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 حكيم ابوالقاسم فرودسي » نامه زن در شاه« در باره 
 

 انتشار يافت، بخشي از تحقيق در شاهنامه به قصد سر ،زادي ، در تهرانآ در بهار ،كه» زن در شاهنامه «    كتاب 
نگارش رسيد، نكه كار مطالعه انجام گرفت و نوبت به آبا . ن حكيم در باره ساخت و ساز قدرت است آوردن از نظر آدر

اميد كه فرصت ديگري دست .  توفيق حاصل شد » زن در شاهنامه « در فرصت كوتاه پيش از انقالب، تنها  به نگارش 
 . يد آدهد و نظر فردوسي پيرامون تكون و ساخت جستن قدرت به نگارش در

ا واحدهاي دركنار يكديگر چيده جامعه ه: ورده روابط قوا در مقياس جهان مي بيند آ    فردوسي ، به حق، قدرت را فر
بلكه از رهگذر رابطه با يكديگر است ، نظامهاي اجتماعي . اي نيستند كه هريك از درون و در درون تحول مي كنند 

يند، گرچه در صورت شبيه آيي كه در جامعه هاي در رابطه پديد مي ه� �قشربند. مسلط و زير سلطه را مي يابند 
ظام اجتماعي سلطه گر از نظام اجتماعي زير سلطه  متفاوت است و هر يك از دو نظام ، در يكديگرند، اما در واقع، ن
از اين رو، ساخت قدرتي كه فردوسي باز مي يابد و در شاهنامه بازمي شناساند، شاهنامه . يند آرابطه با يكديگر پديد مي 

 ايران و امرهاي  ديرپا و ساخت قدرتي كه اين چنانكه تاريخ. را تاريخ ايران از دوران اساطيري تا امروز مي گرداند
 . ن ، وقوع مي يابند، تصديق نظر فردوسي هستندآامرها در 

.  حماسه ملي بر پايه استقالل است ،در همان حال:       اما شاهنامه تاريخ ايران از دوران اساطيري تا امروز تنها نيست
موقعيت نه مسلط و نه زير سلطه ، موقعيت استقالل  است و در اين چرا كه شاهنامه هشداري دائمي به ايرانيان است كه 

 . بادان كنند آو ايران را ، به دانش توانائي بجويند زاد باشند آموقعيت، مي توانند 
ورند كه از سر تا قاعده هرم اجتماعي را فرا مي گيرد، نيك آ     حكيم روابط شخصي قدرت را كه تارعنكبوتي پديد مي 

دريافته بود كه اين رابطه ها، هم در سطح ملي و هم در سطح رابطه با قدرتهاي انيراني ، از راه زن است كه شناخته و 
زادي و حقوق و كرامت در خور خود را نمي آاز اين روست كه در روابط قوا زن . برقرار مي شوند و دير مي پايند 

 . جويد 
ن تا پهلوي ، همانند دورانهاي سلسله هاي پيشين، خانواده هاي آ و از       در طول سلسله هاي سلطنتي از صفويه تا قاجار

بافت افقي اين . وردند آحاكم  كه در رأس هرم اجتماعي قرار مي گرفتند، از راه ازدواج، اين تارعنكبوت را پديد مي 
در اين .  مي كردند تار، پيوسته به چهار پهلوي عمودي ، خانواده هاي حاكم را در سرتاسر كشور، به يكديگر متصل

 .  نزاع و سازش بر سر قدرت نيز از راه زن، انجام مي گرفت ، تارعنكبوت
       انتظار بود با انقالب بزرگ ايران بتوان ستون پايه هاي قدرت را از ميان برداشت و تارعنكبوت روابط شخصي 

اما  برغم كوشش ، استبداديان پاسدار . د كرد زاآنها، زن را آقدرت را كه سست بنياد است، بي بنياد كرد و با گشودن 
نها كه  موجود آ، باز سازي شدند و نها كه ويران شده بودند آستون هايي كه بودند مرمت شدند و . ستون پايه شدند 

ساخت قدرت تجديد شد و روابط شخصي قدرت بازسازي گشتند و زن ، ن ستون پايه ها آبر . نبودند، ساخته شدند 
را » زن در شاهنامه « با توجه به اين واقعيت، كتاب .  يشين را در تارعنكبوت روابط شخصي قدرت باز يافت همان نقش پ

نه تنها كاري بر روي اثر فردوسي، كه تشريح كننده روابط شخصي قدرت و نقش زن در اين روابط مي بايد تلقي كرد و 
نسان صاحب كرامت و منزلت بازيابند، مي بايد ساخت زادي و حقوق خويش را بمنزله اآزناني كه مي خواهند . هست 

مي تواند » زن در شاهنامه « در اين شناختن، . قدرت ، ستون پايه هاي قدرت و روابط شخصي قدرت  را بشناسند 
 . يد آبكارشان 

تند كه  بر همان هنوز گرفتار همان ساخت قدرت هس، ايرانيان      در طول يك قرن ، با وجود سه انقالب و بسيار جنبشها 
ستون پايه استوار است و همان تارعنكبوت روابط شخصي قدرت زندگانيشان را در چهار بعد سياسي و اقتصادي و 

كار بايسته : ن ساخت و اين ستون پايه ها و تارعنكبوت  به نسل امروز مي گويند آ.  اجتماعي و فرهنگي، فرا مي گيرند
ز ميان برداشتن ستون پايه هاي قدرت، رها كردن جامعه از ساخت قدرت ن غفلت شده است، اآاي كه همواره از 

زاد كردن زن از روابط آزادي و آديرين ، ساختي ويرانگر نيروهاي محركه و بازدارنده ايرانيان از رشد در استقالل و 
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كارهاي زادي مردان و رها كردن نيروهاي محركه از ساز و آزادي زن، ممكن كردن آشخصي قدرت  است و به 
 . نها در رشد است آتخريب و بكار گرفتن 

نها كه در آ، از جمله به يمن شاهنامه فردوسي ، به   ساخت و روابط شخصي قدرت،      شناسائي ستون پايه هاي قدرت 
زادي ماندند، فرصت داد كه نخستين تجربه شامل را كه عبارت آانقالب ايران شركت كردند و بر راست راه استقالل و 

نكه دولت آي شد از  ويران كردن ستون پايه هاي قدرت و بنا كردن ستون پايه هاي حقوق انسان و حقوق ملي براي م
گرچه .  غاز كنند و به پيش برند آنها استوار شود و جامعه ايراني نظام اجتماعي باز و تحول پذير را بيابد، آحقوق مدار بر

. ن نيز آموفق اين تجربه شدند، اما اينك مشكل يافت شده و راه حل گرايشهاي زورپرست مانع از به انجام رساندن 
مي . هرگاه نسل امروز همت كند و مانع استبداديان را از سر راه بردارد، مي داند ستون پايه هاي قدرت كدامهايند 

را گسست و مي داند چسان مي بايد تارعنكبوت روابط شخصي قدرت . در ايران، ساخت ديرپاي قدرت چونست ، داند 
 . زاد و حقوقمند و با منزلت گرداند آزن و مرد را 

  1386 خرداد 30
 ابوالحسن بني صدر         

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مدخل
 

اي سراسـر سـتايش    نگارنده فراوان شنيده و خوانده بـود كـه شـاهنامه حماسـه    .    اين اثر يك سير، سير در شاهنامه و يك شك است   
كه مجموعه اي از سنن و روايات     » ان است قديم ترين ايام تا سلطه عرب بر اير       داستاني قوم ايراني از     تاريخ  «پهلوانان ايران است كه     

بر آن بودم كه از اين مجموعه، امرهاي واقـع كـه بـه جـا و موقـع و      ... كه » مردمي از آغاز شاهنشاهي ايران تا استيالي اعراب است      
 . مضبوط در تواريخ مقايسه كنموظايف زن راجع مي شوند را بيابم و با امرهاي واقع

از اين رو در پي آن شدم كه اين امرهـا را         .     وقتي كار به خارج نويس كردن اين امرها رسيد، تصورم از شاهنامه نيز ديگر شده بود               
مي رفـتم   بتدريج كه در اينكار پيش      . در متن جرياني كه فردوسي در اثر خويش گزارش كرده است، در رابطه با يكديگر تحليل كنم                

فردوسي ديگر حماسه سرا،   .  به جاي آن شكل مي گرفت      علم واحد انسان  فردوسي حماسه سرا، در ذهنم محو مي شد و فردوسي عالم            
نبود، مردي بود كه يك نظريه جامع االطراف را نه درباره يك ملت كه درباره جهان، نه ... قصه پرداز، زنده كننده دوران اساطيري و 

» از بـاد و بـاران  «ه درباره همه دوره ها با نگرش در تاريخ جهان مي ساخت و اثري مي ساخت كه با گردش ايام           درباره يك دوره ك   
سياسـي در  همواره بيانگر پيدايش و رشد و مـرگ قـدرتهاي   . گزند نپذيرد و همواره جام جهان نماي تاريخ ايران و ايران باقي بماند          

ين نيست؟ پاسخ اين پرسش را خواستم در مطالعه نظـر فردوسـي دربـاره قـدرت سياسـي                   آيا دليل زنده ماندن اثر او هم      . جهان باشد 
، تازه در مغرب زمين قدم به عرصه وجود       »علوم اجتماعي «باز شنيده و نيز خوانده بودم كه        ... كاري كه هنوز نيمه تمام است       . بجويم

شناس غرب، قوانين تحوالت تاريخي و سير جـدالي تحـول           گذاشته اند و در همين مغرب زمين بسيار خوانده بودم كه علماي جامعه              
 . اجتماعي را كه جهان شمولند، كشف كرده اند

 در اين زمينه كاري نكرده اند، پس از اينكه خود به دفعات و بيهوده كوشيدم اين قوانين جهان شـمول را  - يعني شرقيان   -   ديگران  
 كه اين قوانين نه قانونند و نه جهان شمول، در صحت شنيده هـا و خوانـده هـايم                    درباره جامعه ايران معاصر بكار برم و دستگيرم شد        

همين شك سبب شد كه تجزيه علم انسان را به علوم اجتماعي غير موجه بيابم و در شاهنامه بمثابه دانش يكدانه انسان، سير . شك كردم
 . كنم
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د آيد و قرنها بپايد و بارها بفرود و فراز رود و هيچ اثري بر انديشه آيا به عقل جور مي آيد يك قدرت جهاني بوجو:    از خود پرسيدم
سبب جوي نگذارد و كسي به تبيين جريان جهاني پيدايش و رشد و انحالل قدرتي جهاني برنخيزد؟ آيا به عقل درست در مي آيد كه 

انند و اين امر به بيان و نظر در نيايد؟ آيا ممكـن  طي قرنها، جامعه هاي در رابطه، هر نيروي محركه اي را به زور و توان سياسي برگرد            
است كه جامعه اي در چهار راه جهان و در عرصه برخوردهايي كه قرنها و قرنها بطول انجاميده است، تـاريخ بسـازد و انديشـمندانش     

ت اجتماعي را ممكـن گردانـد،       ابطه اي كه با وجود تغييرات، تداوم تاريخي حيا        ان بدون ظ  آيا مي تو  اين عمل را به نظر در نياورند؟        
غرب سلطه گر تبليغ مي بكار ساختمان تاريخي كه قرنهاي عمرش فزون از شمارند، دست يازيد؟ آيا نبايد درستي اين نظر كه شيفتگان 

را دست كم آزمود؟ آيا كساني كه خود تجربه انحطاط يـك قـدرت              » خيلي از اصول دانش پيشينيان پايه اش بر آب است         «كنند كه   
اني را ناظر بوده اند هيچ به چرائي آن فراز و اين فرود نپرداخته اند؟ آيا اين واپس گرايي است اگر در كـار پيشـينيان بـه ديـدة                  جه

 اين راهي براي تحقيق علمي در خور آنها روبرو بوده اند را بشناسيم؟ آيا جز اي آنان حق انديشه در مسائلي كه به حقارت ننگريم و بر
 اين عنوان هست؟
 تبليغ درباره ناتواني شرقي از انديشه علمي كه پنداري به صفتي بدل شده كه فرزند از پدر و مادر به  - دست كم    -     اثرات دو قرن    

 با آنكه در جمع كسـاني بـودم كـه مسـئله غـرب          . نشوم ه  ارث مي برد، سبب مي شد كه با وجود شك، به اينكار نپردازيم و در اين را                
 بـا ديـدي كـه       است، در ميان گذاشتند، نمي بايسـتي      ين بار بمثابه مهمترين مسئله اي كه در يك مبارزه طرح            زدگي فرهنگي را نخست   

مغرب درباره مسائل ايران امروز، كه اغلـب نـه   » دانشمندان«آخر كار و از بختياري مطالعه آثار . اكنون در اين كارها مي نگرم، بنگرم   
 ... ه خالف حقايق آشكارند، دلم را قوي كرد و مرا در صراط مستقيم انداخت تنها كمتر ربطي به واقعيت اوضاع ندارند ك

 شـگفتي داشـت وقتـي مـي     در آغاز بـرايم .  مكتوب پي مي گرفتم در تاريخاي واقع را كه در شاهنامه مي يافتم    با وجود اين، امره 
هاي ديگر گذشته، تـاريخ بمثابـه گـزارش     م شد كه از جنبهديدم اين امرها عيناً در تاريخ منعكس اند و بطور استمرار، بدين قرار معلو  

اما كار فردوسي بيشتر از اين است، وي با تحليل رابطه هاي اين امرهـا در مـتن   . امرهاي واقع همانست كه فردوسي گزارش مي كند   
 و انحالل قدرت سياسي را موازنه هاي قوا يك استخوان بندي پايدار از تاريخ بدست مي دهد و هيكل نظريه عمومي پيدايش و رشد          

اين استخوان بندي را نبايد محك درستي نوشتة تاريخ قرار دارد؟ مقايسه مطالعه حاضر كه               . بر آن شكل مي دهد و به اين شكل تراش         
رسـش را   باستناد شاهنامه بانجام رسيده است با مطالعه ديگري كه باستناد تاريخ انجام يافته است بايد تا حدودي امكان پاسخ به ايـن پ                      

 .فراهم آورد
 .    باري وظايف زناشويي ها در چهار مبحث مطالعه شده اند

هاي درون گروهي در انواع تعادلهاي قدرت انجام مي دهد و بخصوص از وظيفـه    در مبحث اول از وظايفي كه زن از راه زناشويي        

 . قدرت كانوني سخن رفته استاستمراراساسي او در 
ن از راه زناشويي هاي برون گروهي در تعادلهاي گوناگون و ناپايدار قدرت كانوني و قدرتهاي فرعـي                در مبحث دوم وظايفي كه ز     

ايراني و قدرتهاي كانوني و فرعي انيراني برعهده دارد، بحث و در ضمن اين دو مبحث نقش اين دو نـوع زناشـويي هـا در ايجـاد و             
 . استمرار تارعنكبوت روابط شخصي قدرت، مطالعه شده اند

در موازنه هاي ناپايـدار قـدرتها   » شئي جنسي سياسي«در مبحث سوم وظايفي كه زن از راه هم خوابگي ها و و دلبستگي ها و بعنوان              
تلقي مي كند و دارد، تحليل شده اند و باالخره به يمن اين مباحث جاي زن در نظام اجتماعي كه هر توليدي را ماده اوليه توليد زور 

 .جستجو شده است  بعنوان شئي جنسي و ناموس، در مبحث چهارمسازد، بزور تبديل مي
كاري كه خود هشداري است به همه       .    فايده اينكار در آن ديده شده است كه اسباب و عوامل اساسي اسارت زن را باز مي شناساند                 

 : طالبان آزادي و بهروزي انسان كه

 چنين گردد، مايه هاي فساد و تباهي جمـع آمـده            طي مراحل ا پس از        در هر جمع كه اساس آن بر روابط شخصي قدرت باشد و ي            
اهل خـرد   . برد و هم دگرگون ساز مي گردد       جمعي كه در آن اين روابط قائمه نيستند، هم از ضربات روزگار جان سالم بدر مي               . اند

 .را همين اشارت بس

 
 ابوالحسن بني صدر
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 ازدواج درون گروهي: مبحث اول

 

 ار قدرت كانونيايجاد و استمر
 

    براي آنكه نطفه قدرت بسته گردد، يك هسته مركزي ضرور است كه درجه ادغام اعضا آن نسبت بهم بسيار باال و قابليت ادغام گروه        
هاي قدرت در او بسيار زياد و بندهاي اتصال عمودي آن از باالترين مرتبه در سلسله مراتب اجتماعي تا پـايين تـرين مرتبـه آن بهـم        

 معيني را در بر بگيرد آنسان كه مجموع فعاليتهاي          ياسي و اقتصادي و فرهنگي  سرزمين      وندد و پيوندهاي افقيش قلمرو اجتماعي و س       پي
 .جامعه در درون اين تار انجام بگيرند و نيروهاي محركه جامعه در مجاري آن جريان بيابند و بكار گرفته شوند

كانون تراكم قوا در مقياس جهان را داشته باشد، هسته اجتماعي تشكيل دهنده قدرت سياسي             اگر اين قلمرو قابليت تبديل شدن به        
ازدواج و روابط ديگري كـه ميـان زن و مـرد     . كانوني بايد بتواند تماس قلمرو حكومت را در پوشش روابط شخصي قدرت فرو گيرد             

نمايندگان قدرت در تمـامي  . شد و در استمرار خويش است و ر   بطربرقرار مي شود پاسخگوي اين نياز بنيادي قدرت در تكون و در             
صاحبان مقامات عالي نظامي و اداري و حتي مذهبي و خانواده هاي            . هم پيوند باشند  قلمرو حكومت بايد اگر نه هم گوهر دست كم          

 .هاي مختلف قلمرو حكومت بايد از خاندان شاهي و از طايفه وي يا هم پيوند باشند حاكم قسمت
نجا كه فرزند دو خاندان مي تواند قلمرو هر دو خاندان را زير حكومت خويش يكي سـازد و از آنجـا كـه در روابـط شخصـي                          از آ 

قدرت، زن در خانه شوهر نقش دوگانه همسر و نماينده خاندان پدر را دارد و از آنجا كه تعادل قواميان قدرت هاي حاكم بـر بخـش    
 و بـاالخره از آنجـا كـه يـك      - كه مستلزم استمرار قدرت كانوني اسـت         - و ثبات رژيم     هاي مختلف كشور و ميان كشور و خارج آن        

كانون بر كنار از رقابتها و فوق رقابتها بعنوان محمل بروز و ظهور وحدت قدرتهاي فرعي براي ايجاد دو رشـد قـدرت ضـرور اسـت،                           
از .  كانوني وظيفه ازدواج هاي درون گروهي اسـت ازدواج در خاندان  كانوني خاصه هاي چندي مي بخشد ايجاد و استمرار قدرت    

 .اينروست كه به موجب شاهنامه از كيومرث تا يزدگرد سوم، تمامي شاهان فرزندان ازدواج هاي درون گروهي هستند
بهشـت  جهان، نخست، جهاني، بدون تضاد و ستيز، .     فردوسي در قسمت اول شاهنامه، خاندان هاي حاكم بر ايران را معرفي مي كند 

با طبيعت از سويي و ديوان از سوي ديگر و حضور دايمي دشمن خارجي در مرزها، ) انسان(اما بر اثر برخورد . جواني و كاميابي است
قدرت ها در دولت متمركز و تكاثر مي شود و بدين امور رهبري سياسي از طبيعت خود بيگانـه مـي شـود سـيامك فرزنـد كيـومرث                    

 .جنگ با ديوان كشته مي شود و فرزندش هوشنگ جاي او را مي گيردنخستين شاه ايران زمين در 
 كه نـزد پدر جــاي دستور داشت   سيامك خجسته يكي پور داشت 
 تو گفتي همه هوش و فرهنگ بود   گرانمايــه را نام  هوشنگ  بود
 جز او بــر كـسي چشم نگمــاشتي   نيــايش بجاي پــسر  داشتــي

مورث از پي هم شاهي مي كنند و همه عمر را در نبرد با ديوان مي گذرانند و بر اثر ايـن جنـگ طـوالني،                  هوشنگ و فرزندش طه   
قشون يك بنياد دايمي مي گردد و در اواخر عصر جمشيد قدرتها را قبضه مي كند و اين آغاز دوگانگي قدرت سياسي و ملت و بنا بـر                     

 .اين قدرت سياسي و رهبري مذهبي است
 گــرانمايه طهمورث ديــو بنــد   را يـكي هوشمندپسر بد مر او 

 بشاهي كمر بــر ميــان بـر ببست    برنشست بيــامد به تخت پـدر
قـرار  .    پس از طهمورث جمشيد به شاهي مي رسد و اوست كه قشون را بعنوان يك طبقه از جامعه جدا و بر آن حاكم مـي گردانـد                     

جمشيد امام كه در ايام او نه گرمـا و نـه سـرما و نـه                 . سي جامعه را از خودبيگانه مي سازد      گرفتن در رأس يك قشون، او و رهبري سيا        
گرسنگي و نه بيماري و نه پيري وجود دارد، به جمشيد خودكامه و رئيس دولت خودكامه بدل مي گـردد و بـا قـواي قدرتمـداري،                 

 .خودكامگي، مي گزيند و باتكاي زور قشون، دعوي خدا مي كند
 نـديد ن راـبگــيتي جــز از خويشت  بــه تخت مــهي بنـگريـديكــايـك 
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  نــاسپاس ز يـزدان بـه پيچيد و شد  منـي كــرد آن شــاه يـزدان شنـاس
  بــراند چـه مايـه سخن پيش ايشان  گــرانمايگانــرا ز لــشگر بخـوانـــد
  جهـانكــه جـز خويشتن را ندانـم  چــنين گــفت بــا سالخورده مهـان
  نـديد چو مـن نـامور تخت شـاهي  هــنر در جهان از مـن آمـد پـديـد
 چنـان گشت گيتي كـه من خواستم  جهــان را  بخــوبي مـن آراستـــم
 همـه پوشش و كـامتان از من  است  خـور و خــواب و نـان از من اسـت
 شاستكه گويد كه جز من كسي پاد بــزرگي و ديهيم و شــاهي مراسـت
 نكاست كـه بيماري و مرگ كس را  بدار و درمان جهان گــشت راســت
 بسي وگــر بــر زمين شــاه بــاشد   جز از من كه برداشت مرگ از كـسي
 من استـبمن نگــرود هر كـه اهري  شمار از من هوش و جان در تن است

  آفـرينهانــمــرا خـواند بــايد ج  اين گراويدن كه دانيد كه من كردم 
با دعوي خدائي، امامت يا رهبري فطري جامعه بدولت يا قدرت متراكم و فزوني جوي اقليتي بر جامعه، از خود بيگانه مي شود و بـر                          

 .ايران فقر و بيماري و مرگ و از اينها بدتر قدرت خارجي حكمروا مي گردد
 :سر پر از گفتگوي مي شود   چون جمشيد اين سخن مي گويد، فر يزدان از وي مي گسلد و جهان سرا

 نامجوي نمانــد بــه پيشش يكــي   هر آنكس ز درگـاه بــرگشت روي
 سپــاه پــراكنده گشتنــد يكــسر   سـر و بيست سـال از در بــارگــاه
 همي كــاست آن فــر گيتي فروز   بجمشيــد بـر تيره گون گشت روز

جامعه در جو ترس و زير تأثير قوه گريز از قدرت كانوني، قـرار مـي گيـرد و زمينـه          بدينسان قدرت مركزي به ضعف مي گرايد و      
 .براي حضور و سلطه يافتن قدرت خارجي فراهم مي شود

 پديد آمد از هر سوي جنگ و جوش  از آن پس پرآمد از ايران خــروش
 ستند پيــونــد  بــا  جمشــــيدگـس  ــه گشت رخــشنده روز ســفيدسي

 يكــي نــامداري ز هــر پهلــــوي   آمد از هــر ســوي خسـرويپــديد
 دل از مــهر جمشـــيد پــــرداخته  سپــه كــرده و جنگ را ســـاخته
 ســوي تــازيان بـــرگـــرفتند راه   يـــكايك از ايـــران بر آمد سپاه
 ينهـــادند يــكسر بــه ضحاك  رو   ســواران ايـــران همه شاه جوي
 و را شــاه ايـــران زمين  خـواندند   بشـــاهي بــر او آفـرين خواندند

رشـد قـدرت و   . كنـد     بدينسان ضحاك بر ايران دست مي يابد و به مدت هزار سال از پيدايش يكي قدرت ايراني جلـوگيري مـي                    
 ...خودكامگي او را نيز به ستم كاري مي كشاند 

رت نظامي و مشروعت دادن به خود بعنوان شوي دختـران جمشـيد و بنـابراين ادامـه دهنـده           تا ظهور فريدون، ضحاك باتكاي قد     
 :سلطنت خاندان كياني به خودكامگي و ستمكاري سلطنت مي كند

 بــرو ساليــان انجمن شـــد هـراز  چـو ضحــاك بر تخت شد شهـريار
 انـگپـــراكنده شـــد كــام ديوان  نهان گــشت آئيــن فــرزانگـــان
 نهــان راســتي آشكــارا گــــزند   هـنر خوار شــد جـادوئي ارجمند
 ز نيـــكي نبودي سخن جز به راز   بشد بر بدي دست ديـــوان دراز
 بــرون آوريـدنــد لرزان چو بيد   دو پـــاكيزه از خـــانه جمشـيد
 دندســر بــانوان را چو افــسر بـ   كــه جمشيد را هر دو دختر بدند
 بـــه آن اژدهـا فش سپردند شان   بـــه ايـــوان ضحاك بردندشان

.      رشد قدرت خودكامه هرگونه منزلت يعني حقوق و تكاليف متكي به ضمانت هاي اجرائي حقوقي و اجتماعي را از ميان مي بـرد                      
راك مارهاي خودكامگي روئيده بر دو شـانه     هر روز مغزهاي جوانان خو    . دگر نه مال و نه جان مردم از كمتر ايمني برخوردار نيست           

در ايـن ميـان فريـدون از        . ترس كه تباهي شخصيت است، در انتهاي فراگرد خويش به عصيان بدل مي گـردد              ... ضحاك مي شوند    
ديد بر تخمه كيان از مادر زاده از پستان گاو تقدير فرستاده شير نوشيده و جوان و نامجو شده و مي تواند محوري گردد كه قدرت ج   
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از ايـن رو  . يعني از خاندان كياننـد   » گوهر«وي ثمره ازدواج درون گروهي است و پدر و مادرش هر دو از يك               . حولش شكل گيرد  
فريدون خود از رسالت خويش بدل آگاهي مـي  . فره ايزدي را نه برادران او كه وي مي يابد و توطئه برادران عليهش عقيم مي ماند            

 . او را از نژادش آگاه سازديابد و از مادر مي خواهد
 از البــرز كوه اندر آمد بدشت   چو بگذشت بر فريدون دو هشت
 كه بگشاي بر من نهان از نهـفت   بر مــادر آمــد پژوهـيده گفت
 كيم من به تخم از كه امين گهر   بگو مــر مــرا تا كــه بودم پدر
  بزن ــانييــكي دانــشي داست   چگويــم كيـم بــر ســر انجمن
 بــگويم ترا هر كه گفتي بگوي   فرانك بدو گفت كه اي نامجوي
 آبتين يــكي مـــرد بــدنام او    تو بشنــاس كـز مرز ايران زمين
 خردمند و گرد و بي آزار بـود   ز تخــم كيــان بود و بيدار بود
  ياد پدر بر پدر بر هـمي داشت   ز طهمورث گــرد بودش نــژاد

ز اين زمان به بعد رشته بريده گره مي خورد، فردوسي دو دختر جمشيد را كه به مدت هزارسال هم خوابه ضحاك مـي بودنـد،                          ا
جوان و زيبا نگاه مي دارد تا از فريدون باردار شوند و جهان ميان سه فرزندي كه اين دو خواهر مي زايند تقسيم شود و با اين تقسيم                            

 .م بر جهان حكمروا گرددجنگ بي فرجام و تضاد بر دوا
 سه فرزندش آمد گرامي پديد   ز سالش چو يك پنجه اندر رسيد
 ســه فرخ نــژاد از در تاج زر   به تخت جهان دار هر ســـه پسر

 به هــر چيــز مانـنده شهريار   و سرو و برخ چون بهـــاربباال چ
 واز يكي كهتر از خوب رخ ارن   از اين ســه دو پاكيزه از شهريار

   با آنكه فريدون دختران پادشاه يمن را براي سه پسر خود به زني مي گيرد اما الزمه استمرار قدرت كانوني و بقا كانون بمثابه كانون         
از اين رو وقتي ايرج كه شاهي ايـران         . تراكم قوا در مقياس ملي و جهاني، ايجاب مي كند كه شاه از ازدواج هم گوهران توليد يابد                 

ه بدست سلم و تور كه رم و توران به آنها رسيده اند، كشته مي شود، فريدون سخت غمنـاك و بيمنـاك مـي گـردد و بـه                              بدو رسيد 
 شبستان ايرج مي رود تا بنگرد فرزندي از ايرج زاده شده و گر نه، آيا همسري از همسرانش از او باردار است يا خير؟

 كـــرد شـاهشبستان ايرج نگه    بر آمــد برين نير يكچنـد گاه
 كجـــا نام او بـود ماه آفريد   يكي خوب چهره پرستنده ديد
 قضا را كنيزك از او بارداشت   كه ايرج بدو مهر بسيار داشـت

دهند و از ازدواج اين دو  فرزند او دختر بدنيا مي آيد و فريدون او را به برادرزاده خود پشنگ مي.     اما كنيزك ازنژاد كياني نيست
 . منوچهر بدنيا مي آيد و بشاهي مي رسدهمگروه،

 آفـــريد يكــي دخـــتر آمد ز مـــاه   چون هنگام زادن برآمــد پديـــد
 چو پروين شدش روي و چون قير موي  چون بر جست و آمدش هنگام شوي
 دژنــگ بــدو داد و چنــدي در آمد   نيــانامزد كـــرد شـويش پـــشنگ

 بـود نـــژاد از گـــرانمــايه گوهرش   ادرش بودپشنــگ آنـــكه پــور بر
 كـــاله ســـزاوار شـــاهي و تـخت و   گــوي بـــود از تخم جمشيد شـاه
 نــــــام بنــا چــهر را داد منــوچهر   مي روشــن آورد و پــر مايـه جام

 .شمرند ميناني بودن پدر و مادر را كافي    با وجود اين سلم و تور به شاهي منوچهر اعتراض مي كنند و از خاندان كي
 چو تــور آگــهي يافت آمد چو باد   يكايـــك طاليـــه بيامــد قبــاد
 بـگويش كــه اي بــي پـدر شاه  نو   بــدو گــفت نـــزد منـوچهر شو
 بتــو تاج و تخت و نگين چون سزيد   اگر دخــتر آمــد از ايــرج پديد

 خواه بگــفت آنچه بشنيد از آن رزم    ه بنزديك شاهقبــاد آمــد آنكـــ
. آشـكار مـي شـود   » نـژاد گـوهر  «   و چون وظيفه اين ازدواج تراكم قدرت در كانون و استمرار آنست، در بكار برد قدرت است كه        

نوچهر به تور چنـين  از اين رو م. بديگر سخن در زورآزمايي است كه شاه جديد توانمندي جذب قدرتهاي فرعي را نشان بايدش داد        
 :پاسخ مي دهد
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 نستــواي مــرخ گــريدون فــف   اي من استــكه داند كه ايرج ني
 رـوهــژاد و گــارا نــود آشكــش   رـر بجنگ اندر آريم ســكنون گ

 تقسـيم   ن هـم در آغـاز     بدينسا.      منوچهر انتقام ايرج را مي گيرد و سر هر دو پسران فريدون، سلم و تور را براي فريدون مي فرستد                   
جهان را در تضاد و جنـگ       ) خاندان حاكم . (جهان بر سه قدرت رقيب، حاكمان بر اين سه قدرت در عين آنكه از يك خاندان هستند                

سه فرزند فريدون، سـه بـرادر       . فرو مي برند و بر دوام حكمرواني خود كامه خود را بر جهان بر پايه اين تضاد ديرپا استوار مي سازند                    
اما موجوديت خود را هـم از رقابتهـا و تضـادهاي    . دارند» گوهر«ونهاي قدرت در عرض هم بوجود مي آيند يك ماهيت و يك           كان(
تضـاد آشـتي    «قربانيان نخستين تمركز و و تكاثر قدرت در اين سه كانون مي شوند و با ريختن خونشـان                   ). دارند» داخلي و خارجي  «

 از اين پس ازدواج درون گروهي وظيفه ادغام قدرتهاي سه گانه را در يكديگر نيز برعهده             .»ناپذيري پديد مي آيد و دوام مي جويد       
 ...چنانكه بيايد . مي گيرد

 
 :ادغام قلمروها

نوذر فرزند منوچهر برادر را مي كشد و خود نيز بدست افراسـياب  .    روزگار شاهي فريدون و پس از آن دوران منوچهر بسر مي رسد       
ي قدرت خارجي و با توجه بـه ادعـاي سـلطنت افراسـياب بـر ايـران و تـوران و              ديگري پيش مي آيد پيشارو     گسست   كشته مي شود  

گذاشتن تاج كياني بر سر بدين عنوان كه از خاندان كيان است، سران كشور به سراغ سام كه از شاخه هاي خاندان كياني است مـي         
بناگزير . نيست، نمي پذيرد» نژاد شاهان«و به عذر اينكه از شاخه اصلي يعني اما ا. روند و از او مي خواهند كه تاج شاهي بر سر گذارد      

 .بدنبال كسي از نژاد كيان مي روند
 :شبي زال مي گويد

 ن روانــدار و روشــبود بخت بي   همي گفت  هر چند كز پهلوان
 ادــنها بيـذشتـه سخـكــه دارد گ   بيــايد يكي شــاه خسرونــژاد

 ت بلندــاي تخــيكــي شــاه زيب   بجــستند چندز تـخم فريدون 
 كــه زور كيان داشت و فرهنگ گو   نديـدند جز پـور طهمـاسب زو
 كــه تــاج فريدون بتو گــشت نـو   يكي مـژده بــردند نزديك  زو

 .سلطنت زو با مرگ او بپايان مي رسد و شاهي به فرزندش گرشاسب مي رسد
 پــدر كرده بوديش گــرشاسب نام   كامپسر بود زور را يكي خويش 

 :گرشاسب نيز مي ميرد
 ز گيتي همــان بخت هويدا نگشت   بدان سال گرشاسب زو برگذشت

اين گسست ها و گسست هاي بعدي، خود بـه          . از خاندان شاهي كسي را بايد جست و به شاهي نشاند          .     از نو گسست بوجود مي آيد     

 حمل زن آن همه قابليتنمايانند و مي نمايانند كه چرا  گروهي را در استمرار قدرت كانوني ميخود جا و اهميت ازدواجهاي درون 
 ... مهم است كه چرا وظيفه مادري در آوردن فرزند پسر خالصه مي شود 

 :   باري، بزرگان كشور باز به پرس و جو مي پردازند
 نئي بـر كمر بـر مياـبــه تخت ك   شهي بايد اكنون ز تخم كيان
 رز كيانـيكي شــاه بــا فــر و گ   نشــان داد موبد مرا در زمان
 ا رسم دادـكـــه فر و بر زست و ب   ز تخـم فريدون يــل كيقباد

 :كيقباد شاه مي شود و به نوبه خود جاي خويش بفرزند مي سپارد
 مر او را جهــان بنده شد سـر بسر   چو بگـرفت كاووس گاه پدر

فرجام اين تضاد به سلطنت كيخسرو بـر  . س به بعد، فردوسي سير تضاد ايران و توران و فرجام آن را داستان مي كند     از دوران كاوو  
براي اينكار، بايد مقدمات امر با ازدواج ميان افراد دو شاخه اصلي خاندان كياني يعني افراسيابان و كاووسيان  . ايران و توران مي شود    

قـدرت، دختـر    » تقديرسـاز «كه دست   اين است   . ن ازدواج ها، قابليت حكومت بر هر دو قلمرو را بيابند          انجام بگيرد تا كه فرزندان اي     
 :گرسيوز را به شكارگاه كاووس مي برد و ميان او و كاووس ديدار و گفت و پديد مي آورد

 بدو يك به يك سرو من كرد ياد   به پرسيد از او پهلــوان  نـــژاد
 روزمـبشـــاه آفريدون كـــشد پ   بدو گفت من خويش گرسيوزم
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 :و كيكاووس مي پرسد

 كـه چهرت بمانند چهر پري است   بدو گفت خسرو نژاد تو چيست؟
 

 :ادغام قلمروها
 مـبــسوي پـــدر ز آفــريــدوني   بگفتــا كــه از مــام خاتونيم
 بــدان مرز در گــاه او پرورست   نيـــابم سپهدار گر سيوزيست

 :مي گويدكاووس بدو 
 هـمي خواستي داد هـر سه به باد   كيــن مـوي و روي نـــژاد
 اهرويـان كــنم بــايدتــســـر م   بمشكـوي زرين كنم شايدت

و از آنجا كه زاده پيوند دو خاندان حاكم بر دو قلمرو سياسي است، استقرار حكومتش بر هر .     سياوش از اين زناشويي زاده مي شود
ن مي گردد و مشروعيت جمع آمدن در قلمرو سياسي زير نگين يك سلطنت از ازدواج فرزندان دو خاندان نتيجه مـي                      دو قلمرو ممك  

 ق مي يابد،قاين امر كه بعدها در عصر كيخسرو با انهدام سلطنت افراسياب تح. شود
 :از پيش در خواب آشفته اي، بر افراسياب جلوه گر مي شود

 بغلــتيد بـــر جامعه افـــراسياب   بخواب و به آرامش آمــد شــتاب
 چنان چون كسي بازگويد به تب   چو يك پاس بگذشت از تيره شب
 بلرزيد از آن جاي آرام و خواب   خــروشي بـــرآمــد از افراسياب

او را بر خاك غم خفته مـي  گرسيوز برادر افراسياب را مي يابند و او به بالين افراسياب مي شتابد و       . به تكاپو مي افتند   » پرستندگان   «
 :اما سرانجام بر اثر اصرار گرسيوز مي گويد. افراسياب از بيان خواب خود امتناع مي ورزد. يابد

 اب ـر عقــزمين پر زگـرد آسمان پ   بيابان پر از مار ديدم به خــواب
 هرـبــدان تا جهان بود نـنمود چ   زمين خشك سخي كه گفتي سپهر

 داورانــكن بگــردش سپــاهي ز     بــر كـرانســراپرده مــن زده
 ردـرنگون ســاز كـدرفش مــرا س   يـكي بــاد برخـــاستي پر زگرد
 ونـردي نگــرده و خيمه كـراپـس   برفتي به هر سو يكي جوي خون

 وارــخ  ريده سران و تن افكندهـب   ن لشكر من فزوني از شمارــو زي
 مانــچه نيزه بدست و چه تير و ك   مانران چو باد دــاهي از ايــسپ
 ارــري بر كنـ سواري سروز آن ه   ارـــرآورده بــزها ســه نيــهم
 زارــصده يه پوش و نيزه وران ـس   اختندي سوارــن تــخت مـبر ت
 سته دستـب را ـم ديـمي تاختنـه   نشست اي ــدم ز جـگيختنــبران
 سيــك ودي ـ نب شمــه پيـوستز پي   ردمي نيك ز هر سو بسيـگه كـن
 هلوانــپ  ر ــاد ســامور بـي نـيك   اووس بردي دوانـرا پيش كــم

 اهـــ ش اووسـك ك ـنشسته به نزدي    ماه يكي تخت بودش چو تابنده
 را بسته در پيش خويشــچو ديدي م   پيش ال ــدو هفته نبودي ورا س
 غـردي به تيـه كـ دو نيميانم بهــم   غــرنده ميــدميدي به كردار غ

 ردــدار كـــاله و درد بيـــرا نــم   روشيد مي من فراوان ز دردــخ
موبد چون خـواب شـاه را مـي    .    افراسياب موبدان را فرا مي خواند و پس از تأكيد در آشكار نكردن خواب تعبير آن را مي خواهد     

 :ويدشنود از او زنهار مي خواهد و حقيقت را اينسان باز مي گ
 هانــن  ر ــرو بــارا بــم آشكـكن   اه جهانـفت خواب شـن گــچني

 رانـــران دالور ســرانند از ايـب   چنان دان كه اكنون سپاهي گران
 رهنمون سي ــانديده با او بــجه   درونــكي شاهزاده به پيش انــي

 اهـردد بما بر تبــن بوم گــكه اي   سي كرد شاهــبر آن طالعش بر ك
 برنگ يتي چو ديبا ـود روي گـش   ند شاه جنگــر با سياوش كــاگ
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 اـادشـردد از جنگ او پــغمي گ   اـــسي پارســركان نماند كــز ت
 گاهــتخت ر ــاند ســنم وران ــبت   اهــو اگر او شود كشته بر دست ش

 ينـنگ و به كـز بهر سياوش به ج   ردد زمينــر آشوب گـراسر پــس
 تيـشور از كاسـشود ك كه ويران    اد آيدت راستي ـاه يـــان گدــب

 ذرــرخ گردان نيابد گـاز اين چ   ر مرغ گردد به پرـــاندار گــجه
سياوش جوان خوش بر و باال به پـيش         . مادرش در مي گذرد   .     سياوش در دست رستم پرورش و آموزش مي يابد و بزرگ مي شود            

داستان اين عشق را در جـاي خـود خـواهيم           . مسر كاووس او را نزد كاووس مي بيند و بدو دل مي بازد            سودابه ه . پدر باز مي گردد   
سودابه به سياوش بهتان نظربازي . آورد در اينجا گفتني اينكه در روابط شخصي قدرت، بهتان و پرونده سازي، نقشي تعيين كننده دارد

ولي بي آنكه گزندي يابد از ميـان        . ذرد تا مگر بيگناهي خود را به اثبات رساند        و كامخواهي مي زند و او به ناچار از ميان آتش مي گ            
اما ايجابات تراكم قدرت، اين ايجابات تقديرساز، سياوش بي گناه را بجاي اينكه شاد و روسپيد روانـه كـاخ پـدر                  . كند آتش عبور مي  

و بـا انهـدام قـدرت    . شـود   حل تضاد دو قدرت نزديك ميزمان. سازد، دل آزرده و رنجيده خاطر روانه دربار افراسياب مي گرداند    
ايران در . قدرت حاكم بر ايران، اين تضاد كه دير پاييده است بايد مدتي دراز حل گرددحاكم بر توران و ادغام آن قلمرو در قلمرو 

 ...د غرب با قدرت جديدي روبرو خواهد شد ناچار بايد از فرصت كوتاهي كه دارد سود جويد و سود مي جوي
پيران وزير افراسياب دختر خود را به زني به او مي دهد و از اين زن فرزندي به .      افراسياب با گشاده رويي سياوش را پناه مي دهد

اما فراهم آوردن اسباب تأمين جاني براي سياوش پيران را بر آن مي دارد كه سياوش را به گـرفتن فـرنگيس         . نام فرود زاده مي شود    
 . سياب برانگيزد و خود نزد افراسياب پادرمياني مي كند و با موافقت وي فرنگيس زن سياوش مي گردددختر افرا

 ارــهريــت اي شـاوخش را گفــسي   رهيزگارــران پـــي روز پيـيك
 اهــنين روي مــيتي چــه گـنبيني ب   اهــوبان شـــفرنگيس مهتر ز خ

 رش افسر استــر ســه بــ سيز مشگ   اال ز سرو سهي برتر استــه بــب
 يشــه پــار دار بــر ستــرد را بــخ   دازه بيشـا و دانش ز انــهنره

 كه چون او به كشمير و كابل كجاست   از افراسياب ار بخواهي رواست
 وـــد تــرو از ونــان شود فــدرخش   اه بر مايه پيوند توــد شــچو ش

 با افراسياب از ازدواج فرنگيس و سياوش سخن مي گويد، افراسياب انديشناك مي شود و خطر      پيران پس از كسب موافقت سياوش
 .شود اين ازدواج درون گروهي را در ادغام دو قلمرو زير نگين قدرت نبيره يادآور مي

 رده پر آبــچنين گفت با ديده ك   يابـپر انديشه شد جان افراس
 در هر كسيـيش پـه پـــ بوديـنم   سيــره شگفتي بــا نبيــمرا ب
 وم و گاه مراــشور و بــان كــهم   ر تخت و گنج و سپاه مراــس
 يتي پناهــه گـــابم بــز دستش ني   راسر تباهـيره ســود از نبــش
 رآيد همي بر سرمـــارش بـــز ك   ه سر بسر كشورمـيرد همــبگ

 :اسياب مي گويدپيران نظر سياسي خود را از اين ازدواج اينسان به افر
 جـار سياوش بسيــير و كـــخرد گ   چـتار شعر مگر وايـــبگفت س

 مرـس ه خورشيد ــد برآرد بـــبياي   ي نامورــاز اين دو نژاده يك
 ارزارـايد از كـر آســشور بــدو ك   ارـبر ايران و توران بود شهري

 ژادــ ن يابـــر زين نيــرزنده تــف   يقبادــز تخم فريدون و از ك
افراسياب به سياوش شاهي مي دهد از مرز تـوران تـا دريـاي چـين                .     افراسياب رضا مي دهد و فرنگيس با سياوش عروسي مي كند          

تا ببيند سياوش چه كـرده      . افراسياب گرسيوز زا به سياوشگرد مي فرستد      . و آنگاه سياوش گرد را    . سياوش نخست گنگ دژ را مي سازد      
بدو مي گويد كه او نهـاني بـا كـاووس           .  گرسيوز باز مي گردد و از سياوش در پيش افراسياب بدگويي مي كند             .است و باز مي گردد    

سياوش سرانجام شوم خود و زاده شدن       . تا آنجا كه افراسياب به جنگ سياوش مي آيد        . ارتباط دارد و پيك هايشان در رفت و آمدند        
 .كيخسرو را به خواب مي بيند و به فرنگيس مي گويد

 غــم روز تلـخ انــدر آيـد همي   مرا زندگاني ســرآيد همـي
  رســـتني از ايـن نــامور بچــه   ترا پنـج مــاهست از آبستـني
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 جهــان را يــكي شهريــار آورد   درخت گـزين تــو بار آورد
 بــه غم خوردن او را دالرام كن   سرافراز كيخسروش نــام كن

 .گرسيوز خود قدم پيش مي گذارد تا سياوش را سر برد. نبار سياوش را قرباني مي سازدپرونده سازي و بهتان اي
 چيـد روبــگــروي ستمگــر بپي   رويـدر گــنگه كــرد گرسيوز ان

 د ناپديدــجوانمـردي و شــرم ش   يدـاوش رســامد چو پيش سيــبي
 بخواري كشيدش بروي اين شگفت   بزد دست و آن موي شه را گرفت

 :و سياوش مي گويد
 روزگار ر از جاي و از ـه اي برتــك   ارـــردگــا كــاليد بــسياوش بن

 جمنــر انــابنده بــچو خورشيد ت   اخ پيدا كن از تخم من ــي شـيك
 ين منــشور آئــازه در كـند تــك  كه خواهد از اين دشمنان كين من

 :اني بازيهاي قدرت در شبكه روابط شخصي مي گرددسياوش قرب. و گرسيوز او را به دژخيم مي سپارد
 گــروي زره بستــه از بـــهر خون   گــرسيــوز آن خـنجر آبــگون
 چو آمــد بـــدان جـــايگاه نشان   پيــاده همي بــرد مويـش كنان
 نـه شـرم آمدش زان سپهبد نه باك   بيفكــند پيــل ژيان را به خاك

 بپيچيــد چون گــوسفندانش روي   ـروييــكي طشت بنهاد زرين گ
 همي رفت در طشت خون از بـرش   جــدا كرد از سرو سيمين سرش

 :و از اين خون، گياه تضاد آشتي ناپذير ميان دو قدرت ايران و توران پديد مي آيد و به انهدام قدرت سياسي توران مي انجامد
 سرنگون بدانجا كه آن طشت شد    گياهي برآمد همانگونه ز خون

 ه خواني همي خون سياوشانــك   ا را دهم من كنونت نشانــگي
 .پيران وقتي سر مي رسد كه روزبانان فرنگيس را به مسلخ مي برند. افراسياب فرمان مرگ فرنگيس دختر خود را نيز صادر مي كند

 گــرفته ورا روزبــانــان كشان  فــرنگيس را ديــد چــون  بـيهشان 
 ز درگــاه بــرخاسته رستخــيز  ـر يك يــكي تيغ  تيزبچنگـــال هـ

 زن و مرد و كـودك بدرگاه  بر  بگــفته هـــر كـس همــي بـا دگر
 فــرنگيس را گرز تند بر دو  نيم  كه اين سخت كاريست با ترس و بيم

و را وا مي دارد كه از سر خون فـرنگيس در  و نزد افراسياب مي رود و ا. پيران از زوربانان مي خواهد كه دست بدارند تا او خبر شود     
 .گذرد بشرط آنكه كودك وي را بمحض زاده شدن نابود كند

 فــرستد ورا ســوي ايـوان  مـن  اگــر شــاه روشن كــند جان  من
 همانا كه اين درد و رنج اندكست  ورايـدون كــه انديشه ازكودكست
 ــو آرم  بـدو  ســازيدبـه پيش ت  همــان تــا جدا گــردد از كالـبد

 :افراسياب در پاسخ مي گويد
 مــرا كــردي از خون او بي نياز  بدو گفت از اينسان كه گويي بسـاز

. كيخسرو زاده پيوند دو خاندان و كسي كه بايد انتقام خون پـدر را بگيـرد، زاده مـي شـود                    . پيران فرنگيس را به ايوان خود مي برد       
 .پيران خواب مي بينند

 بخواب انــدرون مرغ  و  دام  و  دده  يرگون ماه پنهان شــدهشبي ق
 بــرافروخــتي ز آفتـاب كــه شمعي   چنــان ديـد ساالر پير بخواب
 شستــن د ــايــفتي نشــه آواز گــب  سياوش بدان شمع تيغي بدست

 :ودك را زاده بر كنار مادر مي يابدو او وقتي نزد فرنگيس مي رسد ك. و همسر خود گلشهر را به سراغ فرنگيس مي فرستد
 اهــاه شــر مــدا گشته بود از زيــج  اهـلشهر نزديك مـبشد زود گ

 ر از آواز گشتـــاخ ازو پـــمه كـه  بديد و به شادي سبكبار گشت
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. جستجوي او مي آيداز اين پس كار پيران حفظ كيخسرو از تيغ جالدان افراسياب است تا كيخسرو بزرگ مي شود و از ايران گيو به 
به هنگام گذر از جيحون گيو به كيخسرو مي گويد كه چون         . و پس از كاوش زياد مادر و فرزند را مي يابد و با خود به ايران مي برد                 

 :فره ايزدي دارد از آب گذر كند و در قيد او و مادرش نباشد چرا كه وظيفه زن بعنوان مادر زادن اوست و همين
 وييـــيران تــش يران و ـــناه دلـپ  ايران توييار شاه ه انديشي ـچ

 اهـزيباي گ ا فرو برزي و ـــه بـــك  و راهــود با تـببد آب را كي ب
  سرت ردــه گيــايد كــراني نبــگ   مادرت ر من شوم غرقه ياــاگ
 اهنشهانــد تخت شــكار بــه بيــك  و بودي مراد جهانـادر تــز م

هـر كـدام بـراي ايـن گزيـدة      . ي رسد و گودرز طوس به پيش كاووس مي روند و از او پادشاهي مـي خواهنـد            كيخسرو به نزد نيا م    
 :خويش، طوس فريبرز را شاه مي خواهد و گودرز پدر گيو، كيخسرو را طوس مي گويد

 مهان م و گنج و ــزرگي و ديهيـــب  انــجه د ــبه فرزند بايد كه مان
 گاهـد بــر نشينــد بـر نهـــرا بــچ  الهــك رزند باشد نبيره ــو فــچ
  ژيان رــشي ه دارد چو ــان بستــمي  انـيـرز كـرو بــف ا ــريبرز بــف

 .و گودرز در پاسخ به گوهر او فره ايزدي كه كيخسرو راست استدالل مي كند
 ودــش نبــو راد و آزاد و رامــچن ودـياوش نبــبه گيتي كسي چون س
 بپوست هم اويست گويي به چهر و  وي فرزند اوستكنون اين جهان چ

 ي نپيچيد ز دادــم شاهــهم از تخ نژاد  ادر ــور دارد ز مـــر از تــگ
 ام گفتار از بهر چيستـــان خــچن رد نيستـو مــبه ايران و توران چن

 درست اني و راي ـــر كيـــه فــب به جيحون گذر كرد و كشتي نجست
 زودــ ف ذشت و بياورد به گيتيــگ ز اروندرودـكاه آفريدون ـــچو ش
 ديـت و چشم بـدد دل و دســببن  زديـــــاي ره ــ ف ردي و ازــز م

كـاووس او را بـه      . گـردد  سرانجام قرار مي شود هر كس دژ بهمن را بكشايد شاهي او را باشد و كيخسرو و تنها او بدينكار كامياب مي                     
الت كيخسرو پايان دادن به خصومت ايران و توران از راه نابود كردن خاندان شاهي توران است و   و از آنجا كه رس    . شاهي مي نشاند  

تقديرسـاز در جنـگ بـا سـپاه طـوس و      از آن پس بايد شاهي را به كسي ديگر واگذار و در گذرد، فرود برادر وي نيز به حكم قدرت          
 .بدست بيژن نابود مي شود

 ژ در شــد و در ببستــند زودبـد  شد آن نــامور مرد جنگي  فرود
 بــزخمي پــي بـــاره او بــريد  به نزديك در بيـــژن اندر رسيد
 تبه گــشته از جنگ و كـنداوران  پياده خود و چند از آن چاكران

 :فرود در واپسين دم روي به مادر مي كند و بيژن را كشنده خويش مي خواند و روانش بر مي آيد
 بــر آمــد روانش به تيمار و درد  زرد كردبگفت اين و رخسارگان 

 .آنگاه فردوسي از فقدان كامل منزلت هاي آدمي در روابط شخصي قدرت اينسان ياد مي كند
 كه بازي بر آيد به هفتاد  دست  ببازيگري ماند اين چخ مست
 زمــاني به خنجر زماني به  تيغ  زماني به باد و زماني به ميـغ

 زماني غم و خواري و بند و چاه   اسزازماني بــدست يكي نــ
رخ . جزيره مادر فرود پس از اينكه گنج ها را به آتش مي سوزد، اسبان را شكم و پي ير مي درد، به نزد فرزند روان باخته باز مي آيد                           

 :بر رخ او مي نهد و
 بــر او يــكي آبگون دشته بود  بيــامد بــه بالين فرخ فرود

 شكم بر دريد از برش جان بداد  رنهاددو رخ را به روي پسر ب
بدينسان از تخمه سياوش تنها كيخسرو بجاي مي ماند تا انتقام خون او بستاند و پس از جنگهاي طوالني، توان فرسا بـدين كاركاميـاب                 

 .افراسياب دستگير مي شود. مي شود
 ويــر جستجـرستنده پــروان پ  تگويــر از گفـتر پــان دو مهــزب

 نيدــاله زاد و آوا شــنان نـــچ ديدـرستنده او را بــان پزدــچو ي
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 چو ديدش مرا و راز دور اندكي كي ــد يـر آمــره بـزيــزه راه ج
 انــبر بيـيامد چو بــائي بــدوت  انـ مي ند ازـاد آن كياني كمــگش
 د ببندـدر آمــريار انــر شهــس  ندـداد كمــا بــنداخت آن تــبي
 راسيابـاف بشد دانش و هوش از   اي آبـشيدش ز دريــخشكي كـب
 ه خواري ز دريا كشيد و ببستـب  دست او ـرددين پــرفته ورا مــگ

 از گشتــه باد انبـو گفتي كــت  سپردش قه شاهان و خود بازگشت
 عامـل درونـي     و يـك  ) سـياوش (افراسياب در دست كيخسرو، دشمن و ضدي است زاده ازدواج و هـم گرائـي يـك عامـل بيرونـي                      

