهندة اهمیت نقش زن در جوامع باساتانی اسات ارتبااط ماییابناد .از
طرفی خویشکاری زنان در امر زایش ،مقام آنان را در حد یک الهاه ارتقاا مایدهاد و از طرفای دیگار وظاایفی چاون
کشاورزی و آب آوردن از سرچشمه توسط زن بر اهمیت او میافزاید(نک :معینی سام و خسروی.)924:4931 ،
اَشی نیز ایزدبانوی باروری به شمار می آید ،از این روی مردان عقیم ،زنان ناپاک ،پسران نابرنا و دختاران شاوی
ناکرده در آیین او جایی ندارند و نباید در مراسم وی شرکت جویند .او بر زنان نفوذ دارد و زنانی که اَشی یارشان باشاد
سفید بختند(آموزگار.)91:4936 ،
با توجه به مطالب ذکر شده دربارة خویشکاری زایش و میل به باروری در الهههای ایرانی ،گویی هدف واقعی
تهمینه از ازدواج با رستم نیز ،یافتن مجالی برای بروز این خویشکاری بوده است(رک :سرکاراتی .)44:4933 ،پس از
زادن سهراب ،تهمینه در نقش کهنالگوی مادر ،خویشکاری اعظم پرورش فرزند را به انجام میرساند:
بر آن برز باال و آن موی تو
دریغش نیامد بر آن روی تو
که بدرید رستم بدان تیز تی
بر آن گردگاهش نیامد دری
بپرورده بودم تنت را به ناز
کنون آن به خون اندرون غرقه گشت

به بر بر ،به روز و شبان دراز
کفن بر تن پاک تو خرقه گشت
که باشد کنون مر مرا غمگسار (شاهنامۀ خالقی مطلق،

کنون من که را گیرم اندر کنار

ج  ،2پاورقی ص ،433ابیات  41تا )43
ج :برکتبخشی و بخشندگی:
یکی از الهههای مقتدر ایرانی ،اَشی است .یشت هفدهم موسوم به اردیشت در ستایش این ایزدبانو سروده شاده
است .خویشکاری اعظم این الهه در این یشت و سایر آموزه های زرتشتی و پیش از زرتشتی ،بخشندة فروانی ،برکات و
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بخت و اقبال است (برای اطالعات بیشتر نک :حسینی« .)32:4933،او ایزدبانویی زیبا ،خوشانادام ،ساودبخش ،دارای
قدرت درمان و خردمند است( ».همان) بنابر این یشت ،او به پرستندگان خود ،شکوه ،جالل و ثاروت مایبخشاد و باه
تبع ،خویشکاری اعظم او بخشندگی است.
تهمینه پس از مویۀ بسیار بر سهراب ،جلوهای دیگر از خویشکاری الههها را باه نماایش مایگاذارد و آن هماناا
بخشش ثروت و خواسته است .به این نحو که اموال فراوان سهراب را به نیازمندان میبخشد:
به پیش آورید اسب سهراب را
ز خون او همی کرد لعل آب را
جهانی بدو مانده اندر شگفت
سم اسب او را به بر درگرفت
ز خون زیر سمش همی راند جوی
گهی بوسه بر سر زدش گه به روی
گرفتش چو فرزند اندر کنار
بیاوردش آن جامۀ شاهوار
همان نیزه و تی و گرز گران
بییاورد خفتان و درع و کمان
همی یاد کرد آن بر و برز را
به سر بر همی زد گران گرز را
لگام و سپر را همی زد به سر
بیاورد زین و لگام و سپر
به پیش خود اندر فکندش دراز
کمندش بیاورد هشتاد باز
بش و دمش از نیمه اندر برید
همان تی سهراب را برکشید
زر و سیم و اسبان آراسته (همان :ابیات  23تا )91