 .، دستگير مي شود و به دنبال گفت و شنودي دراز با كيخسرو همراه برادرش به كيفر مي رسد)فرنگيس(
 در افكند نازك تنشــاك انـبخ  زد گردنشـــدي بــه شمشير هنــب

 ان نا اميدــبرادرش گشت از جه  زان خون لعل شد روي و ريش سفيد
 روخ زرد و يــكدل پر از كيمياد  اــار نيـــك  ز  د ــ آم وزـرسيــبگ

 :و كيخسرو به دژخيم فرمان مي دهد او را نيز به دو نيم كنند
 كــشيد و بيــامد دلــي پرستيز  بــدژخيم فــرمود از تــيغ  تيـــز
 سپـه را همـه دل پر از بيم كرد   ميـــان سپهبد بــدونيــم  كـــرد
  : مسلم مي شوداسرو رجهان از جنگ مي آسايد و حكومت آن كيخ

 ر مهتريــامداري و هــر نــبه   شوريـــامه بهر كــتند نــنبش
 امورـه بد مهتري نــايي كــبج   امه تا باخترــد نــاور بشــز خ
 يخسرو آمد رهاــه شمشير كــب   د اژدهاــه روي زمين از بــك

 كمرشاد هرگز ــاسود و نگـــني   روزگرـزدان پيــروي يــبه ني
 وم گيتي بدو بنده گشتــهمه ب   اوش بدو زنده گشتـروان سي

الزمه تراكم قدرت در يك كانون آنهم در مقياس جهـاني خودكـامگلي قـدرت و تبـديل كـردن                  . و اكنون نوبت رفتن كيخسروست    
ـ              . قدرت مدار به آلت توقعات رشد خويش است        ر تخـت شـاهي و    كيخسرو ميان دو راه يكي درگذشتن از شاهي و ديگـري مانـدن ب

چهل روز خلوت مي گزيند و سرانجام بزعم غمخواري . كه جمشيد خود را بر سر آن يافت در مي ماندخودكامه شدن همان دوراهي 
و سرزنش سران سپاه، شاهي را به لهراسب كه از نژاد كيان و پدر و مادرش هم گوهرند مي سپارد و در بيابان خود شـدن پـيش مـي                          

 .تني چند از سران سپاه در ميان برفهاي سپيد و پاك بدون لكه اي گم مي شوندتازد و به دنبال او 
 اهـاورد لهراسب را پيش شــبي  الهــا كــا بــژن بفرمود تــه بيـب

 برو آفرين كرد و بگشاد دست  چو ديدش جهاندار بر پاي جست
 ران زمينــادشاهي ايــهمه پ  رينــرد آفــرد و كـلهراسب بسپ
 اهـبود راد و پيروز و از داد ش  و نژاد مي شرم و دين كه دارد ه

 دستـخردمند و بينادل و پاك  تـنگ هسـاندار هوشــر جهــنبي
 :پس از آن با سران بدرود مي گويد و پيش مي تازد

 وـژن و گستهم نيــريبرز و بيـف  نگشتند از و باز چون طوس و گيو
 كي دژمـابان و خششدند از بي  يك شب بهم روز و ــرفتند يكــب
 دـبخوردند و يكباره دم بر زدن  ديدـر يكي چشمه آمد پــره بــب

 .ن مي دهد كه ديگر او را نخواهد ديداآنگاه كيخسرو همراهان خود را به بازگشت فرم
 جاودان اشيد بدرود تا ــه بــك  امور بخردانــفت با نـنين گـچ
 س مرا جز بخوابنبينيد از ين پ  ون چون برآرد سنان آفتابـكن

 رمشگـاب مي باشيد اگر بارد از   شما نيز فردا بر اين ريك خشك
  نيابيد راه رانــوي ايـا ســشم  رف از ابر سياهــكي بـارد يــبب

 .و چون آفتاب سر  بر مي كشد شاه از چشم همگان ناپديد مي شود
 ز چشم مـهان شــاه شد ناپديد  چون از كوه خورشيد سر بر كشيد
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 بريـگ  و  بيــابان نهادند روي  تـند از آن جــايگه شاه  جويبگش
 زره باز گـشتند چون بي هشان  ز خســرو نـديدنـد  جائي  نشـان

 :بناگزير بدان چشمه باز مي آيند و شب را در آنجا درنگ مي كنند و گرفتار برف مي شوند
 دز خوردن سوي خراب رفتنـد زو  و از آن پس بخورند چيزي كه بود
 هوا گــشت بــرسان چـشم هــژبر  هـم آنــكه برآمد يكـي با دو ابــر
 بــشد نيــزه ســركشــان نــاپديد  چو برف از زمين بادبان  بــركشيد
 زمين را ستــه شد كــران تا  كران  بــرآمد يــكي تنــد بــرف گران
 و  گيوچو طوس و چو بيژن فريبرز   بـبودند بيچــاره گـــردان نيـــو
 ندانـم بـــدان جاي  چون  ماندند  يكايـك بــه برف انـدرون  ماندند

اگر رستم و يكي دو تن ديگر بر . بدينسان تضاد كه حاصل تقسيم قدرت به سه كانون است دست اندركاران دشمني ها را تباه مي كند        
 ... جاي ديگر تعيين كرده است جاي مي مانند از آن روست كه قدرت تقديرساز براي آنان سرنوشتي ديگر و در

*** 
اينبار دو قدرت ايران و روم در قدرت سياسي حاكم . با پادشاهي لهراسب داستان سياوش و كيخسرو و بگونه اي ديگر تجديد مي شود

ظر آيـد كـه     اگر از لحاظ نقش ازدواج در فراگرد رشد قدرت جهاني، داستان لهراسب تا اسكندر تكرار به ن                . بر روم، ادغام مي گردند    
 و فراواني وقوع آن نزد همه طبقات از باب تأكيد اهميت آن در شبكه بندي روابط شخصي قدرت قابل توجيه  بلحاظ استمرار اين امر   

 از لحاظ رشد قدرت و نمودن اين واقعيت كه كانون تراكم قدرت قابل انتقال از قلمروئي به قلمروي ديگر اسـت، جـاي                        -مي نمايد   
 .رار نيستخود را دارد و تك

 

ادغام دو قدرت سياسي حاكم بر ايران و روم در قدرت سياسي حاكم بر روم و يگانـه شـدن                    
 :جهان

 
 :لهراسب دو فرزند از نژاد كاووس كي دارد

 سزاوار شاهي و تخت و كاله  دو فرزند بودش بسان دو ماه
 كه زير آوريدي سر نره شير  يكي نام گشتاسب و ديگر زرير

 نبير جهان دار كاووس كي  و دو نيك پيدو شاه سر افراز 
. لهراسب نمي پذيرد و گشتاسب از راه قهر به روم مي رود و در آنجا گمنام روزگار مي گذراند. گشتاسب از پدر پادشاهي مي خواهد

ـ                             ود قيصر روم را رسم بر اين است كه چون دخترانش به سن شوهر كردن مي رسند و جفت جوي مي شوند، بزرگـان را در كـاخ خ
كتايون دختر قيصر جـواني بيگانـه را بخـواب مـي     . انجمن مي كند و دختران از ميان پسران بزرگان شوهر خود را انتخاب مي كنند        

 .بيند
 كه روشن شدي كشور از آفتاب  كتايون چنان ديد يك شب بخواب
 از انبـوه مــردم ثــريــا شدي  يكـي انجمـن مــرد پيــدا شــدي

 :ر مي رود و محبوب كتايون مي شودگشتاسب به قصر قيص
 كتايون و گلــرخ پـرستــندگان  بــرفتنـد بــيدار دل  بنـــدگان
 پــرستار در پــس پرستـــار پيش  همي گشت برگرد ايوان خويش
 كه آن خواب سربركشيد از نهفت  چو از دور گشتاسب را ديد گفت
 اراست فرخ سرشهم آنكــه بيـــ  بــدان مــايه وز نــامدار افسرش

انتخاب كتايون قيصر را سخت ناپسند مي افتاد اما بناگزير با ازدواج كتايون و گشتاسب موافقت مي كند و از ايـن ازدواج دو فرزنـد                          
 :پسر بدنيا مي آيند

 كــه نـــاهيد بــد نام آن دخترا  پس آن نـــامور دخـتر قيصــرا
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 د چو تابنده مــاهدو فرزندش آم  كتايوني خواندي گرانمايه شـاه
 شـــد كــــارزاري نبرده سـوار  يكي نـــام او فرخ اسفنـــديـار
 نشستن چـــون بــر سرگــاه شاه  ببــاالي ســرو و بــديدار مـاه
 وزو بستــري دستــه رنگ و بوي  يكي دسته دادي كتايون بدوي

 :آن انجمن كسي را پسند نمي كندقيصر انجمن مي كند و كتايون به انجمن بر مي آيد و از جوانان 
 يكــي دست گــل گرفته بدست  كتــايون بشــد با پرستـار نشست
 پـسندش نيــامد يكي زان گـروه  همي گشت چندان كه آمد ستوه
 رامان و گريان و دل جفتجويـخ  ز ايــوان شوي پـرده بنهاد روي

 : تا كتايون جفت جويد از آن سوي ميزبان گشتاسب بدو مي گويدقيصر فرمان مي دهد كه همه كهتران و مهتران را جمع آورند
 كه چندين چه باش تو اندر نهفت  خـردمـند مهتر بگشتاسب گـفت
 ببينـي دلـت گــردد از  غم تهي  بــرو تــا مگر تــاج و گاه مهي
 شــد نـــامبردارا لــشگر شــكن  بشـو تــن دگـر گرد شمشير زن

قيصر از ايران باج مي خواهد و از آن پس گشتاسـب در رأس  .  هنرنمايي ها بفرماندهي قواي روم مي رسدگشتاسب در پي يك رشته    
 . ..قشون روم به ايران مي آيد و لهراسب شاهي را بدو مي سپارد و خود به بلخ مي رود

گيرد، زژير برادر گشتاسب  گ در مياز نو ميان ايران و توران جن. گشتاسب به دين زرتشتي در مي آيد و مروج آئين ايراني مي شود            
 :زرتشت اسفنديار را روئين تن مي كند و مأمور برقرار كردن آئين خود در ايران زمين مي نمايد. در اين جنگ كشته مي شود

 .اسفنديار چهار فرزند پيدا مي كند
 مه نيزه دارـهمه رزم جوي و ه  پسر بود او را گزيده چهارشنبه

  بهوش ردــروز گــسوم آذر اف  وشـي مهرنـيكي نام بهمن يك
  آذرا نبدـــگ  او  ادــه بنهــك  وش آذراـچهارم بدش نام س

اسفنديار را گشتاسب از جنگي بجنگي مي فرستد تا سرانجام او را بجنگ             . در جنگ با توران برادر اسفنديار فرشيد ورد كشته مي شود          
ن فرزند او بشاهي مي رسد و او  مي شود اما نه برادر او، كه بهم  اين جنگ كشته   اسفنديار كه مادر رومي دارد در     . رستم روانه مي كند   

 .مظهر ادغام دو قدرت ايران و روم مي گردد و فوزنده پهلوانان ايران
 مادرش. اما قيصر خود از تبار سلم فرزند فريدون است با اين وجود او در جنگ با رستم بايد كشته شود                   . اسفنديار از مادر رومي است    

 .دختر قيصر است
 شتاسب شد پور لهراسبتـكه گ  نژاد من از تخم گشتاسبست

 كه او را بدي آنزمان نام و گاه  كه لهراست بد پور اورند شاه
 آفرين كه كردي پدر بر پشين   هم اورند كژ گوهر كي پشين
 ش پر زدادـاهي دلـخردمند ش  پشين آن كه از گوهر كيقباد
 اي گاهـكه بيخ كيان بود و زيب  هميرو چنين تا فريدون شاه
 ان افسرستـر سر روميـكه او ب  همان مادرم دختر قيصرست
 ا فر و دادـژادي به آئين و بــن  همان قيصر از سلم دارد نژاد
  ببرد كه از خسروان نام گردي  همان سلم پور فريدون گرد

فرامرز كشته مي شوند و اسفنديار در واپسين دقايق زندگي بهمن در جنگ رستم و اسفنديار پسران اسفنديار بير از بهمن بدست زوار و 
 :را به رستم مي سپارد كه پدرش اسفنديار و مادرش از كيانيان تيره ايراني است

 نـدستور م دار ــخردمند و بي  نـن نامور پور مـكنون بهمن اي
 همه هر چه گويم تو را يادگير  زمن تو پدر و اندرش اندر پذير

 : خويش را بزني مي گيرد و وي را وليعهد مي كندبهمن دختر
 كه ساسان همي خواندش اردشير  رـر گيـي شيـود او را يكــپسر ب

 اكراي ـــادانش و پــرمند و بـهن  ترش بود نامش همايــيكي دخ
 ن كه خواني هم پهلوئيـبدان اي  نيكوئي رفتنش از ــر پذيــپدر ب
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 اهـد كه آبستن آموزشــنان بــچ  اهـم ابنده ــروز تــان دالفــهم
  هماي دـزد او شــا نــرمود تـبف  زپاي اه اندر آمد ـچو از درد ش

 رنشاندــ ب رانمايگيــخت گـبه ت  دـبزرگان و نيك اخترانرا بخوان
  شاد راوان نبودستــيتي فــزگ  چنين گفت كين پاكتن چهرزاد

 نج و بخت بلندــهمان لشگر و گ  اج و تخت شهـدو تــردم بــسپ
 اندرنهان زو زايد ــكس كــهمان  جهان ود در ــولي عهد من او ب

 هرـورا باشد اين تخت و تاج و گ  پسر د ورا گر ـــر دختر آيــاگ
پس از شنيدن اين سخن ساسان فرزند بهمن مي آشوبد و كاخ پدر را ترك مي گويد و به نيشابور مي رود و بدون آنكه نژاد خود را با 

 : بگويد با زني ازدواج مي كندكسي
 دــدر دور شـــد از پــر آزار شــپ  دـــابور شـــشهر نيشـدمان تا ب

 تـبپرورد و با جان همي داشت راس  زني را زتخم بزرگان بخواست
 تـنهف ي در ــهمي داشت آن راست  ژادش بگيتي كسي را نگفتــن

 .اين زن فرزندي بدنيا مي آورد
 د زمانــرآمــزودي ســراورا بــم  د آن زمانپدر نام ساسانش كر

 .فرزند ميزايد و او را در صندوقي به آب فرات مي سپارد. هما از تخت شاهي دل نمي كند
 راز ي داشتـر و ز لشگر همــز شه  رازـــد فــش آمـــام زادنــو هنگـچ
 دشـند آمــن سودمــجهان داشت  سند آمدشــاهي پـــخت شــي تـهم
 تـدر نهف وئي ـش نيكــهمي داشت  ا كس نگفتـــسر زاد و بـــني پاـــنه

 ه چرب دستـد دايــروشان نشـخ  بدان گه كه بد كودك از خواب مست
 گرم   يدــرندش بپوشـــچيني پـب  رمـــرم نـــصندوق در نـادش بـــنه

 لب شاد ــز بگــر نيــي بر دگــيك  بـــم شــدوق را نيــد صنــــببردن
 ندـــداختـراتش در انـــĤب فـــب  افتندـــرون تــايش بـــش همــپي  ز

داراب در خانه گازر بزرگ مي شود و نژاد خود را از زن گـازر بـاز             . گازري تيره بخت صندوق را از آب مي گيرد و بخانه مي آورد            
 .باز مي شناسد و او را بشاهي بر مي داردخود را مي شناسد با روميان مي جنگد و سرانجام مادر فرزند خود را ... مي پرسد 

 :داراب فيلقوس قيصر روم را شكست مي دهد و دختر او را بزني مي گيرد
 رويــاگر جفت خواهي همي آب  بدو گفت رو پيش قيصر بگوي

 وان افسرستــارك بانـــكه بر ت  تـكي دخترسـپس پرده تو ي
 اني وراـــنشن ـــگ زريـبر اورن   ورا يـنگاري كه ناهيد خوان

 چه خواهي كه بي رنج ماني ببوم  اژ رومــا بــبر من فرستيش ب
 :قيصر پيام شاه را مي شنود و به خواستهايش گردن مي نهد

 اهـــكه داماد باشد مر او را چو ش  بدان شاد شد فيلقوس و سپاه
 .كند  فردا او را روانه روم ميناهيد شبي در بستر آروغ مي زند و بوي دهانش مشام شاه را خوش نمي آيد و     
 : از شاه باردار است و در پايتخت روم، اسكندر را كه فرزند داراب است، بدنيا مي آورداما ناهيد     

 پر از گوهر و رنگ و بوي و نگار   شبي خفته بد ماه با شهريار
 د دژمـشهنشاه از آن دم زدن ش   همانا كه برزد يكي تيز دم

 :اسب اقبال و قدرت نيز از مادياني مي زايد. در زاده مي شوددر همان شب كه اسكن
 برش چون بر شير و كوتاه لنگ گـــرة زاد خنــهمان شب يكي ك

 الـه همتايند او را سكندر بســك بودي همان شب كره را چشم و يال
 ايران و روم بـر تخـت جمشـيد مـي            ند دو كانون قدرت   يو اسكندر در دربار قيصر بزرگ مي شود و بعد از مرگ فيلقوس بعنوان برآ              

. چرا كه بهمن نيـز از تخمـه قيصـر اسـت      . نشيند و خواستار بسط سلطنت خود به ايران نيز مي شود، نسبت بهر دو كانون داخلي است                
 :اسكندر خود ناشناس بعنوان سفير نزد داراب مي آيد و از او مي خواهد كه بگذارد جهان را بگردد
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 رفتن درنگــنه در بوم ايران گ  گـنا شاه خـــمرا آرزوئيست ب
 را يكيــم جهانــنـــردم ببيــبگ  دكيــن انـبرآنم كه اندر زمي

سرانجام ميان دارا و اسكندر جنگ در مي گيرد، اسكندر برق آسا پيش مي آيد و در جنگ سوم همسران و دختران داراب بدسـت او            
 :مي افتند

 ت اسكندر استـدسهمه پاك در   رستـكرا مادر و خواهر و دخت
 ان توـرزنده بر جــه بودند لــك  وـان تـاك پوشيده رويـهمه پ

 :داراب از سران خود زخمي مرگ بار مي خورد و در واپسين دم اسكندر به بالين او مي رسد
 دلم گشت پر خون و لب پرخروشدم دوشــون ز پيران شنيــچنان چ

 ه را بركنيم؟ـرا تخمــچه تيشي ــب ز يك شاخ و يك بيخ و يك پيراهنيم
 :چو بشنيد  داراب بĤواز گفت

 د ارتش بĤرام در پيشگاهــب  )يعني خواهر(ز من پاك تن دختر من بخواه 
 جهانرا بدوشا دو پدرام كرد   كجا مادرش روشنك نام كرد

 جا نو كند نام اسفنديارـــك   نامدار ي ــر زو ببيني يكــمگ
 :به مادر روشنك مي نويسد. ازدواج مي كند) خواهر ناتني خودو (اسكندر با روشنك دختر داراب 

 واستـگ پراندرز دارا فراوان   جهان يكسر اكنون به پيش شماست
 كه چون او بيابد ترا در نهفت  فتـكه او روشنك ايمن داد و گ

 ك منــز دايه مگر جان تاري  ك منــكنون با پرستنده به نزدي
 :و بخود روشنك مي نويسد

 ارساــردم پـــگر مــد مــنزاي  فت كز گوهر پادشاهدگر گ
 وز آن پس شد و نام نيكي ببرد  پدر مرا ترا پيش ما را سپرد

 اجـروزنده ياره و تخت و تــف  اجـانواني و زيباي تـــسرب
 ).زن انتخاب مي شود و در انتخاب خود رأي ندارد(مادر روشنك پاسخ مي دهد 

 ردــشاد ك دل ما بدان آرزو   دگر آنكه از روشنك ياد كرد
 و رايت سرافكنده ايم بفرمان   مـــما بنده اي پرستندة تست 

 سر از راي او كس نيارد كشيد  دــاه زمانه ترا برگزيـــچو ش
 :و اسكندر روشنك را بزني مي گيرد

 انــرين زبـلسوفان شيــده از في  رجمانــا تــاه بــادر شــبشد م
 روان مهانــذيره شدندش فـــپ  انـاصفهزديك شهر ــچو آمد بن

 كه بوديش فخر پذيره شدش هر   چو شد روشنك سوي شهرصطخر
 چندي نگاه دو كرد ــكندر بــس  اهــچو ماه اندر آمد بمكشوي ش

 همي راي زد شاه به بيش و به كم  ا او بهمـــك هفته بــسته بيــنش
 ايستگيـم و شردمندي و شرـــخ  زرگي و آهستگيـــز بــاز او ج

 زيدـوند او برگــش مهر و پيــدل   چيزي نديد رد بيدار وـه كــنگ
به بيان ديگـر    .    بدينسان، از راه ازدواج نيروهاي محركه جامعه هاي در رابطه، در تارعنكبوت روابط شخصي قدرت جذب مي شوند                 

اما حاصل ايـن  .  تكاثر قدرتند به كار گرفته مي شوند   نيروهاي اجتماعي در مجاري روابط شخصي در برخوردهائي كه نتيجه تمركز و           
در . جريان نيروها، اينست كه قدرت بجاي انسان مي نشيند و بجاي انسان اين قدرت است كه با تخريب انسان و كشورها رشد مي كند

تغيير مكان تمركز قدرت به  اگر خانداني بخواهد كه با وجود       . جريان رشد قدرت، مكان جهاني تمركزش هر چند يكبار تغيير مي كند           
قدرت مداري خويش استمرار بخشد، بايد كه بتواند تمامي قلمروها را در برگيرد از اينروست كه جهـان زيـر پوشـش خانـدان هـاي         

با وجود اين در جهاني كه      . قدرت مدار است و اينان از طريق توحيدها و تضادهاشان جهان را تحت حكومت خويش نگاه مي دارند                 
از اين رو وقتي اسكندر نيز همچـون فريـدون   . كومت در مي آيد و مرزها از ميان بر مي خيزد، ويراني ها آباد مي شوند            تحت يك ح  

 :گردد شاه جهان مي شود جهان سراسر داد و آباداني مي
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 بشاهي بر او خواندند آفرين  همه شهر ايران و توران و چين
 اد شدــباي ويراني آـبهر ج  دـهمه روي گيتي پر از داد ش

اما جهان يكپارچه باب طبع قدرتمندان نيست چرا كه محل عملي براي زورمداري باقي نمي ماند، از اين روست كه آنرا از نو تقسـيم              
تا آنكه رشته هاي قدرت جهاني ميگسلد     . قلمرو اسكندر نيز ميان سردارانش تقسيم مي گردد و از نو جهان پرآشوب مي شود              . مي كنند 

اشكانيان نيز از نژاد قباد و كيان هسـتند كـه   . يران ملوك الطوايفي مي شود و پس از آن اشكانيان بر سر كار مي آيند   و دويست سال ا   
با وجود اين دوره، دورة فترت است پس از اين دوره ساسانيان كه باز از نژاد كيان هستند بر سـر كـار مـي آينـد،                           . سلطنت مي كنند  

و وقتي ساخت اجتماعي كانونهاي . بدون آن يك كانون مركزي تمركز قدرت بوجود نمي آيد   بدينقرار استمرار شرط اساسي است و       
اصلي و فرعي قدرت از روابط شخصي پديدار مي شود، الجرم زن از طريق زناشويي هاي درون گروهي وظيفه اي بنيادي ايفـا مـي     

هاكه نتيجـه خرابيهـاي عظـيم        اني، و با وجود فترت    در اهميت اين وظيفه ميهن بس كه با وجود قرنها جنگ ميان سه قدرت جه              . كند
از اينروست كه فردوسي سلسله هاي سلطنتي . جنگ هاست، پيدايش يك قدرت مركزي بدون داشتن قابليت استمرار ممكن نمي شود

...  مـي پيوندنـد   ايران و انيران را كه در پي يكديگر آمده اند و بر ايران سلطنت كرده اند، برشته زناشوئي و هـم گـوهري بيكـديگر                    
 :ساسان را از خاندان كيان مي گرداند و

 
 :تجديد كانون از راه بهم پيوستن خويشاونديهاي گسسته

 
 ودـرگشته بــهمه دوده را روز ب  چو دارا برزم اندرون كشته شد

 امــخردمند و جنگي و ساسان بن  امـپسر بود مر او را يكي شاد ك
 اسان يكي كودكي ماند خردز س  ردــزاري بمـدوستان در بـبهن

 :بابك شبي بخواب مي بيند. و اين كودك شباني مي كند تا كه بخدمت بابك در مي آيد
 چنان ديد روشن روانش بخواب  ابــبابك رود ي  شبي خفته بد

 رفته بدستــيكي تيغ هندي گ  تسكه ساسان به پيل ژيان برنش
 :شب ديگر باز بخواب مي بيند

  سه آتش ببردي فروزان بدست  تش پرستچنين ديد در خواب كا
  ردان سپهرـروزان بكردار گــف  هرـشسب و چو خرداد مـچو آذرگ

 عود سوزان  بديشي ــر آتـبه  بدي روزان ــاسان فـهمه پيش س
 :بابك سران را مي خواند و خواب خويش را با ايشان باز مي گويد و تعبيرگر بدو مي گويد

 بــشاهي بــرآورد سر از آفتاب ـوابكس را كه ديدي تو زينان بخ
 پسر بـاشدش كز جهان برخورد ورايدون كه اين خواب از او بگذرد
 :بابك با ساسان خلوت مي كند و از او مي پرسد

  
 تشــبر خويش نزديك بشنـاخ  ز ساسان بپرسيد و بنـواختش
 دادـشبان زو بترسيد و پاسخ ن  بپرسيدش از گوهر و از نژاد

 :طمينان مي دهد قصد گزند به وي را ندارد و ساسان مي گويدبابك به او ا
 كه من پور ساسانم اي پهلـوان  ببابك چنين گفت از آن پس شبان
 كه بهمنش خواند همي يادگير  نبيـره  جهــاندار  شــاه اردشــير

 و دختـر خـويش را همسـر وي مـي     در كاخي بدو خانه مي دهد. و بوي لباس خسروي مي پوشاند   . بابك وي را به گرمابه مي فرستد      
 .كند

 پسنـديـده و افــسر خويش را  بدو داد پس دختــر خـويش را 
از ازدواج . در خاندان فرزندان ساسان تيره هاي پراكنده كيانيان از طريق ازدواج از نو كانون قدرت مي جويند و بهم مـي گراينـد                   

 :يران زمين مي شودساسان و دختر بابك اردشير بدنيا مي آيد و شاه سراسر ا
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 يكي كودك آمد چو تابنده مهر چون نه ماه بگذشت از آن ماه چهر
 فــزاينده و فــرخ و دلــپذيــر  همــاننـدة شهــريــار  اردشـــير
 بـديـدار او رامـش و كــام كرد  همــان اردشيـرش پـدر نام كـرد

 

 :اردشير به دربار اردوان

 مي شود و در آنجا پس از آنكه به نخجير محسود فرزند اردوان قرار مي گيرد و بر سر شكار گورخري اردشير به دربار اردوان خوانده  
كه اردشير كرده و فرزند اردوان آن را به خود نسبت مي داده با فرزند شاه يكي به دو مي كند، شاه او را مورد عتاب و خطاب قـرار                              

اردوان است و كليد گنج اردوان » نگار پر از گوهر و رنگ و بوي     «اهرويش كه   مي دهد و اردشير شب هنگام به ياري گلنار دلداده م          
در راه فره ايزدي به صـورت گوسـپندي هـم       . نيز سپرده بدوست با دو اسب تيزپا و خورجين هاي مال مال از طال و پول مي گريزد                 

 ...ترك اردشير مي شود 
 :اردشير به شاهي مي رسد

 سپاه انجمن شد بـر آن آبـگـير  راز آگــاهي نــامـــدار اردشــي
 به آگــاهي شاه كــردند فـخر  هرآنكس كه بود با يكي در صطخر
 بهر كــشوري نـــامدارا بـدند  دگر هر كه از تخم دارا  بــدنــد
 ز شادي جوان شد دل مرد پيـر  چو آگــاه گــشتند از  اردشيـــر
 رنا، گروهها گروهبــه نزديك بـ  همـي رفـت مـردم ز دريا  و كوه
 بــنزد جهانجوي گـشت انجمن  ز هــر نــه فــرزانــه  و راي زن

اردشير در حضور افراد خاندان كياني و انبوه مردم نژاد خويش را باز مي شناساند و با وجود خويش شـاهي اردوان را مشـروع نمـي                
 :داند

 كه اي نامداران روشـن روان  زبـان بر گشاد اردشــير جوان
 ز فــرزانه و مــردم راي  زن   نيست زين نامدار انجمنكسي

 چه كرد از فرومايـگان جهـان  كه نشنيد كاسكندر اندر جهان
 ببيدادي آورد گيتي بـه  مشت  نياكان ما را يــكايك  بـكشت
 به مرز اندرون اردوان شهريـار  چو من باشم از  تخم اسفنديار
 استان  كسي نگيريم يادوزين د  سزدگر مراينرا نخــوانيم داد

 :و از آنها ياري مي خواهد تا شاهي بدست آورد
 انم بكس نام و تخت بلــندـنم  چو باشيد بــا من بدين يارمنــد  

 ـرخ نهيدـمرانــدرين راي فـ  چو گوئيد و اينرا چو پاسخ دهيد
 :و هر آنكس در آن انجمن هست يار وي مي گردد

 ز شمشير زن مرد و از راي  زن  هر آنكس كه بود اندر آن انجـمن
 همه راز دل بازگفتند راســت  چو آواز بشـــنيد بر پــاي خاست
 بــديدار چهر تو گــشتيم شاد  كه هر كس كه هستيم و با يك نژاد
 به بنديم كين را كمر بر  ميـان  و ديگــر كــه هستيم سـاسـانيـان
 كـم پيش  تستغم و شادماني ب  تـن و جــان ما سربسر پيش تست

 سـزد بر تو شاهي و كند آوري  ريـبــدو گــوهر از هر كسي برت
اردشير پس از رسيدن به شاهي به نشان ادغام قدرت اشكاني در قدرت جديد با دختر اردوان كه او نيز از نژاد كيان است ازدواج مي 

دختر اردوان باغواي دو برادر فراريش به هند .  مي شوندكند و با اين ازدواج همه شاخه هاي فرعي نژاد كياني در شاخه اصلي ادغام
تا زادن فرزند مرگ مـادر را روا  ) وزير(اردشير دستور سر بريدن همسر باردار را مي دهد و دستور ... در نوشابه اردشير زهر مي ريزد      

شـايان  . ر بهم مي گرايند، زاده مـي شـود        نمي بيند و او را پنهان مي كند و شاهپور كه در وجودش تيره اصلي كيانيان و دو تيره ديگ                   
دقت است كه اردشير از گلنار كنيزكي كه حيات و سلطنت را بدو مديون است فرزند نمي يابد، از اشكانيان كه از تخمه كيان هستند                         

 :دختران اردوان مي گويد. فرزند پيدا مي كند
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 يكي كودكي دارم از اردشــير  اگر كشت خواهي مــرا ناگـزير
 بكن هر چه فرمان دهد پادشاه  ن گردد از پاك مادر جداچو اي

 :موبد شاه بازگشت كه چه بايد كرد و شاه دستور مرگ مي دهد

 ره او بكنـــمند آر و باد افــك   ز مشنو سخنــدو گفت زو نيـب
رسد، زن را مخفـي مـي    نان ميو دستور مي بيند كه اگر فرمان شاه را اجرا كند از آنجا كه شاه را ديگر فرزندي نيست تخت به دشم          

 :كند و شاهپور در نهان خانه دستور ديده بدنيا مي گشايد
 اه راــمگر زين پشيمان كنم ش  اه راــانم من اين مــز كشتن ره
 اد رازــار بر باد نگشــاز آن ك  رازــد فــة زادن آمــچو هنگام

 نن رواـيكي خسرو آئين روش  ر اردوانــن دختــپسر زاد از اي
 اپور كردــام دستور شــورا ن  از ايوان خويش انجمن دور كرد

شاهپور نهان مي ماند تا كه روزي اردشير از نداشتن فرزند مي نالد و دستور داستان باز مي گويد و شاه دستور مي دهد كه كودكـان      
. ود با دختـري از نـژاد كيـان ازدواج مـي كنـد          شاپور نيز بنوبه خ   ... چوگان بازي كنند و از نحوه رفتار فرزند خود را باز مي شناسد              

 . اين دختر، دختر مهرك نوش زادست كه در جهرم بر اردشير مي شورد. خواست تقدير اين است
 زادـكسي نام او مهرك نوش  بجهرم يكي مرد بد كي نژاد

هندي به اردشـير مـي گويـد كـه          اخترشناس  . اردشير او را و همه فرزندانش را مي كشد جز دختري كه مي گريزد و پنهان مي شود                 
 :و استقرار سلطنت و دوام قدرت در خاندان او بدين ازدواج مقدر است. عروسش دختر اين مهرك خواهد شد
 از ايران و از اختـر شهريــار  فرستاده را گفت كردم شمار
 برآميزد اين تخمه با آن نژاد  گر از گوهر مهرك نوشـزاد
 بايد شد او را سوي جنگ بازن  نشيند بĤرام بــر تخت نــاز

بدينسان فالگير هندي در وجود فرزند اردشير يعني شاهپور همه كانون هاي همگروه را به هم مي پيوندد و بدان تشكيل امپراطـوري                   
 :ايران را پيش بيني مي كند

 تو شو كينه با اين دو گــوهر سنج بيفزايـدش گــنج و كاهــدش رنج
 بيابد همه كام دل هر چه خواست استچو اين كرد ايران و راگشت ر

 :مي گويد. اردشير قدرت به دست دارد و مي پندارد حاكم بر قدرت است و نه محكوم توقعات آن
 كه او را بـه چهره نديـدست كس ز مهرك يكي دختري مانــد و بس
 ز روم و ز چـين و ز هــند و طراز  بفرمايــم اكنــون كــه جويند باز

 بر او خــاك را زار و گـريان كنم    ابمش بريان  كنمبر آتــش چو يــ
اما قدرت در فراگرد تراكم، قدرتمند را نيز فرمانبردار توقعات خويش مي سازد و تقدير قدرت بر تدبير شخص و توقعات استوار شدن           

 و اسـتمرار و بـر خـود         قدرت بدست چاره جويي جز عمل به مقتضاي قدرتي كه دوام          . كانون بر كميته هاي شخص غالب مي گردد       
اردشير همانسان كه نمي تواند مانع زادن شاهپور گرديد، مانع ازدواج او با دختـر مهـرك نيـز نمـي توانـد      . افزودن مي طلبد، ندارد 

ـ                      . بشود ته در حقيقت براي آنكه قدرتها در مقياس ايران و جهان در قدرت كانوني ادغام توانند شايد، بايد كانون توانائي ادغام را داش
فردوسـي بـا   . يعني تمامي اعضاي گروه را يا جذب يا حذف كند تا نتواند بعنوان گروه با گروه هاي فرعي رابطـه برقـرار كنـد                      . باشد

عنايت به اين قانون، نخست در سلسله ساساني تمامي پراكندگي هاي كيانيـان را از طريـق ازدواجهـاي درون گروهـي بـه جمـع و                           
 .ي منطقه اي، قدرتهاي ايراني و انيراني را با اين كانون در رابطه مي گذاردوحدت بدل مي كند آنگاه قدرتها

 :از اين روست كه تقدير قدرت، شاهپور را به نهان گاه دختر مهرك مي كشاند و او را عاشق دختر مي سازد
 ابـــا گــرد شــاپور شمـــشير زن كنون بشنو از دخت مهـرك  سـخن

 خــردمند شــاهپور بــــا او بــراه ـــاهبه نخجير شد شــاه روزي پگــ
 پر از بـاغ و ميدان و ايوان و كــاخ پديد آمـــد از دور جــاي فــراخ
 فــرود آمــــد از  راه خــان مــه همي تــاخت شــاپور تـا پيـش ده
 جهان انــدر آمد بـدان سبز جــاي يكــي بــاغ بد گلشن اندر ســراي

 فــروهشته از چــرخ دلـوي بچــاه ـرســان ماهيكي دخــتري ديــد ب
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 پــرستنده را روي پــرتاب  گــشت چو آنــدلو در چاه پر آب گــشت
 بيـــامد دوان تيــز شـــاپور شــاه چو دلو گـــران بــرنيــامد ز چاه
 نه زن داشت اين دلو و چرخ و رسن پرستنده را گفت كـــاي نيــم  زن

 شــد آن كـــار دشخوار بـر شهريار ـه از پيشكـــاربيامـــد رســـن بست
 بـــر آن خو بــرخ آفرين گـستريد ز دلو گـران چو چنان رنــج  ديـد
 همانــا كــه هست از نــژاد كــيان كه بر تاخت دلوي بر آن سان گران

همانا كه هست از «گويد  برد و با خود ميشاپور پس از آن كه از سنگيني دلوي كه دختر از چاه مي كشد، پي به زور بازوي وي مي                 
 :پرده از راز او بر مي دارد و بدو دل مي بازد» نژاد كيان

 ستريدگــرين ــه مهرآفــامد بـــبي ر كشدــو را بــو شد دلـكنيزك چ
 ارـــادت آموزگــرد بــيشه خــهم ود روزگارـزي تا بــه بــه توشــك
 اه شيرــان آب در چـــود بيگمــش اردشير اپور شاه ــروي شـــه نيــب

 :شاهپور مي پرسد دختر او را چون شناخت
 انــــب راستــسي از لــنيدم بــش  اسخ كه اين داستانـــچنين داد پ

 ندگي همچو درياي نيلــبه بخش  لــا زور پيــكه شاپور گرد است ب
 تندة بهمن اســر چيز مانـــبه ه  به باالي سروست و روئين تن است

 :شاپور از ماهروي مي خواهد كه نژاد خويش را بر او آشكار كند و دختر نژاد خود را بر او آشكار مي كند
 منم دخــتر مهــرك نــوشــزاد  كنيزك بدو گفــت كــز راه داد
 چنين آبــكش گــشتم و پيشكــار  من از بيــم آن نامـــور شهريــار

 :ختر او را خواستگاري مي كند و بزني مي گيردشاپور به خانه مي رود و از نگاهدار د
 همي بود مهتر بــه پيش به پــاي  بيـــامد بپردخت شـــاهپور جاي
 بــه من ده به من برگوا كن سپهر  بدو گفـت كين دختر خوب چـهر

 بـــر آئين آتش پـــرستـان اوي  اوي بدو داد مهتــر بــه فرمــان 
 : شوداز اين ازدواج اورمزد زاده مي

 كه سرو سهي چون گل آمد ببـار  بسي برنيامد بديـــن روزگـــار
 يكي كــودك آورد همتاي اوي  چون نه ماه بگذشت بر  ماهروي
 و گـــرنامــدار اردشــير سـوار  تو گفــتي كه باز آمد  اسفنديار
 كــه سروي بــد اندرميان  فرزد  ورا پــادشا نــام كــرد اورمزد

هفت سال نهان مي دارد تا روزي كه اردشير به نخجير مي شود و اورمزد با كودكاني ديگـر چوگـان و گـوي بدسـت بـه           اورمزد را     
گوي نزد شاه مي افتد و اورمزد تنها كودكي است كه مي رود و گـوي را         . بار ديگر صحنه تكرار مي شود     . ميدان اردشير در مي آيند    

و از او . اردشير فرمان مي دهد كودك را نـزد وي آورنـد      . كنند همه سكوت مي  . يرسدشاه از موبد نژاد كودك رامي پ      . بر مي گيرد  
 .نژادش را مي پرسد و كودك در پاسخ خود را مي شناساند

 رزند مهرك بزادم درستــز ف  منم پور شاپور كه او پورتست
 استمرار كانون، يك كانون قدرت سـازگار  ازدواج برون گروهي با. ايجابات قدرت كار خود را كرده اند . اردشير در شگفت مي شود    

 )بهنگام پرداختن به ازدواج برون گروهي خواهيم ديد چرا. (نيست
 رفتـبخنديد و انديشه اندر گ  گفتـاه گيتي شـفرو ماند ازو ش

 ده نبايد فزودـرا در دل انــم  بدو گفت كاين بودني كار بود
به شهر باز مـي آيـد       . دهد اما اردشير او را دلداري مي     . پور را بيم فرا مي گيرد     سراسر وجود شاه  . اردشير شاپور را بحضور مي خواند     

و در شوراي بزرگان كشور، فرمان تقدير قدرت و ايجابات          . نوه را در خرمني از طال مي پوشاند و آن خرمن را به مستمندان مي دهد               
 :كانون تراكم قدرت در مقياس ايران و جهان را چنين مي خواند

 تخت اد و خرم نه ــورا شــردد تــنگ ه بود كيد هندي كه بختچنين گفت
 اهـج زود ــه فــاهي نــه ديهيم شــن اهــه گنج و سپــنه كشور، نه افسر ن
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 ژادـــن ا آن ــن دوده بــاميزد ايــبي وشزادـــرك نــك مهــگر تخمـم
 نگشت رخ بر ما ــارزو چــز بـه جــك د بهشتـدر آمــاليان انــون سـكن

 ز از كام خويشــديدم جــيتي نـز گ خويش چو رفت اورمزد اندر آرام 
 خواست دلم يافت از بخت چيزي كه  راست زمين هفت كشور مرا گشت 

 او وان ـــعن د ــــردنــاه كـــشهنش  او ار داران ــه كـهم س ـاز آن پ
روزگار اورمزد نيز به پايـان مـي رسـد           . بت به اورمزد مي رسد    پس از سي و يك سال سلطنت نو       . بدنبال اردشير شاهپور شاه مي شود     

 .روند بهرام و پس از وي بهرام و آنگاه نرسي بهرام و اورمزد نرسي سلطنت مي كنند و مي
 درباره شاپور ذواالكتاف شاهنامه بر آن است كه مادرش بدو باردار است كه پدر مي              . و درباره نژاد مادر اين شاهان هيچ اشاره نيست        

 .ميرد
 ود ــار بــر ز تيمــسر مهتران پ  به چندين زمان تخت بيكار بود

 اهــيكي الله رخ بود تابان چو م  اهــرد موبد شبستان شـــنگه ك
 ليــدو زلفش چو پيمان خط باب  يــسر مژه چون خنجري كابل
 از ان خوبرخ شادمان شد جهان  انـــپريچهر را بچه بود در نه

 ندــر آن تاج زر و درم ريختــب  ياويختندــباجي ـبه سر برش ت
 يكي كودك آمد چو تابنده مهر  بسي بر نيامد كز آن خوب چهر

 .دوران شاهي شاهپور ذواالكتاف هفتاد و دو سال و سراسر حوادثي است كه در آنها زن نقش اول را دارد
.  زن ناموس و به مثابه وطن اجتماعي دفاعش واجب است.   طائر سركرده عرب پس از گشودن تيسفون دختر نرسي را با خود مي برد

اما طائر از دختر نرسي فرزندي مي يابد كه مالكـه  . از اين رو شاهپور يمن را در ميان مي گيرد تا ناموس را از چنگ دشمن بدر آورد              
 :نام مي گيرد

 اندــون درنشـديشگان دل بخــاز ان  اندــچو يكسال نزديك طائر بم
 كه گفتي كه نرسي است با تاج و گاه   ختش آمد چو ماهز طائر يكي د

 زيدــــكه دختش همي مملكت را س  دــپدر مالكه كرد نامش چو دي
 :و اين دختر عاشق شاهپور مي شود

 بـــرزم آمدست او زمن ســور بــر  پيامي زمن نزد شــــاهپـور بــر
 ـــد اورمهم از تخــم نـــرسي كن  بگويش كه با تو زهم  گوهـــرم
 كــه خويش تـــوام دختر نوشه ام  هــمان نيز با كين ز همگوشه ام
 چو ايوان بــيابي نگـــار آن تـست  مرا گر بخواهي حصار آن توست

اگـر رويـه اي را   . از اين پيام عشق روشن نيست كه اشاره دختر به همنژادي از جانب پدر و مادر هر دو يا تنها از جانـب پـدر اسـت                       
دنباله داستان كه داستان از ميان . بايد گفت مادر شاهپور نيز از كيانيان بوده است. ريم كه تا اين زمان پيروي مي شده استمالك شم

 . اين معني را مسلم مي دارد- كه از جمله علل آن زن است -رفتن اين خاندان است 
 :شاهپور عشق مالكه را مي پذيرد

 نّــار زرتشــت و فـرو كالهبه ز  بگويش كه گفت او بخورشيد و ماه
 گــر از پادشاهي بـكاهي همي  كه هر چيز كز من بخواهي همـي
 جـــدائي نجويم از آغوش تو  زمن بد سخن نشنود گوش تــــو

زن خود را از نسب قدرت مسلط مي شمرد و          . مالكه پدر و سران سپاه را با باده مست مي كند و دروازه ها را بروي شاهپور مي گشايد                  
و همين نقش عمده زن بمثابه نماينده قدرت خاندان خويش است كه رابطه او را بـا شـوهر در                    . بمثابه عضو اين قدرت عمل مي كند      

از زمان ضحاك تازي تا آن روز . شهر بدست سپاهيان شاهپور تصرف و طائر اسير مي شود. عين حال رابطه آشنايي و بيگانگي مي كند
ناموس خاندان كيان در وجود دختر نرسي بدست خارجي افتاده است و دختري از خاندان كيـان در        اين نخستين بار بوده است كه       
 .آغوش خارجي درآمده است

 كه از پرده چون دخت بهرام را  ام راــفت شاپور بد نـــچنين گ
 وده راـين آســبرانگيزي اين ك  ني دوده راـــوا كــبياري و رس
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 وزد تنشـــĤتش بســـد و بــزن  گردنش ا ــود تمردژخيم بفـــب
 .     بدينسان روشن است كه دختران دوده از درون دوده ازدواج مي كرده اند تا كانون قدرت در كانون بپايد

در مجلس خوان وي يك ايـران جهانديـده او را بـه    .      شاهپور تن به ماجرا مي دهد و ناشناس و در لباس بازرگان به  روم مي رود              
زني از نژاد ايران در حرم قيصر است كه شـاهپور را            . شاهپور مست دستگير مي شود او را در پوست خر مي دوزند           . ساندقيصر مي شنا  
 .آزاد مي سازد
 تور اوــار دســزيده بهر كــگ  ور اوـود گنجــي ماه رخ بــيك

 ادـپدر بر پدر بر همي داشت ي  ژادــن ان داشتي او ـــكز ايراني
 به چرم اندرون بسته شاپور گرد  ردــسپ او را ه ـد در خانـــكلي

 :در اينجا فردوسي باز نجات شاه را از دختري ايراني مي خواهد و دختري پدر در پدر ايراني را قهرمان نجات شاپور مي سازد
 ش ز ايرانيان بد نژادــاز آن ك  ادــودي ز شاپور شـيزك نبـــكن

 ان بوديـاپور بريـــشدل او ز  شب و روز از آن چرم گريان بودي
شاپور پس از آنكه ماهروي ايراني نژاد پيمان مي ستاند راز خويش را با وي مي گويد و تدبير رهائي اش را از پوسـت خـر بـدو مـي         

 :آموزد
 بدين راز من و دل گروگان كني  بدو گفت اكنون چو فرمان كني

 آيد ترادر ــان زير پاي انـــجه  ر آيد تراــرتــانوان بـــسر از ب
 آوري رم ــرم نــبپوشي سخن ن  ير گرم آوريـــان شــبهنگام ن

 ه اين چرم گردد بگيتي سمر ـــك  رم خرــبشير اندر آغازي اين چ
شاپور داسـتان خـود و فـداكاري كنـزك را بـه سـران ايـران        . كنيزك شاپور را بدينسان آزاد مي سازد و با هم به ايران مي گريزند   

 .گزارش مي كند
 بگفت آنچه او كـــرد بيدار مهر  ــم آزادي بــردة خوبچهرهــ

 كـــه فرخنده بادا بر او روزگار  كــزو يافتم جان و از كـردگار
 شود بنـــدة پـــر هنر بنـــدة  اگـــر شهرياري و فــــرخندة
 گــــشاده دل و داد دارنده را  منم بنـــده، اين، پرهنر برده را

 .نقش تعيين كننده را در پيروزي و نجات شاخص قدرت كانوني بازي مي كند» نژاد«ات شاپور است كه اين دومين بار در حي
روميان برانوش را بر تخت مي نشانند و وي         . قيصر در اين جنگ دستگير و عقوبت مي شود        .      ميان شاپور و قيصر جنگ در مي گيرد       

 :نامه صلح به شاهپور مي نويسد
 منوچهر كرد آن به مردي درست ت از نخستگر اين كين ز ايرج بدس

 هم از تــور روي زمين پاك شد تن سلم از آن كين كنون خاك  شد
 كهن شــد بروم انـدرون داوري وگر كــين داراست و  اسكـــندري

 :و كنيز نجات دهنده را دل آرام مي كند. با روميان نيز صلح مي كند
  كامكاري رســـانيده بودبــدان  كنيزك كـــه او را رهــانيده بود
 ز خوبـــان مر او را دالرام كـرد  دالفروز فرخ پيش نــــام كــــرد

شاهپور برادر خود اردشير را تا رسيدن فرزندش به سن سلطنت شاهي مي دهد، اما هيچ نه معلوم كه مادر كودك خود ازكيان        آنگاه  
اه در نخجير سه جامي سر مي كشد و مي خوابد، همراهان پراكنـده مـي                ش. اردشير و بدنبال وي شاهپور سلطنت مي كند       . است يا نه  

پـس از آن  . او را از پـاي در مـي آورد  . كند و بر فرق شاهپور مي كوبـد     تيرك خيمه را از جاي مي     . شوند بادي سخت بر مي خيزد     
 :برادر وي مي رسدسال پادشاهي مي كند و چون او را فرزند پسر نيست سلطنت به  14وي . بهرام به شاهي مي رسد

 يكي كهتر از وي برادرش بود  نبودش پسر هيچ دخترش بود
 دة كامــجواني سرافراز جوين  د نامــزدگردش نهادنـكجا ي

يابد بهرام نام كـه بمنـدر        وي پسري مي  . يزدگرد بزهكار بشاهي مي رسد و ستم بسيار مي كند و منزلتي هيچ براي كسي روا نمي بيند                 
بدست اسب تقدير كه از آب بيرون مي آيد كشته مي شود و بزرگان كشور تصميم مي كننـد كـه از تخمـه كيـان     يزدگرد . مي سپارد 

 .كسي را به شاهي نخواهند
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 هرآنكس كه بودند از ايران سران  رانــاي گـــسوگنده بخوردند 
 مهي اج و تخت ـــا تــنخواهيم ب  كز اين تخمه كسي را به شاهنشهي

 :، خانواده ها بر سر سلطنت به ستيز بر مي خيزند و جهان پرآشوب مي شودبه دنبال اين تصميم
 هم از خاك تا برج ماهي مراست  همه هر يكي گفت شاهي مراست

بدينسان فردوسي در نظريه اي كه بر پايه تاريخ مي سازد، خاندان كيان را براي حفظ قدرت در كانون و حفـظ جهـان از آشـوب و                             
ايرانيـان خسـرو را كـه از        . دنباله داستان روشني هاي بيشتري بر اين امر خواهد افكند         .  مي داند  ضرورتها  پيش گيري از برخورد قدر    

 . ايرانيان را به شاهي خود مي خواند. تخمة ديگر است به شاهي بر مي دارند، بهرام در پي تخت راهي ايران مي شود
 ستچــرا بخشش اكنون براي شما  پدر بـر پدر پادشـاهي مــراست

 :و فرستندگان پاسخ مي دهند
 برو بوم ما را سپاهي تو را  نخواهيم يكسر پادشاهي ترا
 شب و روز با پيچش و باد سرد  كزين تخمه پرداغ و دوديم و درد

 .از شايستگي خود به پادشاهي با ايرانيان سخن مي گويد و هم گوهري. آنگاه بهرام پدر و مادر را دليل خرد خود مي گيرد
 رــرنا و پيــــهمه شهرياران ب  يرـا اردشــرام تـ بهز شاپور

 اي منندـــبدين و خرد رهنم  ندـدر بر پدر برنياي منـــپ
 ز هم گوهري با خرد هم رهم  همـز مادر نبيره شمشيران ش

نين مي كنند و او تنها  چ. و پيشنهاد مي كند كه تاج شاهي را ميان دو شير گذارند و داوطلب هر كه هست از ميان دو شير تاج برگيرد                      
داستان بهرام گور از درازترين داستانهاي شاهنامه و سراسر پيروزي و شادي و داد و آسودگي و نيـز  . اينكار را مي كند و شاه مي شود     

 .شكار و زن بارگي است
 رـــا گشت شيــبه چشمه درون آبه  ز شادي جوان شد دل مرد پير
 ر جهان ديد از آن گونه شادكه يكس  جهانجوي كرد از جهاندار ياد

در دربـار   . بهرام به شنگل پادشاه هند نامه مي نويسد و خود بنام نماينده بهرام يعني خودش به نزد وي مي رود و تقاضاي بار مي كند                        
ـ         . هند مدتي مي ماند و داماد شنگل و شوي سپينود مي شود            رد را و با وي به ايران مي گريزد و پس از دادگري ها فرزند خـود يزدگ

 .مي خواند و كيخسرو وار تاج شاهي را بدو مي دهد و از شاهي در مي گذرد
 بر شــاه شد پور او يــزدگرد  گروهي كه بايست گردند گرد
 همان طوق با ياره و تخت و تاج  به پيش بزرگان بدو داد تاج
 بينداخت تـاج و بپرداخت جاي  پرستيدن ايزد آمــدش راي

 خدايــا روانش بشوي از  گنــاه شـــاهنبود و نباشد چنو نيز 
و اين يزدگرد نه از سپينود كه از مادري ديگر است و بهنگام بازگشت پدر از هند جوان و برنا و تدبيرگر در راس سـپاه وي را پـذيره        

 :مي شود
 ردـرد گــاه پراكنده را كــسپ  چو آگاه شد زآن سخن يزدگرد

  روي يد برخاكـــاده بمالــپي  اوي د ـــد فرزنـچو بهرام را دي
و بزرگان كشور نيز هم گوهر و هم نژادي را دليل بي نيازي شاه از بيم مي گيرند و موجب بركنـار مانـدن كـانون اصـلي قـدرت از                         

 :كشمكش هاي تباه ساز
 ازد برو كشور و تام و تختــنب  روز بختــچو دانا بود شاه و پي

 اهنشهيــد از تخت شفزون آم  رهيـردي و فــرا دانش و مــت
 بياد دارد ـچو تو شاهي گيتي ن  زرگي و هم گوهر و هم نژادــب

جويد و با سپاهي گـران بـه    پيروز برادر بزرگتر به پادشاه هياطله پناه مي. يزدگرد پادشاهي را به هرمز كه برادر كهتر است مي سپارد       
ود و سرانجام در جنگ ظالمانه عليه توران در دام اسير و كشـته  هفت سال خشكي مي ش. جنگ برادر مي آيد و شاهي او را مي ستاند        

. مي شود و از خاندان او كه در جنگ همراهش هستند كسي جز قباد زنده نمي ماند و او نيز اسير تورانيان مي شود و به بند مي افتـد                 
 .گردد شاهي را بدو وا مي گذاردبرادر كهتر بالش تا آزادي قباد شاهي مي كند، چون او رها مي شود و به ايران باز مي 
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    قباد به سعايت هاي درباريان، دستور خويش سوفراي را مي كشد و مردم را بر او مي شورند و برادرش جاماسپ را شاه مي كنند و                          
ـ . او را زنداني مي سازند وي از زندان مي گريزد و نزد هيتاليان مي رود       » دهقـاني «ر قباد در سر راه خود به كشور هياطله عاشق دخت

 :قباد دختر را مي بيند و عاشق مي شود. مي شود و او را بزني مي گيرد و انوشيروان از اين زن بدنيا مي آيد
 رد ناپديدــد خـز جوان شــز مغ  جهانجوي چون روي دختر بديد

 و سخن دارم اندر نهفتـه با تــك  تــرا گف مهر  همانگه بيامد بر ز 
 مگر جفت من گردد اين ماه روي  گويـبرو راز من پيش دهقان ــب

 :دهقان دختر بدو مي دهد
 اندــنش ند اورش بر ــوي كــبزان  دـقباد آن پريروي را پيش خوان

 ســك ه ارز نگينش ندانست ـــك  ســـابا او يك انگشتري بود و ب
 ين را شوم خواستارــود روز كــب  بدو داد گفت اين نگين را بدار

 راهــود و هشتم بيامد بــي بــهم  اهـته از بهر مدر آن ده بيك هف
رسـد او را از زداده   چون به نزديك خـان دهقـان مـي        . قبال به هيتال مي رود و با سپاهي كه شاه هيتال بدو مي دهد باز مي گردد                

 .شدن انوشيروان آگاه مي كنند
 وي مردم پراكنده ديدــمه كـه  چون نزديكي خان دهقان رسيد

 ادـه اين پور بر شاه فرخنده بــك  ادــد نزد قبــ بردنژدهـــهمه م
 دكيــاه پيدا نبود انــه از مــك  و در شب يكيـر زاد جفت تـپس

 امـ ن ردندــگاه كسريش كــهمان  امـد شادمـچو بشنيد در خانه ش
 :و اما دهقان از نژاد فريدون است و كسري باز از پدر و مادري هم گوهر

 كه اي نيك بخت از كه داري نژاد  ادـــآنگه قبقان بپرسيد ــز ده
 اهي ببردــكه از تخم ضحاك ش  ردــبدو گفت كه آفريدن گ
 رينـــدن كنم آفــه با آفريــك  چنينــپدر گفتم اين دنيا هم

 ئي برنهادــاج كـــز روزي كه ت  بادــفتار او شادتر شد قــز گ
بدون . بزرگان كشور به پوزش مي روند . مسري از تخمه كيان راهي طيسفون مي شود       اكنون قباد با فرزندي هم گوهر و هم نژاد و ه          

 :خون ريزي به شاهي مي رسد
 اهـته برو اندرون جفت شــنشس  راهــد بـعماري بسيجيد و آم

 ردانــامور بخـــا نــتند بــنش  به ايران همه سالخورده روان
 :و شور مي كنند و سرانجام بر آن مي شوند كه

 يادـگر كان سخنگها نگيرد بــم  ادــراميد پيش قبــامد خبي
 :نزد وي مي شوند و او پوزش ايشان را مي پذيرد

 ز خون ريختن كرد پوزش پناه اهـان ببخشيد شــگناه بزرگ
 :كسري را به فرهنگيان مي سپرد تا او را آموزش دهند و بپرورند

 ر و ستركيكي كودكي شد دلي  به اين گونه تا گشت كسري بزرگ
 چنــان تــازه شــاخ برومند را  بــه فــرهنگيــان داد فــرزند را

 .انوشيروان مزد كيان را كشتار مي كند و قباد او را وليعهد مي كند و بزرگان نام نوشين روان بدو مي دهند
 . مي كندانوشيروان را زني است بدين ترسا و از آن فرزندي زاده مي شود، نوشزاد نام كه فتنه ها بپا

 ببــاالي سرو و بـديــدار مــاه  برين سان زني داشت پرمايه شـاه
 ز ديدار او شهر پــر گفتگــوي  بديـن مسيحــا بــد آن ماه روي
 ز نــاهيد تــابنده تــر پر سپهر  يكي كود آمدش خورشيد چـهر
 بخــستي زنــاز از برش  تندباد  ورا نــامور خوانــدي نــوشزاد

 زمــانه بــدو مانده اندر شگفت  پدر كيش مـادر گــرفتز دين 
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فردوسي پيش از داستان    . تا كه نوشيروان بيمار مي گردد، فرزند بگمان مرگ پدر، در پي پادشاهي مي شود              . نوشزاد زنداني مي شود   
 :كردن فتنه در سرزنش نوشزاد مي گويد
 مبادكــه هـرگـز ورا نام نوشي   ز مرگ پدر شـاد شد نوشــزاد
 ستمكار خوانيمش ار بــي خـرد  پســر كــو ز راه پــدر بگذرد
 نــشايد كه بار آورد بـوي مشك   اگر بيخ حنظل بود تر و  خشك

 :مادر خواسته و پول هر چه بايد بدو مي دهد تا مگر به شاهي رسد. نوشزاد مسيحيان را بدور خود جمع مي كند
 جــاثليق ار سكوبا بــدنداگــر   بشهر اندرون هر كه ترسا بدنـد
 ـردنكش تيـــغ زنسـواران گ  بسي انجمن كـــرد بر خويشتن
 كــه از شــاه بد گنجش آراسته  همي داد مـــادر ورا خـواسته

 .كند انوشيروان پس از آگاهي از عصيان مسيحيان به رهبري فرزند خويش بدينسان از كرده خود به ندامت ياد مي
 بجاي دگر يافت آرام و خـواب   قطره آبنه از پشت من رفت يك

 بتــرسم كه رنج از تن آمـد مرا  چو بيدار شد دشمن آمــد مــرا
 مــرا از چنين كار تيمـار نيست  اگر گــاه خشم جهــاندار نيست

 :نگ كشته مي شودنوشزاد از عقيده بدين مسيح باز نمي گردد و جنگ را با سپاه پدر بر بازگشتن از عقيده رجحان مي دهد و در ج
 سواري برافكن ســوي مادرم  كنونن چون بخاك اندر آمد سرم
 سرآمد برو روز بيــداد و داد  بگويش كه رفت از جهان نوشزاد
 :و چون مادر از مرگ فرزند آگاه مي شود
 بر او انجمن گشته بازارگـــاه  ز پـــرده بــرآمد بــــرهنه براه

 :افكند، از ميان مي رود نيا آمده است و اركان قدرت و دوام سلطنت دودمان فريدون را بخطر ميو نوشزاد كه از مادري مسيحي بد
 زيــاد آمد و ناگهان شد بباد  بخاكش سپردند و شد نوشــزاد

 از اين زمان است كه عفت از خاندان مي رود و اصـل . دوره انوشيروان يكي از نقطه هاي اوج و آخرين اوج گيري نژاد كياني است           
شـاه  . مردي به حرم شاهي راه پيدا مي كند و با يكي از همسـران وي در مـي آميـزد      . مورد بي اعتنايي قرار مي گيرد     » گوهري«هم  

 :خوابي مي بيند
 ت جوانــرد پير و بيدار دولــخ روانــاه نوشيـــود شـشبي خفته ب

 درخت  يــي خسروانــبرستي يك چنان ديد در خواب كز پيش تخت
 واستيـــمي و رود و رامشگران خ  تيــاراســـبي اه را دل شـــــشهن
 ز دندان گرازــكي تيــي يــنشست باز اه آرام و ــرآن گـــب ا آن ــاب

 واستيـخ ين روانـمي از جام نوش  تيــآراس وردن ــنشستي و مي خ
 .ي آورند و وي گزارش مي كندبوذرجمهر حكيم را به پيشگاه م. گزارش گران خواب همه از گزاردن آن در مي مانند

 وـــ ت تانـــان شبســبت ان ــمي  وـچنين داد پاسخ كه در خوان ت
 ردست زنـه آرايش جامه كـــب  ه خويشتنـرد برناست كــيكي م

 .شاه به راي بوذرجمهر همه زنان را عريان رژه مي دهد و پرده از كار جوان و دلبرش بر مي افتد و هر دو به كيفر مي رسند
. او از مادر ترك است. ريزد     انوشيروان از ميان شش پسر، هرمزد كه مهتر فرزندان است او را به شاهي بر مي دارد و او خون ها مي

 :وقتي مي خواهد بهرام آذرمهان را به دژخيم سپارد، بهرام بدو مي گويد
 ا نباشي تو شادــن تـون ريختـبخ  رك زادـبدو گفت بهرام كاي ت

 را تاج بر سر نهادـــه كسري تــك  اقان نژادي نه از كيقبادــو خــت
 ...هرمزد به دادگستري باز مي آيد، اما ديگر دير شده است 

به هرمزد مي نويسد كه اگر خسرو پرويز فرزند خود را شاهي دهي        .    بهرام چوبينه بر هرمزد مي شورد و خود در پي شاهي مي شود            
 .اميد كه پدر فرزند را تباه سازد و او را مانعي بر سر راه شاهي نماندبدان . از تو فرمان خواهم برد
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دو خـال او    . خسـروپرويز از مـادر از دودة كيـان اسـت          .    هرمزد در پي كشتن فرزند مي شود و خسرو پرويز مي شنود و مي گريزد              
زنداني بودند خود را رها مي سازند و هرمزد گستهم و بندوي در فرار و زان پس در بشاهي رسيدن او را ياري مي كنند و اين دو كه                

 .نشانند را گرفتار و كور مي كنند و خسروپرويز را به تخت شاهي مي
 ه تيره شد آن تخت شاهنشهيـك  بنبدوي و گستهم رفت آگهي

 ار بگماشتندـدان كـــكي را بــي  رداشتندـــهمه بستگان بند ب
 هامون برآمد بجوشبر آنسان كه  روشــر شد خــشكستند زندان و ب

 الشگر و ساز خويشـــزره دار و ب  شـستهم پيـهمي رفت نبدوي و گ
 ا فرهي ـــاه بـــك آن شــبنزدي اهنشهي ـــوان شــــاندر اي شدند 
 كاشتند از برــگونســتش نــز تخ  رداشتندــرش بـــاج از ســـچو ت

 شان سپاهشد آنگاه چون شمع رخ  شاه شم ــس داغ بر چــادند پــنه
و به جنگ بهـرام چوبينـه       . خسروپرويز به شاهي مي رسد    . و در شاهنامه، اين نخستين شاهي است كه كور و از آن پس كشته مي شود               

 :بهرام در پاسخ مي گويد. در ميدان جنگ با بهرام گفتگو مي كند و او را بفرمانبرداري مي خواند. مي رود
 ود كز تو شاهي نبردــآن بزا ــس  ردـاي مرد گــهرام كـبدو گفت ب

 نــه اشــكانيانــرا بد آن داروگير  چو از دخت بابك بـزاد  اردشــير
 بنيــرو شد و تختش انــدر بمشت  نه چون اردشير اردوانرا بكـــشت
 ســرو تـــاج ساسانيان سرد گشت  كنون سال چون پانصد اندرگشت
 خت پيرو مـاستسروكار با بخت ب  كنون تخت و ديهيم را روز ماست

و بهرام چوبين كه خود را از نژاد آرش و گرگين مي شمارد در توجيه مشروعيت خيزش خود، نژاد كياني داشتن ساسـانيان را دروغ                         
 :مي شمرد

 تو از تخم ســاســاني اي بد نژاد  بدو گفت بهــرام كـــز راه داد
 اده بودنــه بابــك شبــاني بدو د  كه ساسان شبان و شبان زاده بود

 :و خواهر بهرام او را پند مي دهد كه از نژاد ساسان نيستي و بشاهي نخواهي رسيد و اگر رسيدي شاهي تو نخواهد پاييد
 رنا و پيرـــاهان بـــايند شـــبج  يرــه ارشــه از تخمـي كـــتو دان

 ه خواند ترا شهريارـــايران كــب  مارـــكر بيشــا لشـــا گنج و بـــاب
 رد پيروز بختـگر مـــابد مـــني   گفتم اين اي برادر كه تختبدان

 ردمند و روشن دلي پر زدادــخ  ژادـر نـــف راد و فـــكه دارد ك
درراه گريز نبدوي كه خويش خسروست او را مـي     . خسرو پرويز نخست از بهرام چوبين شكست مي خورد و به قيصر روم پناه مي برد               

 :ام مي گويدرهاند و در پاسخ سرزنش بهر
 زمن راستي جوي و تندي مساز  بدو گفت نبدوي كاي سرافراز
 بزرگيش و راديش پيش منست  بدان كان شهنشاه خويش منست

از آنپس خسرو قدم در خاك روم مي نهد و نامه به قيصر مي نويسد و قيصر بدو پاسخ مي دهد و مي خواهد كه بنشـان پـاك كـردن            
 :دگذشته پركينه شاه داماد او گرد

 كه از مهتران در خور مهتر ست  ردة ما يكي دختر استـس پـــپ
 چنان چون بوده راه و آئين ما  اــن مـــبخواهيد بر پا كسي دي

 ارد بيادـرج نيــود كين ايـــب  ژادـــو فرزند قيصر نـبدان تا چ
 د بدينـايد و راه جويــاســبي  از آشوب  و از جنگ روي زمين

مريم پيش از آنكه بدست شيرين دلداده بـه دلبـرده از خسـروپرويز    . مي نويسد و دختر او مريم را بزني مي گيرد         خسروپرويز عهدنامه   
خسروپرويز از اخترشناسان دربـاره فرجـام كـار فرزنـد مـي      . كشته آيد، پسري مي زايد كه كار شاهي دوده كياني را تباه مي گرداند   

 :پرسد
  هر كس كه گرد اندر اختر نگاهكه  اهــ ش رسدـان بپـــرشناســاز اخت

 ر اين جهاندار چيستــز زيچ اخت  ار چيستـچه ديدند فرجام اين ك
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 ه بر چرخ گردان نيابي گذرـــك  مرـاره شـــاسخ ستـــچنين داد پ
 پاهش بر او آفرينـــد ســـنخوان  از اين كودك آشوب گيرد زمين
فراموش نكنيم كه دختر قيصر رومي هنوز نـژاد  . ج با دختران برون از گروه است  هاي ازدوا يخسروپرويز نگران سرنوشت پر از نابختيار     

از فريدون دارد اما با وجود كين سلم و تور با ايرج و با وجود جدايي وطن و دين خارجي است و در گذشته يكبار مزه ايـن ازدواج                
 :را بهنگام حمله اسكندر چشيده است
 ه امــد پيشـتيره انديشه ششب   ه امــز روم و ز ايران پر انديش

 روم و بايران گزندــاند بـــرس  دــبترسم كه شير وي گردد بلن
 رگــندر پيله ور پير گــز اسك  رگـنخست اندر آمد ز سلم ست

 سخن هان تازه گردد ـمگر در ج  ن و كين كهنــين تو آئيــز ك
بدسـت  . ه روم كشته اند مي كشد و سرانجام سپاه بر وي مي شورد   خسروپرويز گستهم و نبدوي، كسان خود را كه پدرش بهنگام فرار ب           
بزرگان از شيرويه مرگ خسرو را مـي خواهنـد و شـيرويه پـس از                . فرزندش شيرويه گرفتار مي شود و در طيسفون زنداني مي گردد          
. پسين ديدار رخ خسرو استسومين، وا. شيرين سه شرط مي گذارد. ُكشتن پدر خواستار عشق شيرين مي شود و از او كام مي خواهد      

 .و چهره بر چهره خسرو مي نهد. چشم بر رخ خسرو، زهر سر مي كشد
  ياد ذشته سخنها همه كردـــگ  ر چهر خسرو نهادـــشد چهر بــب

 ردــز شيرين روانش برآورد گ  خوردـــاه زهر هالهل بــهمانگ
 .شيروي را نيز زهر مي چشانند و مي كشند

از آن پس شاهي چون گوي دست بدسـت   . اما شاهي نكرده بدست پيروز خسرو از پاي در مي آيد          .  مي شود  هاردشير پسر شيروي شا   
 .مي شود

  روز شاهي مي كند50سپاه روم پايتخت كشور را مي گيرد و فرائين گراز 
 :فرزند مهتر بدو مي گويد

 نـجهانبان شدي كار يكباره ك  مبايش ايمن و گنج را چاره كن
 در بسيــاني تو ايـــايد نمــبي  سيـ شهرياران كةـــچو از تخم

 .شمرد وي دوده و تخمه را پوچ مي انگارد و الزمه شاهي را اسبابي ديگر مي. و فرزند كهتر نظري ديگر مي دهد
 كه اكنون به گيتي توئي تاجور  پسر وزين پس چنين گفت كهتر 

 برنجاني ـــچو با گنج باشي نم   گنج زاوار شاهي سپاهست وــس
 اجورــمر او را كه بد پيش او ت  پدر ش ـد آئتينـدون كه بـــفري
 اهـكه اندر جهان او بد از دادش  داد ان را سه پور فرخنده ـــجه

 ادر كسي شهريارـــد ز مـــنزاي  بمردي و گنج اين جهان را بدار
بدون يك كانون اصلي كه بتوانـد بـر دوام از برخوردهـا    . فردوسي بر اسباب و ابزار قدرت پايدار زن را و بويژه زن را نيز مي افزايد      

بناي قدرتي كه تنهـا بـر   . نسبتاً بركنار ماند و در عين حال قدرتهاي درون و برون گروه را در خود ادغام كند، زور و زر بكار نمي آيد 
 امكان مي دهد صحنه برخورد قدرت هاي ازدواج درون گروهي به كانون. اين دو استوار شود پايه و بنياد ندارد و زود فرو مي ريزد         

بدينسان همزماني چند زني حاصل ازدواج هاي درون گروهي و برون . فرعي كه از طريق زن با كانوني اصلي پيوند جسته اند، نگردد
 .گروهي بعلت منزلت نابرابر همسر هم گوهر با همسران ناهم گوهر در خود كانون بر رقابت جدي بر سر قدرت نمي انجامد

شاهنامه در واپسين بخش هاي خود دو پديده را در عرض هم مي نماياند يكي اغتشاش دو هويت دوده كياني بعلـت نـاهم گـوهري              
قدرت ه آخرين شاهان و باال گرفتن رقابت در كانون و كشتار يكديگر در نتيجه انحطاط دودمان و دومي پيروزي وحدت زور و زر و ب     

 : روز پس از شاه شدن كشته مي شود50فرآئين : تي كار و كوتاهي عمر آنرسيدن نماينده اين دو قدرت و سس
 كارـــرون ز بهر شـشهر بي شد از   ريارــك روز پس شهـبياراست ي

 هر آنكس كه، كه بود اگر مهتري  ريــيان لشكــرانـآواز اي ا ـــاب
 همي تاخت هر سو چو آذرگشب  اسب فرآئين برانگيخت از جاي 

 ارـر شكــازان ز بهــخجير تـبه ن  رد با شهريارــ گدهــواران شـس
 راز ـرد بيباك شهران گــگه كــن  ازــبد آنگه كه زي شهر گشتند ب
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 شت اوــه از مـــازانـــتاد تــبيف  ر پشت اوــاگاه بــر نــزد تيــب
 : بجان هم مي افتند و يكديگر را كشتار مي كنندندر پي كشته شدن فرآئين سپاهيا

 اكـيره از دست خـبرآمد شب ت    تيغها بركشيدند پاكسپه
 تندـناخــر باز نشـــكي از دگــي  همه شب همي خنجر انداختند

 وفتدـم آشــد هــوار و سپهبــس  وفتهــك ي كشته و ــز لشكر بس
 اه گرگــچو ميشان كه يابند ناگ  زرگــپراكنده شد آن سپاه ب

 :شاهي خواستاري نمي يابدشيرازه كشور از هم مي پاشد و تاج 
 واستارــرا خـسي تاجــيامد كــن  ي شهريارــراوان بماندند پــف

خت را شاهي مي دهند اما زن كه ابزار تمركـز و تكـاثر              دارند و پس از آن خواهر وي آذرم د        تا كه پوران دخت را به شاهي بر مي          
 مقام شاهي نيز محكوم ايجابات قدرت و همان ابـزار توحيـد و              قدرت است و نخي است كه مهره هاي قدرت را بهم مي پيوندند، در             

 :تضاد قدرتهاست
 چون زن شاه شد كارها گشت خام   امــوران بنـيكي دختر بود پ

 رو گوهر افشاندندـــان بـــزرگــب  اندندــبر آن تخت شاهي بنش
 :پوران دخت در پايان ششمين ماه شاهي بيمار مي شود و مي ميرد

 .ضوع رقابت سران سپاهي مي شود و پس از چهارماه شاهي، راهي گور مي گردد و شاهي بفرخ زاد مي ماندآزرم دخت مو
 در آمد بگاهـم شكست انــه پنجــب  اهـر تخت بر چار مــي بود بــهم

 رم گشتــش نــر رفتنــي اختــپ  شتـــگ ي آزرم ـ گيتي ب ز آزرم
 ماند واه ـدخــرد بـــدل مكام ــب  شد او نيز و آن تخت بي شاه ماند

 :فرخ زاد را از جهرم بپاي تخت مي خوانند و بشاهي مي پذيرند
 اهيش بنشاندندــخت شــدان تــب  واندندـرخ زاد را خــرم فــز جه

 شـاه . زن داستان عشق بنده را به شاه مي گويـد    . وي پس از يك ماه بدست بنده اي كه عاشق زني از زنان حرم است كشته مي شود                 
» خواهش گران بسيار«پس از چندي بخواهش . و با وجود اين او را در بند مي كند        . بنده را بسيار دوست مي دارد و محترم مي دارد         
 .بنده سيه چشم او را زهر مي خوراند و مي كشد. از او بند بر مي دارد و از تو به خدمت مي گمارد

 رــامي بياميخت زهـــه چشم بـــسي رـــــــود او را ز آرام بهـــمي بــه
 هر آن كس كه بشنيد بر وي گريست بخورد و به يك هفته ز آن پس بزيست

شود و زمانِ قدرتمداري  قدرتهاي پيوند گزيده مي برند و فردا تاريك مي. كانون از هم مي پاشد. با مرگ وي شاهي به سر مي رسد
 . بسي كوتاه

 د پديدــ آمو دشمنــز هر س  دـــــهمي پادشاهي بپايان رسي
 كه فردا مگر ديگر آيدش راي  بخور هر چه داري به فردا مپاي

 .ي كنندـتا اينكه جويان و پرسان مردي را از خاندان كيان بنام يزدگرد مي يابند و شاه م
 ر نهادـسر بـــــاله بزرگي بــــــك  ادـچو بر خسروي گاه بنشست ش
 وشيروانـرزند نـــاك فــم پــــمن  روان چنين گفت كز دور چرخ 

 راستـخور و خوشه و برج و ماهي م  در پادشاهي مراستــر پــپدر ب
توانائي . اما يزدگرد مردي تنهاست كانون نابود شده و او بر جا مانده است پيوندهاي ارگانيك ميان او و قدرتهاي فرعي پاره شده اند

اما يزدگرد آخرين شـاه دودمـان كيـاني را    . كنند عد وقاص به ايران ميتمزكز و ادغام قوا را در دربار خود ندارد گر چه حمله را س          
رستم فرخ زاد وضع ايران زمان حمله سعد وقاص را در نامه اي به برادر اينطور تصـوير مـي               . كشاكش هاي سران سپاه تباه مي سازند      

 .كند
 ام فيروزي و فرهيستــــه هنگــن ادشاهي تهيستـــكه اين خانه از پ

  شدم ريانــز بــانيان نيــاســز س دمـــزارگريان ش رانيان ـــر ايــب
 ر و نژادــزرگي  فـــغ آن بــدري  دريغ آن سرتاج و آن تخت و داد

 زبان ر ــر بــگردد مگــتاره نـــس  ازيانــت كزين پس شكست آيد از 
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 خمه گيتي كسي نسپردــزين تــگ  ارصد بگذردــاليان چـــرين ســب
 ندـبل   ارـــز شهريـــماندش جــن ارجمند امدار ـــه نــمزين تخــك

 سـكزين پس نيامد از اين تخمه ك  سـار اوست و بـــز ساسانيان يادگ
 بباد ه خواهد شدن تخم شاهيــك  داد ن مهر و ـدريغ اين سرتاج و اي

 د بخت ساسانيانـره شــنين تيــچ انـا من شدم پهلوان از ميــه تــك
  بكار ايدــه نيــرهنــر بــي بــهم  ن گدازــان آهــر و پيكــرا تيــم

 ارزارــج و از كـن چو سود آيد از ر  ارــگذرد روزگــچو بر تخمه اي ب
 اله منستــوشن و خون كـكفن ج  اووسي گورگاه منستـن قــكه اي

 :رستم كشته مي شود و سپاه شكسته مي گردد
 ايرانيانـد بــدر آمـــكست انــش  انـــرد نبرد از ميـچو برخاست گ

 :فرخ زاد هرمزد از جبهه با شتاب به نزد يزدگرد مي آيد و خبر شوم شكست را بدو مي دهد
 ا تاج و بر تخت شايد نشاندـه بــك  دـــو نمانـز تخم كيان كسي جز ت

 ان چون كني كارزارــان جهــمي  كتن و دشمنت صدهزارــي يــتوئ
  انجمن و برـر تــاني شود بـــجه  ه نارونـــشوي بيـــا ســـرو تــب

 از نوـ س ار برــكي كــي يـــجوان  ايگه چون فريدون بروــدر آن ج
ماهوي سوري بيژن را بكشتن شاه      : يزدگرد به خراسان مي گريزد اما خراسان قتلگاه او مي شود و او قرباني فزوني جويي سران كشور                 

 .تاند و يزدگرد را از ميان برداردبر مي انگيزد تاكين نياكان باز س
 رخان و بيژن بنامـژادش ز طـــن  ود گسترده كامــي پهلوان بــيك

 ودـوند بـرز چنديش پيـدر آن م  ودــه شهر سمرقند بـــن بـــشست
 كي نامه شدــژن يــزد بيـــازو ن  كامه شد چو ماهوي بدبخت خود

 افسرست ج و گاهست و با اـا تــاب  درستـــاي كه شاه جهان با سپاه 
 همان گنج و چتر سياهش تر است  گرآئي سر و تاج و گاهش تراست

 رداد بيداد كنــدين تخمه بـــب  دل ياد كنــاكان بـــن نيــزكي
 :بيژن كه از تركان است لشكري بفرماندهي بر سام مي فرستد

 روـــبه يك هفته آمد سوي شهر م  ذروـــسپاه از بخارا چو پران ت
 از آن دشت برخاست آواي كوس  روسـ خ شب تيره هنگام بانگ

 دخواه بودــب كه ماهوي سوريش   بود شهنشاه از آن خود نه آگاه 
 انــد دمــسواري سوي خسرو آم  انــخروشي برآمد هم اندر زم

 رايست شاه ركان كنون بر چه ـز ت  اهـكه ماهوي گويد كه آمد سپ
حمله قرار مي گيرد، كانوني كه نيروي ايراني در آن جمع و به مقابله برخيزد وجود نـدارد و دودمـان         بدينسان ايران از دو سو مورد       

يزدگرد با همه مردي كه دارد ميان سپاه تركان و . كياني در وجود يزدگرد خالصه و وي بازيچه قدرت طلبي قدرت هاي محلي است
 آنجا به فرمان ماهوي سوري كشته مي شـود و بـدو دفتـر عمـر و قـدرت               سپاه ماهوي سوري تنها مي ماند و به آسيابي مي گريزد در           

 .ساسانيان آخرين سلسله از تخمه كيان بسته مي گردد
 سخنــها كجــا گــفت او را پسر  چو بشنيد ماهوي بيــــدادگر
 سواران ببــر خون دشمن بــريز  چنين گفت با آسيابان كه خيز
 ـا شد بـزخم اندر از شاه آهرهــ  يكي دشنه ز دير تهيگاه شــاه

بدينسان عمر قدرت بپايان مي ... با شكنجه و عذاب بسيار . ماهوي سوري شاهي مي يابد اما او نيز بدست بيژن ترك از پاي در مي آيد
سـتمرار  در جامعه ايكه زمينه اصلي فعاليت و برخورد سياسي است زن و زر و زور سه ابزار اصـلي تـراكم قـدرتها در كـانون و ا                      . رسد

از انعقـاد هسـته تـا تالشـي     . اين سه باز ابزار و اسباب تخريب قدرتند در فراگردي كه قدرت متراكم مي شـود      . قدرت كانوني هستند  
زن در اين ساخت روابط عنصر و ابزار رابطه است نه بيشتر و . هسته، روابط شخصي قدرت از طريق اين سه و بويژه زن برقرار مي شود
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خانوادة جزئي از ساخت عمومي قدرت است از عناصر اصلي اين ساخت، ساخته             . ست انسان نيست، شئي و ابزار است      نه كمتر، آزاد ني   
 .و سازنده آن است

گذشته از نياز حفظ قدرت كانوني و قدرت در كانون    .      خانواده معرف نيازهاي گوناگون قدرت است و بر طبق آن شكل مي گيرد            
 . كانوني همواره بايد منتجه قواي غيركانوني را در خود منعكس كنداز نظر ادامه و استمرا، قدرت

زن و ازدواج در اينجا نيز نقش تعيين كننـده اي را بـازي              .     بايد كه قدرتهاي خارج از قدرت كانوني جذب و ادغام يا حذف شوند            
قدرتهاي خـارجي را نيـز از   . خود ادغام كندچند زني به نماينده قدرت كانوني، شاه امكان مي دهد قدرتهاي فرعي را در    . مي كنند 

اگـر ازدواج درون    . نياز به دو نوع ازدواج، چند زني را ناگزير مي كنـد           .  باز آورد  - هر چند ناپايدار     -خصومت به دوستي و اطاعت      
از اينروسـت   . گروهي وظيفه دار پاياني قدرت كانوني است، ازدواج برون گروهي وظيفه دار افزايش توانمندي قدرت كانوني است                
 .كه وقتي نياز به استمرار قدرت كانوني كمتر و نياز به فزوني قدرت و زور بيشتر است، ازدواج ها بيشتر برون گروهيند

     از اين گذشته مردان قدرتمند را نيازهاي جنسي و روابط ديگري نيز هست كه از طريق رابطه ازدواج تنها برقرار نمـي شـود، زن                         
با زن در كانون، ابـزار،  » آزاد«بدينسان تقارن ازدواج هاي درون گروهي و برون گروهي و روابط    . نيازها نيز هست  تأمين كننده اين    

 .گذارد كارآمدترين ابزارها را مي سازد و در اختيار قدرت مي
ب و دفع و حـذف         با ازدواج درون گروهي قدرت دوام خود را تضمين مي كند و با ازدواج برون گروهي و روابط آزاد عمل جذ                    

 .قدرت ها انجام مي گيرد

 

 ازدواجهاي برون گروهي: مبحث دوم
 

اين ازدواجها وظايف پيوند قدرتهاي تابع قدرت كانوني بكانون و ثبـات در منزلهـا و موقعيتهـا و بـه فـراز آمـدن در سلسـله مراتـب            
 .اجتماعي را بانجام مي برند

گروهي نزد افكار كانون هاي قدرت همزمان و با هم مي بود و هست و يكـي نقـش                       از آنجا كه ازدواجهاي درون گروهي و برون         
بنيادي را در استمرار قدرت و توانمندي كانون در جذب و ادغام قدرتهاي خارج از كانون را مي داشـته و مـي دارد و ديگـري بـه                             

 و وظايف آن، مطالعه چند زني و وظـايف آن           تحكيم و توسعه شبكه قدرت مدد مي رسانده و مي رساند، مطالعه ازدواج برون گروهي              
چند زني هم از آغاز تاريخ ايران نزد خانواده هايي كه از رأس تا قاعده هرم قدرت، براي خود و بنوبه خـود جـايي مـي                           . نيز هست 

 .داشته اند رواج مي داشته و مي دارد
 . است و همان وظايف را بر عهده دارد    شكل حقوقي چند زني تغييرات بسيار كرده اما خود پديده بر جاي مانده

 -شئي تلقي كردن زن .    از جمله اشكال بهره جويي از زن كه بقول شاهنامه از ضحاك بجا مانده است تصرف زن است همانند شئي  
 و متعلق بقدرت شمردن زن و تصرف آن هر طور كه قدرت مـدار توقـع كـرد و سودجسـتن از او بهرگونـه كـه       -كه تازگي نداشت    

ضحاك دو دختر جمشيد را همخوابه خويش گرداند و گذشته از آن هر زني را اراده مـي كـرد،       . وقعات قدرت مداري ايجاب كرد    ت
 .شيوه اي كه در روزگار ما در سرتاسر جهان رسم قدرت بدستان است. تصرف مي نمود

 :و ابزار دست زد و بندها» آزاده«يك همخوابه قانوني و بسيار همخوابه 
 بپرده درون پاك بي گفت و گوي  رويــامور دختر خوبـــا نــكج

 يشــه كــنه رسم كيي بدنه آئين ن  پرستنده كرديش بر پيش خويش
 رابطـه قـدرتهايي   - جنسي كه اغلب يك طرفه است بكنـار  -از آن زمان، رابطه اي كه ميان مرد و زن برقرار مي شود، رابطه عاطفي      

اتصال . شكل حقوقي زناشويي را محتوي و شكل روابط قدرت تعيين مي كند          .  برقرار مي كنند   است كه از طريق زن با يكديگر تماس       
قدرت كانوني با قدرتهاي غير كانوني بسته به نوع قدرت كه برون گروه است، مدت دار و در عين آشتي جوئي نااستوار و در مضـان                          

انـواع ايـن روابـط بـا اشـكال حقـوقي            . ط تعيين مي كنـد    شكل حقوقي ازدواج را اينگونه رواب     . گرايش به دشمني و خصومت است     
گوناگون از ديرباز تا امروز وجود مي داشته اند و هنوز نيز در اجتماعات بشري زن اسير اين روابط است و در اين روابط عمـل مـي                             

 . كند
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در زير، نخسـت بـه ازدواج       .  شوند     ازدواج و تصرف خودكامه زن، بيان كننده روابطي هستند كه ميان نمايندگان قدرت برقرار مي              
هاي برون گروهي و وظايفشان و سپس به روابط ديگر و جايشان در ساخت روابط قدرت آنسان كه فردوسي ديده و تبيين كرده است 

 :مي پردازيم

 

 :بسط شبكه قدرت و اتصال كانون با قدرتهاي ايراني و انيراني
 :براي همسري، دختران شاه يمن پسند خاطر مي شوند.  همسراني نيز مي گيرد     فريدون براي سه فرزندش عالوه بر كنيزكان،

 كه گشتند زيبــاي تخت و كاله  از آن پس بديشان نگه كرد شــاه
 يكي را گرانمايه تر خواند پيش  فريدون از آن نامداران خويــش

 بهـــر كــار دلسوز بر شــاه بر  رــكجــا نــام او جنـــدل راهب
 ژاد مهانــسه دختر گزين از ن  رد جهانـــ برگرد برگبدو گفت

 من ان چون بشايند پيوند ــچن  د منـــبه خوبي سزاي سه فرزن
 دان تا بخوانند به آوازشانـــب  انـــازشـــرده از نــپدر نام ك

 پريچهره و پاك و خسرو گوهر  سه خواهر ز يك مادر و يك پدر
 دكي ـكه اين را نداند از آن ان  ر سه يكيـــدار هـــباال و ديــب

 :شود جندل براه مي افتد، همه جا سر مي كشد، همه جاي ايران و انيران را مي پژوهد تا كه به نزد شاه يمن مي
 كــه پيوستــه آفـــريدون  سـزيد  از ايـــران پــرمايه كســرا  نديد
  يمــنبيـــامد بـــر ســـرو شــاه  خردمند و روشــن دل و  پاكتـن
 سه دختر چنانچون فريدون بجست  نشان يافت جندل مر او را درست

 :جندل پيام خواستگاري فريدون را به شاه يمن مي رساند
 مگر كــش بـه از خويشتن خواستم  كـــه پيــوند كس را نياراســتم
  همـال همي دوستــي را بجويــد  خرد يـــافته مرد نيــكي بــگال

 يـكديگر برآميــخت بايـــد ابـــا    گونه گوهركنون اي گرامي دو
 گوي  در سراكار بي گفت و  ســرا   سه پوشيده رخرا سه ديهيم جوي

اگر خواستگاري را نپـذيرد، بايـد جنـگ بـا فريـدون را بپـذيرد و اگـر                   . در مهلت با خود مي انديشد     . پادشاه يمن مهلت مي خواهد    
با سران كشور شور مي كند و راهي كـه نشـان   . از كف هشته است«بديدار پيش » روشني «خواستگاري را بپذيرد، سه شمع فروزنده و   

 .مي دهند سنگين كردن شرايط ازدواج است تا مگر سر نگيرد و اين نيز از پديده هاي پاياست
 ...    سنگيني شرايط ازدواج تنگ كردن دايره همسر گزيني است 

 ...خويش را با او در ميان مي گذارد » آرزوهاي پرمايه«اند و     شاه يمن فرستاده فريدون را پيش مي خو
 بهر چـــه او بفـــرمود فرمان برم  كه مــن شهريــــار ترا  كهتـرم
 نشــايد زدن جــــز بفرمانش گام  پس از شــاه را اين چنيـن است
 فـــروزنده تـــاج و گـــاه تــرا  كجـــا مــن ببينــم سه شاه ترا

 شود روشــن آن جاي تاريك من  ـد شـــادان بنزديك منبياينــ
فريدون فرزندان را رخصت مي دهد بنـزد شـاه     . شاه يمن مي خواهد پسران ترا ببيند      : جندل بنزد فريدون باز مي گردد و مي گويد        

 . بايد داد بايشان مي آموزدكند و پاسخ ها را كه پيش از رفتن از آزمون ها كه شاه يمن از آنها خواهد كرد آگاهشان مي. يمن روند
  شاه يمن آنها را به دانش و رفتارِ كردار و به مقاومت در برابر وسوسه ها و سختي ها مي آزمايد بدان اميـد كـه افسـونها كارشـان را                                

 :اما فر ايزدي نگاهشان مي دارد و سرانجام شاه يمن نابخواه دامادي آنها را مي پذيرد. بسازد و عمرشان را سرآورد
 كـــه بـــد ز آفريدون نيامد  بمن  كــينه بـــدل گــفت شـــاه يمنز

 كيان اده شده از تخم نره ــه مــك نشان رگز مبادم ـه هـــن كــبد از م
 نيست چو دختر بود روشن اخترش  بد اختر كسي دان كه دخترش نيست

 تجف اهرا شاه ـــا بود مــه زيبــك فتـــر و گــبه پيش همه موبدان س
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 نـه آئين مـــديشان بــسپردم ب  نـبدانيد كه اين سه جهان بين م
 ستـر برز شرزه هيونان ببـــــاب  ستــــخروشيد و بار عروسان بب

 وي ـج ان بينا دل و راه ــوانــج  روي د ـدون نهادنــــبسوي فري
 :به زنان آنان نامهاي ايراني مي دهد. دفريدون فرزندان خود را مي آزماي

 ويـخ اه آزاده ــــورا مــزن ت  رد آرزويــام كـــ سلم را نزن
 ي رهي ـخوبـا بد سهيلش بـــكج  ي را سهيـــرج نيك پـــزن اي

طالع ايرج نشان مي دهد كه زندگاني سراسر جنگ و بـدفرجام خواهـد          . و از اخترشناسان گزارش سرنوشت سه فرزند را مي خواهد         
 .داشت

و از اين زمان . روم را به سلم و چين و ترك را به تور و ايران را به ايرج مي دهد          . سه فرزند تقسيم مي كند        فريدون جهان را ميان     
و شاهنامه گزارش برخورد اين سه كانون اصـلي  .  و تا روزگار ما ادامه مي يابد      -جنگ و تضادي بوجود مي آيد كه تا پايان ساسانيان           

 :تراكم قوا در مقياس جهاني است
 جهان به سه بخش كرد آفريدون   انـــــو بيرون كشيد از نهنهفته چ

 نــسوم دشت گردان ايران زمي  يكي روم و خاور يكي روم و چين
 ديدــب همه روم و خاور مر او را   گريدــــنخستين به سلم اندرون بن

 چين  رد ساالر تركان و ـــورا ك  زمين وران ــور را داد تـــدگر ت
 ران گزيدـر او را پدر شهر ايـــم  رج رسيدـــ به ايس آنگه نيابتــپ

تقسيم جهان و پيدايش سه كانون قدرت جهاني و توحيدها و تضادهاي اين كانونها، همان محدوده و موقعيـت سياسـي و اقتصـادي و       
 .انسته نمي شوداجتماعي و فرهنگي است كه بدون عنايت بدان فهم روابط قدرت از جمله جاي زن و ازدواج در روابط قدرت د

اهميت نظرگاه علمي شاهنامه در اينست كه وي جهان را مللي بريـده از هـم و داراي تحـوالتي مسـتقل از يكـديگر، همگـون يـا               
ها با يكـديگر مـي شـمارد و در پرتـو ايـن        روابط دروني هر جامعه را انعكاسي از روابط عمومي جامعه         . ناهمگون با يكديگر نمي داند    

نظري كه امروزه نيز پس از شكسته شدن قالب انديشه و تحليل كه             . دهد ه روابط قدرت در جامعه ايراني را توضيح مي        روابط است ك  
همان مطلق كردن عوامل دروني و يا عوامل بيرون باشد و به حكم واقعيتهاي عيني، پذيرفته مي شود و زمينه تحليل علمي قـرار مـي                    

 ...گيرد
 :گردد قدرت كانوني اصلي به سه كانون تبديل مي. تور را با خود همداستان مي كند   سلم بر ايرج رشك مي برد و 

روابط اين سه مجموعه بزرگ در عين حـال روابـط   .     قدرت كانوني ايران كه اصلي است و دو كانون روم و توران فعال مي شوند 
ثر آن رابطه برادري را به رابطـه كينـه و سـتيز از خـود     روابط سه برادر رقيب هستند كه قدرت و تمركز و تكا    . هستنددروني و بيرون    

بيگانه كرده است در اين زمينه و محدوده عمومي است كه هر يك از سه كانون قدرت بايد نخست به استمرار قدرت كانوني و آنگاه                         
 .ازدواج بايد اين توقع را برآورد. به تقويت دائمي و زمان بزمان آن بپردازند

 :ي فرستدسلم به تور پيغام م
 ببخت هتر از ما بيامد ــيكي ك  ختـاي تــسه فرزند بوديم زيب

 خورد انه به مهر من اندر ــزم  ردـــاگر مهترم من به سال و خ
 و اي پادشاهـر بر تـــنزيبد مگ  گذشته زمن تاج و تخت و كاله

  ستم اـــگرينان پدر كرد بر م  ر دو دژمـــم هــسزد گر بماني
 به ايرج دهد روم و خاور يمن  نـت يالن و يمچو ايران و دش

 ران زمينــه از ما سپهدار ايـــك  ان و چينــسپارد ترا دشت ترك
 نيست به مغز پدرت اندرون راي   بدين بخشش اندر مراپاي نيست

دو برادر موبدي بر مـي      . اين پيام تور را سخت بر مي آشوبد و به سلم پاسخ مي دهد كه بايد از فريدون خواست از ما رفع ستم كند                       
 :گزينند و به نزد فريدون روانه مي كنند

 كه بر تخت شاهي نه اندر خوريم  مـهتريــنه ما زو به مام و پدر ك
 اــد جهان زورهـــشود دور و ياب  ر تاج از آن تاركي بي بهاـــاگ

 در نهانــا خسته انــــنشيند چو م  انـسپاري بدو گوشه اي از جه



 34

 نــهم از روم گردان جوينده كي  ان تركان و چينه سوارــوگرن
 رج برآريم دمارــران و ايـــاز اي  كري گرز راــــفراز آوريم لش

بدينسان سلم و تور، نه به عنوان برادر كه به عنوان دو قدرت و نماينده دو كانون تمركز قدرت با ايرج به عنوان نماينده كانون تمركز 
از خود بيگانگي عمومي جهانيان از اين تقسيم و از تراكم قوا در كانونهاي رقيب مايه مي گيرد اين سه             . قدرت سوم برخورد مي كنند    

اين سه از راه ستيز با يكديگر تراكم قوا را در اين كانونها . در عين حال هم علت وجودي يكديگرند و هم يك ديگر را نگاه مي دارند          
 .ناگزير مي سازند

 :ايرج مي گويد. رونددتخم كيان مي كارند و ميوه جنگ مي . ران مي رود و آندو ايرج را مي كشند   ايرج به آشتي نزد براد
 يرـكنون گشتم از تاج و از تخت س  را تخت ايران اگر بود زيرـم

 چ كينــا من شما هيـــداريد بـم  نـا را كاله و نگيـسپردم شم
 :شاهي ايران بس نمي شوداما فرمانبر كور و كر قدرت، تور را اين در گذشتن از 

 رـــياورد ســـارش اندر نـــبگفت  چو بشنيد تور اين همه سر بسر
 تي نزد او ارجمندـــه آن آشـــن  ندــرج پســـنيامدش گفتار اي

 :ايرج گفت. كاردي برگرفت و فرق ايرج فرود آورد
 ردگارــاند از خون من كــبپيچ  ارـــمكش مرمراكت سرانجام ك

 ه ايـوشش فراز آورم توشـــبك  زين جهان گوشه ايبسنده كنم 
  پدر ه سوزي دل پير گشتهـــچ  دي كمرـــرادر چه بنــبخون ب

 ا جهاندار يزدان ستيزـــكن بــم  جهان خواستي يافتي خون مريز
تراكم قدرت جز . ت است    اما تور بنا بر رسم قدرت مداري، كه قدرت بدست را ابزار دست توقعات خود مي سازد، ابزار دست قدر    

ايرج بعنوان نماينده كانون سوم مورد كينه است و اين كانون، كانون            . حذف غيرقابل جذبها ممكن نيست     و   از راه جذب قابل جذبها      
از اينـرو بايـد حـذف    . اصلي تمركز و تكاثر قدرتها در مقياس جهان آن روز است و قابل جذب در كانونهاي فرعي چين و روم نيست                    

تور خنجر بـر مـي كشـد و پهلـوي     .  تمركز و تكاثر قدرتها مي گشايدن ذف ايرج راه را بر ستيز براي حذف ايران بعنوان كانو         شود ح 
 :شكافد برادر را مي

 ون كشيدـــادر خـسراپاي او چ  كشيد يكي خنجر ازموزه بيرون 
 همي كرد چاك آن كياني برش  رشـخنج بدان تير زهر آبگون 
 جوان ار ـامور شهريــد آن نــش  ره ارغواندوان خون از آن چه

 به خنجر جدا كرد و برگشت كار  ن پيلوارــ از تور   ـــر تاجــس
 مكار اندازه گيرــن دو ستــاز اي  چو شاهان بكينه كشي خيره خير

يدون سربريده فرزند در اسطوره قدرت، انسان را بجاي يكديگر مي اندازد فر. و از اين زمان جهان صحنه جنگ و براردكشي مي شود
 :كناره از خدا مي خواهد

 كه چندان امان يابم از روزگار  همي خواهم اين داور كردگار
 نه بسته كمرـــر كيــنم ابــببي  امورــكي نــكه از تخم ايرج ي

 دادگرــر آن دو بيــرد ســبب  ه را بريدند سرــن بيگنــچو اي
 :فريدون در شبستان ايرج نگه مي كند

 رج نگه كرد شاهـــستان ايــشب  رآمد بر اين تيز تك چند گاهب
 بر آن ماه رويان همه برگذشت  فريدون شبستان يكايك بگشت

فريدون اين دختر را به پشنگ . و همان سان كه آمد، نه از دختر شاه يمن، كه از خوب چهره اي ماه آفريد نام، دختري زاده مي شود
 .هر از اين ازدواج همگروه زاده مي شودبرادر زاده خود مي دهد و منوچ

قـدرت محلـي    . گيرد     تا اين هنگام از دختران شاه يمن هيچ سخني در ميان نيست جز اينكه يمن در قلمرو حكومت ايرج قرار مي                    
 .پذيرد يمن از طريق ازدواج با قدرت كانوني رابطه مي جويد و در اين قدرت انجام مي

ين حال نمايندگان كانون هاي فرعي قدرتمند به نزد منوچهر مي فرستد تا شاهي را بدو تبريك گويند فريدون سران سپاه را كه در ع
 :و اظهار فرمانبرداري كنند
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 ه جو آمدندــه با دلي كينــهم  دـــدنــش او آمــا پيـبفرمود ت
 ر افشاندندـاجش بــرجد بتــزب  دندــوانــبشاهي بر او آفرين خ

 وي شير ژيان سپه كش چو شير   اوگانـــارون كـسپهدار چون ق
 ام نريمان يل انجمنـــو شــچ  غ زنـچو گرشاسب گردنكش تي

 يتي تباهــامداران گـــي نــبس  واد زرين كالهــاد و چو كشــقب
و مـا خـواهيم     داننـد؟    اين شش سر، با دوده كياني، همان هفت گروه قدرت نيستند كه از دير زمان تا زمان ما بر اين كشور حكم مي                      

ديد اين خاندانها چگونه از طريق ازدواج برون گروهي با خاندان كيان از سويي و با قدرتهاي ديگر از سوي ديگر وصلت مي جويند                 
و از راه اين ازدواجها تعادل قوايي بوجود مي آورنده موجب ثبات نسبي موقعيت هايشـان و دوام منزلتهايشـان و سـرانجام موجـب                         

از طريق رشوه مي كوشند تا درباريان فريدون را با          . سلم و تور از منوچهر آگاه مي شوند       ... اموري بظاهر متضاد    . دتباهيشان مي گرد  
خود يار سازند تا مگر فريدون منوچهر را نيز بنزدشان فرستد و او را نيز از ميان بردارند سلم و تور از پدر مي خواهنـد منـوچهر را بـه      

 :براي شستن گناه خود، از درِ تسليم درآيند و كمر خدمت منوچهر را بعنوان شاه ببندندنزد آنها بفرستد تا اين دو 
 شود پاك و روشن شود دين ما  ر از كين ماــادشاه را ســـر پــاگ
 خواهشگران زديك ـرستد بنــف  رانــاهي گـا سپــوچهر را بـــمن

 يست رايـاويدا نـــاشيم جــبب  پايــه پيشش بـبد آن تا چو بنده ب
 ده توانيم شستــه آب دو ديـب  مگر كان درختي كه از كين برشت

 :فريدون آگاه از قصد فرزندان پاسخ مي دهد. اما نيت راستينشان كشتن منوچهر است
 امورتان كجاستـرج نــن ايــت  ر منوچهرتان مهر خاستــر بــاگ

 تنداســرخـوچهر بـه خون منــب  بپرداختند رج ــكنون چون از اي
 اده كالهــر نهــر ســوالد بــز پ  اهــا سپــر بــش مگــند رويـنبين

در وصـفي كـه فرسـتاده    . در برخورد ميان كانون اصلي، كانون فريدوني و پسران، شاه يمن بعنوان دسـتور در كنـار فريـدون اسـت                
 :فريدون از درباروي براي سلم و تور مي كند، مي گويد

 دـوبنــنشسته چو طهمورث دي لندــمنوچهر چون زاد سرو ب
 تو گويي زبان و دل پادشاست نشسته بر شاه بر دست راست

 سرــبه پيشش يكي رزم ديده پ رهنر ــپ اوه ــاز آهنگران ك
 شگر شكنــدار لــدار بيــسپه ام او قارن رزم زنـا نــكج

 چو پيروز گرشاسب گنجور شاه چو شاه يمن سرو دستور شاه
و ...) معيرالممالـك و    (گنجـور   ) دو ابـزار بكـار بـرد زور       (،  )فرمانده قشون (و سپهدار   ... ) صدر اعظم و    (ام، دستور   بدينسان ميان سه مق   

از راه زن، زر و زور هر زمان در اختيار كـانون قـدرت اسـت و ايـن دو، زر و     . قدرت كانوني از طريق ازدواج پيوند بوجود مي آيد     
 ...زور، تمركز مي جويند و متكاثر مي شود 

كشـند و هـر دو بدسـت          سلم و تور راي مي زنند و صالح خويشتن را در پيشدستي مي بينند و از شرق و غرب به ايران قشون مـي         
 .منوچهر سران عموها را نزد پدر بزرگ، فريدون مي فرستد. منوچهر كشته مي شوند

 :فرزندان را بر خود مي نهد و بدشواري مرگ را انتظار مي بردفريدون سرهاي .    و فريدون از سه فرزند تنها سه سر در كنار مي يابد
 ارـهريــ نامور ش اــچنين گفت ب  زارــاني بــر زمــوحه درون هــبن

 از آن سه دل افروز دل سوز من  نـم اريك شد روز ـكه برگشت و ت
 دانديش منــام بـــين و بكــبك  نـم شته در پيش ـزاري چنين گــب

 وانان چنين بدر سدـروي جـــب  دـژدار بـــهم از كهم از بدجويي 
 ژمــرنا دجهان گشت بر هر سه ب  رمـــان من الجــرمـــردند فـــنب

 رآمد برويـازيانه ســـنين تــچ  پر از خون دل و پر زگريه دو روي
 و آدميان و روابط آنان را از فطرت و     بدينسان قدرت در تمركز و تكاثر خويش، قدرت بدستان را به ابزار دست خود بدل مي سازد

طبيعت خويش بيگانه مي كند و سرانجام آنانرا قرباني ايجابات خود مي سازد و هر زمان و هر روز فرزندان فريدون هاست كه بحكـم               
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 جـذب   و اين هر دو گـروه     . ايجابات تكاثر قدرت در حذف و جذب خالصه مي شود         . خبر تكاثر قدرت، بدست يكديگر تباه مي شوند       
 .شنوندگان و حذف شنوندگان قربانيان قدرتند وقتي متكاثر مي شود

داستان آدميان بيشمار است كه قربانيـان تكـاثر قدرتمنـد از    . داستان عبرت آموز قربانيان قدرت است.    شاهنامه ستايش شاهان نيست   
 ..ديرباز تا 

 :منوچهر به شاهي مي رسد و
 و جنگست و هم داد و مهرهم خشم   منم گفت بر تخت گردان سپهر

 سر تاجداران شكار منست   يار منست   زمين بنده و چرخ
  سال شاهي مي كند120و 

 
 

 :ازدواج برون گروهي و جنگ آوري و تعادل ميان قدرت هاي مركزي و منطقه اي

 
ايـن دوده   . گروهـي هسـتند   نريمان سردوده خاندان سام و زال و رستم است، پهلوانان اين دوده جملگي ميوه ازدواج هـاي بـرون                    

 :گويد رستم در پاسخ نكوهش اسفنديار از نژادش مي. پهلوان نيز از شاخه هاي كيانيان هستند
 كنامـبزرگ است و با دانش و ني  امــجهاندار داند كه دستان س

 رد از كريمان بدستــنريمان گ  ان بدستـهمان سام پور نريم
 ورــاجــسرو تــخيتي سوم ــبگ  بزرگست و هوشنگ بودش پدر

سام را اين فرزند ننگ مـي آيـد و بـر            . يكي از ماهرويان حرم سراي سام باردار مي شود و فرزندي ميزايد نيلگون روي و سفيد موي                
سام بدنبال خوابي در پي فرزند مي شـود و  . پروراند دامنه كوه مي نهدش سيمرغ فرزند رها شد را بر مي گيرد و در آشيانه خود مي       

رزند را بدو باز مي سپرد و پري از پرهاي خويش را بزال مي دهد تا اگر روزي توانمنديش خسران يافت، سـيمرغ را بمـدد                سيمرغ ف 
 .بخواند

خاندان سام با آنكه از دوده كياني .    و زال بجاي پدر شاهي زابل مي يابد و عاشق دختر شاه كابل مي شود كه از نژاد ضحاك است                
 :بعنوان رئيس ستاد قشون دو نياز دارداست در حفظ موقعيت خويش 

دواج بـا قـدرت      يكي يالن داشتن و ديگري زيستن در نوعي تعادل قوا با قدرت مركزي اين دو نياز ايجاب مي كند كه از طريق از                     
 محلـي را     جويد تا زن دو وظيفه مهم، زادن يل و استمرار سنت يل پروري و نيز بهم پيونـد دادن قـدرتهاي                     هاي محلي ديگر اتصال     

 .دختر شاه كابل براي اين دو وظيفه بس مهم شايستگي مي دارد و بايد عشقي ميان زال و او بوجود آيد. بانجام برد
مهـراب بـه    . كه از ضحاك تازي گوهر دارد و باج گذار سام است مـي رود                زال هوس سفر مي كند و به كابل قلمرو مهراب كابلي            