به درویش داد آن همه خواسته

د :وفاداری
یکی دیگر از خویشکاریهای مهم زنانه که به گونهای ریشه در صفات الههها دارد ،وفاداری و باقی ماندن
بر رأی و نظر خویش است .در پایان یشت هفدهم بر وفاداری ،اصول اخالقی و ارزش بنیان خانواده تأکید
میشود(نک :حسینی .)39:4933 ،تهمینه نیز پس از مرگ سهراب ،دل از جهان برمیدارد و تا آن حد نسبت به
داغ مرگ فرزند وفادار میماند که خود نیز پس از سالی میمیرد:
ز کاخ و ز میدان برآورد خاک
در خانهها را سیه کرد پاک
همان نیلگون غرقه گشته به خون
بپوشید پس جامۀ نیلگون
پس از مرگ سهراب سالی بزیست
شب و روز می نوحه کرد و گریست
روانش بشد سوی سهراب گرد
سرانجام هم در غم او بمرد
(همان ،ص  ،433ابیات  93تا )93
نتیجه
تمدنهای بشری در هر ناحیهای از جهان ،دربرگیرندة اساطیری است که بخشی از هویت آن قوم را آشکار
میکند .این اساطیر ،دربرگیرندة کهنالگوهاییاند که در زمان های مختلف بر افکار و عقاید هر قوم تأثیر نهاده است.
هنگام دگرگونی و دگردیسی اساطیر ،آنها در اشکالی مختلف نمود پیدا میکنند که یکی از این اشکال حماسه
است .تکرار اجتناب ناپذیر کهنالگوهای اسطورهای ،جهان حماسه را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد .یکی از
کهنالگوهای مهم اسطورهای ،کهنالگوی زن – مادر و خویشکاریهای اوست.
زنان در تاریخ و سرنوشت بشری ،تأثیر و اهمیت بسزایی دارند .ایزدبانوان ،الههها و دیوزنان در اساطیر و
پهلوانبانوان در حماسهها ،هر یک نقشها و خویشکاریهای متفاوت و مختلف دارند .زنان در نقشهای مختلف مادر،
همسر ،خواهر و ...در تمامی مراسمات و آیینها ،نقشی خاص ایفا میکنند .سوگواری یکی از این آیینهاست که در
ایران ،معموال زنان عهدهدار برگزاری آن هستند.
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سوگواری زنان حامل مفاهیم گوناگونی است .در شاهنامه ،سوگواری و مویۀ زنان آشکار کنندة بسیاری از
خویشکاریهای زنانه است .خویشکاری زایش ،برکت بخشی ،مهربانی و عطوفت ،نصیحتگری و خیرخواهی ،الهامات و
مکاشفات روحانی ،ستیزهگری با دشمنان و ...از جملۀ کارویژههایی است که در رفتار زنان شاهنامه و از جمله تهمینه
دیده میشود که بسیاری از رفتارهای زنان حماسی برگرفته از خویشکاری الهه هاست.
منابع
 .4آموزگار ،ژاله .)4936( .تاریخ اساطیری ایران .چاپ نهم ،تهران :انتشارات سمت.
 .2آیدنلو ،سجاد .)4933( .از اسطوره تا حماسه ،چاپ اول ،تهران :انتشارات سخن.
 .9ااااااااااااااا( ،بهار « ،)4933پهلوان بانو» ،مجلۀ مطالعات ایرانی ،سال هفتم ،شمارة .49
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شماره  33و .36
 .6حریری ،ناصر .)4963( .فردوسی ،زن و تراژدی ،چاپ اول ،بابل :کتابسرای بابل.
 .3حسینی ،نغمه( .بهار « .)4933بررسی جایگاه ایزدبانو اشی در باورهای ایران باستان» ،فصلنامۀ ادبیات
عرفانی و اسطورهشناختی ،س ،6ش.43
 .3دیویدسن ،الگا( .خرداد و تیر « .)4933سوگواری زنان به عنوان اعتراض در شاهنامه» ،ترجمۀ فرهاد عطایی،
مجلۀ بخارا ،شمارة .42
 .3روزنبرگ ،دونار .)4936( .اساطیر جهان :داستانها و حماسهها (دو جلد) ،ترجمۀ عبدالحسین شریفیان ،چاپ
دوم ،تهران :انتشارات اساطیر.
 .41سرکاراتی ،بهمن .)4933( .سایههای شکار شده ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات طهوری.
 .44سیف ،عبدالرضا و همکاران( .بهار « .)4934بررسی و تحلیل چیستی و چگونه ظهور کهنالگوی آنیما و
آنیموس در شعر طاهره صفارزاده» ،نشریۀ زن در فرهنگ و هنر ،دورة چهارم ،شماره .4
 .42صفا ،ذبیح اهلل .)4933( .حماسهسرایی در ایران ،چاپ نهم ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
 .49فردوسی ،ابوالقاسم .)4936( .شاهنامه ،به کوشش جالل خالقی مطلق ،چاپ اول ،تهران :مرکز دائره المعارف
بزرگ اسالمی.
 .41قرشی ،امان اهلل .)4931( .آب و کوه در اساطیر هند و ایرانی ،تهران :انتشارات هرمس.
 .43کزازی ،میرجالل الدین .)4933( .رؤیا ،حماسه ،اسطوره ،چاپ چهارم ،تهران :نشر مرکز.
 .46موسوی ،سید کاظم؛ خسروی ،اشرف( .پاییز « .)4933آنیما و راز اسارت خواهران همراه در شاهنامه»،
نشریۀ زن در توسعه و سیاست ،شماره .22
 .43معین ،زهرا( .مهر و آبان « .)4934بانوخدایان و بانو اسطورهها»(واژة زن در زبانهای و فرهنگهای مختلف و
جایگاه آن در آیین زرتشتی) ،کتاب ماه هنر ،شمارة  13و  ،31از 32تا.33
 .43معینی سام ،بهزاد و خسروی ،زینب( .پاییز « .)4931پیوند آناهیتا و ایشتر بابلی» ،مجلۀ مطالعات ایرانی،
شماره .21
 .43نیکوبخت ،ناصر و همکاران( .زمستان « .)4934مقایسۀ ایزدان آب در اسطورههای ایران و ویتنام» ،فصلنامۀ
ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ،سال  ،3شماره .23
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 .21وود ،جولیاتی .)4931( .ارتباطات میان فردی(روانشناسی تعامل اجتماعی) ،ترجمۀ مهرداد فیروزبخت ،چااپ
دوم ،تهران :انتشارات مهتاب.
 .24هینلز ،جان راسل .)4933( .شناخت اساطیر ایران ،ترجمه و تألیف محمدحسین باجالن فرخی ،چاپ سوم.
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