 :نگرد و مي گويد وقتي از خوان بر ميخيزد زال در او مي. ل مي شودپيش باز مي آيد و ميهمان خوان زا
 نگه كرد زال اندر آن كيف و يال  چو مهراب برخاست از خان زال
 كه زيبنده تر زين كه بندد كــمر  چنيـن گفت با مهتــران زال زر
 كسي گوي او را هـم آورد نيست  به چهر و بباالي او مـــرد نيست

 : از نامداران وي را از دختر مهراب آگاه مي سازدو در اين جا يكي
 كه رويش ز خورشيد نيكوتر است ي دختر استـــرده او يكــس پــپ

 اجــبرخ چون بهشت و بباال چو ب اجــايش بكردار عـــا بپــر تــز س
 بند اي ـسرش گشته چون حلقه پ بر آن سفت سيمين دو مشكين كمند

 اروانـــز سيمين برش رسته دو ن وانناز و لب نارــو گلــش چـدهان
 ر زاغـرده از پـــژه تيرگي بــم  اغـس ببــدو چشمش بسان دو نرگ

 وز پوشيده از مشك نازــر و تــب  مان طرازـان دو كــرو بســـدو اب
 اگر مشگ بويي همه موي اوست  اگــر مــاه بيني همه روي  اوست
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 :اين وصف دل زال را بجوش مي آورد
 چنان شد كزو رفت آرام و هوش  مــر زال رادل بجـــوشبرآورد 

چرا كه سام و منوچهرشاه رضـا  . زال اين دعوت را نمي پذيرد  .  را به خانه خود به ميهماني مي خواند        و  مهراب به نزد زال مي آيد و ا       
وان مهراب نشستن را نمي پـذيرد  زال اگر بر خ. نيستند كه زال بر خوان بت پرستي از تخمه ضحاك بنشيند و با وي مي دوستي نوشد   

رودابه نيـز وصـف زال را از پـدر    . عاشق رودابه دختر مهراب. مي رود و مي بيند و عاشق مي شود. به درباري وي رفتن را مي پذيرد 
 :مهراب در وصف زال مي گويد. شود مي شنود و دلش از مهر زال پرآتش مي

 ـردار درياي نـيلدو دستش بكـــ  دل شيــــر نر دارد و زور پيــل 
 چو در جنگ باشد سرافــشان بود  چو برگاه بــاشد زرافشـــان بود
 بزين اندرون تيز چنگ اژدهاست  بكين اندرون چون نهنگ بالست

 :رودابه وقتي وصف زال مي شنود
 برافروخت و گلنار گون گشت روي  چو بشنيد رودابه اين گفتـــگوي
 دور شد خور و آرام و هــالوزد   دلش گشت پرآتش از مهـــر زال
 ز مــــردان مكن ياد در پيش زن  چو نيكو سخن گفت آن راي زن

 :رودابه از عشق خويش با پنج كنيز ترك كه رازدار اويند مي گويد و با ايشان به راي زني مي نشيند
 ه با بخت همراه بيدــه سالــهم  اه بيدــج و آگــر پنــبدانيد ه

 انــوج بر آسمــده مـازو بر ش  ر دمانكه من عاشقي ام چو بح
 ديشة زو نگسلمــبخواب اندر ان  پر از مهر زال است زو تن دلم

 بپرداختن انم از غم ـــدل و ج  اختنـ س يكي چاره بايد كنون
 بديدار زال مي روند. كنيزكان بر آن مي شوند كه از جانب معشوق به عاشق پيام عشق برند

كنيزكان زال را به خراميدن با كمند به نزديك ايوان و كاخ » راه جستن به نزديك او مي شود    «و خواستار   زال نيز راز دل مي گويد       
 .تا از ديوار به فراز و در سراي دلداده فرود آيد. بلند ره مي نمايند

 :    زال چنين مي كند و دو دلداده پيمان عشق مي بندند
 ورا نشكريدمــگر شيــر كو گ  همي بود بوس و كنار و نبيد

 :اما زال مي داند كه منوچهر و سام پدرش بدين همسري رضا نخواهند داد
 كه اي سرو سيمين برو مشكبوي  سپهبد چنين گفت با ماه روي
 نباشد بر اين نيز همــــداستان  منوچهر چون بشنود داســتان
 كف اندازد و بر من آيد بحوش  همان سام نيرم برآرد خروش

 .د كه از پيمان رودابه نگذرداما سوگند مي خور
 :موبدان مي گويند از آنجا كه مهراب از نژاد ضحاك است منوچهر رضا نخواهد داد. زال در كار رودابه با موبدان رأي مي زند

 وزيشــان دل شاه پـــر كيميا  كه ضحاك مهراب را بدنيـا
 اي بسام رهنمون مي شوند تا مگر سام از منوچهر موافقت بـا  و چون زال درخواست خود پاي مي فشرد، مشاوران او را به نوشتن نامه    

داستان اين عشق داستان تصميم قدرت سياسي درباره رابطه طبيعي زن و مرد است كه از مهر و محبـت مايـه     . اين ازدواج را بخواهد   
وگرنه سرانجام اين عشق . ي كندآن علل سياسي و توقعات قدرت است كه سرانجام با بهم رسيدن اين دو دلداده موافقت م. مي گيرد

 ...غم انگيز مي شد 
ستاره شناسان فراخوانده مي شود و سـتاره        . سام نامه را مي خواند و در كار زال با موبدان راي مي زند             .    زال به سام نامه مي نويسد     

 :ثمر به سام مي گويد
 چنين گفت كه اي گرد زرين كمر  بـــسان نـــريمان ستـــاره شمر

 كـــه باشند هر دو دو فـرخ همال  مژده از دخت مهراب و زالتورا 
 بيايــد ببـــندد بمـــردي ميـــان  از اين دو هنرمند، پيل ژيــــان
 نهد تخت شـــاه از بـــر پشت ميغ  جهاني به پاي اندر آرد به تيــغ
 وزو پهلـــوان را خــــرام و  نويد  بـــدو بـاشد ايــــرانيان را اميد
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به زال پيام مي دهد كـه خـود بـه دربـار شـاه مـي روم و       . ام چون سخن ستاره شمر را مي شنود و آينده اين زناشويي را مي داند س
 .رضايت او را با ازدواج تو مي ستايم و براه مي افتد

 سپــهرا نبـــرد دهستـــان كــشد  سپهبد به نزديك ايـران كــشيد
سيندخت مادر رودابه به كنيزك پيام بر را مي . ي مي آيد و در دم رودابه را از آن آگاه مي كندزال از شنيدن پيام پدر بوجد و شاد

 .و چون معلومش مي شود كه رودابه عشق زال را پذيرفته شادان و هم نگران مي شود. بيند و از زبان او به راز رودابه پي مي برد

 :رابطه وحدت تضاد
 

 نــد آمدش زال را جفت اويپس  فروماند سيندخت از اين گفتگـوي
 چو دستان ز پرمايگان گرد نيست  چنين داد پاسخ كه اين خرد نيست
 ز كابل برآرد بخورشيـــد خاك  شود شاه ايران بدين خشمنـــاك
 كسي پاي خويش اندر آرد بزين  نخواهد كه از تخم مـــا بر  زمين

مادر را ترس در مي ربايد و از . ت مي خواهد كه دختر را نزد او آوردمهراب از عشق دختر خويش به زال آگاه مي شود و از سيندخ          
 .شوي پيمان مي ستاند كه دختر را بدو تندرست بازگرداند

   مهراب از خشم منوچهر مي ترسد و از دختر خشمگين است كه چرا خودراي مهر كسي را بدل گرفته است و اين خود رأيي كاري                         
شكسته و خود انتخاب كرده است اما » قانون«راست است كه دختر .  در رفتار با فرزند آزاد نيستمهراب. نه در خور چشم پوشي است

از سوي ديگر، اگر پيش از ازدواج منوچهر شهر كابل . آزردن محبوبه زال نه كاري آسان است. انتخابش يك قدرتمند سهمناك است  
يمني مي جويد، همه چيز به تصميم منوچهر بسته و اكنون بايـد ديـد وي      را ويران نسازد و ازدواج سر بگيرد كابل در پناه دودة زال ا            

 .زير تأثير چه انگيزه هايي تصميم مي گيرد
   چون منوچهر آگاه مي شود واكنشي سخت از خود نمايان مي كند چرا كه اين ازدواج دو قدرت را بهم پيونـد مـي دهـد و ايـن                             

 .همپشتي براي قدرت مركزي خطر مي آورد
 ارـكه بر ما شود زن دژم روزگ  ريارــا بخران شهـــت بچنين گف

 انـر افكنده گردد همـنهان س  ق زال ــزد از عشــبيايد كه برخي
 امـــني كي تيغ تيز از ـبرآيد ي  گر از دخت مهراب و از پور سام

 بود ا ــاك با زهر همتـچو تري  ر ما بودــــبه يك سو نه از گوه
 رشـز گفت بد آكنده گردد س  ادرشــــوگر تاب گيرد سوي م

 جــمگر باز گردد برو تاج و گن  جـرن كند شهر ايران پرآشوب و 
 .نوذر را پيش مي خواند و به سام پيام مي دهد. و با بزرگان را مي زند

 :    چون سام به بارگان مي آيد و پذيرايي ها و گفت و شنودها انجام مي شوند، منوچهر بدو مي گويد
 انــزيده مهـــكز ايدر برو با گ اه جهانـــام شـــ با سچنين گفت

 اـه اژدهـــاند از تخمــكه او م  اـــابد از تورهـــه  او يـــنبايد ك
 ان كه در بسته او بودــزرگـــب  ودـــه او بـــكه از تخمـــدگر آن

 ز پيوند ضحاك و خويشان اوي سر از تن جدا كن و زمين را بشوي
 رفزودـارست آنگه سخن بـــني   خشم و تيزي نموددو شاه چونــب

 .سام بناگزير به جنگ مهراب مي رود
ميل و خواسـت و عشـق زن و مـرد تنهـا       . طريق زن برقرار مي شود        بدينسان تماس روابط قدرت از آشتي و قهر و صلح و جنگ از              

. وگرنه خود بهانه حذف قدرتهاي مزاحم و ادغام ناپذير استوقتي كه در اين روابط جايي پيدا كند و بكار آيد احتمال كاميابي دارد 
شاه اين ازدواج را يك گروه بندي سياسي كه مي تواند به ايجاد يك كانون قدرت مستقل و مزاحم تبديل گردد، تلقـي مـي كنـد و               

 .براي جلوگيري از آن فرمان انهدام كابل را صادر مي كند
بزرگان پاي انـدر ميـان مـي        . زال به دفاع از كابل بر مي خيزد و راه بر پدر بر مي گيرد              . د   سام و زال پدر و پسر روياروي مي شون        

 .نهند و زال را به نزد پدر مي برند
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 .   زال نزد پدر از رفتار او با خويش از روز تولد تا آنزمان شكوه مي كند و از پدر مي خواهد پيش از حمله به كابل او را از ميان ببرد
 .نامه اي به منوچهر مي نويسد و خود زال را به رساندن نامه بر مي گمارد.  بر سر مهر مي آيد   پدر با وي

 .   از سوي ديگر مهراب نگران از فرمان شاه بر همسر و دختر خويش خشم مي گيرد
 پرخاش گشت بسر مرزبان پر ز  بكابل چو اين داستان فــاش گشــت
  وي براند شم رودابه برهمه خ  برآشفت و سيندخت را پيــش خواند
 نيست كه با شاه گيتي مرا پاي   بدو گفت كاكنون جز ين راي نيست
 كــشم زارتــان بر سر انجمن  كـــه آرست با دخت ناپـــاك  تن
 بيــاسـايد و رام گــردد زمين  مگــر شــاه ايران از آن خشم و كين
اكنـون ميـان دو قـدرت يكـي قـدرت      . ت كه از هر منزلتي محروم اسـت از اينروس. زن مهمترين ابزار گروه بندي هاي قدرت است       

و اين كام جز به حذف همسر . كانوني و ديگري قدرت محلي، تضاد پيش آمده است حل تضاد در برآوردن كام قدرت مركزي است              
.  آنـروز نيـز چنـين مـي بـود     .همان سان كه امروز پول و نثار و هديه بالگردان است. و دختر بر نمي آيد، سيندخت نزد سام مي آيد 

 :آنروز نيز پول نقش اول وظيفه اصليش سياسي بود، از اينرو سيندخت چشمان سام را از چند و چون نثار خيره مي كند
 لـرده در كشيده ز در تا دو ني  لــنثار و پرستنده و اسب پي

 سر پهلوان خيره شد كان بديد  يكايك همه پيش سام آوريد
 :ر و عشق زال و رودابه را مي پرسد و سيندخت پس از گرفتن تأمين مي گويدسام از سيندخت ديدا

 ن روانـــهراب روشـرد مـزن گ  كه من خويش ضحاكم اين پهلوان
 بروي ان نشانه ـكه دستان همي ج  رويـه ماهـــام رودابــان مــهم

 ستـبكابل ترا دشمن و دوست كي  و چيستـــكنون آمدم تا هواي ت
 وريمـدرخـــبدين پادشاهي نه ان  مــريــوهــكار و بدگا گنهـاگر م

 ندـكتني بستني را ببــــش شـــبك  مندــوام مستــمن اينك به پيش ت
 روزـركي اندر آيد بــزين تيـــك  ورــابل مســــگناهان كـــدل بي

 :سام تصميم مي گيرد كه در كنار فرزند بماند و
 ان منــــستست اگر بگلسد جدر  نـاسخ كه پيمان مـــچنين داد پ

 ن درستـادان دل و تــبمانيد ش  تست ه پيوند ـــتو با كابل و هرك
 ه گيتي چو رودابه جويد همالــب  ز همداستانم كه زالــدين نيـــب

 وريدـهمان تاج و اورنگ را در خ  ريدــوهر ديگـــشما گر چه از گ
 .كند را بدو بنمايد، و او سام را به سراي خود ميهمان ميسام از سيندخت مي خواهد كه رودابه عروسي آينده 

منوچهر از ستاره شناسان مي خواهد كه انجمن كنند و سرانجام .    زال بحضور منوچهر بار مي يابد و نامه پدر خويش را بدو مي دهد       
 :ي دهند كهآنان سه روز در اين كار شب مي كنند و به شاه گزارش م. اين ازدواج را بر او آشكار سازند

 كه اين آب روشن نخواهد دويد  دـــچنين آمد از راي اختر پدي
 ك نامـــگوي پر منش زايد و ني  ازين دخت مهراب و از پور سام

 ردــانرا بكس شمـــران و مهــس  ذردــرك او نگـــعقاب از بر ت
 اه سواران بودـــران پنـــه ايــب  ودــاران بـــمر بسته شهريـــك

 :سخ مي دهدشاه پا
 ر چه گفتند داريد رازـزين هـك  رازــردان فــچنين گفت پس شاه گ

زال پاسخ هاي شايسته مي دهد و پيشاروي منوچهر هنرها مـي            . و زال مي خواهد و با موبدان مي نشاند و موبدان زال رامي آزمايند             
كزي را زيان و كاستي نمي رسـد و پـس از آزمـايش    سرانجام شاه پس از آنكه مطمئن مي شود از رهگذر اين ازدواج قدرت مر     . كند

 .ي سام مي رساندوافقت خود را طي نامه اي به آگاهزال با آن موافقت مي كند و م
 :  در كنار مادر به سيستان و كاخ زال مي آيدعروس. و رودابه زن و شوي مي شوند    زال 

 شــپي رفتند ـــان را گــره سيست  چو سيندخت و مهراب و پيوند خويش
 روزـــهمه شاد و خندان و گيتي ف  روزــــــروز در نيمـــد فيـدنـــرسي
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 اج زرـــر نهادش يكي تـــر بــبس  ا زال زرــت بـــه بنشســـو رودابــچ
 اسـطوره  و از پهلواني پيشه كردن رستم تـا پايـان روزگـار او، رسـتم    ...  رودابه زاده و بزرگ مي شود و پهلواني مي آغاز     و رستم  از     

 .توانمندي و دفاع از حيات ملي است و در فرا گرد رشد قدرت نقش اول را بازي مي كند
   خاندان كيان پس از يك دوره ادغام قدرتها در خود، شروع به تخريب خودجوش خويش مي كنند، سه تيره اصلي اين دوده، تيره 

 عظيم ايراني و توراني و رومي را در برخوردها و تضادهاي خويش بر ايرج، تيره سلم و تيره تور و تيره و شاخه هاي فرعي توده هاي           
در دنبـال داسـتان     . دوره اول اين برخوردها، ميان ايران و تـوران و دوره دوم ميـان ايـران و روم اسـت                   . سر قدرت وارد مي كنند    

 خواهيم ديد كه وظيفه زن در اين حركت بر دوام بر تركيب و تجزيه قدرت، كدام است؟
 سالگي رخت از جهان بر مي بندد و فرزندش نوذر به شاهي مي رسد وي همان سـان كـه قـانون تـراكم قـدرت                           120نوچهر در       م

از اينرو از راه مردمي بر مي گردد و با مـذهب در مـي   . ايجاب مي كند بر آن مي شود كه خود را از بند عوامل تحديد قدرت برهد     
 .افتد

از سوي ديگر لشگر نيز به پيشواز . سام روانه پايتخت مي شود. ترسد و نامه اي به سام مي فرستد      نوذر مي   . مردم روي بشورش مي نهند    
اما سام گر چه از نـژاد  . سام به شكايت از شاه مي رود و از كردار نوذر شكايت مي كند و از وي مي خواهد كه خود شاهي را بپذيرد                      

 :گويد  مياز اينرو. كيان است اما از شاخه اصلي و هم گوهر نيست
 كه اين كي پسندد ز ما كردگار  وارـــبديشان چنين گفت سام س
 انــمي به تخت كئي بر كمر بر   انــكه چون نوذري از نژاد كي

 محالست و اين كس نيارد شنود  د بودـــاهي مرا تاج بايـــــبش
 الهـبدين تخت زرين بدي با ك  اهــــ ش اگر دختري از منوچهر

 ين منـاد گشتي جهانبـــبدو ش  اك بالين منــز خــنبودي بج
 .سام نزد شاه مي رود و با پند او را براه دادگستري مي آورد

   از آنسوي پشنگ فرزند تور افراسياب فرزند خود و سران سپاه و بزرگان توران را به حضـور مـي خوانـد و از مـرگ منـوچهر مـي            
نـگ قشـون نـوذر را    در چنـد ج شـود و   افراسياب روانه ايران مي   . داستان مي كند  آگاهاندشان و آنان را به گرفتن انتقام با خود هم         

 .شكست مي دهد و او را مي گيرد و مي كشد
او مـي ميـرد و    . دارند را كه از شاخه اصلي دوده كيان است مي يابند و به شاهي بر مي                سران سپاه مي جويند و زو فرزند طهماسب         

 .شاهي به فرزندش گشتاسب مي رسد
 رستم اسـت مـي     در اين زمان رستم اسب مراد و قدرت رخش را كه صاحبي ندارد و سه سالي در خيل اسبان در انتظار سوار خود         

 .زنان مي گيرد و از آنان پهلوانان زاده مي شوند. اين جا و آنجا رزم و هم بزم مي كند. هان در نورددگيرد تا بر پشت او ج
. پـس از وي كيكـاوس بـه شـاهي مـي رسـد      . يدون است از كوه البرز مي آورد و به شاهي مي نشاند         رستم كيقباد را كه از تخم فر      

رستم در پي رهائي وي به مازندران مي رود از هفت خـوان             . در آنجا گرفتار ديوان مي شود     . كيكاوس به گشودن مازندران مي رود     
شاه مازندران كشـته مـي      . مي رهاند و به ايران باز مي آورد       كه هفت دام مردافكن است مي گذرد و كاوس و سران ايران را از چاه                

 .شود و مازندران پاره اي از ايران مي گردد

هستند تقسيم مـي كنـد و طـوس را كـه از     حكومت كشور را ميان سران كه همه از خاندان كيان          چون كاووس به ايران باز مي آيد        
 سان كه در طبيعت تمركز و تكاثر قـدرت اسـت، كـاووس در پـي توسـعه        و همان . شاخة اصلي دوده كياني است سپهداري مي دهد       

 . از شاه ها ماوران باج و فرمانبرداري مي خواهد. مرزها و ادغام قدرت هاي كوچك در قدرت جهاني ايران مي شود
هاماوران را دختري اسـت  به كاووس مي گويد كه شاه     .    شاه هاماوران زنهار مي خواهد و مي پذيرد كه به او ساز و باج گران دهد               

 :زيبا
 در نهفت ــكه شاه دختري دارد ان  وزآنپس به كاووس گوينده گفت

 سرستـرش افــز مشگ سهي بر س  رستــه از سرو باالش زيبا تـــك
 ندـجر لبانش چو قــزبانش چو خن  ندــــيسو كمـــاال بلند و بگـــبب
 اهــم را جفتـــهچو نيكو بود شا  اهـشايد كه بايد جزو جفت شـــن

 .كاووس را دل از جاي مي جنبد و خواستار ماهرو مي شود
 ارـا آن نگــه زيبد بمشگوي مـــك  ارــــمن او را كنم از پدر خواست
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كاووس به شاه هاماوران پيام مي دهد و اهميت سياسي پيوند با نماينده قدرت مركزي را بدو گوشزد و دخترش را خواستگاري مـي                        
 :كند

 وده مهانــار آزمــــد كـــبجوين  انـــ كه پيوند من در جهبگويش
 ايه گاهـــم شود پـــابد و راكـــني  اهــايه من پنــهر آنكس كه در س
 ميــم هـــويـــتي را بشــرخ آش  يــهم ويم ــكنون با تو پيوند ج

 ور استـشنيدم كه تخت مرا در خ  است و يكي دخترــرده تــپس پ
 و دادـچنان دان كه خورشيد داد ت  ابي چو پور قبادــاد يـــو دامــت

 .دل شاه هاماوران از خواست شاه درباره تنها فرزندش سخت بدرد مي آيد
با شگفتي دختر را بـدينكار دل  . سودابه را مي خواند و نظر او را مي پرسد     .    اما نمي تواند جز فرمانبرداري از قدرت برتر كاري كند         

 .فريب مي يابد
 راندـا بــندي سخنهـــاووس چــز ك غمي گشت و سودابه را پيش خواند
 ستــدار راي تو چيـبــدين كــار بي  همي خواهد از من كه بي كام من
 ستــواره نيـم خـاز او بهــتر امروز غ  بدو گفت سودابه اگر چـاره نيست
 ه  غمـي بانــكــسي نسپــرد شـــادم  بــه پيـــوند بـــا او رائــي  دژم
 :شاه هاماوران ناگزير سودابه را روانه مي كند

 به آنسان كه بدآن زمان دين و كيشش شـــين خويــتند عهدي بĤئــــببس
 پاهـره ســوب چهــدل آراي و آن خ اووس شاهــزديك كـــو آمد بنچــ
 وـاه برگاه نـــته شــــــو آراســـچ اه نوـكي مـــرآمد يـــودج بــز ه
 وشوارــاليه گــه از غـــرو هشتــف رده بر گل نثارـــه كـــگ سيـز مش
 و سيمين قلمـرو چـــون دو ابــست اقوت درخشان دو نرگس دژمــدو ي

 ر نام يزدان بخواندــــودابه بـــبس رد كاووس و خيره بماندـــگه كـــن
 ه آئين خويشــه بــام بستــاز او ك زا ديد سودابه را جفت خويشــــس

اما ازدواج از اينگونه كه قدرت حكم روا اراده خويش را تحميل مي كند و هيچ اختياري نه زن راست و نه حتي خـانواده زن را، از                       
ازدواجي از اينگونه كه هوس قدرت بدست با مالحظات سياسي و ايجابات حكومت همراه است و ازدواجي از اين گونـه كـه بـدان                     

ن اصلي تراكم قواي سياسي ادغام مي شود، در عين حـال وسـيله برخوردهـا و مايـه انتقـال                     قدرت سركش در قدرت مركزي وكانو     
 .تشديد و تشددها و تضادها به كانون هاي در رابطه است

   با اين ازدواج هاست كه قدرتهاي محلي در كانون اصلي با يكديگر برخورد مي كنند و اين برخوردها سرانجام به تخريـب كـانون                 
ابطة جديدي كه از طريق ازدواج برون گروهيي ميان قدرت فرعي و قدرت اصلي بوجود مي آيد بطرفين امكـان مـي            ر. مي انجامد 

از  اين رو شاه هاماوران بـا اسـتفاده از رابطـه جديـد، تصـميم بـه       . دهد كه تضاد خود را با عمل در جهت نابودي يكديگر حل كنند            
او كاووس و سران سـپاه و تمـام كسـان وي را بـه      . دان خويش را قرباني مي كند     نابودي تخمة كيان مي گيرد و در اين برخورد خان         

 :ميهماني مي خواند و جمله را مست و از خود بي خبر مي سازد و دستگير مي نمايد
 ر گونه چاره جست اندر آنـــز ه  ود دل شاه هاماورانـــــي بــغم

  نزديك شاهد بهـــرستاده آمــــف  گاهــچو يك هفته بگذشت هشتم پ
 خويش كه آيد خرامان سوي خان  ويش ــكه گر شاه بيند به مهمان خ

  بلند ار شاهــــند رخســـو بينــچ  اوران ارجمندـــامــود شهر هــش
 نادرست د بود و دل ــانيش بـــنه  بر اين گونه با او همي چاره جست

 اوي  اژ ر بر سرشــــاشد دگـــنب  دويـر و دختر بماند بــر شهــمگ
زن در مناسبات قدرت از طريق تعلق جويي قدرت شوي، پناه و نگاهدار خاندان         . سودابه دختر شاه هاماوران به راي پدر پي مي برد         

خويش از گزند قدرت است، تنها محل آزادي انتخاب كه دارد، انتخاب ميان قدرتي است كه از آن مي آيد يعني خانواده پـدري و                       
 .عمل مي كندقدرتي است كه در آن 
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در برهه هاي حساس تاريخ، و گـاه نقـش زن تعيـين كننـده و                .   از اينروست كه نقش زن در برخوردهاي قدرت ها بغايت مهم است           
 .انتخاب وي تغيير دهنده بنيادي روابط است

 .لي نيست   اما اين دامنه عمل و تأثير عمل زن به مناسبات دروني قدرت محدود است و زن خارج از آن قادر به عم
مي داند كه اگر كاووس را نجات دهد مي تواند براي پـدرش تـأمين بگيـرد و شـاه را از                      .    سودابه اين بار جانب شوي را مي گيرد       

 .خطري كه در كمين وي است آگاه مي كند
 رـاش دارد بسـرخــا سور پـــه بـــك  بـــدانست سودابـــــه رأي پــــــدر

 اي نيستــراي جـــاني او تــه مهمـب  ن راي نيستپس از آنگه به شاه گفت كي
 ه چنگ آوردــــانه بـــي بهــرا بــت  گ آوردــا سور جنـــه بـــبايد كـــن

 :شاه گفتار سودابه را باور نمي كند و شاه هاماوران را به كس نمي شمرد و به ميهماني مي رود
 رانــا مهتـــش بــاده شدش پيـــپي  اورانـامـــدار هـــدش سپهــچو دي
 ارند و زرـــاقوت و بـــه در و يــهم  ش درــــا پيـــاالر تـــوان ســاز اي

 اهـاووس شـــت كـــر تخـــت از بـنشس ه كاخ اندرون تخت زرين نهادـــب
 اي نشستـــدش جـرم آمـــوش و خـخ ك هفته با مي بدستـود يــهمي ب

 زندـــم و گــــرا و ز بيـــون و چــ چز شدند ه تا يكسر ايمن ــن گونــبدي
 نـــاختــــس د آرزو ــــــسي را نبــك وق آمد و تاختنـگ بـــبي بانــش
 ودرز و هم طوس راــو و گــان گيـــهم  اووس راــــاه كـاگـــرفتند نــگ

 دا ورانـــداران كنـــامــــــه نــــهم رگين و چون زنگنه شاورانــچو گ
 رو بختـــه فــشته همــــساز گـــگونـن د سختـند در بنــ بسترفتند وـــگ

پس از آنكه فردوسي بدنبال اثر رابطه حاصل از ازدواج برون گروهي را مي نماياند و مي نماياند كـه رابطـه اي از اينگونـه پيونـدي          
است، آنرا با ازدواج ميان گروهي مقايسه مي     ناپايدار و در معرض تغيير به رابطه تضاد و حل تضاد از راه حذف يكي از دو طرف تضاد                    

 :كند و مي نماياند كه چرا قدرت كانوني نبايد ايمني مطلق بويژه از ازدواج برون گروهي بجويد
 اندرين چه داني تو اي كاردان   چه گويد در اين مردم ژرف بين
  بسي نبــايد بــر او بـودن ايمن  چو پيوسته خون نبــاشد كــسي

 ببــرد زتــو تـــا بگردنش چهر  ز پيوسته خون كـه  مهربود نيـــ
 ببــايد بــسود و زيـــا آزمــود  چــو مهر كسيرا بخواهي بــسود

 فردوسي براست بر آنست كه در فراگرد رشد و تخريب قدرت، روابط سخت ناپايدارند 
 هم از رشگ مهر تــو الغـر بود  بود گر به جاه از تو كمتر بـود

 بهر بــاد خيـــزه بجنبد  زجاي  ت كيـهان ناپاك راي چنين اس
 .دهند باري كاووس دستگير مي شود و در دژي واقع در كوهسار زنداني مي گردد و سراپرده او را به تاراج مي

 بپــر مايـــگان بدره و تاج داد  سراپرده او را به تــاراج داد
 .ار پيوستن بشوي مي شودسودابه از رفتن بخانه پدر سر باز مي زند و خواست

 :بدينسان حضور او در دژ مايه ايمني بنديان مي گردد
 اگــر چــه وراكــــوه باشد نهفت  جدائي نخواهيم ز كاووس گفت
 پر از كين شدش سر پر ازخون جگر  چو كاووس را بند بايــد كــشيد
 جگر خسته از غم ز خون شسته روي  بحصنش فرستــاد نـزديك شوي

 پــرستنده بــــودش و هم  غمگسار   ستمديده بــــا شهريارنشست آن
افراسياب موقع را غنيمـت مـي   . با زنداني شدن كاووس و سران سپاه وپهلوانان، سپاه وي به ايران باز مي گردند و پراكنده مي شوند                

 :سپاهيان به رستم پناه مي جويند. شمرد و سپاه به ايران مي كشد
 چو گم شد كنون فر كاووس شاه  اشي پناهـــدها تو بــكه مارا  زب

 شود ران ـــنام پلنگان و شيـــك  ودــران شــدريغت ايران كه وي
 ديــاران بـــريــگه شهــنشستن  ديــواران بـهمه جاي جنگي س
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 استـاژده ز جنگ ـنگه تيــنشست  كنون جاي سختي و جاي بالست
شـاه هامـاوران از   . رهاند رستم با سه شاه مي جنگد و كاووس را مي. كاووس مي رودرستم سپاه پراكنده را جمع مي كند و به نجات      

    .در تسليم در مي آيد، باج مي دهد و به يمن حضور دخترش در حرمسراي شاه از خطر مرگ مي رهد
گرچه هر زمان ممكـن  . كند   رابطه اي كه بدين سان با ازدواج برقرار مي شود، يك منزلت بطور نسبي ثابت براي طرفين ايجاد مي            

است تناسب قوا، كار آشتي را به قهر كشاند اما همان سان كه ديديم در اين تغيير تناسب نيز، رابطه و تناسب جديد از راه زن برقـرار                           
 .مي شود

  زغــوري سوي شهر تــوران كشيد  چو گشت زمانه بد آن گونه ديد
  جهان يافت زهرهمي نوش جست از  دلش خسته و گشته لشگر دو بهـر

بدنبال فرونشستن فشار در مرزها، از آنجا كه قدرت بايد دائم در كار جذب و حذف باشد كاووس در پي فتح آسمان و كيهان نوردي                         
 .مي شود

 هفت در اين هنگام، مثل تمام دوران تاريخي ايران، با دوده شاهي،       .     باز رستم در پي او مي رود و او را به كاخ شاهي باز مي آورد               
اين خاندان ها از طريق ازدواج هاي درون و برون گروهـي گـروه              . دوده كانون هاي تمركز قدرت سياسي كشور به شمار مي روند          

بنديهاي عمده سياسي را تشكيل مي دهند و با قدرت كانوني در نوعي رابطه بيم و اميد، وحدت و تضاد بسر مي برند همه اين خاندانها 
ون اصلي رابطه مي جويند، رستم سر يكي از دوده هاي هفتگانه است و سـران نظـامي و پهلوانـان ايـن هفـت      از طريق ازدواج با كان 

افراسياب خبر حضور اين پهلوانان را در نخجير مي شنود و در صدد مي شود با دستگيري و        . دوده را به نخجير قدرت دعوت مي كند       
 :ان را پاره كند سياسي حاكم بر اير-نابودي آنان شيرازه قدرت نظامي 

 از ايشان شب تيره هنگام خواب  افراسيابـــد بــپس آگاهي آم
 راندــانها بـــز رستم بسي داست  دـگر جهانديدگان را بخوانـز لش

 كه بودند هر يك به كردار شير  يرـسوار دل  جنگي ــو از آن هف
 كا مار كنون نيست جاي درنگ  گــدارن جنــچنين گفت با نام

 جهان را به كاووس تنگ آوريم  هفت يل را جنگ آوريمگر اين 
 .افراسياب ناكام مي شود و بار ديگر شكست خورده به توران مي گريزد

فردوسي در اين دو داسـتان  .    در دوران پادشاهي كاووس دو حادثه غم انگيز يكي كشته شدن سهراب و يكي سياوش روي مي دهد             
وابط فطري پدر فرزندي را بر روابط قدرت باز مي نمايد و از سوي ديگر به امر واقع بيگانگي          از سوئي چگونگي از خود بيگانه شدن ر       

ازدواج هاي برون گروهي در ادغام قدرتهاي فرعي و هـم  زن در خانه شوي وقتي ازدواج برون گروهي است  اثرات آن و نيز نقش          
 .منزلت انسان مي پردازد
آن بخش از داستان كه عنوان فصل را در خـور  . خويش استوينده شناسي جامعه در روابط پاستان، جامعه د    جامعه شناسي اين دو    

 .است، در اين فصل و مانده را در فصل رابطه جويي هاي ديگر خواهيم آورد
 :در موافقت با شاهنامه از داستان رستم و سهراب مي آغازيم

تني چند از تركـان    . خوابد كار مي كند و مي پزد و مي خورد و مي              روزي رستم از راه دلتنگي به نخجيرگاه مي رود، گورخري ش          
رستم از خواب بيدار مي شد رخش را نمي يابد، . برند رخش را در چرا مي يابند كمند مي اندازند و او را مهار مي كنند و با خود مي              

شاه سمنگان از آمدن رستم آگـاه مـي   .  افتدپاي رخش بسوي شهر سمنگان براه مي نگران و با بار گران سالح جنگيش، پياده و در پي   
پس از صرف شام و گرم شدن سرها از باده، رستم به خوابگاه خويش     . شود با بازرگان به پيش باز مي آيد و او را بخانة خويش مي برد              

 .درِ خوابگاه بĤرامي باز مي شود و تهمينه بدرون مي خرامد. مي رود
 ازــد بـردنــرم كــوابگه نــ خدرِ  ه برازـد نهفتــفتن آمــسخن گ
 ين مستــالــامد ببـــرامان بيــخ  نبردستــمع نعــده شــيكي بن

 چو خورشيد تابان پر از رنگ و بوي  پس پرده اند اندر يكي ماه روي
 رو بلندـردار ســه كــاال بــه بـــب  مندـدو ابرو كمان و دو گيسو ك

 ل عاشقان گشته تنگدهان چون د  دو رخ چون عقيق يماني برنگ
 . رستم از زيبايي وي خيره مي ماند و مي پرسد كيست و از بهر چه به خوابگاه وي در آمده است

 .تهمينه در پاسخ عشق خود را بدو بيان مي كند
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 بسي ه ام داستانت ـــنيدستــش   كسي رــسانه از هــــبكردار اف
 چنگ  تيز نترسي و هستي چنين  كه از ديو و شير و پلنگ و نهنگ

 وـبسي لب به دندان گزيدم ز ت  نيدم زتوــانها شــين داستــچن
 بر اين شهر كرد ايزد آبشخورت  و بال و پرت بجستم همي كتف 

 راـنه بيند جزين مرغ و ماهي م  راــم ترا ام اكنون گر بخواهي
اين هدفها همان ضـابطه هـاي ازدواج هـاي    . زدتهمينه پس از اين به هدفهاي عشق خود و ازدواجي كه با رستم مي جويد، مي پردا           

. برون گروهي يعني گروه بندي هاي قدرت و افزايش قدرت گروه هاي پيوند جسته و بخصوص دائمي كردن قدرت مداري، هستند                    
آغوشـي  اگـر برابطـه هـم    . رابطه عشق و دلبستگي تا وقتي در مناسبات و تناسبات قدرت محل عملي پيدا نكند به ازدواج نمي انجامد                  

 :تهمينه مي گويد. انجاميد در دم به مناسبات و تناسبات قدرت تبديل مي شود
 هر هوا هشته امــرد را از بــخ  يكي آن كه بر تو چنين گفته ام

 :و گذشته از اين عشق
 ورم اندركنارــكي پــشاند يــن  ارــو مرا كردگـــو ديگر كه از ت

 دهد بهره كيوان و هورسپهرش   مگر چون تو باشد به مردي و زور
 راسر به پاي آورمـان ســسمنگ  ه اسبت بجاي آورمــسه ديگر ك

 :رستم در هدفهاي زناشويي خود را با تهمينه هم راي مي يابد و ازدواج وي را درخواست مي كند
 زهــر دانــشي نزد او بهـره  ديد  چو رستم بر آنسان پري چهره ديد
 نــديد ايـــچ فرجام جـز فرهي  و ديگر كه از رخــش داد آگهـي
 بيــــايد بخواهــد و راز پـــدر  بفـرمود تــا مؤبــدي پــر هنـر
 بســان يــك ســـرو آزاد شــد  چو بشنيد شاه اين سخن شاد شد

 برآنسان كه بودست آئين خويش  بدان پهلوان داد مر دخت خويش
هد كه فرزندي كه بدنيا مي آيد بنشان شناسائي بر زلف زند اگر دختر شد و بر                رستم با تهمينه هم آغوش مي شود و مهره اي بدو مي ن            

 .    بازوبندد اگر پسر شد
 ببــود آن شب تيـــره ديــر باز  چو انباز وي گــشت با او بــراز
 همي خواست افكند مشكين كمند  چو خورشيد روشن ز چرخ بلند
 در جهان شهره بودكه آن مهره ان  ببــازوي رستم يــكي مهره بود
 گــرت دختري آيد از  روزگــار  بدو داد و گفتش كه اين را بدار
 به نيك اخير و فـــال گيتي فروز  بگير و به گيسوي او بــر بــدوز

 .سهراب از مادر مي زايد و در سمنگان بزرگ مي شود
 اهــيكي كودك آمد چو تابنده م چــو نــه ماه بگذشت بـر دخت شاه

 تــوگر سام شير است و گرنيرمس  است لتن رستمــو پيــي گتــتو گف
 ردــه سهراب كـــام تهمينــورا ن كرد چو خندان شد و چهره شاداب 

 رد آزمودــا او نبــارست بــكه ي چو ده ساله شد زآن زمين كس نبود
 :سهراب از مادر نژاد خود را مي پرسد

 ويم چو پرسند نام پدرـــه گـــچ  يرـــن گهــز تخم كيم وز كه امي
 :مادر نام پدر بدو مي گويد و به تأكيد مي خواهد كه فرزند اين را مكتوم بدارد مبادا كه افراسياب آگاه گردد

 رميـــامي و از نيــز دستان س  تميـــتن رســور پيلـــو پــت
 ه داند ز سر تا به تنــايد كــنب  دگر گفت افراسياب اين سخن 

 به توران زمين زو همه ماتمست   است ر رستمكه او دشمن نامو
 در پور سازد تباهــــشم پــز خ  مبادا كه گردد به تو كين خواه

اما سهراب وقتي نژاد خود را مي داند و مي داند كه در وجود خود حاصل قدرت و صولت رستمي و برآيند سه قدرت فرعي سيستان              
 :و تواند زد مي گويدو زابلستان و سمنگان است و با قدرت مركزي پهل
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 ندارد كسي است سخن در نهان  فت سهراب كاندر جهانـچنين گ
 انــز رستم زنند اين زمان داست  استانــزرگان چنگ آور از بـــب

 ه آئين بودـنهان كردن از من چ  ودــ ب نبرده نژادي كه چون اين
 :آيد طنت خاندان خود در دو كشور بر ميو در پي برچيدن بساط دو قدرت كانوني ايران و توران و استقرار سل

 شگري بيكرانــرا آورم لـــف  ون من زتركان جنگ آورانـكن
 ي طوس راـــببرم از ايران پ  اووس راــرانگيزم از كاخ كـــب

 نيو رام ــنه گستهم نوذر نه به  نه گرگين بمانم نه گودرز و گيو
 اهـووس شنشانمش بر كاخ كا  الهـبرستم و هم گرز و اسب و ك

 ابا شاه روي اندر آرم به روي  وز ايران بتوران شوم جنگنجوي
 آفتاب گذارم از ــزه بــسر ني  راسيابــاف ر تخت ـــيرم سـبگ
 بچنگ يالن جنگ شيران كنم  ران كنمـــوي شهر ايـرا بانـــت

 يتي كسي تاجورـــماند بگــن  رـــچو رستم پدر باشد و من پس
گزيند و آنگاه سپاه فراهم مي كند و بجنگ ايران بر مي آيد تا از راه برداشتن دو دستگاه سـلطنتي ايـران و                        سهراب نخست اسب مي     

 .توران موجبات وحدت ايران و توران را تحت سلطنت خاندان رستم فراهم آورد
رنده يكديگرند و اگـر در سـاز و             سهراب از اين واقعيت غافل است كه دو كانون قدرت ايران و توران در عين تضاد و ستيز نگاهدا                  

در اين صورت نه هـم نقشـه        . كار روابطشان عمل كند، در يكي از اين دو قدرت جذب و وسيلة او علية قدرت ديگر بكار خواهد افتاد                   
گر يك خويش را عمل نتواند كرد بلكه خاندان خويش را نيز تباه خواهد كرد فردوسي نه در مقام بيان يك نظريه بلكه در مقام گزارش      

 .امر واقع در داستان رستم و سهراب مي نماياند كه در چهارچوب روابط قدرتها ماندن و با قدرتها ستيزيدن، خود تباه كردن است
    افراسياب از وجود سهراب و نيرويي كه گردآورده است تا بجنگ ايران رود آگاه مي گردد و به آرمان و هومان را براي جلب وي 

نقشه افراسياب نيز اينست كه بدست سهراب رستم را از ميان بردارد و آنگاه خود وي را نيـز نـابود     . راب مي فرستد  بسود خود، بنزد سه   
 :كند

 رايد بگرز گرانـو گـــي كـكس  رانــــز لشگر گزيد از دالور س
 كه در جنگ شيران مجستي زمان  سپهبد چو هومان و چون بارمان

 .درت سياسي، نام و نشان خويش  را از يكديگر پنهان مي كردند هر دو بدليل ايجابات قفرزند و پدر
     سهراب مي خواست ايران و توران را يكي كند و رستم مي ترسيد كه كشته شود و به مرگ او سـلطنت ايـران بدسـت افراسـياب                            

 مرگ رستم و اعدام فرامز عمـر  دوده رستم با مرگ سهراب كه ميوه پيوند گزيدگان دو نژاد است، عمرش كوتاه مي شود و با  !! اوفتد
 .اين دوده بسر مي آيد

سهراب و رستم يكديگر را باز مي شناسند اما ديگر دير است آنها در بازي قدرت وارد و محكـوم بـه نـابود كـردن               .    داستان آن بيايد  
سود مي ) زابل و كابل و سمنگان(يكديگر شده اند و هر دو قدرت جهاني از نرسيدن اين دو به يكديگر و بهم نپيوستن قدرتهاي فرعي          

 :از اينرو وقتي رستم بپاس فداكاريهايش وسيله گودرز از كاووس نوشدارو مي خواهد، كاووس پاسخ مي گويد. برند
 بداريد و نسـازيد كـــار جهان  چنين گفت كــين چاره اندر نهان
 ز پيوند و جان و ز مهــر گــهر  پسر را نبـــايد كـــه داند پـــدر
 تهمتن بود بي گمان جنگـجوي  چو روي انــدر آرند هر دو  بروي
 شود كشته بر دست اين شيرمرد  نگركـان دالور گوســــال خــرد
 جهان پيش كاووس تنگ آوريم  چو بي رستم ايران به چنگ آوريم

 ببنــديم يــكشب بدو خواب را  سهــراب رام و ز آن پس بگيـــري
 از آن پـــس بــسوزد دل نامور   پدروگــر كـــشته گـردد بدست

سهراب در سر راه خود . سهراب فريب بازي قدرت را مي خورد و در رأس سپاه بزرگي همراه افراسياب به تسخير ايران روي مي نهد                   
 .دژ سفيد را مي گيرد

 .گردآفرين دختر ايراني در لباس مردان بجنگ وي مي رود
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دختـر بـا   . بگيرد و خود از سر دختر مي افتد، سهراب مسحور زيبايي و دالوري دختر مـي شـود      پس از اينكه سهراب او را در كمند   
 .افسون و فتنه دل از سهراب مي ربايد و بوعدة تسليم دژ و وصال، خود را از چنگ وي بدر مي آورد و در دژ فرو مي شود

 :گردآفرين بباره دژ بر مي آيد و در پاسخ سهراب بدو مي گويد
 كه تركان از ايران نيابند جفت  ا او بافسوس گفتـــ بديد وــبخن

 بدين درد غمگين مكن خويشتن  چنين است كه روزي نبودت زمن
 . و شب هنگام سپاهيان دژ دار از راه پنهاني از دژ بيرون مي روند و به كاووس آگاهي مي برند

اووس پس از تور با سـران سـپاه رسـتم را بـراي جنـگ بـا        از آن سوي ك   .    سهراب دژ را مي گيرد و باندرون ايران تاخت مي آورد          
 .سهراب فرا مي خواند
 :كاووس بر مي آشوبد و دستور مي دهد او را بدار آويزند رستم در خشم مي شود و به شاه مي گويد.    رستم دير مي آيد

 ترا شهرياري نه اندر خور است  همه كارت از يكديگر بدتر است
اما پيشرفت سپاه ترك و وجود سهراب يعني مالحظات قدرت بزرگان كشور را بـر آن مـي دارد كـه      . رودو به رخش مي نشيند و مي        

داسـتان جنـگ رسـتم بـا     . رستم را باز مي آورندو او را بجنگ فرزند مي فرستند     . كاووس را سرزنش و رام كنند و بدنبال رستم بروند         
اين دو به عنوان ابزار دو قدرت با هم         . راه تبديل به رابطه قدرت است     سهراب چند و چون تباه شدن رابطه فطري پدر و فرزندي از             

مهري كه در دلشان نسبت بهم مي جنبد مهر پدري به فرزند و فرزندي به پدر است و فريادي از درونشان برون مـي                        . روبرو مي شوند  
. د تكميل هيچيك از قدرتهاي دشمن نيستاما حكم قدرت هوش و عقل مي ربايد جمع اين دو قدرت، در ح. خيزد كه با هم آشنايند

 .هر دو چشم به كشته شدن يكي بدست ديگر دوخته اند و هر دو اين را مي خواهند
   رستم اسطوره توانمندي و پهلواني است و نمي خواهند اين اسطوره بشكند، از اينرو هجبر اسير سـهراب نـام رسـتم را از سـرداران                 

ود مي كند كه رستم در سپاه نيست و وقتي پدر و پسر روياروي مي شـوند بـا وجـود گـواهي دل،                        ايران مي اندازد و به سهراب وانم      
 .از شناساندن خويش به فرزند سر باز مي زند) آوازه رستم(رستم از ترس اسطوره قدرت 

 :رستم به سهراب مي گويد
 نخواهم كه جانت زتن بگسلم  مـــهمي رحمت آمد بتو بر دل

 ز جفتــبه ايران ندانم ترا ني  ل و سفتنماني بتركان بدين يا
 :سهراب وقتي سخن رستم را مي شنود

 دويــبجنبد سهراب را دل ب چو آمد ز رستم چنين گفت و گوي
 نـند مــهمه راستي بايد افك نـرسم سخـــو تو بپــبدو گفت ك

 ت مرا شاد دارـفتار خوبــز گ اد دارـــرا يــژادت مــك نــايـيك
 مة نامور نيرومي ــم از تخــه تميـــه تو رسـم كمن ايدون گمان
 :و رستم پاسخ مي دهد
 ة سام نيرم نيمــم از تخمــه مــه رستم نيــخ كــچنين داد پاس
 نه با تخت و گاهم نه با افسرم هرمـــن كــست و مــكه او پهلوان

 :و سهراب نااميد مي شود
 يدـ روي روز سفبدو تيره شد دـــا اميــد نــد سهراب شــاز امي

دو غـالم قدرتنـد و جـز        . ديگر پدر و فرزند نيسـتند     . سرانجام خسته و تشنه دور از يكديگر در هم مي نگرند          . با همديگر در مي آويزند    
 :سازد قدرت اينسان آدمي را از خود بيگانه و آزمند مي. پيروزي و غلبه بر يكديگر نمي جويند

 ارـــكي را بند دست و بازوش يي  ارــب و دالور زكـاند اســـرو مــف
 زبان گشته از تشنگي چاك چاك  تن از خوي پر آب و همه گام خاك

 اب و پر از رنج پورـر از درد بــپ  د دورـستادنــــر ايـــكي از دگــي
 درست شكسته هم از تو هم از تو   ه كردار تستـگفتا كـــا شــانــجه
 ر ننمود چهرــه مهــرد دور بــخ  نبد مهرـــكي را نجـــن دو يــاز اي
 گور چه ماهي بدرياچه در دشت   د ستورـــاز دانــه را بــمي بچــه
 رزند بازـــمني را ز فـي دشــيك  ردم از رنج و آزـــمي مــداند هــن
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 .ود باز مي گردندشب هنگام دست از هم بر مي دارند و هر يك به سپاه خ. رستم را بيم شكست از جواني نورسيده در بر مي گيرد
سهراب مي كوشد رستم را از جنگ با خود باز دارد و باصرار از .    چو فردا بلند آفتاب بر مي آيد دو پهلوان از نور و يا روي مي شوند

 :او مي خواهد كه نام خويش بدو باز گويد
 تــو گــفتي كــه با او بهم بــود شبز رســتم بپــرسيد خنــدان دو لـب

 ز پيكـــار دل بـــر چــه آراســـتي ن بدي روز چون خاستيكه شب چو
 بــزن جنـــگ بيـــــداد را بر زمين ز كف بفكن اين گرز و شمشير كين
 نمــي تـــــازه داريــــم روي دژم نشستيم هــر دو پيـــاده بــه هــم
 زمتــو بـــا مـن بســــاز و بيـĤراي ب بمـــان تـــا كسي ديـگر آيد برزم
 همـي آب شرمــم بـــه چــهر آورد دل مــن همـــي بـر تو مهر آورد

 كمي پيـش مــن گوهر خويش ياد  همــانا كه داري زگردان  نژاد
 چـو گشتي تو با من كنودن در نبرد  ز من نام پنهان نيايــدت كــرد
 گــزين نـــامور رستــمي زابــلي  مگــر پـــور دستــان سام يلي 

 :رستم در پاسخ مي گويد.  سود؟ فرمان قدرت ديگر استاما چه
 نكرديم هرگز چنين گفت و گـوي  بدو گفت رستم كه اين نامجوي
 نگــيرم فــريب تو زين در بگوش  ز كشتن گرفتن سخن بود دوش
 ثمـره ازدواج بـرون    سهراب رستم را بر زمين مي زند زمين و زمان مي نـازد بـه سـهراب،                . از اسب فرود مي آيند و كشتي مي گيرند        

 ...اما . گروهي و آميزش نخبگان دو نژاد
بدين فريب كه كشتي را دوبار بايد گرفت و اگر بـار ديگـر زمـين                . سرش را از خنجر سهراب مي رهاند      .    رستم حيله در كار مي برد     

 !زدي حق داري سر از تن من جدا كني
 .خود مي دارد از سينه او بر مي خيزد و كار به فردا مي ماند   سهراب از راه دليري و هم مهري كه دردل به هم آورد 
اينبار رسـتم سـهراب را بـر        . اما چه سود؟ پياده مي شوند و كشتي مي گيرند         .     فردا باز رستم را مهر در دل مي جنبد و سهراب را نيز            
 .زمين مي زند و در دم با تيغ پهلوي وي را مي شكافد

 :سهراب بدو مي گويد
 بيــĤلــودي ايــن خنـجر آبگون  ه تو تشنه گشتي بخــونهر آنگه ك

 ز مهــر انــدر آمـــد روانـم بسر  نشـــان داد مــادر مــرا از پــدر
 نـديـدم دريـــن هيـچ روي پدر  دريغــا كــه رنجــم نيـامد بســر
 و يا چون شب اندر سياهي  شـوي  كنون گر تو در آب مــاهي شوي

 ببــري ز روي زميـــن پـاك مهر  ره شوي بر سپـهرو گر چون ستــا
 چو بـيند كه خشت است بالين من  بخواهد هم از تو پدر كين  مــن
 كسـي هــم بــرد نزد رستم  نشان  از اين نامداران و گردن كـــشان
 خواسـتار همي خواست كردن ترا   كه سهراب كشتست و افكنده خوار

 :دو چون رستم سخن فرزند مي شنو
 كشانـاد نامش ز كردنــم بــكه گ بگو تا چــه داري ز رستــم نشــان

 امـــاتمم زال ســر مـــناد بــنشي امـــالدنــم معــــكه رستم منم ك
 نــــشست از انجمــرا آب بيــك اووس كز پيلتنـــفت كــدو گــب

 ستش بسي نزد من آبرويــه هــك ه رويــنخواهم كه هرگز بد آيد ب
 و پيلتنـاند گــــده مــم زنــده نــر داروي نوش مـــن اگــيكول

 ي گمانم مر مراـــالك آورد بــه رو ترا ــم به نيــــت رستــشود پش
 اداش او چون سزدـــم پـازيـــبس ان زو بمن بد رسدـــك زمــاگر ي

 ستـگرو شهريارست پس طوس كي  شنيدي كه او گفت كاووس كيست
 رو برزو و بدان يال و شاخـدان بـب راخــ در جهان فنجد اوــا گــكج
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 زرگي جهان ديده ايـرد بــه مــن شنيده ايـــن هراب ــاي ســسخنه
 اووس كي را بدارـده كــم زنــكن  زارـرم هــر ببــرانيان ســز ايــك
 ام بدگستردــرون نــتي بــه گيــب  روردــويشتن پـمن خـشي دشــك

اين داستان غم انگيز    . كند گرد رشد، اينسان قدرت بدستان را از خود بيگانه مي سازد و به ابزار قدرت بدل مي                قدرت سياسي در فرا   
هم در زمان ما، قدرت، آدميان را بسان آنروزگار رخ در رخ هم و تشنه بخون هم مي كند . داستان جماعات بشري در تمام عصرهاست

 .و به جان هم مي اندازد
استعدادهاي بزرگ همسان سهراب را قرباني مي كند و هنـوز و            . و پدران فرزندان را در پي قدرت تباه مي كنند            فرزندان پدران   

 .سهراب جان مي سپارد و مادر نيز در غم وي مي ميرد و رستم تابوت فرزند پيشاروي به زابل باز مي گردد. باز قرباني خواهد كرد
 .سياوش و اسفنديار و رستم نيز. ني خواهد كرد   اما هنوز قدرت استعدادهاي ديگري را قربا

 

ازدواج برون گروهي و تبديل كانون به مركز برخوردهـاي گونـاگون و از خودبيگـانگي                    

 :روابط جنسي بروابط سياسي
. وي در زابلستان بـزرگ مـي شـود   . رستم تربيت وي را عهده دار مي گردد .      سياوش از يك ازدواج درون گروهي زاده مي شود        

 .در روزهاي نخست بازگشت مادرش بدرود حيات مي گويد روزگاري بر اين مي گذرد. جواني برومند است كه بنزد پدر باز مي آيد
 :سياوش را مي بيند و عاشق وي مي شود. سودابه نيز بحضور شاه مي آيد.    روزي سياوش نزد پدر مي رود

 لش بر دميدپر انديشه گشـت و د  بــناگاه روي ســـياوش بديــد
 دگر پيــش آتش نهاده يخ است  چنان شد كه گفتي طرازنخ است

كه سـياوش   . سودابه نزد شاه نيرنگ مي بازد     . و سياوش بر مي آشوبد و امتناع مي كند        . مي خواند ) حرم(سودابه سياوش را به شبستان      
 :مي فرستدبگوي كه به شبستان آيد و از خواهران خويش ديدن كند شاه سياوش را به شبستان 

 و سودابه چون مهربان مادر است  پس پرده من ترا خواهر است
 زمــاني بمــان تـا كنـند آفرين  پس پرده پوشيدگان را ببيـن

سودابه با شكوه بسيار مقدم سـياوش       . سياوش بر نرفتن پاي مي فشرد و شاه بدو تأكيد مي كند و سياوش بناگزير به نزد سودابه مي رود                   
 :ودرا پذيره مي ش

 پر از شادي و بزم ساز آمـدند  شبسـتان همــه پيش باز آمدند
 عقيق و زبرجـد بر آميخــتند  درم زير پايش هـمه  ريخــتند
 پر از در خوشـاب روي زمين  زمين بـود در زير ديباي چيـن
 همه بر سران افسر از گوهران  مــي و رود و آواز رامــشگران

 :سودابه از تخت بزير مي آيد و سياوش را در آغوش مي گيرد و او را مي بويد و مي بوسد.  آيدسياوش به نزديك تخت سودابه مي
 فرود آمد از تخت سودابه تفت  سياوش چو از پيش پرده برفـت
 ببـــرد در گفتن زمــاني دراز  بيــامد خرامان و بــردش نماز
 رنــيامد ز ديــدار نـو شاه، سي  همي چشم و رويش ببوسيد دير

 :سياوش مي داند كه اين محبت ها از هوس مايه مي گيرند و زود بنزد خواهران مي شود
 چنان دوستي نه از راه ايزديست  سياوش بدانست كه آن مهر چيست
 كــه آنجـــا يكه كار ناساز بود  بنزديــك خواهد خــراميـد زود

نه يافتي سودابه پس از ستودنها به شاه مي گويـد كـه وي را از                شب كاووس به شبستان مي آيد و از سودابه مي پرسد سياوش را چگو             
 :تخم خويش همسر دهد

 پذيري و رايت شود جفت من  من     بدو گفت سودابه گر گفت
  دهي     نه از نامداران بر زن    كه از تخم خويشتن يكي زن دهي
 بــسان سيــاوش ميان  جهان  كــه فــرزند بـاشد و را در جهان
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 ز تخــم تو و پـاك پيوند تو  دختــراننــد مـــانند تــومــرا 
 بخواهد ز شادي كنند آفرين  گر از تخم كي آرش و كي پيشين

امـا از  . سياوش فرمان پدر را مي پذيرد. كاووس پيشنهاد سودابه را مي پذيرد و از سياوش مي خواهد كه براي خود همسري برگزيند             
سـياوش بـراي بـار دوم بـه     . اما خود مي داند كه سخن پدر از سـودابه اسـت  .  باره سخني نگويد   او مي خواهد كه به سودابه در اين       

 .دختران را يك بيك از برابر او مي گذرانند تا مگر يكي را بگزيند. شبستان مي رود
شمرد و دشـمني بـا      او در دل همسري با دختري از دختران سودابه را همسر گزيني از دوده دشمن مي                 .     سياوش انتخاب نمي كند   

 .خود
زن .     در ازدواج برون گروهي، زن بمثابه نماينده قدرت خانوادة پدري عمل مي كند و تسليم توقعات قدرت دوده خـويش اسـت                      

البته اين آزادي سخت محدود است و در بزنگاه جانـب           . تنها آزادي كه دارد در انتخاب ميان خانواده شوي و خانواده خويش است            
با توجه به اين امر پايا، سـياوش بـا خـود مـي گويـد، همسـري بـا          . كند و به زيان دوده شوي عمل مي      . ش را مي گيرد   خانواده خوي 

 :خواهري از خواهرانش كه از سودابه زاده شده اند موجب از بين رفتن مغز و پوست دوده مي شود
 ر دل پاك يادـدش بــنين آمــچ  رو ماند و پاسخ ندادــاوش فــسي

 يره از دشمنان زن كنمــر خـــاگ  مـ تن خويش شيون كنكه من بر
 اورانــــم انهاي ـــه داستــــهم  رانـــامور مهتـــدستم از نــشني

 ر آورد گردـران بـــردان ايــز گ  ه كردـكه از پيش با شاه ايران چ
 پوست نخواهد همي دوده را مغز و   پر از بند سودابه كه دخت اوست

 .اوش را نشانه عشق او بخود تلقي و بدواً اظهار عشق مي كندسودابه سكوت سي
 رش عاجــر ســز ياقوت و پيروزه ب كسي كو چو من ديد بر تخت و عاج

 شمردـن نـــي بمــسي را بخوبــك ردــه ننگـــگفت ار بمـــباشد شــن
 :و از سياوش مي خواهد كه با وي پيمان بندد
 كني نــه پيچي و انـديشه آسان  اگــر با مـن اكنون تو پيمان كـني
 كــنم چون پرستنده پيشت بپاي يكـي دخـتري نـــا رسيـده بجـاي
 تــو خواهي بدن زو مـرا يادگار چو بيرون شود زيـن جهان شهـريار
 تــن و جـان روشن ترا  داده ام  من اينك به پيش تــو ايستــاده ام
 ش نبود آگه از ترس و دادبدو ك رخش تنگ بگرفت و يك بوسه داد

 .رخ سياوش از شرم چون گل مي شود و براي گريز از عشق سودابه به همسري با دختر وي تن مي دهد
 :سياوش براي بار سوم به شبستان مي رود و سودابه از او كام مي خواهد و تهديد مي كند

 چهر من همي خون چكاند برين   من كنون هفت سال است تا مهر 
 راـــواني مــاي روز جـــببخش  ن در نهاني مراــاد كــي شــيك

 اهـاج و گـاره و تــيارايمت يــب  فزون زآن كه دادت جهاندارشاه
 نـت سوي درمان مــيايد دلــن  يچي ز فرمان منـر بپــر ســدگ

 ماه ره بر روي تو هور و ـشود تي  اهـــتب ادشاهي ـكنم بر تو اين پ
درون گروه مي آيد گذشته از توقعات خانواده پدري، و خواستهاي هوس آلود شخصي پاي بند امر ديگري                  بدينسان زني كه بيرون ب    

سودابه پس از آنكه از . از اينروست كه به اين يا آن صورت، به اين يا آن دليل خانه را كانون برخورد و رقابت و ستيز مي سازد. نيست
 .ريب كاووس مي پردازدمي شنود به ف» نه«سياوش كام نمي يابد و پاسخ 

 .تصور مي جويد...    بعلت قرارگاه زن در شبكه بندي قدرت، روابط جنسي در روابط سياسي و 
 بناخن رخسان را همي كرد پاك  بزد دست و جامه بدريد پاك

 وان بكويــر آمد از ايــفغانش ب  اوي برآمد خروش از شبستان 
 ز تخت شاهنشهيد اــرود آمــف  د آگهيـد رسيــوش سپهبـبگ

 :سودابه بدو مي گويد. شاه شبستان جريان چون و چرا مي شود
 همي ريخت آب و همي كند مـوي  سودابــه در پيــش اوي روشيدــخ
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 بر آراست چنگ و برآويخت سـخت چنين گفت كه آمد سياوش به تخت
 چه پرهيزي از من تو اي خوب چهر كه از تست جــان و دلم پر ز مــهر

 . ز سخن سودابه پر انديشه مي شود و پيش خود مي گويد سياوش را سر بايد بريددل شاه ا
سياوش راستي حال باز مي     .     شاه سياوش را فرا مي خواند و در خلوت با سودابه رو يا روي مي كند و حقيقت حال را باز مي پرسد                      

 :گويد ش ميو سودابه بدو بهتان باز مي زند و در پاسخ به سخنان راستين سياو. گويد
 كه او از بتان جز تن من نخواست چنين گفت سودابه اين نيست راست

 نه گنجم به كارست بي تو نه كس ت و بسـان گفـــترا بايدم زين مي
قصد كشتن . شاه تن هر دو مي بويد و از بوي مي و مشكناب تن سودابه در تن سياوش نمي يابد و بر گناه كاري سودابه يقين مي كند                

 .را مي كند اما سودابه به يك قدرت، قدرتي بيرون از گروه تعلق داردسودابه 
زن باتكاي قدرتي كه به آن تعلق دارد از ايمني و منزلت نسبتاً ثابت تري برخـوردار                 .   رابطة زناشويي رابطه اين دو قدرت نيز هست       

همـين حالـت بينـابيني    . مت مبـدل مـي كنـد   است كشتن سودابه رابطه ميان قدرت مركزي و قدرت فرعي را به رابطة تضاد و خصو     
انتخاب و جبهه گيري او نقش تعيين كننـده         .  به زن موقعيت ويژه مي دهد      هتوحيد و تضاد و احتمال دائمي تبديل به ديگري است ك          

 .پيدا مي كند
از اينروست كه اخـالق جنسـي     . و هر رابطه اي با زن برابطة ميان قدرتها بدل مي شود           .     روابط قدرتها از طريق زن برقرار مي شود       

 .زن شيئي جنسي است و از او بسان ديگر اشياء در بدست آوردن قدرت بايد سود جست. بويژه نزد طبقه حاكم سست است
   زن باتكاي قدرت خود نيز مي تواند خارج از روابط زناشويي روابط جنسي بجويد و از خشم شوهر نترسد و شوهر نيز بدليل نياز بـه             

و در بسياري مواقع خود او را بدينكار        . پوشد فظ موقعيت و از بيم قدرت خانواده زن بر عشق جويي هاي همسر چشم مي              زن براي ح  
 . بدين امر باز خواهم پرداخت. بر مي انگيزد تا مگر موقعيت بهتري بدست آورد

گذشته از اين سـودابه در  . ه هاماوران استاما بياد مي آورد كه سودابه دختر شا  .    باري كاووس بدل قصد كشتن سودابه را مي كند        
 .روزگار گرفتاري به دو خدمت كرده است و ديگر اينكه سودابه را دوست مي دارد

 زـز ريــه ريــــردن همـــدش كــبباي زــنرا به شمشير تيــبدل گفت كه اي
 ردـــيزد آشوب و جنگ و نبــه برخــك ردــديشه كــز هاماوران آن پس ان

 وند بودــه پيــش و نـــه خويـــبر او ن د بودــگه كه در بنــــد آنو ديگر ب
 اد لبـگشــج و نـد از آن رنــچيـه پيـن د روز و شبــه شـودابــتار ســپرس

 ايست از و هر بد اندر گذاشتــبب سه ديگر، كه يك دل پر از مهر داشت
 شمردوان ـرد را خرد نتــم خــغردـودكان داشت خـــچهارم كزو ك

ن جادو توسل مي جويد و كـار بـه   و سودابه به ز... شاه سياوش را مي ستايد و از او مي خواهد كه از اين ماجرا با كسي سخن نگويد          
شتن سياوش از آتش مي كشد و رفتن از راه قهر به توران و چون اين قسمت موضوع نوع سوم روابطي است كه از راه رابطـه بـا                گذ

 . فصل آينده مي گذاريمزن برقرار مي شود و به
   سياوش به توران مي رود و با اين رفتن سرنوشت جهان ديگر گون مي شود و اين است نقش بس حساس زن در رابطه قـدرت، هـر    

ازدواج بـرون  . يا در دم بدين رابطـه تبـدل مـي جويـد    رابطه اي با زن، بيش از همه يك رابطه سياسي و اقتصادي و اجتماعي است           
رفتن سياوش بـه    .  بخش عمده اي از مسائل قدرت را حل مي كند، اما كانون را به مركز برخوردها نيز بدل مي كند                    گروهي هر چند  

توران و ازدواج وي با دختر افراسياب و پيران و زير افرسياب، همين برخوردها را در دربار افراسياب بوجود مـي آورد و بـه كشـتن                           
 .سياوش مي انجامد

 شاه آينده ايران مي بينند، بر آن مي شود كه از طريق ازدواج او را هم با خود و هم با افراسياب پيوند دهد و                            پيران كه سياوش را   
. از اينرو با سياوش از دختران افراسياب و گرسيوز و خود سخن مي گويد. بدينسان روابط جديدي ميان ايران و توران به وجود آورد

 دهد و همسري با دختران افراسياب و گرسيوز را نمي خواهد چـرا كـه افراسـياب از نـژاد                     سياوش به همسري با دختر پيران رضا مي       
بـا ايـن همـه سـرانجام     . فريدون است و ازدواج با دختر وي گر چه ازدواج درون گروهي است و اما ازدواج با دختر دشـمن اسـت           

 :دهد بدينكار نيز رضا مي
 ود مي شــناسمرا همچو فرزند خ  سياوش بــدو گــفت دارم سپاس
 كه پيوندم از جان و دل بهتر است  ز خوبان جريره مرا در خور  است
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 نخواهم جز او كس از ايـن انجمن  مرا و بود نازي همي جــان و تن
 .انگيزد و پيران پدر زن سياوش او را بلحاظ ايمني و هدفهاي سياسي به ازدواج با فرنگيس دختر افراسياب نيز بر مي

ود داستان اين ازدواج و انگيزه هاي آنرا آورده ايم گرسيوز برادر افراسياب به بازرسي نزد سياوش مي رود و با دلـي                        ما در جاي خ   
پر حسد و كينه باز مي گردد و دل افراسياب را از سياوش بيمناك مي كند كه او با شاه هم نژاد و داماد است و با ايـران در ارتبـاط و     

كار به بريدن سر سياوش مي كشـد و فـرنگيس آبسـتن كيخسـرو و جهـان                 . ند و شاه ايران و انيران شود      بيم آنست كه شاهي از تو بستا      
 .زايند آبستن حادثه و اين هر دو با هم مي

 .    با كشته شدن سياوش ايران بر مي آشوبد، رستم و سران خاندانهاي حاكم در پايتخت گرد مي آيند
 .رستم به كاووس درشتي مي كند

 روزــيتي فــاالر گــــزديك ســبه ن  د سوي نيمروزــ آماهيــچو آگ
 وشـره بر آمد بجــاك تيــي خـهم  روشـ خ كه از شهر ايران بر آمد

 اكـسروي كرده چـامه خــه جــهم  اكــخ اج ــپراكند كاووس بر ت
 روشـد خــرآمــزاري بــل بــز زاب  نيد زو رفت هوشــتهمتن چو بش

 جوي دو ديده پر از خون و دل كينه   روي هاد ــناووس بـــاه كـبدرگ
 ردـي سليح نبــم بــرگز تنــه هــك  وگند خوردــده ســبدا دار دارن

 ســزد گــر بباشم بديـــن سوگناك  اك ــ خ نباشد كه رخ را بشويم ز
 ببــازو خــم خـــام دام من اســت  كله خود و شمشير جام  مـن است

 بجويــم از آن تــرك تيـــره روان  ار   جــوانمگر كين آن شـــهري
 سرش بود پر خاك و پرخاك پي  چو آمد بر تخت كاووس كســي
 پــراكنــدي و تخمـت آمد ببار  بــدو گــفت بـــداي شهريــار
 ز ســر برگــرفت افـسر خسروي  ترا عشـق ســـودابه و بـد جوي
  او را ز فـــرمان  زنكفـن بهتـر  كــسي كــو بــود مهتر  انجمن
 خجســته زنــي كــو زمادر نژاد  سياوش ز گفــتار زن شــد بـباد
امري كـه در سلسـله هـاي شـاهي          . رستم به شبستان مي رود و سودابه فتنه ساز را مي ُكشد           . كاووس از شرم به رستم پاسخ نمي گويد       
 .همواره اتفاق مي افتد و اينرا خواهيم ديد

 فــرو ريخــت از ديــدگان  آبگرم  او را ز شـرم ندادي ايچ پاسخ مر 
 ســوي كاخ ســــودابـه بنهاد روي  تهمتــن بــرفت از بر تخت اوي
 ز تخــت بــزرگيش در خون كشيد  ز پرده بگيسويش بيرون كشـــيد
 بجنبيــد بـر تخت كــاووس شـــاه  بخنجر بدو نيم كــردش بـــراه

 پر از خون دو ديده دو رخساره زرد  دردبيامد بدرگاه بـا ســوگ و  
جهاني كه مي رفت از راه پيوندهاي زناشويي ميان كانونهاي قدرت بتوحيد گرايد، پـس از كشـته شـدن سـياوش دسـتخوش تضـاد                          

ـ  خصمانه و كين توزانه مي شود، اما سرانجام به يمن همين   ته پيوندها قدرتها در شخص كيخسرو جمع مي آيد و ايران و توران بـا كش
 .شدن افراسياب زير اداره قدرت واحدي در مي آيند

 

 :گذار از مرزهاي طبقاتي
نياز قدرت به استعدادهاي جديد و نياز    .    ازدواج برون گروهي در عين حال وظيفة بسيار مهم ديگري دارد و آن پاسخ بدو نياز است                

 .به فراز آمدن در سلسله مراتب اجتماعي
يكي از مجاري اصلي صعود در سلسله مراتب طبقـاتي  . س با دو موقعيت اجتماعي نابرابر انجام مي گيرد   ازدواج هايي كه ميان دو ك   

و گروه بنديهاي قدرت است نياز به استعدادهاي ويژه همزمان با فرسودگي طبيعي خاندان هاي حاكم افزايش مي يابد تا بدانجا كـه                       
هي، جاي خود را بنورسيدگاني مي سپرند كـه از طريـق ازدواج بـا كـانون         خاندان هاي بنيادگذار قدرت و پديده آورنده سلسله شا        
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اصلي يا خاندان شاهي اتصال مي جويند و پيوندهاي بنيادي را پاره مي كنند و با محـروم كـردن خانـدان شـاهي از خاسـتگاههاي                           
 .اجتماعي و پيوندهاي بنيادي كار سلسله را بزوال مي كشند

در فراگرد انهدام خاندان افراسياب مي نماياند داستان فرنگيس و سياوش و زاده شدن كيخسرو و بردن                     فردوسي امر مستمر فوق را      
در جريان جنگهاي طوالني، افراسياب استعدادهاي نظامي و سياسي و كسان خود را از دست مي دهد و . مادر و فرزند به ايران ديديم

 :زدواج با دخترانش بسوي خود مي كشدناگزير استعدادهاي جديد مي جويد و آنها را بوعده ا
 دلي پر از كين چهره كرده دژم  سمـبيــامد بــه قلــب سپه پلي
 كه اي پر خرد نامبــردار شــاه  اهـچنين گفت با شاه توران سپ

 همــه نــام او زيــر ننگ آورم  گ آورمـابا رستم امـــروز جن
 :افراسياب در پاسخ بدو وعده مي دهد كه

 همــانــا كــه پليـت نيارد بزير   كـاي نامبردار شـــيربـدو گفت
 زمــانه بــر آســـايد از داوري  اگــر پيلــتن را بجنــگ آوري
 به تخت و به مهر و به تيغ و كاله  بتواران نباشد چو تو كس به  جاه
 افـسرم سپــارم بتــو دختــر و   بگــردان سپـهر انـدر آري سرم

 همان گوهر و گنج و شهر آنتست   ن دو بهر آن تستاز ايران و تورا
 .رستم هفت سال بر توران شاهي مي كند. اما پيلسم زير گرز كوبنده رستم ناچيز مي شود و افراسياب گريزان مي گردد

ـ                        ا نقـش   فردوسي در داستان بازگرداندن كيخسرو تا نابودي افراسياب و رها كردن قدرت و رفتن و گم شدن كيخسـرو در ميـان برفه
 .نماياند ازدواج و نوع آنرا در رابطه با نوه وظائف و استمرار وظائف درخاندانهاي حاكم باز مي

 

 :پيوند رأس هرم اجتماعي قدرت بقاعده آن

 

امـا سـلطنت گذشـته از اسـتمرار ايجابـات      .    وظيفة شاهي و استمرار سلطنت در خاندان كياني نيازمند ازدواج درون گروهي اسـت          
 .به اين ايجابات، ازدواجهاي برون گروهي پاسخ مي گويند.  داردديگري نيز

وظيفه رياست ديوان . گردد    و از اينجا چند زني از واجبات تمركز قدرت و استمرار قدرت مداري در دست خاندان هاي حاكم مي
استمرار .  با خاندان شاهي قرابت جويندساالري و وظيفه سپه ساالري از لحاظ اهميتي كه در ثبات سياسي دارند بايد از طريق ازدواج

وظيفه نياز مبرم به ازدواج درون گروهي ندارد چرا كه قرار گرفتن استمراري اين دو وظيفه در دست اين يـا آن خانـدان بـا اصـل                            
 .تمركز قدرت در يك كانون و تفويض قدرت از جانب نماينده قدرت كانوني به اين يا آن كس ناسازگار است

دختر گـرفتن از خـانواده شـاهي و    ( بقا بر قدرت و وظيفه نيازمند ازدواجهاي برون گروهي بقصد اتصال به كانون از سوئي         از اينرو 
و ايجاد گروه بنديهاي قدرت براي تحكيم موقعيت در رقابت ها بـر سـر قـدرت و جسـتجوي بهتـرين            ) دختر دادن به خانواده شاهي    

 .ز سوي ديگر استتعادل ها با قدرت هاي رقيب و قدرت شاه ا
 :   بدينسان هفت وظيفه اصلي در دست هفت خاندان قرار مي گيرد و استمرار مي يابد تازه اين هفت خانواده از يك اصل هستند

 خاندان طوس از شاخه اصلي - سپه ساالري -3 رستم – زال – ايران باني، خاندان نريمان -2 سلطنت - شاخه اصلي خاندان كيان  -1
 -7 رياسـت ديـوان سـاالري    -6 امور مالي و خزانه خانـدان     -5قشون مركزي و چند خاندان ديگر فرماندهي پادگانها          فرماندهي   -4

 .موبد موبدان دين رسمي
   خاندانهاي شاغل اين مقامها با خانواده شاهي از طريق ازدواج خويشاوندي سببي مي جستند و عالوه بر اين ناگزير بودند از طريـق                       

گر و ازدواجهاي برون گروهي، گروه بندي كنند و شبكه قدرت خويش را توسعه دهند و موقعيت خويش را در رقابت             ازدواج با يكدي  
 .هايي كه يكسره سياسي بودند، حفظ نمايند

گودرز كه فرزندش گيو كيخسرو را پس از هفت سال جست .     فردوسي برخورد اين گروه بنديها را بر سر شاهي كيخسرو مي نماياند
رس از توران باز مي گرداند جانبدار كيخسرو و طوس جانبدار فريبرز فرزند ديگر شاه است و دليل هر دو، گـوهر مـادر كيخسـرو              و پ 

 .است
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بزرگان ايران كيخسرو را در كاخ كشواد در اصطخر به تخت مـي نشـانند و همـه      .   طوس نزد كاووس از كيخسرو سرشكستي مي كند       
 :گودرز گيو را نزد طوس مي فرستد كه. مگر طوس بخدمت او كمر مي بندند
 رينـدند آفـوانـاه را خــه شـهم  نـبزرگان و شيران ايران زمي

 ديوــهان خــر كيــنبيني همي ف  چرا سركشي تو به فرمان ديو
 :گيو پيام مي رساند و طوس در پاسخ مي گويد

 ن داستانــرو مزن پيش مــز خس  انــنباشم برين كار همداست
 د بخوابــــت اندر آيـنشانيم بخ  راسيابــ كز تخم افجهاندار

 رم بود با پلنگـــه خــله نـــفسي  گـاه از نژاد پشنـنخواهيم ش
 الهــت و كـه تخــر زو بـزاوارتــس  اهــاووس شــرز فرزند كــفريب
 همش فر و برزست و همش مهر و داد  ژدــو، ز دشمن ندارد نـــبهر س

كيخسرو را نه هم فاقد شرط هم گوهري پدر و مادر مي شناسد بلكه مادر . ج سياوش را درون گروهي نمي داند      بدينسان طوس، ازدوا  
 .وي را از نژاد دشمن مي شمارد، بدين جهت فريبرز را بر او رجحان مي نهد

يند گودرز و طوس درحضور  گودرزيان و طوسيان باال مي گيرد و از زدو خورد در مي گذرند و به نزد كيكاوس مي آ    كار برخورد   
 .كيكاوس بر يكديگر خشم مي گيرند

 :طوس به شاه مي گويد
 انـنج و مهـــبزرگي و ديهيم و گ د جهانــايد كـــه مانــبفرزنــد ب

 گاهـيند بــــچرا بــر نهد بـــرنش ره كــالهـد نبيـــچو فـــرزند باش
 ان ـدارد چو شير ژيه ــميــان بست يانـــفريــبرز بــا فــر و بــرزوك

 :گودرز پاسخ مي دهد
 چنــو را دو آزاد و رامـــش نبود به گيتــي كــسي چون سياوش نبود
 هم اويست گويي به چهر و بپوست گركنون اين جهانجوي فرزند اوست
 هم از تخـــم شـاهي نپيچد ز داد گـــــر از تور دارد ز مادر  نـــژاد

 ببنــدد كــمر همچــو شيـر ژيان ياندگـــر كـــو بخون پــدر بر  م
 برآســايد از رنــج و سختي جهان چــو آرايــد او تــاج و تخت مهان

طوس با سپاهي همـراه فريبـرز   . كاووس تدبير كار مي جويد و تاج شاهي را به كسي از اين دو وعده مي دهد كه دژ بهمن را بگشايد   
اما رقابـت پايـان نمـي       . و مي روند و ظفرمند باز مي آيند و كيخسرو بشاهي مي نيشيند            مي رود و ناكام باز مي آيد و گودرز با كيخسر          

 كيخسرو به اندرز مـادر، خويشـتن را بـه بهـرام از گودرزيـان مـي       خسرو طوس را بتركستان روانه مي كند در راه فرود برادر      كي. يابد
ه پيشاپيش سپاه به خونخواهي سـياوش همـراه مـا گـردد، امـا      بهرام به طوس مژده مي برد كه فرود برادر شاه آماده است ك      . شناساند

اين . كند آشوبند و پهلوان از پي پهلوان به جنگ فرود مي فرستد، تا فرود كشته مي شود و مادرش خودكشي مي طوس سخت بر مي
 .دو مثل بسياري ديگر قرباني رقابت مي شوند

 

 )يبندهجدائي از قدرت ميرنده و توحيد با قدرت ز: (انتخاب زن

    در عشق بيژن و منيژه دختر افراسياب فردوسي چگونگي تطور عشق را به رابطه دو قدرت ايـران و چـين و اثـر انتخـاب زن را در                            
در حقيقت اسارت عشق در تنيده روابط قدرت بزن نقش تعيـين كننـده اي            . پيروزي يك قدرت و شكست قدرت ديگر باز مي نماياند         

 .ختران افراسياب با جبهه گيري خود دودمان پدر را برباد مي دهندمي دهد، فرنگيس و منيژه د
ارمانيان كه در مـرز ايـران و روم مـي           .    از اينروست كه زن همواره به اين يا آن صورت از حق انتخاب آزادانه شوي محروم است                
بيژن . د ميالد به جنگ گرازان مي فرستدزيند، از هجوم دائمي گرازان به كيخسرو شكايت مي برند و وي بيژن را همراه گرگين فرزن           

از بيژن مـي    . فريبد كه در اين دشت يكي جشنگاه است پر از پريچهرگان           گرگين بر بيژن حسد مي برد او را مي        . گرازان را مي كشد   
. بيژن مي پذيرد. خواهد كه بدان جشنگاه شوند و پريچهرگاني چند از ماهروياني كه پروانه وجود منيژه اند، بگيرند و نزد خسرو روند              

 :و بدان جشنگاه در مي آيد
 دل از كام خويشش پر انديشه شد  چو نزديكتر رفت و در بيشه شد
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 كــه تــاز آفـــتابش نيايد گزند  بزير يــكي ســـرو بن شد بلند
 همي كرد پنهان بديشان گنـاه  بداشت اسب را هم بدان جايگاه 

 .دمنيژه بيژن را مي بيند و دل بدو مي باز
 بديــد آن سهي قد لـشگر پناه  چو آن خوب چهره ز خيمه براه
 بجوشيد مهرش بخورشيد روي  بپرده درون دخت پوشيده روي
 :بيژن بخيمه منيژه مي آيد. و دايه خود را به آوردن بيژن مي فرستد

 مرـشاد از ميانش كياني كـــگ  رــش ببـامد بگرفتـــژه بيــمني
 رفته برو خواب و مستي ستمـگ  د بهمسه روز و سه شب شاد بودن

منيژه به بيژن داروي هوش بر مي نوشاند و او را بيهوش به كاخ خود مي برد يك چند در كاخ بكار عشق ورزي مشغول مي شوند تـا                             
 .كه دربان از بودن بيژن در كاخ منيژه آگاه مي شود و به افراسياب آگهي مي دهد

او بيژن را به نزد افراسياب مي نهد و جـان وي را از افراسـياب مـي             . گيري بيژن مي فرستد   به دست سياب برادر خود گرسيوز را           افرا
منيژه را سر و پا برهنه از كاخ مي رانند و در كنـار  . افراسياب بيژن را به گرسيوز مي سپرد و او زنداني را در چاهي مي افكند            . خواهد

 :  روزها نان گرد مي آورد و از آن سوراخ به بيژن مي دهدمنيژه سوراخي به چاه مي زند و. چاه رها مي كنند
بينـد و رسـتم را بـه       از آن طرف گرگين به ايران مي رود و در كار بيژن دروغ مي گويد و كيخسرو در جام گيتي نما بيـژن را مـي            

بد و بنزد او مي رود و روزگار بيـژن    منيژه از آمدن كاروان آگاهي مي يا      . رستم با  كارواني به توران مي رود       . رهائي بيژن مي فرستد   
بيژن انگشـتر رسـتم را در   . منيژه بر سر چاه باز مي آيد و غذائي را كه رستم فرستاده است براي بيژن فرو مي اندازد. را با او مي گويد  

 .آن مي يابد و دل قوي مي كند
اخ افراسياب شبيخون مي زند و با گنج و خواسته اي كـه     رستم بدستياري منيژه بيژن را از چاه بر مي آورد و همان شب هنگام، به ك 

و اين امر به جنگي مي انجامد كه به عمر سلطنت افراسياب و . به غنيمت برده است همراه بيژن و منيژه راه ايران را در پيش مي گيرد       
ه را جمع مي كنند و بديشان چنين        پس از ربودن منيژه و بيژن و شبيخون به كاخ افراسياب وي سران سپا             . دستگاه وي پايان مي دهد    

 :مي گويد
 ابان و ماهـمرا گشت خورشيد ت  الهــكه تا بر نهاديم بشـــاهي ك

 ر نتابيد كســـرا بــان مـــعن  ترسـتران دســـــمرا بود بر مه
 ت ايران بتوران درازـد دســبن  ازــب وچهر ــاه منـــام شــبهنگ

 من ازند بر جان ــران بتــياز ا  من شبيخون كنون تا در خوان 
 در آمد به بالين شيرـوزن انــگ  ردم نا دليرـــد آن مــدالور ش

 و گر نه بر آرند از اين مرز دود  سازيم زودـــبدين كينه گر ما ب
 هـا و  بدينسان تضاد دو قدرت حاكم بر ايران و توران بعنوان دشمن بيكديگر و نقش دشمن خارجي در كشاندن توده مردم به جنـگ       

صلح هايي كه نتيجه شان تراكم روزافزون قدرت از راه تغيير جهت نيروهاي محركه اجتماعي است، اينك بحد آشتي ناپذير رسـيده                      
 . است

دو دختـر شـاه در      .    چرا كه امنيت دربار بويژه شبستان شاه كه نشانه قدرت بي چون و ثابت است، اكنون ديگر متزلزل شـده اسـت                     
 .ايران است

سياسي، خاطرخواهي دختري و پسري جوان نه هم بخاطر چهارچوب روابط اجتماعي است كه تعلق خـاطر در آن واقـع مـي                       نتايج  
خون سياوش بر زمين توران و دختـران افراسـياب در           . شود بلكه به سبب از خودبيگانگي آن بروابطي گسترده و همه جانبه نيز هست             

از اينـرو بـودن دو زن در دربـار ايـران بـه نشـانة       . ت و اين ما بازاء اسارتهاي اوست     دربار ايران، زن ناموسي يعني وطن اجتماعي اس       
 .تلقي مي شود و خصومت و جنگ ناگزير مي گردد» اسارت كانون مركزي قدرت جامعه ترك«

ـ                         . ي دهنـد     در اين جنگ خاندان گودرز كه دختر افراسياب در خانه آنهاست و خاندان افراسياب بيشتر كسـان خـود را از دسـت م
بدينسان فردوسي نقش دوگانه ازدواج برون گروهي در توسعه شبكه گروهها و هم پايان و زوال دادن بـه گروههـاي قـدرت را مـي                          

 .نماياند
   با ناپديد شدن كيخسرو يك چند از دوده هايي كه تا اين زمان حاكم بر سرنوشت ايرانند و بايد به شاهي رسيدن بهمين دوده رستم   

 . ته مي شود اينرا خواهيم ديدكارشان ساخ
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   در اين جنگ سرنوشت، سنگيني بار بر دوش دو خاندان كيانيان و گودرزيان از سوي ايران و افراسـياب و پيـران از سـوي تـوران                   
ويسـه را  بيژن سرانجام پدر و نيا را به رفتن خود به ميدان نبرد راضي مي كند و هومـان  . است كه با هم پيوندهاي زناشويي نيز دارند 

 .سرداران توران يكي از پي ديگري كشته مي شوند. كه دالوري بي مانند است مي كشد
پيران و فرزندان و برادرانش كشـته مـي شـوند و    . جنگ مي پايد. اما گفتگوها بجايي نمي رسد.     پيران از گودرز آشتي مي خواهد    
تمام شاهان تـابع بـه قـواي وي مـي پيوندنـد و راهـي جنـگ        . ندكيخسرو بسيج عمومي مي ك. عمر خانواده پيران به پايان مي رسد      

 .سرنوشت مي شوند
.    نخست فرزند افراسياب شيده بدست خسرو كشته مي شود آنگاه دو لشگر به انبوه با هم مي جنگند و افراسـياب هزيمـت مـي يابـد                           

گنجها . او به خويشان افراسياب زنهار مي دهد. خسرو از جيحون مي گذرد بر كاخ افراسياب دست مي يابد و حرم او اسيرش مي شود 
 .و پوشيده رويان افراسياب را روانه ايران مي كند

 :قدرت كه از دست مي رود زن و زر نيز بدست قدرت پيروز مي افتد.     زن مثل زر و متعلق به قدرت است
 رش نكرد ايچ يادــز پيوند و مه  شادــــا در گـــاي نيــدر گنجه

 ردند بارـايسته كـــان شــهيون   نگار وهرـــاي گـــيبز دينار و د
 ت كار زارــــا آلــد بـردنــبب  ان ده هزارـردنكشــاوان گـــز گ

 شهريار ردند با ـــار كــتر بــش  زارــنج درم ده هــهميدون ز گ
 يده رويان افراسيابـه پوشـــك  وابــبفرمود از آنپس به هنگام خ

 دست رانند اگر زير ـر دختــاگ  او هر كه هستز خويشان و پيوند 
 آورند دان شاه ــوان بميــاز اي  آورند راه ـــاري بـه در عمــهم

 كه بودند هر يك به مردي نشان  شانــك صد از نامداران و گردن 
 دگان پر ز آبــار او ديــز تيم  راسيابــ اف دـهمه خويش و پيون

 رده ببندـدرون پاي كـــمهر انب  مندـارج چو جهن و چو گرسيوز 
 گروگان ستد ترك و چيني هزار  يادگار ا ــه از شهرهـــواها كــن

 زمان گيو را شهريارـــرد آنــسپ  زارـه رد از ايرانيان ده ـگزين ك
د در پـي    و خـو  . فرسـتد  كيخسرو زنان و خويشان افراسياب و هم گنجينه هاي وي را با سپاهي به سرداري گيو به نـزد كـاووس مـي                      

امـا افراسـياب از   . كنگ دژ و سياوش گرد را در مـي نـوردد  . كيخسرو در پي افراسياب تا قلب چين پيش مي رود    . افراسياب مي شود  
ناگزير به ايران باز مي آيد و از گنج ها و ثروت ها و خواسته هاي غارت شده، گذشته از سران سپاه به مردم عادي . پيش او مي گريزد

از غارت زير سلطه ها را مي برند و بدان از خود بيگانه    و اين امر واقع پاياست كه طبقات رنجبر جامعه مسلط نيز سهمي             . نيز مي بخشند  
 :شوند مي

 چو دينار و مشك از كران تا كران  درم ريـــختند از برو زعــفران
 دگـر سازش ازكوشش خويش بود  بشهر اندرون هر كه درويش بود

 پــراكنده شــد بدره پنجاه و پنج  ا ز گنجدرم داد مر هر يكــي ر
از آنپس افراسياب بي خورد و خواب و بدون ايمني بجان، در پي نهانگاه در بدر مي شود تا كه بدست هوم از نژاد فريـدون گرفتـار                            

 و ايـن نيـز از   .و سرانجام مرد دين افراسياب را مي گيرد و تسـليم كيخسـرو مـي كنـد            . افراسياب از دست هوم مي گريزد     . مي گردد 
امرهاي پاياست همه و همه وقت، مذهب و قدرت سياسي پيشاروي قدرت خارجي توحيد جسته اند و هر بار كه قدرت سياسي رابطه                       

 :اي با قدرتهاي خارجي عليه موجوديت ايران ايجاد كرده است، مذهب به ستيز آشكار با قدرت سياسي برخاسته است
 خواري ز دريا كشيد و ببستب  گرفته ورا مرد دين پــا و دست
 تو گفتي كه با باد انباز گشت  سپردش بشاهان و خود بازگشت

 .و كيخسرو بدست خويش سر نيا را از تن جدا مي كند
 ه دلي پر ستيزـــر زكينــري پــس  بيــامد جهانــدار بـــا تيـــغ تيز

 ه اين خود ديده بودم بخوابـــك راسياب ــ اف دانشــچنين گفت بي
 شـدر افكند نازك تنــاك انــبخ  ردنشـــدي بر گــــبه شمشير هن

 شت از جهان نا اميدــرادرش گــب  ز خون لعل شد، روي و ريش سفيد
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 يـار بهـــرو روزگــد بــر آمــس  خت شاهنشهيــد ازو تــهي مانـت
ـ     . خواهي سياوش كشته مـي شـود     و گرسيوز نيز بخون      ود تمـامي روابـط و پيونـدها و عاليـق     بدينسـان قـدرت در فراگـرد رشـد خ

خويشاوندي را از طبيعت خود بيگانه مي سازد و افراد يك نژاد و ميوه هاي پيوندها را بجان هم مي اندازد و در خدمت خود تباه مي 
 .قدرت در فراگرد رشد خود قدرت بدست را اينسان برده خود مي سازد. سازد

و نيرو به دوده مي رساند اما بدان بتدريج كار دوده را به پيروي و گسست پيونـدها و زوال                       ازدواج برون گروهي هر چند كار مايه        
 .مي كشاند

ايـن جريـان بفـرار    . سـازد     كار خاندان افراسياب ساخته مي شود و همين جريان كار خاندان كياني و خاندان هاي ديگر را نيز مي                
 ...راني از ديرباز تا امروز است آمدن و فرود آمدن گروه هاي قدرت مدار در جامعه اي

او مي بيند بجايي رسيده است كه ديگـر  . از جهان نا اميد مي شود ) كه طوس با شاهي او به سبب نژاد مادرش موافق نبود          (و كيخسرو   
 .از اين پس بايد بي چند و چون از توقعات قدرت پيروي كند. نه او بر قدرت كه قدرت بر او سوار است

 يا بايد ماند و گنديد يا خويشتن را از سازوكارهاي تراكم قدرت باز رهيد كيخسـرو راه دوم       ،  يوسته تراكم مي جويد       قدرت وقتي پ  
 :را مي گزيند

 از آن رفتــن روز و آن دستـــگـاه  پر انديشه شد مايـه ور جــان شـاه
 ز هنــد و ز چيــن اندرون تا بـروم  همي گفت جـايي از آبــاد بــوم

 ز كــوه و بيــابان و از خـشك و تـر  ز خــاوران تــا در بــاخترهــم ا
 مرا گــشت فــرمانــدهـــي و مهي  سراسـر ز بـد خــواه كـردم تهي
 وگــر دل همــه شــوي كين تافتم  ز يــزدان همــه آرزو يـــافتــم
 ني اهــريم بــد انــديشه و كيـــن  روانــم نيــابــــد ز آز ايمنـــي
 كه بــا تــور و ســلم  اندر آيد بهم  شود بد كنش همچو ضحاك و جم
 كيميا دگــر سـوي تــــوران پر از   ز يــكسو چــو كــاووس دارم نيا
 بخواب كه جز خون و كژي نديدي  چو كاووس و چون جادو افراسياب
 هــراس بــروشن روان انــدر آرم   ز يزدان شوم ناگهان نــاسپـــاس

 رديـــــابخــژي و نــرايم بكــگ  مــن بگــسلد فــرّه ايــــزديز 
كشـور او را پنـدها   و حاكمـان  » بزرگمايگان«.     كيخسرو پس از اين گفت و شنود با خود، براي جستن راه حل انزوا اختيار مي كند       

 :صميم او نمي دهدنكوهش زال نيز تغييري در ت. مي دهند و سود نمي دهد به زال و رستم توسل مي جويند
 پيروزي آراستم جهانــرا بـــه   كنون من چو كين پدر  خواستم
 و زو جور و بيـداد شد بر زمين  بكشتم كسيرا كـــزو بود  كــين
 ز بدگوهران شهرياري  نمــاند  به گــيتي مــرا نيز كاري  نماند
 ز شــــاهي و از دولت دير باز  هر آنگه كه انديشه گــردد دراز
 چو ايشان ز من گم شود پايگاه  چو كاووس و جمشيد باشم بـراه
 چو ايشان مرا سوي دوزخ كشد  بترسم كه چون زور من يخ شود

 :كيخسرو سروش رد خواب ديده و اين سخنها از آن مي گويد
 دش رهنمايـهمي خواست تا ب  جهاندار شد پيش برتر خــداي

 هرــي و داد و مكـــفروزنده ني  ردگار سپهرـهمي گفت كاي ك
 گر از من خداوند خشنود نيست  را سود نيستـاز ين شهرياري م

 :پنج هفته در خلوت مي شود تا شبي در خواب سروش را مي بيند
 ته سروشــفتي خجســه بگــنهفت  چنان ديد در خواب كو را بگوش

 اــا از دم اژدهــابد رهــه يــك  ردد ايمن ز چنگ بالــسي گــك
 چنان داد كه رنج از پي گنج برد   كه از بهر تو رنج بردســهر آنك

  بسيج كــه آمــد تــرا روزگـار  چــو گيتي ببخشي مياساي هيـچ
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راهـي ديگـر   . ميان ماندن بر سر قدرت و ابزار دست قدرت شدن و رها كردن عنان مقام شاهي كيخسرو دومين را انتخاب مـي كنـد                 
قدرت از طريق اين شبكه گسترده جريان مي يابد ايجاد و نـابود مـي             .  هاي قدرت مدار است    كشور در تنيده پيوندهاي گروه    . نيست
آزجويي نتيجه جريان نيروهـاي محركـه جامعـه در ايـن بافـت گسـترده و در آن،       . هيچ مي آيد و خود خويشتن را مي خورد   . شود

عت خود، بدر رفته است كـه جمشـيد را از خـود             اين نيرو از طبي   . گسستن از طبيعت خويش و تبديل شدن بقدرت فزوني طلب است          
چرا كه شاهي خود نتيجـه  . اولي ناممكن مي نمايد. كيخسرو يا بايد ساخت روابط را تغيير دهد و يا سلطنت را بگذارد       . بيگانه مي سازد  
 .اين روابط است

*** 
از زابلستان تا به درياي سند و همه كابل         .     كيخسرو پيش از رفتن حكومت كشور را ميان خانواده هاي قدرت بدست تقسيم مي كند              

 :و دنبر و ماي و هند و غزنين و زابلستان روا رو تا به كابلستان را به رستم مي دهد
 هند رو ماي و ــل و دنبــهمه كاب  اي ســندـــز زابلستان تا به دري

 ه كابلــستانــا بـنين تــروا رو چ  ستانــزنين و زابلـدگر بست و غ
 روزــگر فــبد افــــروز و لشـسپه  م روزـود كــشور نيـــرا بهم او 

 :گودرز بر پا مي خيزد. منشور حكومت را بدست زال مي دهد
 اه گفتار راستـــا شــاراست بــبي  جهانديده گودرز بر پاي خـاست
 دار چون تو نديدم به تختـهانــج  چنين گفت كاي شاه پيروز بخت

 كنون مانده مشت و دگر درگذشت  شتـــو هتادــنبير و پسر بود هف
 هال ورد و ـبتوران زمين بود بي خ  الــهمان گيو بيدار دل هفت س

 اهــش شم دارد بنيكي ز ـهم او چ  اهـاج و گــجهاندار سير آمد از ت
 : قم و اصفهان را بنام گيو نويسندشاه فرمان مي دهد تا عهد 
 انــمه اي ـزرگان و جـــاد بــنه انــفهــبفرمود عهد قم و اص

 ريرـر حـادشاه بــامه از پــي نـيك رــنوشتن ز مشگ و زغنبر دبي
 :و درباره خود گودرز مي گويد

 ردار سيرــد ز كــه آيــادا كــمب رانيان گفت شاه دليرــه ايـب
 نستـار مــا زينهـــــزد شمــز بن ادگار منستــو يــبدانيد ك

 ر مي گذريدـودرز بــار گــز گفتيدمراورا همه پاك فرمانم بر
 :منشور خراسان و سپه ساالري را نيز بطوس مي دهد

 تــو بــاشي سپهـدار زرينه كفش  همي باش بـــا كاوياني درفــش
 از اين نامداران تن آسان تراست  بدين سر ز گيتي خراسان تراست

 : فريدون و هم گوهر استتا نوبت به شاهي مي رسد و آنرا به لهراسب مي دهد كه از نژاد
 همــه پــادشاهي ايران زمين  بلهراسب بسپرد و كـرد آفــرين
 جهان سر بسر پيش تو بنده باد  كه اين تاج نو بر تو فرخنده باد
 :كيخسرو مي گويد. ايرانيان به نژاد لهراسب خرده مي گيرند
 خــردمند و بينا دل و پاكدست  نبير جهانـــدار هوشنگ هسـت

در حقيقت اين خاندان ها كه ازتيره هاي كيان هستند سراسـر ايـران را در   . ان كشور ميان خانواده هاي حاكمه تقسيم مي شود بدينس
شاخة اصلي از طريق ازدواج . ساخت سياسي و ساخت خانوادگي اينسان تنگاتنگ بهم بسته اند      . تارعنكبوت روابط خود فرو مي گيرند     

اين .  ازدواج پيوند مي جويند    ه  شاخه هاي فرعي نيز بنوبه خود با قدرتهاي محلي از را          .  مي جويند  بر دوام با شاخه هاي فرعي پيوند      
اي عمودي از باال به پايين و از پايين به باال مي دهند، بلكه ميان قـدرت مركـزي و             ا تمامي قشر حاكمه را بهم پيونده      ازدواج ها نه تنه   

خاندان حاكم بايد بتوانـد كشـور را بـا بافتـه پيونـدهاي حاكمـان و       . ود مي آورندقدرتهاي مستقر در نقاط مختلف كشور تعادل بوج       
 .فرمانداران كه همه از يك دوده هستند بپوشاند

 .مرز ايران از انيران را دامنه اين بافته تشكيل مي دهد
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ـ                   ن شـبكه گسـترده محـدود و        تمامي فعاليت هاي سياسي و اقتصادي و در نتيجه شكل بندي هاي اجتماعي و اقتصادي در محدوده اي
در حقيقت توده مردم نيز نظر باينكه با قدرت سياسي در تعادل ناپايدار قدرت است، همـان الگـو را بـراي جسـتجوي                        . محصور است 

پيشاروي قدرت حاكمي كه كشور را در چنان بافـت          . منزلتها يا تحصيل قدرت بكار مي برد نزد تمام طبقات ايجاد قدرت تعديل كنند             
اي مهار مي كند، مسئله اول و اساسي است بدينسان ازدواج وسيله ايجاد قدرت در همه سلسله مراتب اجتماعي مي شود و بـا          گسترده  

ازدواج قدرتهاي خرد بهم مي پيوندند و يك كانون قدرت بوجود مي آورند كه مي تواند باز از طريق ازدواج با خانواده هاي حاكم 
 .ددر سلسله مراتب اجتماعي بفراز آي

.      در عين حال اين روابط موجب مي شوند كه نيروهاي محركه اجتماعي مفري جز جريان يافتن در مجاري شبكه هاي فوق نيابند                     
از اينـرو ازدواج بـرون گروهـي ضـرورت     . نيروها از جامعه مي جوشند و در شبكه روابط قدرت در برخوردها بكار گرفته مـي شـوند       

 .  اجتناب ناپذير مي شود
از اينروست كه وقتي اسفنديار براي بنـد گذاشـتن بـر            .  سقوط هر كانوني كار قدرتهاي تابع آن كانون را هم به تباهي مي كشاند                 

 .دست رستم مي رود، رستم بويژه براي حفظ قلمرو خود از آزجوئي قدرت مركزي زير بار نمي رود اينرا خواهيم ديد
صي قدرت در ايران است، و آنهمه تفصيل درباره ازدواج بـرون و درون گروهـي كـه       گروه صفحه بعد ساده ترين گروه روابط شخ   

دارند و در مجموع شبكه گسترده اي بوجود مي آورند كه مثل تارعنكبوت             عنان بعنان وجود مي دارند و هر كدام وظائف خاصه اي            
 . را خالصه و ساده باز مي نماياندرا در ميان مي گيرند،تمامي فعاليت هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي 

خاندان افراسياب كه هر چند نسب بفريـدون مـي   ( دوگانه وحدت در تضاد و تضاد در وحدت ازدواج با قدرت خارجي شده          ش     نق
نقش فردوسي همين   . را در انهدام خاندان افراسياب ديديم     ). برد اما توراني شده است و با شبكه قدرت در توران پيوند خورده است             

با اين وجـود نقـش زن را در ادامـه نسـل و نـژاد      . را در حمله اسكندر به ايران در انهدام خاندان كياني و ايجاد فترت باز مي نماياند           
در دنبالة مطالعه همين رابطه را در نوبنـو شـدن خـانواده           . برجسته مي كند و سرانجام رشته بريده سلطنت كيانيان را بهم مي پيوندند            

در حقيقت از آنجا كه زمينه فعاليتها و برخوردها در موقعيتي كه دائم ايران زير فشار از خـارج اسـت،                     . ز خواهيم جست  هاي حاكم با  
، برخوردها و رقابتهاي سياسي را با بي رحمي تمام توام و بيشتر اوقات بانهدام كامل مـردان و گـاه مـردان و زنـان يـك      سياسي است 

در نمودن اين نقـش بنيـادي و وظيفـة ازدواج در    . جديد خاندان را عهده دار مي شود ن نقش ت  در اين هنگام ز   . ي انجامند خاندان م 
برخورد ميان قدرت مركزي و قدرتهاي محلي و نقش ازدواج برون گروهي در انهدام خاندان رسـتم و چگـونگي حـذف موجـدين                        

 :قدرت حاكم در فراگرد رشد قدرت را با داستان رستم و اسفنديار مي آغازيم

 

 :راگرد رشد قدرت مرحله تخريب، برخوردهاي قهرآميز داخلي و وظيفة ازدواجف
جنگ با (تا گم شدن كيخسرو و تني چند از بنيادگذاران قدرت مركزي كه تا آن هنگام بطور عمده عهده دار مقابله با هجوم از شرق           

 :شوند ي سياسي شان بسر مي رسد و در برفها گم م-بودند، نيز عمر اجتماعي ) افراسياب
 فريبرز و بيژن و گستهم نيو نگشتند از او باز چون طوس و گيو
 زميـن راستــه شد كران تا كران  برآمد يكي تنـد بــرف گــران
 چو طوس و چو بيژن فريبرز  گيو  ببودند بيچــاره گــردان نيــو
 نـدانم بــدان جاي چون ماندند  يكايك به برف اندرون مانـدنـد

 يكي چاه شد كنده هر جاي ژرف  دند در زيــر برفزمــاني تپيــ
 بـرآمــد بفرجام از ايشـان روان  نماند هيچ كس را از ايشان توان

دوران پادشاهي لهراسب مي شود و گشتاسب از پدر شاهي مي خواهد، پدر نمي دهد و پسر به روم مي رود و دختر قيصر را مي گيرد 
كند و گشتاسب براي آسودن از دسـت وي كـه            يار بدنيا مي آيد زرتشت او را روئين تن مي         از اين ازدواج اسفند   . و بشاهي مي رسد   

شاه از جاماسب مي طلبد كه سرنوشت اسفنديار را در زيـچ هـاي كهـن بازجويـد و                   . شاهي مي خواهد او را بجنگ رستم مي فرستد        
 .جاماسب و فال گويان اختر اسفنديار مي جويند

 ارــ روزگ گردد برــن بر بـبم  بدوگفت جاماسب كاي شهريار
 تان بودـــز چنگ يل پور دس  ودـــان بـورا هوش در زابلست

 :اسفنديار از پدر شاهي مي خواهد و پدر چنين پاسخ مي گويد
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 بكار آوري رنگ و جنگ و فنون  سوي سيستان رفت بايد كنون
 ببنـد آوري رســـتم زالـــــرا  برهنــه كنــي تيغ و كوپالرا

 نمانــي كه كــس برنشيند بزين  ه فــرامرز را همچنيـنز وار
 ماو هـور فــروزنده اختــــر و  بـــدارا گيتــــي كــه او داد زور
 زمــن بشنوي زان سپس داوري كه چون اين سخن ها بجاي آوري
 نشانمـت بــا تــــاج در پيشگاه  سيــارم تـــرا گنج و تخت و سپاه

 :وي توقعات قدرت كور و مطلقه را نمي شناسد. وداسفنديار در شگفت مي ش

 كه كاووس خواندي ورا شير گير  چه جـوئي بنزديــكي مـرد پيــر
 همه بــوم ايــران بـدو بود شاد  ز گــاه منــوچهر تــا كيقبــــاد
 بزرگست و با عهد كيخسرو اسـت  نــه او در جهــان نامداري نوست

 نبــايد ز گــشتاسب منشور جست  ستاگــر عهـد شــاهان نباشد در
 :گشتاسب شاه پاسخ پسر را چنين مي دهد
 اگر تخت خواهي همي بـا كاله  ره سيســـتان گير خود بـا سپــاه

 ازو فكنده كمندــــارش ببــبي  وي دست رستم ببندــو اندر شـچ
 ه سازند پيش تو دامــايد كــنب  امـــان ســرامرز و دستــزواره ف

 اهـن نامبردار شــو ايــاور تــبي  اهـان بدين بارگــده روان شاــپي
 ام و گر گنج يابد بسيــر كــاگ  ا كسيــاز اين پس نپيچد سر از م

رسـتم نمـي پـذيرد كـه     . اسفنديار روانه سيستان مي شود و در آنجا از رستم مي خواهد كه بند در دست در ركاب او به پايتخت رود          
 :رسد كه بند ننگ است كه بسيار شاه بيدادگر گشته است و نژادش به فريدون مي 

 زابلستان رنگ و بويــاند بــنم  و گر من شوم كشته بر دست اوي
 امـرد كسي نيز نــل نگيــز زاب  ان سامــود نام دستــسسته شــگ

 .از خصومت با همين قدرتبدينسان رستم درگير دو مشكل است يكي حفظ قلمرو خود در برابر قدرت مركزي و ديگري پرهيز 
سازوكارهاي رشد قدرت .     تسليم و يا جنگ هر دو بنابودي خاندان او مي انجامد و او نابودي بدون ننگ تسليم را رجحان مي دهد                   

 .چنين است
 .زال چه خوب مي گويد با پسر.    سرانجام بنيادگذاران را بدست يكديگر تباه مي كند

 يـكه اختر بخواب اندرآيد هم  يـد همــبترسم كه روزت سر آي
 كندــزن و كودكانرا بخاك اف  دــركنــهمه تخم دستان زين ب

 ارزارــاگر تو شوي كشته در ك  نديارــواني چو اسفـــبدست ج
 دي برين بوم گردد مغاكــبلن  اكــــخ نماند بزابلستان آب و 

 ندـــبلام ــورا نيز نــاشد تــنب  گزند ورايد و نكه او را رسد اين
 :زال ادامه مي دهد. و چون نقش اصلي پول، نقش سياسي و ابزار اساسي مبارزه بر سر قدرت از باستان تا امروز است

 مبــر پيــش ديبـاي چيني تبر  بگنج و برنج اين سخن باز خــر
 و زو باز خر خويشتن را به چـيز  سپــاه ورا خــلقت آراي نــيز

 .خته نمي شود، قدرت سر ميخواهد هميناما از اين تمهيدات كاري سا
سرانجام اسفنديار بدست رستم و با تيـري كـه   . فرزند و برادر رستم كشته مي شوند.    پسران اسفنديار جز بهمن بدست فرامرز و زواره 

 :گويد زال وقتي خبر مي يابد مي. سيمرغ رهنمون وي در ساختنش بود، كشته مي شود
 و از اختر شناسان ايران زمين  كه ايدون شنيدم ز داناي چين

 بريزد سرآيد برو روزگــار  كه هر كس كه او خون اسفنديار
ر در آسـتين  و مـا . پذيرد و رستم مي. تم مي سپرد و از او ميخواهد كه او بپرورد و به شاهي رسانداسفنديار پيش از مرگ بهمن را برس   

وقتي رستم خواهش اسفنديار را . ادر رستم اين امر را پيشگوئي مي كندروزگار خاندان رستم بدست بهمن بسر مي رسد، بر. مي پرورد
 :مي پذيرد زواره بدو مي گويد
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 كه ياد آرد از گـفته  باسـتان  ز دهقان تو نشنيدي اين داستـان
 شود تيز دندان و گردد  دلير  كه گــر پـروري بچـه نـره شـير
  پروردگارنخست اندر آيد به  چو سر بر كشد زود و جويد شكار
 نخستين ازين بد بايران  رسد  دو پهـلو بــر آشـوبد از خشم بد
 روزگـار ببيني از اين پس بدِ   كه شد كشته شاهي چو اسفنـديار
 كـــابلستان بپـيچند ســران   ز بهمن رســد بــه بـــزابلستان 
  اسفنديار ينـبـه پيش آورد ك  نگه كن كه چون او شود تاجدار

ابت تا اين هنگام بدرون خاندان كياني رخنه نكرده است اكنون كه قدرتهاي خارجي را ياراي لشگر كشي به ايران نيست                     بدينسان رق 
وقـت تـابوت   . در اندرون دوده كياني خانه مي كند و اين دوده خود خويشتن را تباه مي سازد      . و فشار از خارج فروكش كرده است      

 .اسفنديار بدربار مي رسد
 : مي گويدبشو تن به شاه

 كه مه تخت بنياد چشمت مه بخت  پسر را بخون دادي از بهر تخت
 نمـاند تــرا تـــاج تـــاجĤوران  جهاني پر از دشمن و پربــدان

 :و آنگاه به جاماسب كه آتش بيار معركه است رو مي كند و مي گويد
 روغـبكــژي گرفتي ز هر كس ف  بگيتي نداني سخن جـز دروغ

 ر زنيـهمي اين بدان آن بدين ب  كنيــمني افـيان دشــميان ك
 كار و نهانـد روي آشـــرش بــب  يكي تخم كشتي كز اندرجهان

رسد و درانتظار فرصـت   رستم بهمن را روانه ايران مي كند و وي به شاهي مي     . و اكنون زمان سرآمدن روزگار رستم شتاب مي گيرد        
 با زناشويي بـرون  ه آورد برادر او و از راه روابطي ك رستم را دشمن خانگي از پا در مياما . برآوردن دود از روزگار رستم و زابلستان     

فردوسـي پايـان   . خاندان رستم بعنوان خاندان قدرت ساز و ايران مدار نابود مي شود اما نژاد او مي پايد    . گروهي بوجود آمده است   
 :ي رساندسرگذشت رستم را از قول مردي مي آورد كه به سام نريمان نژاد م

 كه با احمد سهل بودي بمرو يكي پير بد نامش آزاده سرو
 ادـــببي داشتي رزم رستم بي ژادـــبسام نريمان كشيدي ن
 سخن را يك اندر دگر يافتم تمـياف بگويم كنون آنچه زو 
 :رستم را برادري است از كنيزي
 دهــازنــدة رود ســوازنــن دهـكه در پرده بد زال را بن

 ه از ماه پيدا نبود اندكيــك ر زاد روزي يكيكنيزك پس
 اد شد دوده نامدارـــو زو ش وارـام ســدار ســبباال و دي

 :ستاره شناسان به زال مي گويند ستاره شمرديم و ديديم
 ردي رسدـــبگاه دليري و گ  چو اين خوبچهره به مردي رسد 

 شگاهشكست اندر آرد بدين پي  يرم تباهــام نــه شــد تخمــكن
زال فرزند را شغاد نام مي كند و او را نزد شاه كابل مي فرستد شغاد در درباركابل بزرگ مي شود زال براي او دختر از كابليان مـي                             

 :گيرد و اين ازدواج مايه تباهي كار رستم مي شود
 ر ز بهر نژادــدو داد دختــب  ادـــديدار او بود شــــزگيتي ب

 ا نامور دخترشـــرستاد بــف  شز گنج بزرگ آنچه بد در خور
كابل باج گزار رستم است و هر سال يك چرم گاو باج مي دهد شاه كابل اميد دارد كه رستم به لحاظ داماد شدن برادرش اين بـاج                            

 :را نستاند
 ليـنان شد كزو رستم زابــچ  ليـــري كابــشه مهتــدر اندي

 ماد او شد شغاداز آنپس كه دا  ار درم نيز يادـــــيرد ز كــنگ
اما رستم باج مي ستاند و اينكار شغاد را سخت گران مي آيد و با پدرزن خود اسباب كشتن رستم را مي چينند شغاد به شاه كابـل مـي        
گويد كه مجلس سور و سروري برپا دارد و در آن مجلس بدو ناسزا دهد تا بدان بهانه، وي به شكايت به سيستان رود و رستم را بكابـل        
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ازدواج ميان شغاد و پادشاه كابل و ميان ايـن دو      .  شاه كابل بايد بر سر راه رستم چاهي سخت بر عرض كند و در آن تيغها نشاند                 .كشد
رستم از توهيني كه به برادر شـده        . رستم رابطه قدرت بوجود مي آورد و در آتش اين تضاد خصومت ساز هر دو دودمان مي سوزند                 

شـود    شود و راهي كابل مي شود، بچاه كه مي رسد رخش نمي رود و رستم ركاب مي كشد و ميبخشم مي آيد و بر رخش سوار مي    
اما پـيش از مـردن، رسـتم شـغاد را بـا تيـر               . رستم در چاه بر تيغ تيز مي افتد و خود و رخش در كام مرگ مي روند                . آنچه بايد بشود  

 .بدرختي مي دوزد و به عمر وي پايان مي دهد
 :از زال فرزندي نمي ماند.  رستم نيز در چاه ديگر مي افتد و جان مي سپرد   زواره برادر ديگر

 ن دلش بر فروختــام رفتـــبهنگ  رادر بهم بر بدوختــت و بـدرخ
 ر او درد كوتاه كردــــن بــتهمت  ردـم او آه كــغاد از پس زخـــش

 ه بودم همه ساله يزدان شناســـك  پاسـچنين گفت رستم ز يزدان س
 اگذشته دو شبـــبرين كين من ن  آن پس كه جانم رسيده به لب كز 

 از اين بي وفا خواستم كين خويش  رگ پيشــمرا زور دادي كه از م
 شدند انجمن بــرو زار و گــريان   بگفت ايــن و جــانش بياموز تن
 و خُرد ســـواري نماند از بزرگان   زواره بچـــاهي دگـــر در بمرد

جا پايان نمي پذيرد، دو قدرت كه با ازدواج زال و رودابه پشتي يكديگر بودند در موقعيـت جديـد بريـدگي روابـط بـا                  داستان بدين 
 .قدرت مركزي با ازدواج شغاد و دختر شاه كابل وحدت نسبي شان به تضاد نسبي بدل مي شود

از اينروست كه .  هويت هاي متفاوت نمي انجامد     ازدواج برون گروهي به ادغام كامل دو خاندان در هم و يكي و يك گوهر شدن
وقتي فشار از خارج موجوديت هر دو را بخطر مي افكنـد  . قدرتهاي در رابطه در يك زمان دو رابطه توحيد نسبي و تضاد نسبي دارند           

 .رابطهتوحيد نسبي حكمفرماست و وقتي اين فشار فرو مي كشد تضاد نسبي ميل به رشد مي كند تا تخريب قدرت هاي در 
 :   فرامرز فرزند رستم بخون خواهي پدر به كابل لشگر مي كشد و دوده شاه كابل را بر باد مي دهد

 ل اندرونـدوق پيــده بصنــفكن  ونــلي پر زخـــن مهتر كابــت
 ده بودند چاهــه كنــائي كــبج  جيرگاهـــه نخــاورد او را بــبي

 ل بت پرستـــان او چويشـز خ  دست همي برد به خواه را بسته 
 نان كاستخوان وي آمد پديدـچ  ر كشيدــتي سپهبد زهي بـز پش

 تنش پر زخاك و دهان پر زخون  بچاه اندرون آويختش سرنگون
 وي شغادــايگه رفته ســو زآنج  ادـــچهل خويش وي را تابش نه

 شغاد و چنار و زمين را بسوخت  به كردارد كوه آتشي بر فروخت
 :ز بكين رستم مي سوزدزابلستان ني

 همه خاك او سوي دستان كشيد  چو لشگر سوي زابلستان كشيد
 :و دوده پادشاه كابل را بكلي از روي زمين بر مي دارد

 ه منشور تيغ ورا بر نخواهندــك  از آن دودمان كس بكابل نماند
 ...و اكنون نوبت فرامرز و زال و دوده رستم است 

 :ين كين اسفنديار مي خواهدبهمن به شاهي مي رسد و نخست
 ودــون بــهر همايــرا سپــهانـج  ودـــريدون بــاه آفــردار شــبك
 ان كرد كمــگ آوران جهــز جن  ي خون جمــه ضحاك را از پــك

  بزرگ ل سپاهيـــاورد از آمــبي  لم بتركـور و ســا تــهر بــمنوچ
  راست وهــرد با كز كشته زمين ك  ن نيا بازخواستــبچين رفت و كي

  آب ز خون كرد گيتي چو درياي راسيابـــاف چون كيخسرو آمد از 
 مچنان داستان است راستــمرا ه پدرم آمد و خون لهراسب خواست

 سر ان برآورد ــابــد تــخورشيـب  درـــون پــهر خــرز ز بــرامــف
 ستهمه بوم و بر كرده با خاك را  ن رستم بخواستــبكابل شد و كي

  افكنم ر پيل و بر شير اسبـه بــك  مــس منـــر كــه سزاوار تــبكين



 62

و سپاه اين ابزار قدرت، سپاهي كه سالها و سالها زير فرمان رستم جنگيده است همچنان كه خاصه ابزار است فرمانده پيروز دورانهـاي                   
 :سخت را از ياد مي برد و فرمان بهمن مي برد

 هــرآنــكس كه بد شاه را نيكخواه  ســپاهچو بشنـــيد گفــتار بهمن 
 همــه دل بــه مهر تــو آكنده ايم  بــه آواز گــفتند مــا بنــده ايم

گنج زور آورده را  زور . بر پاي او بند مي نهند. اما سودي نمي بخشد. زال از راه تسليم پيش مي آيد. بهمن به زابلستان لشگر مي كشد 
 . ... ارات مي دهندمي برد زابلستان را بباد غ

 دـشنيد پنــور نــز دستور و گنج  هم اندر زمان پاي كردش ببند
 د بارــر نهادنـــا بـــتر وارهــش  ام سوارــان ســوان دستــز اي

 ز تخت و زگستردگي  هر چه بود  ودــابســر نــز دينار و از گوه
  كمـــرز سيمينــه و گــوشوار و  ز زرينــه و تــاجهـــاي بــزر
 ز شمـشير هنــدي بـــزرين نيام  ز اسپـــان تــازي بزرين ستام
 ز مشـگ و كافور و هم بيش و كم  همان جــامه و بدرهــاي درم
 ز شاهان و گردنـكشان يافت گنج  كـه رستم فراز آوريد آن برنج
 مهانــرا همـه بـــدره و تاج داد  همـه زابــلستان بـه تاراج داد

فرامرز تنها مي ماند و در پي جنگ سـخت و از            . و مطلق گرا مي آيد، بادي سخت مي وزد و لشگر فرامرز را مي پراكند              تمركز جوي   
 .شود ن بيتوش مي شود و گرفتار مي آيد و بفرمان بهمن زنده بردار ميوشبسياري خون ر

 بــفرمـود داري زدن شهـــريار  چو ديدش ندادش بجان زينهار
 تـن پيلـــوارش نگون سار كرد  ه بردار كردفرامــرز را زنـــد

 ز كيــنه بــكشتش ببـــاران تير  وزآنپــس كي تا مدارا  اردشير
بدينسان بنيادگذاران قدرت، بدست قدرتي كه بنياد گذارده بودند ناچيز مي شوند و نقش زن بعنوان وسيلة توحيـد و تضـاد، هـم در      

 ...ريشة اسارت او در اين نقش است . توحيد و هم در تضاد نقشي تعيين كننده است
   از اين زمان رقابت بكانون اصلي قدرت سرايت مي كند و با حملة اسكندر سرنوشت دوده كياني همانند سرنوشـت افراسـياب مـي                         

 .شود و اين نيز از راه ازدواج
 

 ... وظيفة ازدواج برون گروهي در انقياد و اطاعت از قدرت مركزي و 
انـدازد تـا بـدون رقيـب         هما پسر را در صندوقي به آب مي       . دواج مي كند و از اين ازدواج پسري زاده مي شود          بهمن با دخترش از   

داراب بزرگ مي شود و شاهي باز مي يابد و دوره جديـد جنگهـاي ايـران و روم را    . گازري كودك را از آب مي گيرد     . شاهي كند 
داراب بـا فيلقـوس قيصـر روم مـي          . مناطق عرب نشين بزير سلطه در مي آيند       . اينبار قدرت ايران در غرب توسعه مي يابد       . مي آغازد 

 .يد را باج مي خواهدبنشان اطاعت از وي دخترش ناه. دهدجنگد و او را شكست مي 
 ه بشنيد از آن نيكخواهـبگفت آنچ  اهـــفرستاده روم را خواند ش

  آبروي ر جست خواهي هميـاگ  بدو گفت رو پيش قيصر بگوي
 سرستـ اف وانــه بر تارك بانـك  تر استـه تو يكي دخپس پرد

 اني وراــن نشــگ زريــر اورنـب  اهيد خواني وراــنگاري كه ن
 چو خواهي كه بي رنج ماني ببوم  اژ رومــن فرستيش با بــبر م

 نشـان دادن وظيفـة زن اسـت در    در اين مقصود. داستان باز فرستادن ناهيد به روم و زاده شدن اسكندر را در فصل پيشين آورده ايم   
چه در رابطه با قدرت هـاي       . قدرت مادون بنشان اطاعت بايد دختري در خانه قدرت مافوق داشته باشد           . تعيين رابطه ميان دو قدرت    

و همين امر بـوي در مـرگ و حيـات  قـدرتهاي در            . محلي و چه در رابطه با قدرتهاي خارجي، زن اين نقش مهم را مي داشته است               
 -وجود مادر به فرزند امكان مي داده است كـه خـود را وارث دو قـدرت در رابطـه بدانـد      . ه نقش تعيين كننده مي داده است      رابط

 ايران و ه شا اسكندر با تكيه بهمين امر خود را وارث دو خاندان و -همان امري كه افراسياب را ترساند و به كشتن سياوش ناگزير كرد             
فرزند داراب و شـوهر خـواهر خـويش    . دواج با خاندان داراب مشروعيت شاهي خود را موكد مي كندوي از راه از. روم مي خواند 

 .است و از راه ازدواج با خاندانهاي حاكم بر ايران و انيران قدرت خويش را بسط مي دهد
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ـ              ه  ازدواج با دختري از خانداني ك      ده و اسـتمرار قـدرت       قدرتش رو بزوال است همواره موجب ادغام قدرت ميرنده در قـدرت زين
 :مركزي مي بوده است از اينرو داراب در واپسين دم به اسكندر مي گويد

 بـدارش بــĤرام در  پيشگـاه  ز من پاك تن دختر من بخواه
 كجا نو كند نام  اسفنـــديار  مگــر زو بــيني يكي نــامدار
 بشويد بĤب خرد جان و چهر  همان او مزد و مه و حور و مهر

 نمانــد كئـي دين گشتاسبي  ازه آئيــــم لهراسبيكند تــ
 بود دين فروزنده و روز بـه  مهان را بمه دارد و كه به كـه

تعبير خواب اينست كه اسكندر بـا سـپاهي از ايـران و روم خواهـد آمـد  راه                    . كيد پادشاه هند خواب مي بيند، مهران بدو مي گويد         
 :تي است كه توراستپيشگيري از هجوم وي بدو فرستادن چهار شگف

 بدو گفت از اين خواب دل بد مكن  چو بشنــيد مهران ز كيدان سخن
 ز روم و ز ايــران گــــزيده سران  سكــندر بيارد سپــاهي گـــران 
 خــرد يــاد كن چنگ او را مجوي  چو خواهي كه باشد تو را آبروي

 مهان  و انــكسي آن نديد از كه  ز است اندر جهانــار چيـتو را چ
 در زمين افسرتـــزو تابت انــك  ترتــرين دخـيكي چون بهشت ب

 جهان ا تو راز ــه بــد همــبگوي  ه داري نهانـــر فيلسوفي كــدگ
  بلند ام كردهـــي نــدانند كــب  سه ديگر پزشكي كه هست ارجمند

 ابــنه زآتش شود گرم و نه زآفت  درو ريزي آبــدم كانــچهارم ق
 ن تاب اويـبدين چيزها راست ك  مي آب اويـرد كــدن نگيز خور

بدينسان زن همچون باج بالگردان قدرت برتر و مهاجم بكار مي رود اما بيش از باج در چند و چون روابط  قدرت اثـر دارد و عمـل                         
.  جهان در قدرت خويشهاي حاكم بر كشورهاي اسكندر مي خواهد حكومت جهاني تأسيس كند و اين از راه ادغام قدرت. مي كند

همان بافتي كه در ايران از ديرزمـان تـا امـروز بـر     . از اينجاست كه ازدواج بكار توسعه شبكه و بافت قدرت در مقياس جهان مي رود        
 .دوام وجود دارد و پيش از اين از آن بحث كرديم

ار اين قدرتها در جهت دادن به نيروهاي محركه    اما همان سان كه در مقياس كشوري ميان قدرت كانوني و قدرتهاي تابع بعلت اجب
اي كه در قلمرو خويش بر دوام زاده مي شوند و مي جوشند و بر ديواره هاي ساختارهاي اجتماعي مي آورند، همـواره توحيـد بـه                    

گسـترده خانـدانهاي    تضاد و تضاد به توحيد صيرورت مي يابد، در مقياس جهان منم بر پايه موازنه مثبت يعني پوشاندن جهان با شبكه                      
حاكم كه از طريق ازدواج به هم گره بخورند بعلت زايش دائمي نيروهاي محركه و لزوم جذب جذب شدني و حذف جذب نشدني،                 

هـاي اجتمـاعي    درون و برون هر دو بر پاية موازنه وجودي يا تعادل قوا در حدي كه نظام. بناچار توحيد به تضاد منقلب خواهد شد   
بعلت آزاد شدن نيروهاي محركـه  ( در عين حال نيازمند توحيد و هم تضادند اين بر پايه موازنه عدمي است -مانند  بي تغيير بر جاي    

كه نياز به تضـاد از ميـان مـي رود زيـرا قـدرتهاي سياسـي و اقتصـادي و                     ) و توانا شدنشان در تحول بخشيدن به نظام اجتماعي است         
 .دشون اجتماعي و فرهنگي متمركز و متراكم نمي

. زن و زر از ابزار ايـن تمركـز و تكـاثر بشـمارند    . متمركز و متكاثر مي شوند» برون«و » درون« پايه موازنه وجودي قدرت ها در       ر    ب
و در هر دو هـم بـه   » برون«و » درون«ممكن نمي شود اين قدرت است كه در         » برون«و  » درون«تمركز و تكاثر قدرت بدون وجود       

رابطه قدرت و زور است و اين رابطه بنوبه خود روابط دروني را نيـز روابـط   » برون«و » درون«رابطه . ز داردتوحيد و هم به تضاد نيا   
او تعلق به قدرت دارد و تنها در محدوده روابـط  . زور مي گرداند و بعكس، مقام و موقع زن را جاي وي در اين رابطه تعيين مي كند          

 .دقدرت است كه مي تواند عمل كند و عمل مي كن
    آن وحدت جهاني كه اسكندر در پي آن است بر اساس تضاد ميان قدرتهاي فرعي و اتصال هر كدام از آن قدرتها بقدرت كانوني                        

 :است و ازدواج تنظيم كننده اين روابطها است
 كز ايشان بدي روميانرا زيــان  هر آنكس كه بودند از ايرانيان
 ن پادشاهي سريچو گردد بدا  سپردم به هر مهتري كشــوري
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مـي  . اسكندر در نامه اي بمادرش وصيت مي كند كه اگر از روشنك دختر داراب فرزند پسري بدنيا آمد شاهي روم تا هند اوراسـت                       
اما ظرفيت يك كانون براي متمركز و متكاثر كردن قـدرتهائي كـه در جهـان          . خواهد كه ايران و روم تحت ارادة يك قدرت بمانند         

 .يان نيستپديد مي آيند بي پا
    سرانجام قدرت از پيمانه در مي گذرد و از نو روابط ديرين، روابط دوگانه توحيد و تضاد، جهـان را بـر دوام بجنـگ و صـلح مـي                 

 :درخت گويا اين واقعيت را باسكندر مي گويد. كشاند
 همي گويد اين برگ شاخ درخت  چنين داد پاسخ كــه اي نيكبخت
 كنون راه رفــتن بجويــد  همـي ميكه چندين سكندر چه پويد هــ

 ز تخت بــزرگي بــبايدش  رفت ز شاهين چون سال شد بر دو هفت
 دلش گشت پر درد از آن رهنمون  سكنــدر زديــده ببــــاريد  خون

 :برگ ديگر درخت بر زبان مي آيد كه
 روانـــرا چــرا بــر شكنجي همي  ز آزو فـــزوني بـــرنجي همــي

 كــس آزردن و پادشا كشتن است  رد جهان گشــتن استترا آزگـــ
 ر خويشتن تار و تنگـن روز بــمك  گــراوان درنــنمــاند بــگيتي ف

 :و پيشگويي درخت راست در مي آيد و قدرت سكندري بر باد مي رود
 ي بمشتـنــگر تا چـه دارد ز گيت  چنو سي و شش پادشاه را بكشــت

 ارسانـشد آن شارستا نها كنون خ  ــارسانبرآورد پر مــــايه ده شـ
 سـسخن ماند از او اندر  آفاق و ب  بجست آن كه هرگز نجستت كسي

وحدت و تضاد در يـك زمينـه و در يـك محـدوده بيـانگر      . اما بر باد رفتن قدرت اسكندر بمعناي از پايه برافتادن روابط قدرت نيست       
هـر  . يه مشترك را موجوديت طبقات حاكم بر كشورهاي جهان تشـكيل مـي دهـد    آن پا . روابط قدرتهاي حاكم بر كشورهاي جهانند     

طبقه حاكمي زير دو فشار يكي از درون و از پايين و ديگري از برون، عمل مي كند، براي او حفظ ساخت اجتماعي كه بدو موقعيـت                       
 مي رود و نه كار دشـمني را بـه انهـدام             مسلط را بخشيده است مسئله اصلي است از اين رو نه با قدرت خارجي تا دوستي كامل پيش                 

در روابط قدرت روابط دشمني و دوستي روابطي هستند كه به سرعت يكـي    . ساختار طبقاتي جامعه خويش يا جامعه دشمن مي كشاند        
نـد  از اينروست كه وقتي فشار از پايين به صورت انقالب موجوديت قدرت مسـتقر را بخطـر مـي افك                   . مي تواند به ديگري بدل گردد     

فردوسي نه هم شاهنامه را با فرض وحدت        . و اين رويه هميشگي طبقات حاكم است      . بالدرنگ بقدرت خارجي توسل مي جويد     » باال«
وشـد  در دوران بعـد از حملـه اسـكندر مـي ك       ، بلكه   د  جهاني قدرتمندان و تضاد نسبي شان در محدوده اين وحدت بنيادي مي آغاز            

ازدواج بيانگر رابطه ميان دو قدرتي است كه وحدت ذاتي و بنيادي دارند             .  جهاني را رسم كند    حدود اتحادها و اختالفهاي قدرتهاي    
 .اما زير فشار از پايين موقعيتشان نسبت بيكديگر دائم درتغيير است

ا كه ايـن    از آنج .    وقتي پاي بود و نبود به ميان مي آيد قدرت خارجي بياري رقيبي مي شتابد كه موقعيت وي در خطر افتاده است                     
است، ازدواج با استفاده از نيروي نظامي بيگانه مشروعيت مـي  » مشروع«مداخله به منظور تصرف كشور بلكه بقصد دفاع از يك قدرت   

 .دهد
ازدواج .    از اينرو هر بار شاهي محتاج نيروي نظامي خارجي براي بازگشت بقدرت مي گردد دختر كمك دهنده را بزني مي گيـرد                     

 .ن وحدت و تضاد در محدوده وحدت بنيادي و روشنگر هم پشتي قدرتها در برابر شورش از پايين استبيان نسبي بود
     فردوسي اين رابطه را بدفعات بنموده و در داستان خسرو پرويز و بهرام چوبينه، نقش اين ازدواج ها و سرانجام آنرا برجسته كـرده             

 :بر سر راهبي آينده او را پيش بيني مي كند.  مي كندخسرو پرويز از پيش بهرام چوبينه بروم فرار. است
 يكي دختري از در تاج و گاه  ز قيــصر بــيابي سليح و سپـاه

 :خسرو مي پرسد چه وقت پادشاهي دوباره جنگ وي خواهد افتاد و راهب در پاسخ مي گويد
 بديــن بگــذرد باز يابي كاله  چنين داد پاسخ كه ده يا دو ماه

 ردي شهنشاه گيتي فروزــتوگ  يد ده و پنــج روزدگر بر سر آ
سرانجام از بيم آنكه خسـرو بـه خاقـان چـين     . خسرو نامه اي به قيصر مي فرستد و قيصر با دستور خود درباره پاسخ به شور مي پردازد   
 :توسل بجويد و كينه روم را بدل گيرد، قيصر بدو سپاه مي دهد و از او عهد مي خواهد

 ســزاوار مهــري بــرو  يـادگار   كنــون استواريكي عهـد خـواهم
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 نــرانيم و زآن جنگهـــاي كهن  كه ما زين پس از كين ايرج سخن
 جدائي نجوئيم از اين مرز و بوم  از آن پس يكي باشد ايـران و روم
 كـه از مهتران در خور  مهترست  پس پــردة مــا يـكي دختر است
 چنان چون بوده راه و آئين مـاه  ابخواهيــد بــر پــاكي ديــن م

 بود كــين ايــرج نيـــارد بياد  بـدان تــا چـو فــرزند قيصر نژاد
 بيـاسـايد و راه جــويـد بــدين  از آشـوب و از جنگ روي  زميـن

اين تعادل هـر  . دش بود ازدواج، نوع جديدي از تعادل قوا مي جويد، متفاوت از تعادلي كه اسكندر در پي ايجا        نبدينسان قيصر با اي   
 .چند بوجود مي آيد اما بعلت همان بعثت دائمي نيروهاي محركه ناپايدار است و دير نمي پايد

چنـين بـود و   .     در برابر بهرام چوبين به خاقان چين پناه مي برد و از طريق ازدواج همين روابط ميان وي و خاقان پديد مـي آيـد   
 بدينگونـه و شـكلي   -در آن روزگار و نيز در روزگـار مـا   . بايد» پيمان« يك قدرت متزلزل، چنين است براي مشروعيت دخالت بسود  

 . كردن خارجي و مشروعيت دخالتهايش بازي مي كند» داخلي« ازدواج نقش تعيين كننده اي در -ديگر 
هي به اشكانيان، تيره اي از تيره هـاي   شا. اسكندر مي رود  ...    هم آنروز و هم امروز جامعه اين نوع پيمانها را سخت دشمن مي دارد               

 :در اين دوره قدرت ها متمركز و متراكم نمي شوند و مردم آزادترند. كياني مي رسد
 تو گفتي كه اندر جهان شاه نيست  از اين گونه بگذشت سالي دويست
 بــرآســـود يكچــند روي زمين  نكردند ياد اين از آن، آن از ايـن

دور، دورِ . ردند و يك قدرت كانوني پـردوام پديـد آيـد   گمتمركز » درون«ايجاب مي كند كه قدرتها در » برون«تا اينكه باز فشار از    
ساسانيان باز ار راه دو نوع ازدواج يكي درون گروهي و ديگري بـرون گروهـي بكـار ادغـام قـدرتهاي پراكنـده               . ساسانيان مي شود  

  ... همان رابطه توحيد و تضاد كار آنها را به تباهي مي كشاند دودمان كياني و دوده هاي ديگري مي پردازند و باز 
 .زن و زور چون سابق با تغيير كانونهاي قدرت، تغيير خانه و گنجينه مي دهند

 

 ازدواج برون گروهي و بركشيده شدن در سلسله مراتب قدرت
و همين نياز بزن امكـان   . نيازمند است نحصاري او    زيبا و زن زيبا ا     »شئي«به شرحي كه در فصل سوم خواهيم ديد، قدرت بزن بعنوان            
در دوران ساساني كه بگفته فردوسي راههـاي گـذر از مرزهـاي طبقـاتي               . مي دهد تا نردبان صعود در سلسله مراتب اجتماعي بگردد         

 .درآيند» اشراف«دند و در جزو طبقه رسخت بسته است، ازدواج باپري چهرگان بخانواده هاي دختر امكان مي دهد مرزها را در نو
بهرام هر جا دختري زيبا، مي يابد بزني .    اين نقش را فردوسي بويژه در دوران ساساني و در داستان دراز بهرام گور برجسته مي كند

 :يكجا چهار خواهر زيبا روي مي بيند و هر چهار خواهر را مي خواهد. مي گيرد و خانواده دختر را بر مي كشد
 ان هر چهارشنبه ـبرون آمدند از مي  بدنام دارتران آن كه ـاز آن دخ
 ر سوسنگــازياب و دگـــكي نـي  ر مشكنكـــكناز و دگـــيكي مش

 ندــبل هار و بباال ـون بــرخ چــب  ا دست بندــتند بـــاه رفــبر ش
 دلش اندر افتاد شورــزيشان بــك  ورـــار پرسيد بهرام گـــزهر چ

 ه ايدـو از اين آتش افروختن برچ  دكه اي گلرخان دختران كه آي
 :يكي از دخترها پاسخ مي دهد

 وه نخجير گيرـن كــن دامــدري  ابان پيرــي آسيـان يكــدرمــپ
 :و بهرام هر چهار دختر را از آسيابان مي خواهد

 چو داري كه شان هست هنگام شوي بدو گفت كين چهار خورشيد روي
 :آسيابان پير پاسخ مي دهد

 كه اين دختران مرا نيست جفت  رد آفرين كرد و گفتبرو پيرم
 اكيزه اندـز پــزگي نيـدوشيــب  رسيده بدين سال دو شيزه اند

 ر گونه نيزــيم و ز هــز زر و س  ره ز چيزـــدارند بهــوليكن ن
 :و بهرام مي گويد
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 دارـش دختر مــبمن ده وزين بي  بدو گفت بهرام كين هر چهارشنبه
 .ران را بدو مي دهد و شاه دختران را بمشكوي خود مي فرستدو آسيابان دخت
 اهــكوي شـرند آن بتانرا بمشـــب  ادمان سپاهــا خـــود تــبفرم

 :شب سحر مي رسد و آسيابان بدولت، مهتري از ده مي آيد و بدو مژده مي دهد
 دــت وي انــدر نهفـــĤرام انــب  كنون دختران تو جفت وي اند

 آراستي تر ـاه را دخــــمي شــه  تيـن روي آن راسبĤن موي و آ
 تـشوري زين سپس يادتسـر كـبه  اد تستـــرام دامــنشاه بهــشه
 پاك مخور غم كه گشتي از اندوه   را داد اين كشور و مرز پاكــت

 هتر همه چاكران توايمـــه كــچ  وايمــــما همه كهتران ت كنون
 ترانيم و پيمان تراستــمه كهــه  بفرماي فرمان كه فرمان تراست

 :چنين است اثر اعجازانگيز زيبائي در مزاج قدرت. آسيابان و همسرش خيره مي مانند
 واندــبخ همي هر يكي نام يزدان  اندــره مــيابان و زن خيــدو آســب

 ويـز چرخ چهــارم خود آورد ش چنين گفت مهتر كه اين روي و موي
 ...آيد  مي              قدرت است و بزرگترين قدرت و ضعف او و در بازيهاي قدرت بسيار بكار چرا كه زيبائي زن خود نيز

پسند مي آيند و از آنجا كه زيبا روي در خور قدرت است دهقان سه          اينبار دختران بر زين دهقان و را         بار ديگر به نخجير مي رود و        
 .دختر خويش را بوي مي دهد

 ردـشيده ز گيتي بسي گرم و سـچ   مـردبدو گفت شاه اي سرافراز
 نـمـر انجــــو شــهرياران سـگ  نيــابي تــو دامـــاد بهتر زمن 
 راز  افسرت راــكيوان بــــرافـبـ  بمن ده تو اين هر سه دختر ترا

 :و بر زين دهقان پاسخ مي دهد
 بپيــش تو بر پــاي چون بنده اند  همان اين سه دختر پرستتنده اند

 برينسان چو از نور ديد اين سه ماه   شاه تندگان را پســـــنديدپرس
 ســزاوار تـــختند و زيبــاي تاج  بباالي ساجند و همرنگ عـــاج

 :شاه اين دختران را ز بانو زنان انتخاب مي كند
 .كشد را نيز بر مي    دگرباره دل در گرو زيبائي دختر گوهر فروش مي نهد و او را نيز بزني مي گيرد و خانواده او 

 .استعدادهاي برجسته نيز مورد نياز جدي قدرت اند.      اما اين نياز قدرت منحصر به زيبائي زن نيست
    اگر زمينه بر خورد و رقابت سياسي و منزلتها سخت ناپايدار نمي بود، ازدواج اين نقش تعيين كننده را در بر كشيدن اسـتعدادها از                        

نياز باستعدادهاي جديد و طرف . در دورانهايي كه بلحاظ تشديد برخوردها. و اقشار باالي جامعه پيدا نمي كرد  طبقات پائين به طبقات     
بيشتر مردي پراستعداد كه پايگاه خانوادگي محكمـي نـدارد و   . اعتماد فزوني مي گيرد، ازدواج بويژه نقش تعيين كننده پيدا مي كند        

ده قدرت مدار پيوند مي خورد همه صدراعظم هاي دوره قاجار از جمله همين استعدادها               بجائي بسته نيست جلب و با ازدواج بخانوا       
 . هستند كه بركشيده شده اند و از راه ازدواج با خاندان شاهي پيوند جسته اند

 معمـوالً  .اسـتعدادهاي الزم را جلـب و بكـار گيـرد    » دودماني«   وجود دختران بسيار بقدرت كانوني امكان مي دهد، خارج از گروه      
دختران همانند قلمدان وزارت تغيير صاحب مي دهند يعني با بركناري شوهر از منصب و گمـاردن ديگـري بجـاي او، زن از شـوهر                  

 .سقوط كرده جدا و بهمسري تازه به مسند رسيده در مي آيد و اين رويه جاري تا امروز است
كمتـر مـي توانسـت موجـب     ... ه راههاي ديگر اداره و نوكري دولـت و             فردوسي اين امر واقع مستمر را بويژه در دوره ساساني ك          

از جمله داستاني مي آورد از رفتن بهرام به نزد پادشاه هنـد بناشـناس و         .  برجسته كرده است   -بركشيده شدن استعدادهاي الزم بشود      
ستعداد فوق العـاده از خـويش ظـاهر مـي           بنمايندگي از سوي خودش بعنوان شاه ايران، در دربار هند هنرنمائي بسياري مي كند و ا               

شاه هند كه وي را مردي بيگانه و پرتوان، استعدادي مي يابد كه تنهاست و بنابراين مي تواند از راه ازدواج بخدمت بي خطـر                        . سازد
 :او در آيد، بوي پيشنهاد مي كند كه دامادي او را بپذيرد و بخدمت وي در آيد

 اشد برمــردار بـــفتار كــگز   رمــواهم همي دختــترا داد خ
 كز ايدر گذشتن ترا روي نيست  چو اين كرده باشم بر من بايست
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 اري دهمــان شهريــدوستــبهن  مــاري دهــكامگ پهــر سـترا ب
آن از پـس وي شـاهي    - هگذر اين ازدواج و به تصميم شاه هنـد        راز  . بهرام دختر وي را مي ستاند و با دختر بسوي ايران مي گريزد            

ـ    . باين وظيفه ازدواج در ادغام دو كانون پيش از اين تفصيل پرداخته ايم            . سرزمين نيز از آن ايران مي شود        در خـورد    نبا وجـود اي
و . حاكمه روابط توحيد و تضاد بياني مي داشته است و هنوز هـم دارد             . گفتن است كه در مقياس جهان ميان مراكز قدرت گروههاي         

به فراز » فروتر«اين نقش ازدواج كه تأمين كننده نياز فراتر به استعداد و نياز استعداد .  اين روابط بوده استازدواج از ديرباز ترجمان
 .آمدن است، عمومي ترين وظيفه ازدواج در جامعه طبقاتي از پايين ترين قشر تا باالترين قشر اجتماعي است

رقابت هاي زنانـه در عـين حـال انعكـاس     . ه بنديهاي قدرت مي شوند  نگين خلقه هاي گرو    مينجاست كه زنان و دختران فراتر        از ه 
فردوسي اين  امر واقع مستمر را در زندگاني و سلطنت خسرو پرويـز برجسـته                . رقابتهاي گروه بندي هاي قدرت با يكديگر مي گردند        

 ...مي كند 
شيرين در مجمع بزرگـان     . مي خواهد جفتش گردد      پس از آنكه شيرويه پدر خويش خسرو پرويز را مي كشد از معشوقه زيباروي او                

 .كشور اينسان موقعيت خويش را در دوران خسرو پرويز بازگو مي كند
 بـهركــار پشت دليران بـدم  بـسي ســال بانوي ايران بدم

 زمن دور بد كژي و كـاستي  جستم هميشه جـز از راســتين
 افتزهـر گونه از جهان بهري  بسي كس بگفتار من شهريافت

 ...دلهاي ناپايدار موقعيت خويش را تثبيت مي كردند و اكنايه از اينكه سران كشور از طريق وي در تع

 

 :مبحث سوم

 روابط آزاد و جاي آن در مناسبات و تناسبات قدرت
 و تالش قـدرت  تمركز و تكاثر قدرت و نيز تجزيه. در مبارزه دائمي بر سر قدرت، حذف و جذب بر دوام قدرتمندان ناگزير مي گردد  

با وجود حضور دائمي قدرتهاي خارجي در مرزها و آسيب پذيري شديد نظام توليدي و پراكندگي جمعيت در سرزميني وسـيع كـه         
مواضع طبيعي ارتباط ميان آنها را شكل مي سازد و ناهمگوني هاي تيره اي و قومي و نژادي و زباني و ديني كه از جنبه سياسي در دو 

 . و منطقه گرا تبلور مي جويد، ناگزير در محدوده تارعنكبوت روابط شخصي انجام مي گيردجريان تمركز طلب
از اينرو گذشـته  .     منشاء اسارت و نقش تعيين كننده زن همين است كه گروه هاي بافت روابط شخصي قدرت را او تشكيل مي دهد             

آورد نقـش هـايي كـه زن بعنـوان همسـر، اتصـال و        درت را بر ميديگر، نيازهاي ق» غيرمجاز«از رابطه ازدواج، زن با روابط مجاز و        
كند، نه هم كم از نقش هاي وي بعنوان همسر نيست بل اغلب تعيين كننده تر                 انفصال روابط شخصي و تراكم و تالشي قدرت ايفا مي         

وزمره و حادثـه و توطئـه هـا و    چرا كه زن بعنوان همسر عمده بكار استمرار موقعيت و منزلت مي آيد حال آنكه برخوردهاي ر      . است
كنند كه زن بعنـاوين ديگـر      اين نيازهاي روزمره ايجاب مي    . جذب و دفع ها الزمه مبارزه بر سر قدرت در بافت روابط شخصي است             

  .نيز ابراز قدرت گردد

 

 وظيفه روابط جنسي و دلباختگي در انتقال قدرت و در حذفها و جذبها
خت روابط قدرت بـاز مـي نمايانـد و در       سا جاي زن را در   » همسر«بعناوين و موقعيت هايي غير از       شاهنامه در ميان نقشهاي ديگر زن       

اين بيان نه هم روابط قدرت را در دوران اساطيري توضيح مي دهد بلكه اين روابط را در دوران تاريخي ايران نيز بروشني توضـيح                         
 .مي دهد

ت كانوني و انتقال برخورد و تضاد به درون هسته مركزي قدرت است اين اتصـال        مسئله اول و نقش بنيادي زن ايجاد اتصال با قدر         
 .قدرتهاي فرعي به قدرت كانوني و انتقال تضاد به هسته مركزي قدرت بدو طريق انجام مي گيرد

  از طريق خويشي و همسري-
تبديل مـي شـود و در       ) خاندان شاهي و غير آن    افراد  ( از طريق روابط جنسي، با استفاده از روابط جنسي زن بابزار قدرتهاي فرعي               -

 .توطئه هاي نقش تعيين كننده اي بازي مي كند



 68

     فردوسي انتقال برخورد و تضاد را بدرون هسته مركزي قدرت و اثر آن را در دست بدسـت شـدن و تغييـر جهـت عمـل قـدرت                          
باس نيكخواه بر ضحاك وارد مـي شـود و دل او را        ابليس روزي در ل   : ان آورده است  نسكانوني در داستان بقدرت رسيدن ضحاك اي      

پـدر در  . بگفتار شيرين و چرب و نرم مي ربايد و در درگاه مي ماند و در او وسوسه بر ميانگيزد تا وي را به كشتن پدر راضي مي كنـد           
 عامل خارجي را در فردوسي بدرست. دامي كه ابليس بر سر راه آن مي گسترد مي افتد و كشته مي شود و شاهي به ضحاك مي رسد    

اين عامل برخورد و تضادي بوجود مي آورد كه به كشته شدن پـدر بدسـت پسـر    . انتقال تضاد به درون قدرت كانوني نشان مي دهد  
 .مي انجامد

 .يزندهاي متضاد با هم بست     اما مي بايد كه در افراد خاندان قابليت اغوا و وسوسه و جذب باشد، تا تعدد هويت بوجود آيد و هويت

بر مي انگيزد و تعدد ) عامل برون گروهي( كه در وجود فرزند او را بقبول وسوسه ابليس عناصر داخلي    در اينجا عامل اغواپذيري و   
زن بايد جز هويتي كه با شوي مي سازد، هويت هاي ديگري با ديگران بسازد تا فرزند كه محصول اين هويـت                     . هويت ديگري است  

 :ادگي پذيرش وسوسه را پيدا كندهاي ناسازگار است آم
 شد آن نيكدل مرد يزدان پرست  اد و بشكست بستــد افتـبچاه ان

 ا زده باد سردــر نــد بــرزنــبف  ردـــم د شاه آزاد ـبهر نيك و ب
 بــدو بود شـاه و بدو داد گــنج  پرورديش بنــاز و بــرنجي ـهم

  اوي رم پيـوندنجـست از ره شــ  چنـان بدكنش شوخ فرزند اوي
 انـز دانــان شنيدستم ايـن  داست  بخــون پدر گــشت همداستان
 بخون پــدر هــم نبـــاشـد دلير  كــه فــرزند بدگر بود نره شير
 پــژوهنـده را راز بــا مادر  است  اگـر در نهـاني سخن ديگر است
 بــدين چــاره بـگرفت گـاه پدر  فرو مايه ضحـاك بيــدادگـــر

و داسـتان  . گـذريم  فردوسي انعكاس اين تعدد هويت ها، را در شخصيت ضحاك پي مي گيرد كه بناگزير آنـرا مـي گـذاريم و مـي           
زن بعنوان عامل » جاذبه جنسي«در اين داستان هر چند . سياوش و همسر كيكاوس را در فصل پيش آورده ايم و تكرار آن مورد ندارد

و زاده شدنش از مادري كه تنها باپـدر او          » پاكي گوهر سياوش  «در بكار گرفته مي شود اما بلحاظ        ايجاد تضاد و برخورد ميان فرزند پ      
هم هويت بوده، مؤثر نمي افتد و همانسان كه آمد در اين داستان تكيه عمده بر اثرات ازدواجهاي برون گروهـي بـر روابـط قـدرت      

 .است
ايـن  . ن نيز، نقش گلنار كنيزك ماه روي اردوان بغايت مهم و تعيين كننده اسـت                  و در داستان انتقال سلطنت از اشكانيان به ساسانيا        

 :كنيزك كه سخت محبوب و طرف اعتماد اردوان است به اردشير دل مي بازد
 مندـــرده ارجــــدرون بـــكاخ انــب  دـاخ بود اردوان را بلنــكي كــي

 بوي وهر و رنگ و ــر از گــاري پــنگ  رويــام آن ماهـد نــكه گلنار ب
 نجور بودــيز گــواسته نـــر آن خــب  ودـور بــو دستــبر اردوان همچ

 ديـــب ندان ـــاه خـــدار او شـديـب  رامي تر از جان بديــر گــبرو ب
 امـــاد كــدلش گشت از آن خرمي ش  روز ديدش زپامــچنان بد كه يك

 ايگيرــد جــا شـــر دل مـــوان بــج  اردشير ندان لب ـــرد خــنگه ك
 دـ ش زديكــب روز نــه شــا بـانـهم  اريك شدـــا روز تــي بود تـهم

 د دستـند و ببوســرو چـــره زد بـگ   ببست گره درـــكمندي بدان كن
 درود ش را ــــكي دهـــي داد نيـهم  فرود د ــاره آمــستاخي از بــبگ

  عبير ك وـوي مشــ و بــرر از گوهــپ  اردشير ر ــرامان بــد خــچو آم
 چــو بيـــدار شــد تنگ در بر گرفت  ز بــالين ديبــــا سرش  برگرفت
 بدان سوي و آن روي و آن رنگ و بوي  نـــگه كرد برنا بر آب خوب روي

كاخ به كـار مـي پردازنـد و روز    اردوان اخترشناسان را بكاخ بلند گلناز مي فرستد و آنان سه روز در     . مي ميرد ك  در اين گيرودار باب   
 :چهارم به نزد اردوان مي آيند و او را از آينده تاريكش خبر مي دهند

 همان كار او بر چه و چون و چند  بگـــــفتند راز سپــــر بلــــند
 ز چيــزي بـــه بپيچد دل شهريار  كزين پس كنون تا نه بس روزگار
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  نـــژادي و كنـــداوريسپهبــد  كه بگريـزد از مهتري كهــــتري
 جهــاندار و نيك اختـر و سودمند  و ز آن پس شــود شهريــار بلند

 ز گفتار ايشــان غمي گشت سخت  هتر نــيك بخــتـدل نــامور م
 .زن كه جز در شبكه روابط شخصي قدرت ميدان عمل ندارد، بناچار عشق و عالقه اش نيز اسير اين روابط است

همانسان كه در اين روابط بفراز رفتن يكي با فرود و . يد بصورت عمل سياسي بسود محبوب و بزيان رقيب اظهار شود         عالقه و عشق با   
 .سقوط ديگري مالزمه دارد، عشق نيز براي بيان خود زباني جز عمل بسود يكي و بزيان رقيبي نمي شناسد

نـزد  شود، شـب هنگـام ب   ارش روش روان به شاه سراپا گوش ميگلنار كه تمام سه روز را مراقب كار اخترشناسان است در شنيدن گز 
 مي رود و اردشير كه از داستان آگاه نيست و نمي داند كه پرنده مرگ بر دور سرش در پرواز است، گلنار را از سه شب عيب  اردشير  

 .نكوهش مي كند
 يرـامد بر اردشـزك بيــنيــك  چو شد روي كشور بكردار قير

 كيبي از اردوانــك روز نشـي  وانـد جچو دريا برآشفت مر
 :و گلنار به اين خبر پوزش مي طلبد
 ور اردوانـا نامــهمي گفت ب  ن روانـكنيزك بگفت آنچه روش

 رگزيدــشكيبائي و خاموشي ب  سخن چون ز گلنار از آنسان شنيد
 وزآنپس فزون جست راه گريز  رــفته تيــد از گــدل مرد برنا ش

وجـود دارد و عمـل      . ه تدارك اسباب گريز مي پردازند، گلنار تا وقتي كه اردشير قشوني در اطراف خود گرد آورد                اردشير و گلنار ب   
 .مي كند، از آنپس ديگر نامي از او در شاهنامه نمي آيد

ايـد از مـادري از   و وليعهـد ب . از آن پس اردشير شاه است و بنيادگذار يك سلسله بنابراين وليعهد مي خواهد         .    نقش او تمام مي شود    
 .نژادشاهي بزايد از اين رو سخن از دختران اردوان به ميان بايد بيايد و مي آيد

 .يار مي كندباري اردشير گلنار را بفرار با خود 
 ومـزري سوي شهر دلـيران ش  بدو گفت گر من به ايران شوم
 اهـگـر ايدر بباشي بنزديك  ش  تو با مـن سگالي كه آئــي براه

 همان بر سر كشور افسر شـوي  ا مــن آئي توانگر شوياگر بــ
 نبـــاشم جدا از تو تا زنده ام  چنان داد پاسخ كه من بنده ام
 كــه فـردا بيايد شدن ناگزير  چنين گفت با  ماه روي اردشير

 :آماده مي كندگلنار با جلدي اسباب فرار  را 
 جان  خويشرو ـبكف برنهاده س  كنيــزك بــــيامد بايوان خويش
 ب الجـــوردـنجم اندر آمد ش چو شد روي گيتي از خورشيد زرد
 ردـز هــر گوهر جستن آغاز ك  كنـــيزك در گنجهــــا باز كرد
 ز دينــار چندان كه بودش بكار  زياقوت و از گــــوهر  شـــاهوار

 :شود  دلهره و چند و چون با خود ميگلنار پس از آنكه زر الزم را براي تدارك زور از خزانه بر مي گردد، گرفتار
 بدان خانه بنهاد گوهر بدست  ائي كه بودش نشستــيامد بجــب

 ردـــزهر گونه انديشها ياد ك  همي بود از آن كار با رنج و درد
 ار او با جوانــچگونه شود ك  شاه اردوان كه تا چون گريزد ز 

ترس از قدرت و عشـق بعمـل        : اين دو دليها زاده عمل زير تأثير دو عامل است         . وداما سرانجام در تصميم بفرار با اردشير استوار مي ش         
 .براي محبوب شدن نزد كسي كه قدرت زيبنده اي را بايد پس افكند

و همين اختيارست كه به او بمثابـة  .    اختياري كه براي زن مي ماند انتخاب در محدوده ساز و كار برخورد ميان معرفهاي قدرتهاست   
در آن شـب انتخـاب گلنـار در انتقـال قـدرت كـانوني               . نقش تعيين كننده اي در روابط شخصي قـدرت مـي بخشـد            » نسيشئي ج «

 : ازخانداني به خانداني نقش تعيين كننده اي بازي مي كند
 بخفت اردوان جاي شد بي گروه   همي بود تا شب بر آمد زكوه

 يرــر اردشـــوهر بــاورد گــبي  امد بكردار تيرـــوان بيــز اي
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همان سان كه در قسمت دوم اين فصل به تفصـيل خواهيـد خوانـد، مـي و زن                   . اردشير به مي نگهبانان را مست و خواب كرده است         
 .بمثابه ابزار قدرت الزم و ملزوم يكديگرند و جذبها و حذفها در روابط شخصي قدرت از جمله بدين دو وسيله انجام مي گيرد

 ان همه خفته مستـــان اسبــنگهب  جهانجوي را ديد جامي بدست
 كه او خواست رفتن به شب ناگزير  كجا مستشان كرده بود اردشير
 :دو اسب را زين مي كنند و مي روند
 ان زير زينـاده همــر نهــبر آخ  زينــدو اسب گرانمايه كرده گ

 دـدي رخ و دنيار ـان گوهر سـهم  جهانجوي چون روي گالر ديد
 بدن زون زين ــاندوه فــايد بـنب   شدن يايدهمي گفت كاكنون ب

  لگام ر سر تازي اسپانــــزد بــب  امــهم اندر زمان پيش بنهاد ج
 ر آب داده بدستـــيكي تيغ زه  ر نشستـبپوشيد خفتان و خود ب

 كبارگيــــرفتند يــ ب ست وــنش  ر دگر بارگيــان ماهرخ بــهم
 رفت شادان دل و راه جويهمي   از ايوان سوي پارس بنهاد روي

فردوسي، تفوق و غلبه رابطه عشق و خاطرخواهي را بر رابطه خويشاوندي و از خود بيگانه شـدن رابطـه خـاطرخواهي را در رابطـه                     
هـر بـار ايـن    . هاي تازه اي را بررسي كرده است »خاصه«وي در هر داستان   . شخصي قدرت سياسي در داستانهاي بسيار آورده است       

متعلق به قدرت است و عشق گرفتار بافت روابط قدرت است و در آن بافت و از » عالقه«تماعي را بنموده است كه تا وقتي واقعيت اج
 .شود، سرانجام در همان روابط از خود بيگانه مي گردد طريق آن روابط اظهار مي

 ال تضاد بدرون كانون، غلبه عالقه را بر خويشاوندي    در داستان عشق مالكه دختر طائر عرب به شاهپور ذواالكتاف نقش زن را در انتق

 .و چگونگي از خود بيگانگي عشق و فرزندي در روابط سياسي و تباهي انسان را روشن مي گرداند) حتي پدرفرزندي(
 - نيز هسـت   ناموسي-     طائر عرب با سپاهي به طيسفون مي آيد و دختر نرسي را مي ربايد و با خود مي برد زن در عين شئي بودن                

از خاندان كياني همسر جبري » ناموسي« و بعد از دختران جمشيد اين اول بار است كه       -وجهي كه در پايان بدان خواهيم پرداخت        
مالكه دخترطـائر كـه از مـادري اسـير     . و شهر را به محاصره مي گيرد) به جنگ طائر(شاهپور به جنگ مي رود . شاهي عرب مي گردد 
 .ه شده است، از ديوار دژ شاهپور را مي بيند و بدو دل مي بازديعني دختر نرسي زاد

مالكه جـز از انتخـاب   . بايد يكي بسود ديگري حذف شود    .      مالكه نمي تواند ميان هر دو را يعني فرزندي و عشق را با هم جمع كند               
رد قدرت خودكامه، آدمي را بيگانه از خويشتن        ميان شاهپور يا پدر راه ديگري براي بيان و اظهار عشق به شاهپور و محبت به پدر ندا                 

 .خويش مي سازد و نشان آن در آميختگي عشق و كين است
 همي رفت جوشان كماني بدست به شبگـــير شاپور يــل بــر نشـست
 درفشـــان درفش سيه بر ســرش سـه جوشــن خــسروي در بــرش
 امــداران بــديددرفــش ســـر ن ز ديـــــوار دژ مالــكه بنگـــــريد

 برنــــگ طــبر خون لب مشگبوي چو گلبرگ رخسار و چون مشگ موي
 بــر دايــه بــد بـــا دلي پر ز مهر بشد خواب و آرام از آن خــوبچــهر

 :عشق خود را بشاپور اظهار مي كند) از طريق دايه(مالكه 
 ر بربــر زم آمــدست او زمـن سو  پيــامي ز مــن نـــزد شاپور بـر
 هــم از تخــم نـــرسي كنداورم  بگويــش كــه با تو زهم گوهرم
 چــو ايــوان بيابي نگار آن تـست  مــرا گر بخواهي حصارآنتــست
 زبــان در بزرگي گــروگان كني  بديــن كــار با دايه پيمان كني
 آگــــهي بــگويــم بيــارم از او   بدو دايه گفت آنچه فرمان  دهي

 :شاپور عشق او را مي پذيرد.  هنگام از حصار بيرون مي رود و به شاپور راه مي يابد و عشق و شرط مالكه را اظهار مي كندشبدايه 
 بخـنديد و دينــار دادش هــزار  زگــفتار او شــاد شــد شهـــريار
 بخــوبي فــراوان سخنها بگـوي  چنين داد پاسخ كه بــا مــاه روي

 بــر نــاز زردشت و فــر و كاله  بخورشيد و ماهبگويش كه گفت او 
 گــر از پـــادشاهي بكاهي همي  كه هر چيز كه من بخواهي  همـي
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 جــدائي نجــويم ز آغــوش تو  ز مـن بـد سخن نــشنود گوش تو
 بفـرمان يـــزدان به گنج و  سپاه  خريــدارم او را بـه تخـت و كاله

 .م اندر زمان بنزد مالكه باز مي گردددايه اين پاسخ را مي شنود و ه
 ز پــرده بيـــامد بـــر دژ دمان  چو بشنيد پاسخ هم انــدر زمان
 كه خورشيد را گشت ناهيد جفت  شنيده بدين سرو سيميـن گفت
 بگفت آنــچه ديـد او بتابنده ماه  ز بــاال و ديــــدار شاپور  شاه

 :ست و بخواب مي كند و درهاي دژ را بروي سپاه شاپور مي گشايدپدر و جنگيان وي را م،مي ،مالكه با سالح 
 ا براندــسخنه راوانـــربي فــبچواندــيش خـــا ده را پــرستنده بــپ
 ا ده ساده دهــــي بــر همــبطائ اده دهـامشب توئي بـفت كــدو گــب

 تگردند مس ا بچسبند و ـدان تــب ه دستـا بدارند با ده بـــــان تــمم
 و در جهان زنده امـــ ت رمانــبف ده امـه من بنـاقي كــفت ســبدو گ
 يره گفتنش كه از راه گردـب تـش شت زردـر باختر گــورشيد بــچو خ
 امـــن رد ــانيان بــستين زغــنخ امـواست طائر  بجــسروي خــمي خ

 انگ و شعبــائر ز بــاسود طــبي چو بگذشت يك پاس از آن تيره شب
 فرمود ماهـــرا بـــندگانــرستــب گاهــوي خوابــسر ســتند يكــرفــب
 ازــــشادند بـــاني در دژ بگــنه د سخن جز برازـا كس نگويــه تــك

 :شاپور به سپاه مست و خفته طائر حمله مي برد
 همــه كينهـــاي كهن بر گرفت  به دژ شــد و كــشتن انـدرگرفت

 همــه مسـت خفته فزون از  شمار   حصــــارسپه بود با طائــر انــدر
 بهر جـــاي جنــــگي  بياراستند  دگــر خفتـــه آسيمــه برخاستند
 بسي نـــامور شـــاه ايران بكشت  از ايشان كــس از بيـم ننمود پشت
 بيــامد بـــرهنه روان نــــاگزير  چو شــد طـــائر اندر كف او اسير

فرمان مي دهد تا طائر را سـربرهنه و دسـت بسـته    . يند و مالكه را نيز در كنار خود مي نشاند        شبر تخت مي ن   صبح كه مي شود، شاهپور      
 .بياورند

 :گويد      طائر دختر خويش را در كنار شاه مي بيند و مي داند كه هر چه هست زير سر دختر است و به شاپور مي
 دخترش ور ــر نامــد آن سـبدي  رش ــرهنه ســامد بــچو طائر بي

 دن زبازار اوستـــد رسيــبدو ب  بدانست كان جادوئي كار اوست
 ه كردـنگه كن كه فرزند با من چ  ردـــبدو گفت كاي شاه آزاد م
 ن سپس چشم دارـان زيــز بيگانگ  شم دارـچنين هم تو از مهر او چ

 ... و مالكه چشيد آنچه بايد مي چشيد 
 .جمع مي شود و كنيزكي ايراني نژاد را به رها ساختن همين شاهپور بر مي انگيزد» يرانيتعالقه و ا«تان ديگر س   و در دا

.    هر چند باز عامل كار دل دادگي كنيزك بشاه مظهر قدرت خودكامه است اما انگيزه ايرانيت مايه مهر و عالقه نخستين مـي گـردد               
عتبار خودش به مثابه وطن اجتماعي يـا نـاموس و باعتبـار وطـن                در روابطي شخصي قدرت عمل مي كند اما با         -در اينجا گر چه زن      

 .عمل مي كند) ايران(
 اينقرار است كه شاهپور با لباس بازرگان به ميان روميان مي رود شخصي او را مي شناسد، مي گيرندش و به فرمان قيصر      داستان از 

 مي كنند و كليد را به كنيزكي ايراني نـژاد مـي دهنـد و او را           در پوست خر مي دوزندش و در سراي بانوان در سياه چالي زندانيش            
 :مأمور رساندن غذاي بخور و نميري مي كنند

 گفتـكه شاپور نرسي توئي اي ش  ان و او را گرفتـــد نگهبــبيام
 رستـالكس نــردي ز دام بــبم  ستـتش ببـبخان زنان برد و دس

 ر دوختندـم خرـزاريش در چــب  ي سوختندــر مست شمعي همـب
 ي درنگـردند بدبخت را بــبه ب  تنگ يكي خانه اي بود تاريك و 
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 وان دگر جاي بودش نشستــباي  ر آن خانه را در ببستــزن قيص
  او ار دستورـــر كــزيده بهــگ  اه روي بود گنجور اوــي مــيك
 ادـت يــي داشــر همــدر بــپ  رانيان داشتي او نژادــــز ايــك

 درون بسته شاپور گردـرم انــبچ  پردـــانه او را ســد در خــكلي
اما كنيزك بعلت ايراني بـودن زنـداني   . همان روز قيصر به قشون ايران مي تازد و آنرا تار و مار مي كند و ايرانيان را باسارت مي برد        

 :غمگين مي شود
 داز آن كــش ز ايـرانيان بد نـژا  كنيزك نــــبودي ز شاپور شــاد
 دل او ز شــاپور بــريان بــودي  شب و روز از آن چرم گريان بدي

سرانجام روزي شاپور رازش را مي پرسد و قسم ها ياد مي كند كه راز وي را با كس نگويد و شاپور را از خود با او مي گويد و مهر او               
 .را طلب مي كند

 رـ مه چ بر من نجنبدــرت هيــگ  اي خوبچهرــدوگفت شاپور كــب
 ز آن نگذري جاودان اندكي ــك  واهم يكيــانت خـــبسوگند پيم

  مرا دازـــاد در دو گــي يــكن   راـــد خواه راز مـــوئي ببــنگ
 اد گردــــاس هفتـــار شمــبر ن  دادار سوگند خوردــيزك بــكن
 نهيب ران و مهر و ــــداري ايــب   صليب ا و سوگـان مسيحــــبج

 ويم همي برتري زين سخنـــنج  نــا كس نگويم زيـــكه راز تو ب
 نماند اين سخن نيك و بد در نهفت  ا او بگفت ـاپور بـــه راز شــهم

 .كنيزك به شير گرم پوست خر نرم مي كند و شاپور از چرم بيرون مي آيد
د فردا درباريان قيصر از  زن و مرد بـه جشـنگاه   به شاپور مي گوي   .     اكنون بايد از شهر روم بيرون روند، كنيزك بايد اسباب ساز كند           

 :سوار مي شويم و  بسوي ايران مي گريزم. مي روند و من دو اسب حاضر مي كنم
 زرگان سوي جشنگاهــشوند اين ب  گفت فردا پگاه دو ــزك بــكني

 كه مرد و زن و كودك آيد برون  درونـــان يكي جشن باشد بروم 
 رم بهامون شودــدان جشن خــب  شود  رونــچو كه بانو از شهر بي

 تاره ايــــترسم و پــــسازم نــب  اره اي ــشود خانه خالي و من چ
  روا  ش تو آرم بروشنــــه پيــب  انـدو اسب و گوپال و تير و كم

 . بسوي ايران مي رانند و از مهلكه مي جهندشاپور با كنيزك
برخوردها در تارعنكبوت روابط شخصي قدرت، از طريق زن  انجام مي گيرد، اما اين امر      ز  استان كشته شدن بهرام چوبينه با         و در د  

 : ويژگي دارد
د و دختر خويش را بزني بوي       قان چين مقدم او را گرامي مي دار          بهرام چوبينه پس از شكست از خسرو پرويز به چين مي رود و خا             

ند تا بهرام را از خاقان چين طلب كند و اگر نتوانسـت او را بـه تسـليم بهـرام                     خسرو پرويز خراد برزين را روانه چين مي ك        . مي دهد 
. وادارد، بهرام را به تدبير از ميان بردارد خراد بر زين از راضي كردن خاقان به تسليم بهرام نوميد مي شود و نقشه قتل او را مي ريـزد   

وسـيله كدخـداي   . ع مي يابد كه دختر خـاتون بيمـار اسـت   كوشش مي كند با خاتون همسر خاقان چين رابطه جويد، سرانجام اطال         
خاتون سخت بوجود مـي كنـد و او را   .  طبيبي حاذق از راه رسيده و از عهده معالجه دختر برتواند آمد       اطالع مي دهد    او  خاتون به   
ازمنـد شـد از او خواهـد    برزين دختر را مداوا مي كند و پاداش خاتون نمي ستاند باين عذر كـه هـر زمـان بـه پـاداش ني              . مي طلبد 
 .از آن طرف مردي را كه با بهرام كينه داشت مي يابد و او را با كشتن بهرام موافق مي كند. خواست

آورده اي و از جانب دختر خاقـان و همسـر بهـرام      ) مهري(   به او مي گويد بنزد بهرام به مرو رو و بگو كه از خاقان براي او نامه اي                   
چون از تو پرسد كدام راز پيش رو باين عنوان كه مي خـواهي سـخن را در گـوش او                .  خود با كس مگوي    پيامي براي او داري راز    

 :خراد بر زين به نزد خاتون مي آيد. پذيرد  مأموريت را مي ، پيرمرد كينه توز. بگوئي خنجر در سينه او كن
 از آن خانه تا پيش خاتون رسĤيد  چو بشـــنيد خراد بر زين دويــد

 بگويم ترا اي زن نيــك  خــوي  گفت كـــامد گـــه آرزوبـــدو 
 سزد گر گشاده كــــني پاي من  ببنــداند ز آن ســوي كسهاي من
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 چنان داند كه بخشيده جـان  مرا  يكي مهر بستان زخــاقــان  مـــرا
 مگر گل نهم بر نگـــينش  بدست  بدو گفت خاتون كه خفتست مست

 ببالين مست آمد از حجره  راست  ـواستز خراد بر زين گل مهر خـ
 بيامد بــدان مــرد گوينده  داد  گــل انــــدر زمان برنگينش نهاد
 مرد پير بيامد سپــرد آن بــدان   بــرو آفـــرين كــــرد مرد دبير

 شخصي قدرت ممكن نبود ميان بدون زن رابطه. در اين داستان زن تنها بعنوان وسيله رابطه عمل مي كند و هيچ از توطئه آگاه نيست
 .يكي نان اطمينان و ديگر چوب اطمينان را مي خورد. خراد بر زين و بهرام چوبينه برقرار شود

  زن با خراد برزين معالج فرزندش رابطه جسته و به او اعتماد عاطفي يافته است و بهرام به مادر زن و همسـر خـود اطمينـان طبيعـي                             
 .دارد

و مهري از طريق او بدست مي آورد و با آن قاتل را به بهـرام مـي   . ماد عاطفي همسر خاقان سوءاستفاده مي كند   خراد برزين از اعت   
 .بهرام با وجود مهر بر اثر اظهار قاتل كه از جانب همسر او مي آيد بدو اطمينان مي كند و جان به اين اعتماد مي دهد. رساند

ظرافـت  . هرشاه را در مستي بستانند و با آن مهر به بهرام راه جويند و كـار او بسـازند                  م.    جز اين طريق، چه راه ديگر مي شود جست        
برخورد قدرتها در شبكه روابط شخصي و لزوم استفاده از ابزارهايي كه كار را به برخوردهاي نظامي ويـران گـر نكشـانده بـه زن در                        

ها از طريق او برقرار مي شوند و هـم بيشـتر جـذب و حـذف     شبكه روابط شخصي و جا و موقعيتي نبخشيده ا ست كه هم اغلب رابطه  
 .بدست يا از راه او انجام مي گيرند

    فردوسي بدنبال اين داستان، داستان كشته شدن گستهم شوي خواهر چوبينه را بدست همسرش در پـي سـازش گرديـد و خسـرو                         
 تعلق زن به قدرت در او نيز از خودبيگانگي و دلباختگي به .امري كه از جمله شايع ترين امرهاي واقع اجتماعي است. پرويز مي آورد

 .قدرت خودكامه را بوجود آورده است
.    در روابط شخصي قدرت، در تمام سلسله مراتب اجتماعي، از همين از خود بيگانگي براي حذف و يا جذب رقيب استفاده مي شود                      

 .ئه هايي است كه هر روز اتفاق مي افتندداستان گستهم و گرديه خواهر بهرام چوبينه نمونه نوعي توط
 و يار خسرو تا بازيافتن تاج و تخت، مطابق معمول مغضـوب خسـرو               - بخاطر خسرو پرويز چنين كرد       -    گستهم قاتل پدر خسر پرويز      

ي كند و بـدنبال  گرديه خواهر بهرام چوبين بدنبال كشته شدن بهرام، پيشنهاد ازدواج خاقان چين را رد م. مي شود و ياغي مي گردد  
خسرو در برابر گستهم خـود را نـاتوان مـي    . جنگي دليرانه و پيروزمندانه باز مي گردد و با گستهم روبرو مي شود و زن وي مي گردد               

 اند و وي با گردوي، برادر گرديه به رأي زني مي پردازد و قرار مي شود نامه اي به گرديه بنويسد و بدو سپاهيان شكسته باز گشته. بيند
 .وعده ها دهد

 :    گردوي نيز زن خويش بنزد خواهر مي فرستد تا پيام برادر را به خواهر رساند و او را بقتل شوهر برانگيزد
  بهشت بباغ چو جوي پر از مي   شتـبايد نوي ه نامه ـسوي گردي

 اري كنيـار و هر جاي يـبهر ك  دوستداري كني كه تا تو همي 
  دراز م هيچ نگشاــان از دلــزب  رازد ار ـرين روزگــ ب دــبرآم

  تنست ا راــر دوي مــه گــك  كنون روزگار سخن گفتن است
 پتياره ز آن گم شود زشت ــك  ه گونه كني چارهـا چــگر تــن

 ا بچنگ آوريــانه مــدل و خ  گ آوريــكه گستهم را زير سن
 :و وعده ها كه مي دهد

 ان نيكخواه تراــان در جهــهم  اه تراــسپ رده باشي ـچو اين ك
 رگز نباشند خوارــاي هــبهر ج  زينهار ن شاه بود ــزديك مــبن

 كه گردد بدان كشور اندر سري  كشوري كسيرا كه خواهي دهم 
 اشي همه كين ماــرآورده بــس  ن ماــ زري شكويــي بمــتو آئ

  نيز ر اين بندها بندـــزايم بــف  بر اين برخوردم چند سوگند نيز
 من اد پيوند ـن شــبادا از مــم  اگر پيچم اين دل ز سوگند من

  گردوي در پاسخ مي گويد
 همان خط او چون درخشنده ماه  يكي نــامه خواهم برو مهر شــاه
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 كنم دور از اين در بد انديش را  بخــواهر فـــرستم زن خـويش را
 ود راي زنبــويژه زنــي كـه ب  كه چونين سخن نيست جز كار زن

سخن گردوي راست است در روابط شخصي قدرت اينگونه توطئه ها و نزديك به تمام توطئه ها جز از راه زن شدني نيستند، زن وي                 
 .با نامه خسرو به آمل مي رود

 نيد آن سخنهاي خودكامه راــش  امه راـــاره گربسته آن نــزن چ
 ك زنـوده نزديرستاده زن بــف  ا بيشه نارونــــافت تــي تــهم

 همه رخ پر از بوي و رنگ و نگار  ارــــاز او گرديه شد چو خرم به
 :زن برادر نامه برادر و شاه بدو داد

 نهــاني بــــدو داد و بنمود راه  پس آن نامه شوي با خط شـــاه
 .بگاه شوي مي آوردگردويه نامه شاه را مي خواند و با پنج تن ياران خود پيمان مي بندد و آنها را نهاني بخوا

 :و به كمك آنها شوهر را در مستي مي كشد
 تو گفتــي بـــروي زمين مـاه ديد  چو آن شيــر زن نـــامه شاه ديد
 نـــدارد كسي كش بود يــــر پنج  بخنديد و گفت اين سخن را برنج

 نهــــان داشت از نـــامدار انجمن   تـنبخواند آن خط شاه بر پــنج 
 گرفت آن زمان دست ايشان بدست  ب زود پيمان ببســـتچو بگشاد ل

 بنــزديكي خوانــــگه بــــرنـشاند  همان پنج تن را بر خويش خواند
 لب شــوي بــــگرفت ناگه  بمشت  چو شب تيره شد روشنايي  بكشت
 ببـــالين آن نــــامدار آمــــدند  از آن مردمان نيز يـــار آمــدند 

 ســرانجـــام گـــويا زبانش ببست   ار بـا مرد مستبكــوشيد بســــي
 شب و روز روشــن بجويــــا سپرد  سپهبــد بـــه تاريكي اندر بمـرد

گرديه به نزد شاه مـي  . خواند خسرو او را بنزد خود مي     . گرديه نامه اي به خسرو پرويز مي نويسد و كشتن گستهم را بدو خبر مي دهد               
 :دو هفته پس از آن گرديه نزد خسرو پرويز هنرنمائي ها مي كند. گيردآيد و شاه او را بزني مي 

 ت و كالهــو ماه و به تخ بخورشيد  اهــه برآمد بدو گفت شــــدو هفت
 انـــمي مر بر ــببندي چنان هم ك اقانيانـخ كه بر گوي از آن جنگ 

 ديــب ه ـــــديدار توشــروانرا ب  ديــه بـا انوشـــاهــبدو گفت ش
 دـن آورنـكمند و كمي ان و ـــكم  ا اسب و زين آورندــــرماي تــبف
 گـندخ كي تركش آكنده تير ــي ان نيزه و خود و خفتان جنگــهم

 كــــه در  باغ گلشن بياراي گـاه پـرستــنده را بفـــرمود شــــــاه
 ز تــرك  و ز رومـي پرستندگـان  بـرفتـــند بيـــدار دل بنـــدگان

 تــو گفتي بباغ  اندرون راه نيـست ــوبان خــسرو هـزار و دويستز خ
 خــرامان ببـــاالي سيمين  ستـون چو خورشيد شيرين به پيش اندرون
  بـدسته كمــر بــــر ميان بسته نيز  پيـــــاد خـــرامان زجاي نشست
 زره خواست از ترك و رومي كاله  بشــد گـــرديه تـــا بنزديك شاه

 يكــي چـــشم بگشا ز بد دور  باش  ه جهـــان گفت دستور بـاشبشــا
 كـــه آيــــد بنزديك اسب  سپاه   بــدان پـــرهنر زن بفرمــود شاه
 ببــاالي  زيـــن اندر آمد  چو باد  بن نيــزه را بـــر زمين بر نهـــاد
 چپ و راست بيگانه راهي گــرفت  بباغ انـدر آورد گاهـــي گرفت

 وز ابــــر شـــيد نعــره بگذاشتي  ي همزمان اسب بــر گاشتيهمــ
 برين گونه بودم چو ارغنده  گرگ  بــدو گفت بهنگــام رزم طورگ
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 نه به عنوان مجـازات كـه بعنـوان موجـودي            -اگر گرديه به سرنوشت مالكه دچار نمي شود و به سزاي كشتن شوهر، نابود نمي شود                 
با اينهمه در انبوه زنان حرمسرا گم مي .  اجتماعي است كه داردي بلحاظ موقعيت- را با شوي نو كند خطرناك كه مي تواند همان كار     

 ...شود 
ايـن اسـتعداد جـز در سـاز و     .    اين استعداد و هزارها و ميليونها چون او در مجراي روابط شخصي قدرت تباه شدند و تباه مي شوند            

 ...رند و بدان نيز تباه مي شوند كارهاي توحيد و تضاد قدرتها مجال عمل ندا
بـاز  .     و در داستان شيرين، پس از گرفتاري خسرو، فردوسي فرجام دردناك زني را كه نخواهد فرمان قـدرت خودكامـه رابپـذيرد               

ز در اينجا مي خواهيم آن وجه همواره رايج روابط شخصي قـدرت را بـا              . ما بدان در پايان اين تحليل خواهيم پرداخت       . گفته است 
قدرت كانوني و قدرتهاي فرعي در مي آيند، اين قدرتها را در رابطه   » رمه« يا عناوين ديگر در زمره       زناني كه بعنوان همسر   : شناسائيم

فرعي  مالكيت بر مال مالكيتي  -از اينرو در ساخت هاي اجتماعي ايران كه متعلق اصلي مالكيت نه مال              . عمل و عمل متقابل ميگذارند    
از . گره گاه گروه بنديها و وسيله اتصال اين گروه بنديها بقدرت كانوني هسـتند         » اهل خانه « بلكه قدرت سياست است      -و تابعي است    

يعني معرفهاي گروه بنديهاي فرعي در باندهاي گوناگون خود را به زنان دربار مي بندند تا مگر موقعيـت هـاي                     » رجال كشور «اينرو  
. فظ كنند و همينطور قدرتهاي مادون با قدرتهاي مافوق از اين طريق رابطـه مـي جوينـد                 سياسي خود را در ميدان رقابت سياسي ح       

 :فردوسي اين امر واقع مستمر را از زبان شيرين چنين مي آورد
مسـري   ه     پس از گرفتار كردن و كشتن خسرو پرويز، فرزندش شيرويه شاه مي شود و از شيرين همسر دلداده خسرو مي خواهد بـه       

بندد و به شيرويه پيام مي دهد كـه مجلسـي از             شيرين كه انتخابي جز ميان قبول امر شاه يا مرگ ندارد، دل بمرگ مي             . وي در آيد  
» رجـال «در اين مجلس شيرين از جمله نقش خود را در تنظيم روابط  . بزرگان بيارايد تا شيرين در آن مجلس با بزرگان سخن بگويد          

 :با شاه اينطور بيان مي كند
 ز هر گونه از جهان بهر يافت  گفتار من شهر يافتبسي كس ب

 وگر سايه تاج و پيرايه ام  بايران كه ديد از بند سايه ام
است و موقعيت و منزلت حقـوقي او را جـايش در            » شئي جنسي «با توجه به شرحي كه در اين فصل و فصل هاي پيش داده شد، زن                

 مـورد   در رابطـه بـا قـدرت    ي بدام انداختن و از ميان بردن رقيب تـا بـوده  زن بعنوان شئي جنسي برا . روابط قدرت تعيين مي كند    
در ايران كه بعلت آسيب پذيري نظام توليدي و حضور دائمي قدرتهاي خارجي در مرزها و عـدم تجـانس           . استفاده قرار گرفته است   

 ...مردم ساكن اين سرزمين و 
مورد استفاده قرار مي گيرد، زن در تضادهاي سياسـي          » خوان هفتم «تنها در       استفاده از قدرت نظامي براي تسويه حسابهاي سياسي         

 و امروز بيشتر از هر زمان و در         دزن و مي و مجلس بزم از ابزارهاي عمده قدرت ها در رقابت با يكديگرن              . فراوان بكار گرفته مي شود    
 ... همه جا 

 

 »شيئي جنسي«استفاده از زن بعنوان  -2

ماعي رايج است كه جادوگر فريبكار سياه دل تا بصورت          تسي و زيبائي زن آنقدر از رأس تا ذيل سلسله مراتب اج           استفاده از جاذبه جن   
 .زني زيبا و عشوه گر در نيايد نمي تواند قرباني خود را به دام افكند

از دامهاي پر خطر قدرت خودكامه          در داستانهاي عاميانه كه اين امر واقع مستمر، يك از عناصر اصلي آنها را تشكيل مي دهد، يكي                   
 .كه در آن نيفتادن كاري است بغايت مشگل، زن جادوست

   در شاهنامه نيز زن جادو و مظهر زن فريبكار و از ابزارهاي مهم قدرت خودكامه و دشمنان ايران عليه مظـاهر آزادگـي و اسـطوره                           
 .هاي دفاع از موجوديت ميهن است

.  گذر مي كند و نيز در هفتخواني كه اسفنديار در مي نوردد خواني از خوانها، خوان زن جادوسـت      در هفتخواني كه رستم از آن  
نقش او اينست كه از راه جاذبه جنسي پهلوانان را بخود جذب كنند و بر سفره گسترده غذا و مي بوعده وصال بنشانند و به مستي و بي    

هـم رسـتم و هـم اسـفنديار از بخـت بـد              .  هر دو داستان مضاميني مشابه دارند      .خبري بكشانند و از آنجا بديار عدم رهسپارشان سازند        
خويش گله مي كنند و درست بهنگامي كه وجودشان همه آرزوي و تمناي آغوش زن اسـت، زن جـادو در قيافـه مـاهروئي سـخت                         

 بياغازد جام مي در دست، جرعـه        جذاب خرامان بسويشان مي آيد و در كنارشان مي نشيند تا رسم عشق و كام بخشي را با باده نوشي                   
اي بايد و ديگر هيچ، در اين دمادم پرخطر كه حركت دستي فرو افتادن در دام تباهي و نيستي راكفايت مي كند، نام خدا كه بر زبان 
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 زن جادو را بجلـد اصـلي خـويش بـاز مـي      -» جنس«رستم جاري مي شود به نشان بخود آمدن و آزاد شدن از ناخداي مطلق شده    
كه زرتشت از بهشت آورده و به بازوي او بسته بود، موجب باز » آژير«در مورد اسفنديار بازوبند . داند و بدست رستم ناچيز مي شودگر

يعني از اين دام تنها مردان عقيده و ايمان مي توانند رها شوند اين امري واقع مستمر است . آمدن زن جادو به جلد خويش مي گردد
بـه نيـروي عقيـده مـي تواننـد          » زيبائي و فريبائي  «پايدار مي مانند و راه را تا به آخر طي مي كنند كه در برابر                 كهدر مبارزه آنهايي    
 .بايستند و پايدار

   چو هم در زمان ما بسيارند كسان اززن و مرد كه در كنار هم براي رسـيدن بـه هـدف مـي جنگنـد و بـا ذهنـي خـالي از وسوسـه                           
 كه در پي وسوسه، هدف را از ياد مي برند و در دام افسـون و فريبـائي،                   - تقريباً بدون استثناء   -يكه كه     همخوابگي و چه بسيارند كسان    

 . راه نيمه رفته را رها مي كنند و در جاده هموار تسليم مي افتند
ن زني كه در جاذبه جنسي  الگوي مرداني را مي نماياند كه با رستن از بند فريبندگي و جاذبه زر    فردوسي در وجود رستم و اسفنديا

 ديگر نمونه هاي نوعي مرداني ديگر را بدست مي دهد، مرداني كـه              يها مي دهد و در جا     ن را نشا  -و عشوه گري خالصه شده باشد       
 :در دام زن و مي مي افتند و از دست مي روند و به خود و بجامعه شان زيانهاي بزرگ مي رسانند

 :خشي از خوان چهارم رستم بسنده مي كنيم   باري از آن دو داستان به آوردن ب
بر سفره . مي بيند» چشم تذوران«   رستم در راه خود، به چمن زاري سخت خرم مي رسد و سفره اي گسترده بر كنار چشمه اي بسان 

قوت فام پر مـي  از اسب فرود مي آيد و بر كنار چشمه مي نشيند و جامي از مي يا             . شرابي برنگ خون كبوتر و گوسفند بريان مي يابد        
 :مي مي نوشد و مي نوازد و به آواز از بخت خود شكوه مي كند. طنبور در كنار مي يابد. كند

 كه از روز شاديش بهره كم است  كه آوازه به نشان رستم اســـت
 بيابان و كوهست بســــتان اوي  همه جاي جنگست ميــدان اوي
 ابان نيــابد رهـــاز ديـو و بيــ  همه جنگ يا ديو و نر و اژدهــا
 نكــردست بــخشش مرا روزگار  مي و جام و بويا گــل و مرغزار
 دگــر بـــا پلنگان بجنگ اندرم  هميشه بجنـگ نهنـگ  انــدرم

اين آواز بگوش زن جادو مي رسد و او خود را بصورت دختري فتان و جذاب و موافق روحيه حسرت خور رستم كه از وراي آهنگ             
 :اند در مي آورد و به پيش رستم مي خرامدصدا مي نماي

 وگــــر چــند زيبا نبودش نگار  بياراســـت رخ را بسان بهـــار
 بپرسيــد و بـنشست نزديك اوي  بر رستم آمد پر از رنگ و بوي

مـي دهـد و از   جام مي به دختـرك  . رستم شاد مي شود و راضي از آنكه خداي آرزوي او را بر مي آورد و نگاري همدم او مي كند          
 :و بدان زن جادو پرده پر فريب افسون را از چهره واقعي خويش مي اندازد. خدا ياد مي كند

 ز  دادار نيكي دهــش كرد يـــاد  يكــي طــاس مي بر كفش  نهاد
 دگــر گــونه  برگشت جادو بچهر  چــو آواز داد از خــداوند مـهر
 وان نيــايش نــداشتزبــانش تــ  روانش گمان ستايش نــداشــت
 تهمتن سبــك چــون بـرو بنگريد  سيه گشت چون نـام يزدان شنيد 
 ســر جــادو آورد نــــاگه به بند  بينــداخت از بـــاد خــم كمند
 بر آن گونه كت هست بنماي روي  بپرسيد و گفتش چه چيزي بگوي
 و گزندپر آژنـگ و نيـرنگ و بنـد   د يكـي گـنده پيري شد اندر كمن
 دل جــادوانرا پــر از بيـــم كرد  ميانــش بــه خنـجر بدونيم كرد

بدنبال اين داستان و داستان اسفنديار و زن جادو، دو داستان ديگر يكي درباره چگونگي راه يافتن اسـفنديار بـه روئـين دژ و كشـتن                 
رادرش شغاد و شاه كابل كـه دو نمونـه از نمونـه هـاي               ارجاسب و سپاه او نجات خواهران و ديگري داستان توطئه قتل رستم وسيله ب             

 . نوعي نقش مجلس ميگساري و بزم و در مناسبات و تناسبات قدرت است مي آورد، نقشي كه امروز روز بيشتر و همه گيرتر است
 :     هر كس مي تواند توطئه هايي از اينگونه را كه در حيات خود شاهد آن بوده است به ياد آورد

بشوتن را براي تفتيش درباره دژ و بررسي امكان تصـرف آن بجنـگ مـي                . ديار پس از گذر از هفتخوان به روئين دژ مي رسد              اسفن
 .»بسال فراوان نيايد بچنگ«گويد كه اين دژ   بشوتن مأموريت خويش را انجام مي دهد و بنزد اسفنديار باز مي گردد و مي-فرستد 
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در آنجا خواهران خويش را سبوي آب بر دوش مي بينـد و يكـديگر را          . مه بازرگان به دژ در آيد          اسفنديار تصميم مي گيرد در جا     
 .مي شناسند

تا روزي داستان جعلـي طوفـان   .     يكچند در دژ بازرگاني مي كند ارجاسب شاه را مي يابد و اطمينان وي را به خود جلب مي كند                
ي را كه از پس آن كرده است، به ارجاسب مي گويد و اجازه مي خواهد كـه               دريا و خطر غرق شدن را كه از او گذشته است و نذر            

 :ارجاسب اجازه مي دهد. رايي كنددژنشينان را بدان مناسبت به مجلس ميگساري پذي
 ســر مـرد نادان پر از باد  گشت  چو ارجاسب بشنيد ازو شاد  گشت
 يتراستاز ايــن لــشگر امروز نام  بفرمود كان كو گــــرا ميتراست
 و گر مي دهد پاك مستان شويد  بايــاوان خـــراد مهمان شــويد 

 :اسفنديار بدو مي گويد
 بــر ايــن باره دژ شويم ارجمند  مرا خــانه تنـــگست و كاخ بلند
 دل نامداران به مي خـوش كنيم  ار تــير مـــاه آمــد آتش كنيم

 :فقت مي كندارجاسب با برگذاري مجلس ميگساري درباره دژ موا
 بكاخ اندرون ميزبان پادشاهست  بدو گفت آنجا نشين گت هواست

 :اسفنديار فراوان هيزم ببام مي برد و آتش مي افروزد و مجلس ميگساري را برپا مي كند
 فــراوان بــــرآورد هيزم ببام  بيامــد دوان پهلوان شـــاد كام
 بــام دژ يكسرهكشــيدند بـــر   بكشـتند اسبـــان و چــندي بره
 شــد از دود روي هـوا  ناپديد  ز هيــزم كــه بـر بام دژ بركشيد

 دــگــسارنـده مــي فـرا برده ش مي آورد چون هر چه بد خورده شد
 :و سران قشون ارجاسب از مستي بيخود مي شوند

 ي شاخ نرگس بدستــستي يكـز م  رفتند مستــــداران بـــه نامـهم
 .بام روشن مي شود و از دودش روي هوا ناپديد مي گردد، عالمت حمله بقشون ايران استو آن آتش كه بر 

و اسـفنديار فرصـت را   . ارجاسب قواي خود را براي مقابله به خارج دژ مي فرسـتد    .    بشوتن پس از ديدن عالمت بدژ حمله مي كند        
 مرد جنگي را به سـه بخـش   160 ها پنهان بودند مي گشايد غنيمت مي شمرد و صندوقهاي امتعه را كه در واقع جنگاوران دلير در آن     

 .بخشي مأمور كشتن سران مست دژ، بخشي مأمور گشادن در دژ و بخشي با خود همراه مي گيرد. مي كند
نيـاز بـه جلـب    . در داستان توطئه مرگ رسـتم   . خواهران را به ايران مي برد     .    باندك زماني ارجاسب را مي كشد و دژ را مي گيرد          

 .طمينان نيست چرا كه شغاد برادر رستم است او از اطمينان او برخوردارا
   كافي است در مجلس ميگساري كه سرها گرم مي شوند، شاه كابل به او سخن تحقيرآميز بگويد، تا شغاد بنزد برادر برود و زاري كند 

 .و رستم را از بهر خويش برآشوبد و براي ادب كردن شاه كابل براه اندازد
 . اين همان جنگ زرگري كردن است كه از رسوم پا برجا و ناگزير روابط افراد و گروه ها در ساخت اجتماعي كنوني است  

 :شغاد باو مي گويد. كشند     شغاد كه دلش از حسد به رستم ماالمال است با شاه كابل كه پدر زن او است براي كشتن رستم نقشه مي
 ي و رود و رامشگران را بخوانم  وانــيكي سور كن مهتر آنرا بخ

 خن ناجوانمرد گوي ــان ســمي  بمي خوردن اندر، مرا سردگوي
 بنالــم  ز ســـاالر كابلــستــان   ز خواري شـــوم سوي زابلستان
 تــرا نــاسزا خـــوانم و بد گهر  چه پــيش بــرادر چه پيش پدر
 نــامور شهر منبيــايد بــدين   برآشــوبد او را سـر از بهـر  من

 :و از او مي خواهد كه بر سر راه رستم دام مرگ بگسترد
 بكــن چــاه چنــدي به نخجيرگاه  تو نخجير گاهي نگه كن  بــراه

 بـه بــن در نــشان تيغهـــاي دراز  برانــدازه رستـــم و رخش سـاز
 ســنان از بــرو دسته زير انــدرون  هـمان نيــزه و حــربـه  آبگون
 چو خواهي كه آسوده گردي زرنج  اگر صد كني چاه بهتر زن پنــج
 مگــوي ايــن سخن نيز با هيچكس  سر چاه را سخت كن ز آن سپس
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شاه مجلس مي گساري براه مي اندازد و لعبتكان به ساغري و دلبري مي پردازند و در گرماگرم مجلس به شغاد سخن سرد مي گويـد             
 :ود و شكايت به رستم مي بردو او به قهر به سيستان مي ر

 ادـابل مكن نيز يــاه كــكه از ش  ادــرستم شغـاسخ بـــن داد پـچني
 آفرين دي مرا خواندي ـو ديـچ را پيش از اينـد مــي بـاز او نيكوئ

 ر كسي بر فرازد همي ـــر از هـس هميكنون مي خورد جنگ سازد    
 وهر بد پديدار كردـــان گــهم  ردــوار كـر انجمن خــر ســمرا ب

  تاو تان ما نداريمــا سيســه بــك باژوساو ا چند از اين ـفت تـبمن گ
 كمست ه زو مردي و گوهر من ـن گويم كه او رستمستـن پس نـاز اي
 تي خود نيرزد بر چيزـر هســو گ  فت نيزــرا گـي مــرزند زالــنه ف

سلط راه حل زور است، چرا كه هر راه حل ديگري بر موازنه اي كه بسود او برقرار  در موازنه مثبت يعني موازنه زورها، براي قدرت م        
در روابط شخصي قدرت جنگ بـه       . مردي چون او دنيا ديده فريب برادر مي خورد        . از اينرو رستم بر مي آشوبد     . است لطمه مي زند   

ختن آنان با از ميان بردنشان امري رايج اسـت و هـم در   براي بدام اندا» مخالفان«كنار، دست يابي بر يكديگر بدون استفاده از كسان  
ساز و كار روابط خويشاوندي در جامعه اي كه زمينه عمل . زمان ما بسياري سرها با استفاده از همين رابطه ها برباد رفته اند و مي روند  

ت و با استفاده از او به مخالف دست سياسي است چنان است كه آسان مي توان همسري يا معشوقه اي يا برادري را جلب كرد و فريف                
 .يافت

   چنين است در جريان تراكم قدرت خودكامه، در جمع شدن قدرت و در انحالل آن، روابط خويشاوندي يا سياسي از خود بيگانـه                       
 :مي شوند

در اين . ت مي يابدورر قدرت رقيب، به رابطه تضاد ضردر پي جذب كس يا كساني از آن د) خويشاوندي يا همفكري(   رابطه توحيد 
صورت خواه رستم كه اسطوره ايران مداري و ايران پناهي است و خواه هزاران هزار مردان بلند پايه در طول تـاريخ ايـران و هـم     

 .امروز در دام مرگ افتادند و مي افتند
 خطر را مي بيند و قدم بر نمي دارد رخش به هوش تيز و طبيعي حيواني خود.     شغاد رستم را بدان نخجيرگاه كه دام بود مي كشاند

 :با رخش هم بزبان زور حرف مي زند. و رستم ركاب مي كشد
 تن خويش راگرد كرده چو گوي  همي رخش از اين خاك نو يافت بوي
 زمين را به نعلش همي كرد چاك  همي جست و ترسان شد از بوي خاك

 دو چاه ان ـد ميــا بيامــنين تـچ  راهـــاور بــش تگــام رخـــزد گــب
 ان گشت تيزـش زمـپوشيد چشمـب  رستيزـــد پـــش شـم از رخـدل رست

  گام دل رخش را كردــزد تنگـب  رمـــر آورد نــه بــازيانــكي تــــي
 .رخش خيز بر مي دارد اما نمي تواند طول دام را در نوردد

 كار زارزش و ــــاي آويــد جـنب  اره سازــك چـرو شد بيـايش فـدو پ
 :اسب و سوار نامدار به تيغ و نيزه هاي كاشته در بن چاه زبون مي شوند

 اي مردي و جاي گريزـــد جــنب  ر حبه و تيغ تيزـــــاه پــبن چ
 اي آن پهلوان بزرگــــر و پــب  ترگـــهلوي رخش سـبدريد پ

 :رستم سر از چاه مي كشد و شغاد حيله گر را با تير به درخت مي دوزد
 اه بر سركشيدــــن چــر از بــدلي  شيدــمردي تن خويش را بر كب

 دانديش روي شغادـــد آن بـديـب  تگي چشمها برگشادـا خســچو ب
 شغاد فريبنده     بدخواه       اوست   اوست بدانست كان چاره و راه 

 ومران شد آباد بـــو ويــار تــز كبدو گفت كاي مرد بدبخت شوم                
. رستم از شغاد مي خواهد كمان او را بزه كند و در كنار او گذارد تا اگر شيري قصد خوردن او را كند، به تير انداختن خود را برهد                         

 .شغاد چنين مي كند و در دم خويشتن را در پشت درختي پنهان مي سازد
 .ستم تمام زور خويش را در بازوان جمع مي كند و او را بدرخت مي دوزدر

 بهنگام رفــتن دلش بر فروخت  ت و بـرادر بهم بربدوخــتدرخ
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 :و رستم اين مي گويد و مي ميرد
 كـه بــودم همه ساله يزدان شناس  چنين گفـت رستم ز يزدان سپاس
 برين كيــن من نـا گذشته دوشب  كز آن پس كه جانم رسيده به لب
 ن خويشاز اين بي وفا خواستم كي  مرا زور داده اي كه ازمرگ  پيش
 بــرو زار گــريان شـدنـد  انجمن  بگفت اين و جانــش بيـامد  ز تن
 سواري نماندن از بزرگان و خـرد  زواره بچــاهي دگـــر در بمرد

رستم از مادري كابلي زاده مي شود و بدست شاه كابلي نيـز كشـته          . پس از آن دودمان رستم و هم دودمان شاه كابل بر باد مي روند             
تضاد بوجود مي آيد و هـر      ) شغاد داماد شا كابل شد    (قدرت از توحيد دو خاندان بوجود مي آيد و در پي ازدواجي ديگر              . مي گردد 

 .خاندان قرباني اين تضاد مي شوند
 .   در روابط شخصي قدرت، دودمان هاي حاكم دوام و استمرار ندارند

 .د و خاندانهاي جديدي روي مي آيند   خاندان هائي در پي توطئه هايي از اينگونه از ميان مي رون
   در ساخت هاي اجتماعي كه منزلتها نسبتاً ثابتند استمرار هم در فعاليت هم در حيات اجتماعي خانواده هاي حاكم وجود دارد، امـا                       

ستمرار بيايند، مگـر از  در جامعه هايي نظير جامعه ما كه رابطه ها از راه فعاليت سياسي برقرار مي شوند، خاندانهاي حاكم نمي توانند ا                   
 .راه ازدواج به شرحي كه گذشت

 :برد    در داستان كرم هفتواد نيز اردشير براي راه يافتن به جايگاه كرم هفتواد همان شيوه اسفنديار را بكار مي
 چو اسفنديار آن كه بودم نيا  من اكنون بسازم يكي كيميا

 دو به همان طريق بر دژ دست مي يابد و كرم را مي كش
   وقتي قدرت در حد توانائي و ظرفيت خويش تمركز مي يابد و متكاثر مي شود، مي و مستي و زن و هم آغوشي كـه بعنـوان وسـيله       

 .جذب قدرت رقيب بكار مي رفتند
هـايي  در تمامي دوران. جويند     اينبار براي جذب و خنثي كردن نيروهايي بكار مي روند كه متراكم مي شوند و مفر و محل عمل مي    

كه قدرت سياسي ايران در توسعه طلبي تا بحدودي رسيده است كه از آن نمي توانسته است بگذرد و تعادل قـوا در مرزهـا موجـب            
صلح پايدار مي شده است، موج هاي شورش هاي مردمي و عصيانهاي نظامي از پي هم بر مي خاسته و تضاد و سـتيز را بـدون هسـته                   

 .لسله سلطنتي را به انحالل مي كشانده استمركزي قدرت مي كشانده و بدان س
خنثي كردن نيروها و قدرتها بيشـتر از هـر زمـان در مركـز     .    در اين دوران جريان و فراگرد تجزيه و انحالل قدرت شروع مي شود            

وئي و اسـتفاده  و زندان و داغ و درفش از س» كارآگاهي«بساط فشار و اختناق وسيله دستگاههاي      . توجه قدرت مركزي قرار مي گيرد     
 .از زن بمثابه شئي جنسي و مي و همه مواد و وسايل تخدير از سوي ديگر تا بخواهي گسترده مي گردد

   در تمامي جامعه هايي كه ساخت اجتماعي شان بر اساس تراكم سرمايه و زور سازمان داده شده است، شكل حقوقي اين تراكم هـر      
بايد بي انتهـا تـراكم جويـد و         ) قشون وگروه بنديهاي سياسي و حزب جمعيت      (ه سياسي   خوا) سرمايه(چه باشد قدرت خواه اقتصادي      

 از خارج خـود بـي نيـاز نيسـت، الجـرم در      –نادرست « برخالف تصور علمي -اما از آنجا كه در اين تراكم . خود بر خويشتن بيفزايد 
حال و زمان نيروي متراكم بيكار مي شود و بدنبال مفر بحدي مي رسد كه ديگر نمي تواند از خود درگذرد در اين             » خارج«رابطه با   

اگر فشار بجائي نرسيد، تعادل جديدي ميان خارج و داخل نيروي متراكم برقرار مـي   . به موانعي كه بر سر راه تراكمند فشار مي آورد         
 و در خود ادغام مي نمايد و يا تجزيه نيرو يا نيروهاي رقيب را تجزيه مي كند. شود كه او را در فراگرد تجزيه و انحالل قرار مي دهد

از اينروست كه گفته اند قشون را يا به جنگ يا بـه بـزم   . شود مي شود و در نيروهايي كه قابليت متراكم شدنشان زياد است، ادغام مي           
 سـازمان يافتـه   بايد مشغول داشت و باز بدينخاطر است كه در دوران ما تمامي گروه هاي سياسي كه بر اساس تمركز قدرت در رأس،       

 به محض اينكه در برخورد با قدرت حاكم توانائي جذب نيرو را از دست مـي  -  بعلت ساختي كه بخود مي دهند   -بودند و مي يابند     
دهند، خود دچار انشعاب و انحالل مي شوند پس از آنكه قشون در فعاليت جنگي تا حد نهايي توانمندي خويش نيرو متراكم مي كند، 

 بزم مي رسد و اين همان دوراني است كه قدرت حاكم بيش از هر زمان ديگر و در مقياس كل جامعـه تحـت حكومـت           ناچار دوران 
بطور نظام يافته اي موانع اخالقي و مذهبي را از پيش پـا بـر مـي دارد تـا زن                 . نياز پيدا مي كند   » شئي جنسي «خويش به زن بعنوان     

از اينـرو   . نيروهايي كه در جامعه متراكم مي گردد، نقش خود را بـي مـانع ايفـا كنـد                 و هرز دادن    » نيروها«بتواند در مشغول داشتن     
داستان دو رفتار يكـي رفتـار شـاه سـلطان           . اخالق جنسي در دوران تراكم سخت گير و در دوران انحالل سست و بنابر اغماض است               

د و پيشاروي مردماني كه بر پشت در گرد آمده اند بـه  حسين با سربازي كه زني شوهردار را در راه بازگشت از حمام به خانه مي رباي              



 80

و داستان رفتار كريمخان زند با جوان رشيد زند كه با زني شوهردار خوابيده اسـت،  ) به او نشان مي دهد و مراحم   (او تجاوز مي كند     
 .بيان اين دو وجدان است

ران و روم انعكاسي از اين دو جنبه فراگرد تراكم و انحالل قـدرت     تاريخ بابل و كلده و آشور كه بكلي از ميان رفتند بكنار، تاريخ اي           
 :است

    دوره اول هر سلسله اي، دوراني است كه جامعه از طريق مذهب عوامل حياتي را در خود رشد داده است و زيندگي و پاينـدگي            
قتصادي  و با قدرت سياسي و ا      - است   مذهب در خود جامعه است و خود بيان اراده جامعه به بازگشت بفطرت خويش و تداوم حيات                

 در تضاد قرار مي گيرد و ميدان را براي بروز يك قـدرت جديـد فـراهم مـي                    -فونت زاي جامعه است     كه ادامه حياتش در تجزيه ع     
 . آورد

عنـي زمـان      فردوسي در داستان جنگ شاپور ذواالكتاف با قيصر روم و در داستان در دوره يكديگر كشي ها شاهان و شـاهزادگان، ي          
حمله اسكندر و پايان دوره ساساني اين امر واقع مستمر و جا و محل عمل آنرا در ساز و كارهـاي روابـط شخصـي قـدرت بـاز آورده         

شـاهپور رادر   . و عيش و عشـرت مـي كنـد        » جشن«حكومت قيصرها در روم نيز پيرو فسرده شده است و عمده نيروها را صرف               : است
اما به طيسفون كه مي رسد لنگر مي اندازد و خود و لشگر مي باره و   .  فرمانده و بي خبر اين مي تازد       پوست خر مي دوزد و بقشون بي      

 :كارآگاهان شاپور او را از حال قشون قيصر آگاه مي سازند. زن باره اش بر خوان شراب مي نشيند و بستر عشق مي جويند
 انـهج ار ــستند كــه بجــنهفت  اگهانـارآگهان نـــرفتند كــب

 آمدند راز ـــرد بفــاه گــبر ش  دندــچو ديدند هرگونه باز آم
 د از كارزارـديشنــهمي هيچ ني  كه قيصر مي خوردن و از شكار

 لويـردن بهر پهــــاراج كــبت  ر سويــسپاهش پراكنده بر ه
 انـسپاهست همچون رمه بي شب  نه روزش طاليه، نه شب پاسبان

 ن بĤرزويـدش زيستــند آمـبس   سوي چــن از هيــنبينند دشم
ـ        6شاپور كه داستان فرار او را بدستياري كنيزك پيش از اين در دو نوبت آورديم تنها با                   آمـده انـد بـه    رد  هزار لشگري كـه بـر او گ

 :وقتي شاپور مي رسد وضع قيصر و قشون او از اينقرار است. لشگرگاه قيصر تاخت مي برد
 ايــنبود اندر آن مرز ج ز لشگر   رده سرايــز مي مست قيصر بب

 ارگيرا سپردــــي بــان كئــعن  چو گيتي چنان ديد شاپور گرد
 شيدـبزد دست و گرز گران بر ك  شيدــگر گه اندر كـسپه را به لش

 همي ميغ دارد  كسره ــهان يـج  تي هوا تيغ بار دهميــو گفــت
  زير و زبر وراپـرد شـــه كــهم  رــي هنــيصر بـــرده قــسراپ
 همه دشت بد پشت و دست ميان  يانـار از آن رومـــتند بسيـبكش

 دـزار شـــك بيــتر نيــوزو اخ  رفتار شدـــصر گــام قيـسرانج
  اوي رنده سوارانــير و گيــدل  امداران اويـــيمها نـو زآن خ

 چرخ بلند ردار ـن است كــچني  ردند بندـيار و كــتند بســگرف
 : رشد و انحالل قدرت اينست كه فراز و گه نشيب دارد بهتر كارها بي آزاري و مردمي استقانون

 گهي شادماني و گاهي نهيب  گهي زو فراز آيد و گه نشيـب
 ترا  كردگار جهان ياور است   بي آزاري و مردمي بهتر است

ز طريق مذهب اراده خود را به پايان دادن به حكومت جامعه رومي ا. شاپور به روم لشگر مي كشد و كشتار و غارتي بي دريغ مي كند
 :قياصره اظهار مي كند

 دـانها زدنــمي داستــه صر ـز قي   آمدند ردــگر روم گـمه لشـه
 ام قيصر مبادـــدرون نــروم انــب  بادـز مهتر مـا را چنو نيـــكه م

 روختهـــرافــران بــپاي مطـچلي  س شد سوختهـار قيــو زنــچ 
 ش مسيح اندكي استـچو آواز كي  نون روم و قنوح ما را يكيستك

 مي يابند و بحكومت بر مي دارند و ا و با شاپور در صلح و آشتي در مي آيد صلحي ميان ايران و روم برقرار مي شود كه           مردي ديگر   
 ي تا حمله لشگر اسالم، آرامش در مرزها. دتوانست، مي رس كه مياز اين زمان ايران بمرزهائي . تا دوران انوشيروان شكسته نمي گردد
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اين دو سه بار هـم جنـگ واقـع    . شر قي و غربي برقرار مي شود و جز دو سه بار پاي جنگ و لشگركشي با چين و روم بميان نمي آيد               
از اينرو دنباله . گردداز بر تخت نشستن برانوش در روم و پيمان صلح او با شاپور، ايران از فشار نظامي در مرزها آسوده مي             . نمي شود 

همـان سـان كـه توضـيح        . هاست شاهنامه داستان برخوردهاي داخلي، عصيانهاي نظامي و شورشهاي مردمي و ظهور مرامها و مذهب             
 .داديم اين نه از راه اتفاق كه بحكم قانون رشد و انحالل قدرت

دانجا كه زورمندان ناموسي براي كسي نمـي گذارنـد و           تا ب » سخت سستي مي گيرد    "ايرانيان"در اين دوره بويژه اخالق جنسي           «
موجهاي شورشهاي مردمي پي بناي قدرت طبقه حاكم را سسـت           . نظاميان زن باره و مي خواره و متجاوز به همه چيز مردم مي شوند             

 .وز، آزاد سازندمي كند و با تلنگر حمله قشون اسالم مردم كشور امكان مي يابند خود را از حكومت تباه ساز و فساد حيات س
   در دوران آسايش و بزم جوئي بهرام گور كه وي خود در زن بارگي گوي سبقت از همه قدرت بدستان مي ربايد دستور او، روزبه،       

 .نگراني خود را از رفتار جنسي او چنين اظهار مي كند
 شـب تيره زو جفـت گيرد گريز  نيايـد همي سـيري از خفت و خيز

 شهنشـاه از اينـگونه باشد، بدست  صداست وان از شبستان مرواورافرا
 همـه بــر سـران افسران گـران  دختران كنون نه صد و سي تن از 

 كـز ايشـان يكي نيست بيدستگاه  اهـ ش در ايوان شمرد دست خادم 
 روم اه پريشان بود باژ ـك مــبي  ومــمرز و ب همي باژ خواهد زهر 

 لس آراي اوــدريغ اين رخ مج   او رو گفت و بااليــن بـدريغ اي
 دوزد دو گورـم بـبيك تير، بر ه  زور س ببالال و ـو او كــد چــنبين

 دتنانـزود شود سست چون بــب  انـزن ردد از خفت و خيز ــتبه گ
  الژورد ردد برخـبه تن سست گ  زرد ك و رخساره ـكند ديده تاري

 ان نااميدـــد زن جهنـسپيدي ك  سپيد ان موي گردد ـــوي زنـز ب
 بالست ان چند گونه ــار زنـز ك  تـ راس جوان را شود گوژ، باالي

 گر افزون كني خون بود ريختن  تنــآميخ ار از ـــكبـــماه يـبيك
 د راــردمنـــوان خــايد جــبي  را هر فرزند ـــايه از بــ مين هم

 ون بودن مرد بي خــتي تـز سس  چو افزون كني كاهش افزون بود
ميخوارگي و زن بارگي برغم قيام مزدك كه بخالف تبليغ قـدرت مـداران              . اما اين اظهار نگراني دستور و پندهايش چاره ساز نيست         

 :مي خواهد زن را از ملك مطلق و انحصاري قدرت بدستان بودن باز رهد، شيوعي از اندازه بيرون پيدا مي كند
 :مزدك مي گويد

 او بــرابر بود تهـي دســت بــا    بودهمي گفت هر كو تــوانگر 
 توانگـــر بود تا رو درويش  پود  نپــايد كــه باشد كسي بر فزود
 فــزوني حرامست  و ناخوب نيـز  جهـان راست بايد كه باشد بچيز
 تهي دست كس با توانگـر يكيست  زن و خانه و چيز بخشيدني است

ز از گردآوري زنان و اموال و شرح اثرات زيان بار آن، نه تنها در قدرت مداران اثر نمي                پند مزدك به قباد و انوشيروان درباره پرهي       
 .كند بلكه به قيمت جان مزدك و مزدكيان تمام مي شود

 :از اين زمان ببعدف حرامسراها و زندانها بزرگتر مي شوند.    دوره انوشيروان نقطه اوج قدرت ساساني و هم آغاز انحالل قدرت است
 هزار زنداني سياسي زنـان بعنـوان شـئي جنسـي از     36 خسرو پرويز دوازده هزار زن بود و در زندانهايش        يند در حرمسراهاي    مي گو 

 .رأس تا ذيل جامعه در آشتي ها و قهرها، در دست بدست شدن قدرت و مال نقشي فزونتر از هر زمان بدست مي آورند
تا بـدانجا  . گساري مي شوند اساني از خرد و كالن قرباني توطئه هاي حرمسرا و مي     مردان خاندان س  .     از خسروپرويز تا يزدگرد سوم    

كه مردي در خاندان ساساني نمي ماند و دو دختر به نشانه سيطره قطعي حرمسرا بر سرنوشت كشور و به سـبب تجزيـه خانـدان هـاي         
 :رسند و كارها خام مي شوند حاكم به گروه هاي كوچك رقيب، به سلطنت مي

 چون زن شاه شد كارها گشت خام  امـروان بنـري بود پــ دختيـيك
 وهر افشاندندــرو گــان بــزرگـب  شاندندــاهيش بنــبر آن تخت ش
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ـ        دوران پوران دخت شش ماه بيشتر نمي پايد و او بيمار مي گردد و مي مير                 -ه هـاي جنسـي   د و آزرم دخت بشـاهي و قربـاني توطع
 .سياسي مي شود

 ز تاج بزرگي رسيده بكام  زرم ناميكي ديگر دختر آ
 كست اندر آمد بگاهـه پنجم شــب  اهـود بر تخت بر چاره مــهمي ب

 تر رفتنش نرم گشتــي را اخــپ  ي آزرم گشتـــيتي بـز آزرم گ
 اندـواه مـــرد بدخــكا دل مــب  شد او نيز و آن تخت بي شاه ماند

  خويش پر كين بودروردهــــز پ  ار كردند چرخ اين بودـــهمه ك
دوره دور غـالم بچگـان      . اما او نيز يكماهي بيشتر سلطنت نمي كند       . او را بشاهي بر مي دارند     » سپاه« فرخزاد را از جهرم مي خواهند       

كار زن بارگي . شم و بدنامسيه چ» سرو سهي مي ماند«فرخزاد قرباني بنده خود مي شود كه        . سياه چشم و كنيزكان ماه روي مي شود       
فرخزاد خود عاشق ماهروئي از ماهرويان حرمسراي فرخزاد مي شـود و بـدو اظهـار                » معشوق«و ين   . م بچه بارگي رسيده است    غالبه  

 :عشق مي كند
 رهيـوبي و زيب و با فـــا خــاب  نده بودش چو سرو سهيــكي بـي

 دگر اراد گردون ـكه چون او مي  نرـه ي ــدنام آن بــشم بـسيه چ
 اگه روزي بر او بر گذشتــكه ن  ل دوست گشتيكي پرستارش بد

 كه با من گر آئي نيك جاي گرد  رستار پيغام كردــــوي آن پــس
 اجت آراستهـــم تـر كنــو هـبگ  خواسته  كران ـــن بيــي ز مـبياب

 :پرستار به نزد فرخزاد مي رود و اظهار عشق سياه چشم را بدو گزارش مي كند
 به نزد فرخ زاد اين كرد ياد  ادپرستار بشنيد و پاسخ ند

را به شـفاعت    » سياه چشم «اما بيش از آن تاب مهجوري نمي آورد و دوباره           . شاه سخت برآشوبد و پسرك را يكماهي در بند مي كند          
 :آزاد مي كند و به ساغري خويش مي گمارد و پسرك در مي او زهر مي ريزد و به او مي نوشاند

 خواهشگران شتند ـيار گــو بسـچ  راند گـرداشت بنــاه بــاز او ش
 شد وتاه ــر كـــاه را عمــازو ش  دــاه شـاره زي خدمت شـدگر ب
 ا مي بياميخت زهرـــه چشم بـسي  هرــــ ب ود او را ز آرامــي بـهم

 هرآنكس كه بشنيد بر وي گريست   بزيستبخورد و بيك هفته زانپس 
 و همي دشمن آمد پديدـ سرـز ه  دــان رسيـايـادشاهي بپــه پـهم

اما بنا بكلي پوسيده و جريان انحالل قدرت به مرحله آخرين           . يزد گرد سوم را كه فراري و پنهان است مي يابند و بشاهي مي خوانند              
 .خود رسيده است

ست چـه مـي توانـد        سياسي ا  -   يزدگرد با همه اينكه مردي توانمند و با لياقت است در شهري كه ميدان يكه تازي قدرتهاي جنسي                   
پس از سركوفت جريانهاي مذهبي و به تمامه رسمي شدنش مذهب، ديگر نمي تواند وظيفه اصلي خود را كه جريـان بازگشـت         . بكند

بنيـاد مـذهبي خـود عنصـري از عناصـر           . دان به يك انقالب اجتماعي ايفا كند       بخود و گندزدائي اجتماعي است از طريق مشروعيت       
 شده اند رستم فرخزاد سپهساالر قشون ايران كه نژاد كياني دارد و ستاره شمر               د از بازيگران صحنه رقابتها    بدان خو ساخت قدرت و مو   

 .است، در نامه اي به برادر خويش سرنوشت سلطنت را بمثابه كانون تراكم قدرت چنين پيشگوئي مي كند
 ر و نژادــي و فـزرگــغ آن بـدري  دريغ آن سر تاج و آن تخت و داد

 انـر زيــگر بــگردد مــاره نــست  انــ پس شَكست آيد از تازيكزين
 تي كسي نپرسدـه گيـزين تخمــك  ارصد بگذردـــان چــن ساليــبري

 كزين پس نبينند از اين تخمه كس  ســـز ساسانيان يادگار اوست و ب
 واهد شدن تخم شاهي ببادــكه خ  دريغ اين سر تاج و اين مهر و داد

او سرانجام انحالل قـدرت     . وي گزارشگري مي كند   . بيان فردوسي بيان قضاوت نيست، فردوسي قضاوت ارزشي نمي كند         در اين جا،    
با تغيير كانون تراكم قوا در مقياس جهان از ايران به عربستان، سلطنت بمثابه . را بر پايه قوانين رشد و انحالل قدرت از پيش مي گويد        

فردوسي از زبان رستم فرخزاد با مالحظه دوران فترت و رشـد مـذهبي كـه                . هاني از بين مي رود    مركز تراكم قوا در مقياس ملي و ج       
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باستقرار سلسله ساساني انجاميد، دوران فترت چهار قرني را  پيش بيني مي كند كه طي آن بار ديگر قدرت مـذهبي سياسـي از خـود                           
 .شود و دين ابزار سلطه مي گردد بيگانه مي

ان بر اثر رژيم سياسي خودكامه و بازي كردن نقش قدرت مسلط در مقياس جهاني، فرسوده شده و ديگر نمي توانست     به بيان او، اير
هاي سه گانه ايران و روم و توران بعنـوان كانونهـاي    قدرت. مركز رشد قدرت در مقياس جهان و بنابراين قدرت جهاني مسلط گردد        

اي خود را به كانونهاي جديد سپارند و ايران امكانات خود را بـراي قـدرت جهـاني                  تراكم قدرت ها در مقياس جهان بناگزير بايد ج        
 نـه از لحـاظ      -شدن بر اثر جذب نيروهاي محركه در شبكه گسترده روابط شخصي قدرت و انهدام از روي قرار و قاعده شان، ديگـر                       

ز لحاظ بنيادها، بويژه بنيادهاي سياسي، قابليت جذب و نيروي انساني و نه از لحاظ توليد اقتصادي و نه از جهت ساخت اجتماعي و نه ا
 .بكار گرفتن نيروهاي محركه را كه در جهان پديد مي آيند ندارد

    فردوسي در نامه هايي كه رستم فرخزاد به برادرش و به سعد وقاص مي نويسد داستان واپسين روزهاي غم انگيز يزدگرد و فراگـرد    
 :كشد از قدرت مسلط به كشور تابع و زير سلطه به شرح ميتغيير موقعيت جهاني ايران را 

 :    در آغاز فراگرد، شاهي و تخت بر جا نمي ماند
 وبكر و عمر شودـام بــه نــهم  شود رابر ـر بــت منبـا تخـچو ب
 از اه گرد  نفرـــاسزا شــشود ن  ردد اين رنجهاي درازــــتبه گ

 ه تازيان است بهرــتر همـخز ا  نه تخت و نه ديهيم ببيني نه شهر
 كه مي گذرد، دين بابزار قـدرت سياسـي خـارجي تبـديل              - كه بنا بر گزارش تاريخ دوره بهروزي و آزادي نسبي است             -اين دوره   

 :كامل مي جويد
 رازـش فـــت پيـساريب  ــنش  روز درازـــد بـدر آيـو روز انـچ

 الهـر سر كـــاز با نهند ــز ديب  ياهــروهي ســبپوشند از ايشان گ
 نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش  نه تخت و نه تاج و نه زرينه كفش

 ان و كله برستـــر ميــمر بـك  رستــديگ تاننده روز و شب ــس
 كاستي رامي شود كژي و ــــگ  تيــان بگردند و از راســــز پيم

 آفرين از ــدانند بـــرين نـز نف   اين ربايد همي اين از آن آن از
با اين تفاوت كه اينك موقعيت سياسي كشور تغيير . ردندگتجديد مي » اسالمي«در ايران زير سلطه، امرهاي قديم در صورت جديد و 

 .كرده است
نيروهايش را از او مي گيرند و بدان بندهاي موجوديتش را از هم             .    در حقيقت كشور زير سلطه كشوري است گرفتار تجزيه و تالش          

 :كند رستم فرخزاد در پيشگويي خود، پنداري امروز ايران را توصيف مي. دمي گسلن
 پـدر همچــنين بــر پسر چاره گر  بــد انديش گــردد پـسر بـر پـدر
 نــــژاد و بــزرگي نيــايد  بكــار  شــود بنــدة بي هنــر شهريـــار
  پــر  چغاروان و زبــانهــا شــود  بـگيتي كــسي را نمــانــد وفـــا
 نــژادي پـديـد آيــد اندر   ميان  ز ايــران و از تــرك و ز تازيـان
 سخنــها بكـــردار بـــازي  بــود  نه دهقان و نه ترك و نه تازي بود
 بميـرنـد و كوشش به دشمن  دهند  همــه گنجـــها زيــر دامن  نهند
 كليم  آوردخورش كشك و پوشش   پــدر بــا پسر كيـــن سيم  آورد
 بجــويند و ديـــن اندر آرند پيش  زيــان كــسان از پي سود خويش

 :اين دوران دراز مي پايد
 كــسي ســوي آزادگـــان ننگرد  چــو بســـيار ازين داستان بگذرد
 شــود روزگـــار مهــان كاســته  بريــزند خــون از پـــي خواسته

گويـد چـرا ايـن قشـون،         ل و موقع ايران و قشوني باز مي گردد كه زير فرمان اوست و مـي               پس از اين پيشگوئي رستم فرخ زاد بحا       
 :قشوني كه از خود سربازان تا ميخ نعل اسبانش از طالست از قشون عرب شكست خواهد خورد

 چنين تيره شد بخت ساســانيان   من شهم پهلوان ازميــانكه تا 
  ما ببــريد مهــردژم گشت و از  چنين بي وفا گشت گردان سپهر
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 همي بــر بـــرهنه نيايد بكــار  مــرا تيـــر و پيكان آهند گداز
 نگشــتي بــزخم اندر آورد سير  همان تيغ كز گردن پيل و  شير
 چو سود آيد از رنج و از كارزار  چو بر تخمه بگذرد روزگــــار

مـاهوي سـوري سـردار      : ش عليه او و كشـته شـدنش را مـي آورد           آنگاه فردوسي داستان رفيق يزدگرد را به خراسان و توطئة سردار          
يزدگرد پس از توطئه ها داخلي و خارجي و كشاندن بيژن پادشاه توران بجنگ يزدگرد كه از پيش قواي عرب گريختـه بـوده او را                          

 .بدست خسرو آسيابان مي كشد
دو سو بلكه تمركز و تكاثر قدرت در يك كانون يعني بنياد  و از –    فردوسي بدرستي علت مرگ رژيم ساساني را نه تنها فشار خارجي 

وي همانسان كه در انتقـال      . واپسين بخش كتاب را به چگونگي رشد و تخريب قدرت خودكامه اختصاص مي دهد             . سلطنت مي داند  
يم ساساني نيـز نقـش تعـادل      قدرت از اشكاني به ساساني نقش تعادل قواي سان ايران و انيران را از ياد نمي برد، در مطالعه سقوط رژ                    

 .قواي درون و برون را در قرارگرفتن كشور در فراگرد تخريب باز نمي نماياند
و استمرار ساخت هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي و           » انسان«استمرار جامعه و افزايش جمعيت آن از راه توليد          :    زن با دو وظيفه بنيادي    
 .ناموسي و شئي:  دفاع و شئير خور  در عين حال همسنگ ميهن و دسياسي، موجودي است

 .    قسمت آخرين اين بررسي را به اين دو وجه زن اختصاص مي دهيم

 

 :مبحث چهارم

 زن شئي و ناموس يا وطن اجتماعي

 زن شئي -1

مـي  جامعه را از يكدستي در هويت خارج    .  دستگاه هاضمه، انسان را از جامعه جدا مي كند         نوهمچقدرت در فراگرد تراكم خويش،      
با تمركز و تراكم قدرت، انسـان نـه تنهـا از      . كند و به اجزاء قابل ادغام تقسيم مي كند و آنها را در سلسله مراتب جا و وظيفه مي دهد                   

شئي ابزار دست قدرت در تمركـز و  . فطرت اجتماعي بيگانه مي شود بلكه از خويشتن فطري خويش مي برد و به شئي بدل مي گردد            
 .در رشد

زن شئي اسـت،  . ان استن و از شئي شدن سرباز زدن است انس كون و رشد و انحالل قدرت در عين حال جريان شئي شد               جريان ت 
تمركز و تراكم قدرت موقوف عدم وجود مستمر منزلتهاي . شئي در خور تملك؟ شئي اما در خور تملك قدرت زن از آن قدرت است

از اينـرو  . اسـت ) خصوص فرهنگ در وجه خالقيت انديشه و كار(يژه فرهنگي ثابت و تضمين شده سياسي و اقتصادي و اجتماعي و بو      
زن بعنوان شئي و با وجود وظايف و نقشهايي كه در فصول گذشته شرح شدند، بناگزير از منزلتهاي ثابـت و پـردوام و تضـمين شـده                            

اگر خواست زن از آن اوست و .  نخواهدنصيب است وقتي شوهر مي كند از آن شوهر است تا وقتي قدرتي برتر او را از آن خود بي
موقعيت خويشاوندي زن هر چه باشد تغييري در وضعيت شئي بودنش و متعلق به قدرت بودنش نمـي                  . شوهر را چاره جز تسليم نيست     

 :دهد
 زن و متعلق    نخست به وجه شئي بودن    . شئي جنسي و ناموس وارد داستان مي كند       :    فردوسي هم از آغاز شاهنامه زن را با دو عنوان         

 :به قدرت بودنش بپردازيم
 :    در داستان حمله ضحاك وي چگونه دست يافتن ضحاك بر دختران جمشيد و فاسد كردنشان را اينطور مي آورد

 زارـه برو ساليان انجمن شد   چو ضحاك بر تخت شد شهريار
 اري درازـبرآمد برين روزگ  دو گشت بازــانه بــر زمـسراس

 وانگانــپراكنده شد كام دي  فرزانگان يين شت آــان گــنه
 گزند كارا ـــنهان راستي آش  ندـ جادويي ارجم هنر خوار شد

 ز نيكي نبودي سخن جز براز  دراز شده بر بدي دست ديوان 
 برون آوريدند لرزان چو بيد  يدــانه جمشــاكيزه از خــدو پ

 افسر بدندوانرا چو ــر بانــس  بدند كه جمشيد را هر دو دختر 



 85

 رويي بنام ارنوازــاهــدگر م  ازــي شهر نـز پوشيده رويان يك
 دان اژدها فش سپرد نشانــب  انــوان ضحاك بردند شــــباي

جـنس  «» مـاهر در تحريـك    «و جاذبة جنسي    » فريبا و زيبا  «اما تصرف دختران جمشيد و فاسد كردنشان يعني ناچيز كردنشان در شئي             
 . نيستتنها كار ضحاك» مخالف

 :است، تصرف مي كند» فريبا و زيبا«قدرت خودكامه » آلت فعل«يا بقول » خوب روي«   او هر جا دختري 
 بپرده برون پاك بي گفت و گوي  كجــا نــامور دختـر خوبــروي
 نه رسـم كئي بـد نه آيين و  كيش  پرستنده كرديش بر پيش خويش

 .ه قدرتمند جديد تعلق مي گيرندبا به ايوان درآمدن فريدون، دختران جمشيد ب
را به ضحاك خاطرنشان مي كند و ضحاك در پاسخ خود را از تك و تاب نمي انـدازد و             » مالك الرقاب «    پيشكار ضحاك اين تغيير     

 : مي گويد فريدون ميهمان اوست و پيشكار از او مي پرسد
 چــه كــارستش اندر شبستان  تو گــرين نــامور هسـت مهمــان تو
 نشــيند ز نـــدراي بر بيش و كم كــه بــا دختـــران جهاندار جـم
 بديگــر عقــيق لــب ار نـــواز بيــك دست گيـــرد رخ شهـرنـاز
 بــزيــر ســر از مشك بالين كند شب تيره گون خود بـر زين كنــد
 كــه بـــودند همواره دلخواه تو چو مشك آن دو گيسوي دو ماه  تو

 :ضحاك دوران تعلق خود را به ضحاك براي فريدون چنين وصف مي كنندو دختران 
 كــه نو باش تا هست گيتي كهن  گـــشادند بــر آفــريدون ســخن 
 چه باري ز شاخ كدامين  درخت چه اختر بد ايــن از تو اي نيكبخت
 ستمكــاره مـــــرد دلير  آمدي كه ايدون بـه بالين شـير  آمـــدي

 ازين اهرمن كيش دوش  اژدهـا  كشـــيديم رنج و  بـالچــه مــايه
 ز كــردار ايـــن جادو كم خرد چــه مــا به جهان گشت بر ما بنـد
 ر بهره داشتــايگه از هنــبدآنج نديديم كس كينچنين زهره داشت

 :و ار نواز ادامه مي دهد
 كشــده رام بــا او ز بيـــم هال  ز تخم كيان ماد و پوشيـده پــاك
 چگونــه تــوان بردي اي شهريار همي خفتن و خاست بـا جفت مـار

 :و فريدون پاسخ مي گويد
 بـشويم جهــان را ز نـاپاك پاك ببــرم پــي اژدهــا راز خــــاك

رت يعني غير قابل تملك از جانب قـد       » ناموس«ضحاك بيگانه است و زن      . اما ميان ضحاك و فريدون تفاوت از زمين تا آسمان است          
 .باين وجه باز خواهيم پرداخت... خارجي 

 

 :زن شئي جنسي تباه كنده و تباه شوند

 .يه عقيده و نه بر پايه عالقه كه بر پايه زور استوار استاو رابطه نه بر پ» شئي جنسي است«ازدواج تنها يكي از اشكال تصرف 
بشرحي كه گذشت فردوسـي در  . ادغام در قدرت مسلط استاري دختران از جانب قدرت برتر دعوت و به انقياد سياسي و     گ   خواست

 .داستان خواستگاري سه دختران شاه يمن براي پسران فريدون مفاهيم فوق را باز گفته است
 :سخنان شاه يمن بيانگر واقعيت فوقند

 بيژمرد چون از آب كنده سخن  پيامش چو بشنيد شـــاه يمـن
  اين جهان بين مـننبيند سر ماه  بدل گفت اگر پيش بالين من
 نبــايد گـــشادن بپاسخ دو لب  مرا روز روشن شود تــار شب

اگر ازدواج بر پايه عقيده و عالقه انجام نمي گيرد و زن انتخاب مي شود اما جز در محدوده توقعات قدرت نمي تواند انتخـاب كنـد،         
با وجود اين چـه وقتـي بعنـوان همسـر       . تخاب شدن را دارد   وقتي زيباست بدون آنكه موقعيت و منزلت اجتماعي داشته باشد اقبال ان           

 .گردد، شئي است كه بكار برده مي شود انتخاب مي شود و چه هنگامي كه بعنوان همخوابه برگزيده مي
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 غال به خود آراستن و خوردن و خفتن و فراهم آوردن اسباب اين امور و ديگر توقعات قدرتمندان                 ت   اين شئي شدن كار او را در اش       
 :منحصر مي كند

 كه پيوسته در خوردن و خفتن اند  ندــد بلـايـــام نيــان را از نــزن
بـه قـدرت جاذبـه جنسـي     » زيبـا و فريبـا  « زن با باشد و فريبا چه بسا  از اينرو زن گذشته از موقعيت خانوادگي بعنوان خودش بايد زي          

ودابه دختر شاه هاماوران را از آن روي در خورِ شبستان شاه مـي  مرزهاي طبقاتي را در مي نوردد و جفت شاه مي شود، گزارشگر، س          
 :داند كه بغايت زيباست

 كه شاه دختري دارد اندر نهفت  و ز آن پس بكاووس گوينده گفت
 ه بر سرش افراستــگ سيـز مش  زيباتر استشاالــرو بــه از ســك
 دـ قنزبانش چو خنجر لبانش چو  مندــيسو كـــند و بگــاال بلــــبب

 ارـبه و خورشيد تابان بخرم ــچ  ارـــر نگـــه پـــست آراستـبهشتي
 كو بود شاه را جفت ماهـه نيــچ  ه باشد جزو جفت شاهــايد كــنش
 ه نيكست رايـچنين داد پاسخ ك  اووس را دل ز جايـــنبيد كــبج
 د بمشكوي ما آن نگارــه زيبــك  در خواستارـنم از پــن او را كــم

ردند چرا كـه زن از آن قـدرت          سر اين خواستگاري، كيكاووس دستگير مي شود و زنان حرم او به حرم شاه هاماوران منتقل مي گ                  بر
 :ستپيروز ا

 بپــرمايــگان بــدره و تاج داد  ســـراپــرده او بتــــاراج داد
 عمــاري يـــكي در ميان جليل  بــرفتند پوشيده رويان دو خيل

 بتــن جــــامه خسروي بر دريد   پوشيدگانرا بديدكــه سودابــه
 :در مجلس بزم است» بزرگان«وقتي همسر نيست، مايه گرد هم آئي هاي » جنس زيبا و فريبا«زن 

 فريــبرز كـــاووس بـا گستهم  برامــش نشســته بـــزرگان بهم
 چو گرگين ميالد و شــاپور نيو  چو گودرز كشوا دو فرهاد و گيو

 چو رهام و چون بيژن رزم  زن  ـوذران طول لشگر  شكنشــه نـ
 همــه پهلــوانان خسرو  پرست  همــه بــاده خــسرواني بدست
 بـــه پيش اندرون الله و نسترن  مي انــدر قدح چون عقيق يمن
 سر زلفشان بر سخن مشگ سـاي  پري چهرگان پيش خسرو بــپاي
 ســته در پيش ساالر  باركــمر ب  هـــمه بزمگه بوي و رنگ و نگار

داستان بازپس فرسـتادن ناهيـد   .    و اگر زورمند از زن سير گردد و از او دلزده شود، موقعيت اجتماعي او هر چه باشد رها مي گردد                
مي زند دختر قيصر همسر داراب شبي در بستر عشق، دمي تيز . دختر قيصر نمونه نوعي رفتار زورمند با زني است كه از نظر او مي افتد          

و از بوي دم وي شاه دژم مي شود با وجود آنكه پزشكان درمان مي كننـد و او باسـكندر آبسـتن اسـت، شـاه دژم همچنـان اسـت و                         
 :اسكندر از اين مادر مي زايد و جهان را پرآشوب مي كند: سرانجام نيز او را روانه روم مي كند

 نگ و بوي نگاروهر و رـر از گــپ  اه با شهريارــد مــفته بــي خــشب
 اه از آن دم زدن شد دژمــشهنش  رزد يكي تيزدمــــه بــانا كــهم  

 ه از نكهتش بوي ناخوش يافتـك  تافتـر روي را زو بــــد ســبپيچ
 ديشه جان ايروان پر زخمـر انــپ  د شاه ايران دژمـــار شــاز آن ك

 دندـشانـــاهيد بنـــزديك نــبن  دــدنـنده را خوانــكان دانــپزش
 ا دارو آمد بجايـــد تــژوهيــپ  نا دل و نيك رايـرد بيــكي مــي
 در اسكندرش نام بودـــروم انــب  ام بودــه سوزنده كـياهي كـــگ
 ژگان سرشگـاريد چندي ز مــبب  ام او بر پزشكـــر كـــاليد بــبم

 با رخش بر فروختــردار ديــبك  بشد ناخوش بدي و كامش بسوخت
 رـاي مهــود داراب را جــدژم ب  ن خوبچهرـگر چند مشكين شد ايا

  فيلقوس  ازش سويـــرستاد بــف  روسـادشا سرد گشت از عــدل پ
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 نگفت اين سخن با كسي در جهان  ودكي در نهانــي بود از و كـهم
 و ازدواج صورتي از صور تملـك زن و  -بود  امري كه در حقوق ايران باستان بنياد حقوقي يافته -و چون با زن معامله شئي مي شود  

متعلق گرفتن او بقدرت است، در تمامي ازدواجهائي كه درشاهنامه داستان شده اند، تصميم درباره ازدواج دختر ايـن خانـدان را بـا     
 قدرت قرار گرفته  پدر و مادر تنها وقتي مي توانند تصميم بگيرند كه در رأس سلسله مراتب             . پسر آن خاندان را قدرت مسلط مي گيرد       

 .ازدواج يك رابطه حقوقي تلقي نمي شود، يك رابطه سياسي است و موضوع تصميم قدرت. باشند
فـرق  » بله«هنوز تصميم را قدرت مي گيرد تنها شيوه هاي واداشتن زن به گفتن           .    امروز نيز وضع در ايران و در همه جا چنين است          

 .كرده است
ديـروز  . باج براي دفع شرّ قدرت و يا همانند هديه براي جلب لطف بكار مي رودان است و همچون         زن بعنوان شئي جنسي بالگرد    

 .و امروز هم
 :شگفت است» چيز«پادشاه كيد بدو پيام مي دهد كه وي را چهار .    اسكندر سوي كيد لشگر مي كشد

 ده لشگر و تاج و تيغــز دارن  ه داريم چيزي دريغـايد كــنش
 ود آشكار و نهانــيرا نبــكس  است كاندر جهانمرا چهار چيز 

 كنم بنده وار ايم پرستش ــبي  ايدم شهريارـــم چو فرمــفرست
 : اسكندر فرستاده را مي گويد نزد كيد هندي رود و آن چهار چيز را ببيند و بستاند

 ه پيمود راهـش بـــردار آتــبك اهــزد شـــرستاده از نـــامد فـــبي
 كه كس را بگيتي نبود دست نيز ا كيدكان چار چيزــبن گفت ــچني

 اديدني هم زنا بودني استــزن همي شاه خواهد  كه داند كه چيس
 :كيد چون اين سخن مي شنود بفرستاده مي گويد

 كه من دختري دارم اندر نهفت  وز آن پس فرستاده را شاه گفت
 رجمندره از روي آن اـود تيـش  ندش آفتاب بلندــر بيــه گــك

 يرــهمي آيد از دو لبش بوي ش رـيسوش همرنگ قيـــكمندست گ
 خنـدرافشان كند گرا سرايد س  نـ ب روـــاالي او ســم آرد ز بـخ

 همـي دانـــش او خرد پـرورد  وچهــرش خرد بــگذرددار ــزدي
 چنو در زمانه نـديـدست كــس  چو خامش بود جان شرمست و بس

 دل شرم و پرهيز دارد   بـدست  ن  پرستسپهبد نژاد داشت و يزدا
 وگـــر آب سـرد انـدر و  افكني  يكــي جــام دارم كه پر مي كني
 نشــيني مـگردد مي از جام كـم  بــدو روز اگــر بـــا نديمان بهم
 شگفت آنكه كمي نگيرد ز خورد  همت مي دهد جام و هم آب سرد
 گويد چو بيند سرشگكـه علت ب  سيـوم آنــكه دارم يكي نو پزشگ
 ز دردي نپــــيچد جـهاندار شاه  اگــر بــــاشد او ساليان پيش گاه
 يكي فيلسوف اسـت نــزديك من  چــهارم نـــــهان دارم از انجمن

 ز گردنده خورشيد و رخشنده ماه  ـه بودنيــها بگويـــد شــــاهـهم
ستد و آنها وقتي يكي از آن چهار چيز را كه دختر شـاه اسـت، مـي بيننـد،                    اسكندر نه مرد دانا را براي ديدن چهار چيز شگفت مي فر           

 : سخت در شگفت مي شوند
 زبان چرب گوينده و ياد گير  بــرفتند بيــدار نـــه مــر پير
 بــرآواز اســــكندر فيلقوس  فرسـتادشان شــاه سوي عروس
 درفشان ازو خانه و تاج و گاه  چو ديدند پيران رخ دخت شاه

 ز ديدار او سست شـد پاي پير  رو ماندند اندرو خيــره خيــرف
 زبــانها پـــر از آفرين خداي  خــردمندند پيــر ماندند بجاي
 نــه زو چشم برداشتند اندكي  نه جاي گذر ديد از ايشان يـكي
 كس آمد بر شاه شان خواندند  چــو فــرزانگان ديرتر مانـدند
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در دم اسكندر را از اين      . را مي پرسد و آنان در پاسخ عذر مي آورند كه مبهوت جمال دختر شده بودند               كيد از آنها علت دير ماندن       
 .آيت بي مثال آگاه مي كنند

گويد باز گردند و چيـزي   اسكندر به نه مرد دانا مي.     كيد دختر و سه چيز ديگر را بدو مي دهد و از حمله اسكندر در امان مي شود  
 :چيز نخواهند و منشور عهد او را به شاه هندوستان دهندعالوه بر آن چهار 

 بـدين بر فزوني مخواهيد نيز  كنون بــازگرديد با چــار چيز
 شما بـــا فغستان بنـد بر نهيد  چون منشور عهد من او را دهيد

 ازو يافتم در جهان داد و بس نيازارد او را كسي زين سپس
 : و آسوده خاطر مي شودكيد چون پاسخ اسكندر را مي شنود شاد
 پيــام جهانــدار خودكامه را  بـرو خــواندنـد پــاسخ نامه را
 كه از رنج اسكندر آزاد گشت  سپهـدار هندوستــان شاد گشت

 :و دختر بينوا سرشگ خون از ديده مي بارد و مي رود تا با رفتن به آغوش اسكندر بال از هندوستان بگرداند
 همي رفت با فيلسوف و پزشگ  ـرشگفغستان بباريد خونين سـ

پس از آنكه ظرفيت تمركز و تكاثر قدرت پر شد و قدرت در فراگرد رشد خود به سراشيب انحالل افتاد، اسـتفاده از زن بمثابـه شـئي               
عصـر  (از اينرو داستانهاي نيمـه دوم دوره اول و دوره دوم      . جنسي هم براي تمتع جنسي هم در رابطه شخصي قدرت فزونتر مي شود            

عصر بهرام گـور  . سلطنت كيانيان اغلب داستانهاي عشقي و ستاندن و گردآوردن دختران ماهروي در شبستانهاي شاهان است   ) ساساني
 .و خسروپرويز عصر بزم است

رش مي بهرام بدست منذر نعمان پرو.     بهرام هر جا مي رود از دختر يا دختراني كام مي ستاند و آنها را به مشكوي خويش مي آورد                   
 :يابد و چون جوان و برومند مي شود، اسب و تير و كمان و زن مي خواهد

 روشن روان كه اي مرد با جنگ   بمنذر چنين گفت روزي جوان
 ذاريمــار نگـــه تيمـــاني بتزم  مــي بهانه همي داريــچنين ب

 در جهان بي نهانـي نيست انـدل  جهان همه هر كه بيني تو اندر 
 مرد ن راد ــزايد تــش فـز رام  اشد رخ مرد زردـــدوه بــز ان

 فرياد رس اشد از درد ـه زن بـك   بود تن خوب رخ رامش افزاي
 اجدار است اگر پهلوانــر تــاگ  ردِ جوانـرد آرام مــزن گيــب

 ا زيب و خورشيد فششـارند بــبي  ش ـــج شـكنيزك بفرمان تا پن
 دمـرين آيــĤفــديشه بــ انمـه  دمـگزين آي مگر زان يكي دو 

 :منذر مي فرمايد تا چهل كنيزك نزد بهرام ببرند
 اس رفتــرد نخــبه مــوي كلـس  ا مرد پوينده تفتـود تــفرمـب
 ام و آرام دلــــه از در كــــهم  لـو كنيزك چهـــاورد ريــبب

 كه گل پوستشان عاج بود استخوان  رخانـدو بگزيد بهرام از آن گل
 رهي ـائي و فــام و زيبـــه كــهم  يــرو سهــردار ســـال بكاــبب

 ه رخ چون سهيل يمنـــر اللــدگ  گزنــاره يكي چنـاز آن دو ست
اگـر در نخجيرگـاه   . در شاهي نيز اهـل شـكار و زن اسـت   . روزگار او به شكار و زن مي گذرد تا پدر مي ميرد و او به شاهي مي رسد           

 :وان خويش در مي آيد ودختري در خور نيابد به اي
 راميد مستــرم خــايوان خــب  گه برنشستـبگفت اين وزآنجاي

 همه شب همي بابتان بوده جفت  بمشگوي زرين شد آنگه نخفت
جير و خواستن دختران برزين دهقان و هنر نمودنش به نخجير و خواستن دختـر  خبهرام گور با چهارخواهران و رفتن به ن  «داستانهاي  

 ...مهتران را نگران مي سازد ...  و »گوهرفروش
    فردوسي در دوران خسروپرويز با ديگر رواج زن بارگي را بنشانه انحطاط قدرت و هم خاندان دارنده قـدرت كـانوني پـيش مـي                         

ام مي در داستان شيرين و خسرو پرويز شيرين معشوقه خسرو بمثابه شئي جنسي اسباب التذاذ جنسي خسرو است بدين عنوان بدن             . كشد
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بهنگـام  . تا روزي كه به شكار مـي رود ... خسرو در پي التذاذهاي ديگر شيرين را از ياد مي برد تا       . گردد و عنوان زن بدكاره مي يابد      
 :گذر از برابر ايوان شيرين، شيرين بر پاي مي خيزد و عشق ديرين را بياد او مي آورد

 تـــاالي راســمود بـرويز بنــبه پ  استــچو روي ورا ديد بر پاي خ
 هنــار كـت از آن روزگــهمي گف  يرين سخنــش زبان كرد گويا به 
 رگس و گل درستــه بيمار بد نــك  وان را بشستــبه نرگس گل ارغ

 ر پهلويـــگشاد بــز بــــان تيــزب  ي ــداري و آن نيگوئــدان آبــب
 اــير اوژنـــرد شــاگــه كيـخجست  را سپهبد تنادــژبــاها هــه شــك

 يرين بد آنرا پزشكــدار شــكه دي  كجا آن همه مهر و خوني سرشگ
 دل و ديده گريان و خندان دو لب  بــكجا آن همه روز كردن ز ش

 اـه عهد و سوگند مــا آن همــكج  د و پيوند ماــه بنــا آن همــكج
 ر چهره الجوردـــت بــي ريخـهم  همي گفت و از ديده خوناب زرد

سرو عشق از يادرفته را در خويش باز مي يابد و دستور مي دهد شيرين را به مشكوي او برند اما اين ارتقاء منزلت از زن بدكاره بـه                           خ
 .همسر، و از هر جائي به ناموس

ـ                       ي هنردوسـت        بزرگان و موبدان را گران مي آيد و سه روز از رفتن بدربار امتناع مي ورزند در گفتگوهاي شاه و بزرگان، فردوس
خسروپرويز از بزرگان : بدكاره شدن يا ناموس شدن بستگي به نظر لطف و نحوه رفتار قدرت دارد             : معجزه گر قدرت را نشان مي دهد      

 :مي پرسد چرا سه روز به دربارش نرفته اند و موبد بنمايندگي آنان در پاسخ مي گويد
 روزگار د ديدي از ـبسي نيك و ب  هريارــدي شــواني بـروز جــب

 مهان كار  ان و ــزرگـــار بـزك  جهان شنيدي بسي نيك و بد در 
 گشت بزرگي از آن تخمه پالوده    گشت ودهــكنون تخمه مهتر آل

 پسر ه پاكي نيابد ــنان دان كـچ  بدهنر اك و مادر بود ــدر پــپ
 د آشتيـر كنـتي بــه از راســك   راستي د كسيــژي نجويــز ك

 بزرگ ار با شهريار ـد يــه شــك  ي شد ز ديو ستركا غمـــدل م
 رو خواندي آفرينــسرو بـكه خ  نـبه ايران اگر زن نبودي جز اي

 اي روشن بدي روي اويــبهر ج  وي اويـچو شيرين نبودي بمشك
 تانـچنين داس اد از ــردند يــنك  راستان شي ـــانت آن دانــنياك

پاسخ خسرو خو بيان  . وز در دربار حاضر مي شوند تا پاسخ خسرو را بشنوند          رمي گذارند و فرداي آن         بزرگان قرار جواب را به فردا       
زن شئي جنسي بدكاره شدن خود را از روابط قدرت دارد و شئي جنسي نـاموس شـدنش نيـز از روابـط            . موقعيت و منزلت زن است    

 .قدرت ناشي مي شود
تشت پر خوني پر خون متعفني كه خسرو بر بزرگان مي ) 1 (نوان ناموس باز مي يابد       اگر قدرت سياسي امكان دهد، زن خويش را بع        

و » شئي جنسي زيبا و فريبـا     «نماياند، همان شئي جنسي است كه به پليدي آغشته است اراده قدرت او را از پليدي پاك مي كند و به                      
 :ناموس بدل مي سازد

 رد طشتي بدستــكي مــامد يــبي اي نشستـزيدند جــان گــزرگــب
 ر آن مهتران برگذشتــايك بــيك ده طشتـچو خورشيد رخشنده مالي

 ون نزديك شد طشت بنهاد نرمــچ درون ريخته خون گرمـــبطشت ان
  پرگفتگوي شتــمن گــه انجـهم د رويــاز آن طشت هر كس بپيچي

 ره از بيم شاهـــخيمن ــه انجــهم سرو بهر كس نگاهـــرد خــهمي ك
 پيش من از بهر چيست ه ــاده بــنه كيست ن خون ــانيان گفت كيباير

 كزو بدمنش گشت هر كس كه ديد پليد ه خون ـــفت موبد كــبدو گ
 بگذاشتند ر دست ـــه دست بــهم تندــرداشــگفت ب چو موبد چنين 

 Ĥب و به خاكــن بــستند زريــبش اكــز خون طشت پر مايه كردند پ
 ه شسته بدش پر نبيد ــكرد آن كــب اك طشت پليدد و پـو روشن شــچ
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 شد آن طشت بي رنگ چون آفتاب ند مشك و گالبــراكـــر پــبمي ب
 همـانــا بـد اين  يا دگرگونه گشت خسرو كـه طشتبموبد چنين گفت  

 پـديــدار شـــد نيكوئي زين بدي همي گفت مـوبد كانــوشه بـــدي
 همــان خــوب پيدا زكردار زشت تبفرمان ز دوزخ تو كــردي بهــش

 چنان بد كه آن بي منش طشت زهر چنين گفت خسرو كه شيرين به شهر
 بريــن گـونه بويا شد  از بوي من  كنون طشت مي شد بمشكوي من
 ز پــرمايگــان دوستداري نخست  زمن گشت بـدنام شيرين نـخست
 مبادا زمينكــه بـي تاج و تختت   همــه مهتــران خواندند  آفرين
 مـه آن شــد بگيتي كه تو مه كني  بهـي زان فـــزايد كه تو به كني
 مگــر بــر زميـــن ســايه ايزدي  كه هم شاه و موبد و هــــم روي

خسرو بدست فرزنـدش اسـير و       . ناموس مي شود و با كشتن مريم دخت قيصر بانوي اول حرمسراي خسرو مي گردد              «بدينسان شيرين   
به شيرين مـي  . ران شاه سابق مي داندسشيروي از شيرين همسر پدر، كام مي خواهد چرا كه خود را شاه و مالك هم . دمعدوم مي شو  

 :گويد
 بــدان تـــا بـــر كهتري ننگري  كنـون جفت من باش تا برخوري
 و زآن نــيز نـــامي تــر و خوبتر  بــدارم تـــرا هــم بســـان پدر

 .ه تخت داد او بدهد و سپس او را در اختيار گيردشيرين از او مي خواهد ك
 .شيروي مي پذيرد و شيرين در خطاب خود بدو و بزرگان كشور، خاصه هاي زن در خورد عنان دار قدرت را چنين بر مي شمرد

 جهانــديده و كـاركرده سران  چنين گفت شيرين كه اين مهتران
 د زيباي تخت مهيكــه بــاشن  بســه چيــز بـــاشد زنـان را بهي
 كـه جفتش  بدو خانه آراستست  يكي آن كه با شرم و با  خواستست
 ز شــوي خــجسته بيفزايد اوي  دگــر آنكــه فـرخ پسر زايد اوي
 بپــوشيدگــي نــيز مويش بود  ســوم آن كـــه باال و روشن  بود

 :يش را اينسان وصف مي كندبودن خو» زيبا و فريبا«و سپس سه خاصه عفت و ناموس و بارآوري و 
 بــه پيوستگي در جهــان نـو شدم  بدانگه كه من جفت خسرو شـدم
 نشستش نبـــود اندر اين مرز و بوم  چو بيكام و بيــدل بيــامد ز روم
 كه كس در جهان آن نديد و  شنيد  از آن پس بدان كامكاري رســيد
 ان شـــد بد شهرياربديــشان چنــ  وزو نيــز فــرزندم آمــد چــهار
 ده آن تاج چرخ كبوشچو مرد اندي  چو نستور و چون شهريار و فــرود
 زبانــم مبــــاد ار بپيــچيــم داد  ز جـم و فــريدون چو ايشان نزاد
 همــه روي مـاه و همه پشت  موي  بگفـت ايــن و بگشاد چادر ز روي
 ت بنماي دستيكـي گــر دروغسـ  سه ديگـر چنينست رويم كـه هست
 كــه آنرا نديدي كس انـدر جهان  مـرا از هنــر مــوي بـد در  نهان
 خيــو زيــر لپــها بــرافشـــاندند  ز ديـدار، پيــران فــرومـانــدند

ـ              ه و شيرين بر خود روا نمي بيندند از، منزلت خويش فروافتادن، جامه مـادري و بـانوي بيـرون كـردن و عريـان در بسـتر شـاه بازيچ
عاشق و هم خوابه قاتل شوي شدن؟ و مرگ بر گور عاشق مي آيدش آرزوي زن بـا عشـق،   . هوسهاي او شدن را، بر خود نمي پسندد 

شيرين تصميم به مرگ در آغوش عاشق شوريده بخت  . تواند عشقي چنان انسان مي شود اما از اين انسانيت جز بمرگ پاسداري نمي            
 .و كشته خويش مي گريد
 كه اكنون يكي آرزو ماند و بس   به شيروي كسفرستاد شيرين

 بــديدار او آمــدستــم نيـــاز  گشايم در خــيمه شـــاه بـاز
 :شيروي آرزوي رفتن بر گرو خسرو را برآوردني مي شمرد و باو اجازه مي دهد بر دخمه خسرو رود و در آنجا

 زن پارســـا مويــد آغاز كرد  نگهبــان در خيمــه را باز كرد
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 گــذشته سخنها همه كرد يـاد  بشد چهر بر چهر خسرو نهــــاد
 ز شــيرين روانش برآورد گرد  همانــگاه زهــر هالهل بخورد
 به تن در يكي جامه كافور بوي  نشــسته بــر شاه پـوشيده روي
 بمــرد و ز گــيتي ستايش ببرد  بــديوار پشتــش نهــاده بمرد

رت از مقام ناموس، مادر يا وطن اجتماعي فرو افتد و اگر نخواهـد همچـون دختـران جمشـيد بـه ايـن                        بدينسان زن شئي، باراده قد    
 .فروافتادگي تن در دهد

 .   بناگزير بايد زهر هالهل خورد، چنانكه شيرين مي خورد و شان و مرتبت انساني خويش به كرسي مي نشاند

 

  زن ناموس يا وطن اجتماعي -2

ادگي منزلت اجتماعي خويش را تا حدودي جبران مي كند و بعنوان ناموس همچون خـاك وطـن سـزاوار                    زن در مقام مادر فروافت    
 .دفاع مي شود و بر مرد است كه در مقام حفظ وي از تجاوز خارجي در صورت لزوم از بذل جان دريغ نورزد

رار نظام اجتماعي موجب مي شود كه بعنـوان         و نقش وي در استم    » توليد مثل و نسل   «با  » تجديد جامعه «    نقش تعيين كننده زن در      
در هر كجا كه زن اين دو وظيفه بنيادي را بر عهده دارد داراي دو منزلت يكـي شـئي                    . شئي، يكي از وظائف عمده قدرت بشمار آيد       

ـ                  . و ديگري بعنوان مادر است    جنسي   اموس اگر عفت بيان خويشتن داري زن از رابطه جنسي جستن با مردمان خودي و اهـل اسـت ن
براي جامعه اي كه در چهارراه برخوردها قرار دارد، مسـئله حفـظ موجوديـت و حفـظ دايـره                   . بيان رابطه با خارجي و نامحرم است      

آن . در مرتبه اول اهميت قرار مي گيرد      » حرم«همسرگزيني به جامعه ملت و راه ندادن بقدرت مداران و بخارجيان خصوص بحريم              
دن زن از عرصه روابط اجتماعي بعنوان انسان مي شـود، سـبب ماليمـت در رفتـار و              ه موجب كنار گذار    نياز در عين آنك    رابطه و اين  

 .بويژه دفاع از امنيت وي نيز مي گردد
در جنبش هاي مردمي، از مسائل عمده بشمار مي رفته و مي رود و از اينروست كـه تسـلط                    » مسائل ناموسي «    از همين نظر است كه      
يشتر از سلطه بر خاك برانگيزنده مردم اين كشور بشورش عليه قدرت مسلط خارجي بوده و هنوز نيز هسـت و                     قدرت خارجي بر زن ب    

باالخره بهمين دليل است كه حمله قدرتهاي مسلط نخست متوجه دريدن پرده ناموس يعني محروم كـردن زن جامعـه زيـر سـلطه از         
طه ضحاك تازي خارجي از اسـارت  لفردوسي نخست در داستان س). 2( نقش انقالبي خويش در تدارك كارمايه انقالبي بوده و هست      

 .دختران جمشيد بنشانه افتادن ناموس يا وطن اجتماعي بدست خارجي ياد مي كند
    اين دختران گر چه بر اثر جفت شدن با ضحاك از خود بيگانه مي شوند و شخصيتشان تباه مي گردد، اما از وي باردار نمي شوند و    

 .ز آنكه بدست فريدون آزاد مي گردند از فريدون فرزند بدنيا مي آورندتنها پس ا
 ســر بانــوانــرا چو افسر بدند  كــه جمشيد را هر دو دختر بدند

 ام ارنوازـاهروئي بنـــر مــدگ  ازـوشيده رويان يكي شهر نـــز پ
 ش سپردنشانـدان اژدها فـــب  انــوان ضحاك بردند شــــباي
 بياموخت شان كژي و جادوئي  ي ــدخوئـــ از ره بروردشانــبپ

فريدون هم خاك ايران و هم ناموس ايرانيان را از دست ضحاك و ضحاكيان مي رهد و تنان و روانهاي ناپـاك شـده شـان را مـي                           
 :شويد

 يد رويـه چشم خورشــبتان سي  د از شبستان اويــرون آوريــب
 رگيها بشستـپس از تيشان ــروان  بفرمود شستن تنان بتان نخست

 انــالودشـــا بپـــودگيهــز آل  انــاك بنمود شـــره داور پ
 ر سان مستان بدندــراسيمه بــس  دندـب كه پروردة بت پرستان 

همانسان كه قدرت خارجي تن و روان زن را به تباهي مي كشد، قدرت ناشي از شورش مردمي او را پاك مي كند و جايگاه مـادري           
 :از مي سپرد فرزندان فريدون از اين دو خواهرندرا بدو ب

 ديدـسه فرزندش آمد گرامي پ  زسالش چو يك پنجه اند رسيد
 وازــيكي كهتر از خوب رخ ارن  از اين سه دو پاكيزه از شهر ناز
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 بـاين عنـوان طـرح    و هر جاي ديگر كه پاي خارجي به ميان مي آيد، پاي زن هم بعنوان ناموس به ميان مي آيد و لزوم دفاع از وي      
 :مي شود

   در جنگ افراسياب با نوذر، سرداران سپاه نگراني خود را از افتادن زنان بدست دشمن از زبان قارن سپهساالر سپاه بدينگونه بيان مي 
 :كنند

 ه كردـنگه كن كه با شاه ايران چ  اجوانمردــه آن نـكه توران ش
 ي مر براهــاد برستـــپاهي فــس  سپاه يدگان ـــسوي روي پوش

 ت آوردـرين زمامداران شكســب  ا گر بدست آوردــتان مــشبس
 وه ببايد كشيدـــوي كــرا ســم  اپديدــبننگ اندرون سر شود ن

 :و در اجتماع سرداران در چادر قارن بهنگام راي زني حفظ زن بعنوان ناموس مشكل اصلي است كه بايدشان حل كرد
 وند از بر كينه خواهــران شــاسي  ن سپاهوشيده رويان ايراــو پــچ

 نگ دل نر زپيكان شوندــي جـاب  وندـــزن و زاده در بند تركان ش
 اي نشستـاشد آرام و جــرا بــك  بدست كه گيرد برين دشت نيزه 

 هاشـان تصـويب   و دلدادگي زن و مرد كه نسبت بهم خارجي تلقي مي شوند بيكديگر در صورتي از جانب قدرتهاي حاكم بر جامعـه            
 :نگردد، تجاوز بناموس تلقي و مجازات مرگ براي زن و مرد و جنگ در پي مي آورد

    در كشاكش هاي دائمي ميان ايران و توران، داستان عشق و دلدادگي منيژه دختر افراسياب به بيژن جائي دارد و عاملي از عوامل                       
 .جنگهائي است كه به انهدام سلطنت افراسياب مي انجامد

آنچه در اينجا بدان بحث مي افزائيم اينست كه ربودن زن، زنـي كـه   .    و ما تأثير اين عامل را در فصل ازدواج برون گروهي ديديم       
اين دختر ربودن كه نزد ايل ها . بودنش در دست خارجي، بخودي خود بيانگر جستجوي تناسب قواي تازه بسود قدرت رباينده است

فت دادن و جنگ طلبي است، در شاهنامه نيز بمثابه نشانه بر هم خورد تناسب قوا در مقياس جهـان بكـار                      و قبليه ها عالمت تحقير و خ      
 .اينكار همواره جنگ و انتقام گيري بي رحمانه انجاميده است. گرفته شده است

آورنـد و لهراسـب پـدر         در پي پادشاهي گشتاسب در آن وقت كه اسفنديار به فرمان پدر در بند ا ست، تركان به بلـخ حملـه مـي     
 :زن گشتاسب وضع را اينسان براي گشتاسب شرح مي كند. رندن گشتاسب را به اسيري مي بگشتاسب را مي كشند و دخترا

 لخـار و تــبكشتند و شد روز ما ت  خــ بل شهنشاه لهراسب در پيش
 ه سر زدندــد را همــرد و هيرب  دندـش وز آنجا بنوش آذر اندر 

 چنين بدكنش خوار نتوان شمرد  ردـــبم نده آذرزخونشان فروز
 ان مگيرــچنين كار دشخوار آس  يرــرانت اســببردنت پس دخت

 رفتن ز جايــند را دل بـخردم  اي ــت همـاگر نيستي جز شكس
 دــديـكه باد هوا هرگز او را ن  اه به آفريدــر شــر دختــدگ
 اج نگذاشتندــ و تارهـــرو يــب  ه از تخت زرينش برداشتندــك

جويد و بناگزير اسفنديار را از  در اين جنگ كام نمي. گشتاسب چون اين مي شنود پر ز درد مي شود و به تدارك جنگ مي پردازند     
 .بند مي رهد و او را به نجات خواهران خويش مي گمارد

 : مي آورد و اثري از آبادي بر جاي نمي گذارد   اسفنديار از هفت خوان مي گذرد تا بروئين دژ در مي آيد، دشمن را از پاي در
 اري ــشهري ن ــزمي وران ــبت  دـك و ز چيني فراوان نمانرز ت

 آميختند خون بر  همه ديده با   همه ترك و جوشن فرو ريختند
 دندـ آم همه ديده چون نوبهار  آمدند  ديارــيش اسفنــدوان پ

 شاد بود يدادگر ــبباهش ــسپ  بود ونريز و بيداد ــدار خــسپه
 بكشتند از آن خستگان بي شمار  هارــ زين النـكسي را ندارد از ي

 گوي ه آمد نشان ــائي كــبج  بر هر سوي رون كرد ــسپاهي ب
 هر توران بهم بر زدندـه شــهم  در زدندـش انــا آتــود تـبفرم

 ن و بتوران سواري نماندـبه چي  اندــامداري نمــي نــبجائي يك
 ش بر آن رزمگاه ـــاريد آتــبب  د سياهــتو گفتي كه ابري بر آم
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پس از اين انتقام اسفنديار نامه اي به پدر مي نويسد و گشتاسب ضمن پاسخ او را بحضور مي خواند و اسفنديار خواهران بر مي گيـرد     
 :و به پايتخت مي رود

 مداربــرفتند بــت روي صد نا  ابا بـخواهران يــل اسفنديـــار
طائر . و نيز وقتي طائر عرب دختر نرسي را مي ربايد، شاهپور برزم او مي رود و به شرحي كه در فصل گذشته آمد بر او دست مي يابد                 

 :زنهار مي خواهد و شاهپور در پاسخ او مي گويد
 كه از پرده چون دخت بهرام را  چنين گفت شاپور بدنام را
 زي اين كين آسوده راـرانگيــب  بياري و رسوا كني دوده را

 :و بدنبال اين سخن دستور مرگ او را مي دهد و كتفان عربها سوراخ مي كند و طناب مي گذارند
  تنش       بسوزد       زند و بĤتش              گردنش         تا       بدژخيم فرمود           

 شيدس آنگاه از آنجاي بيرون كـپ  ون كشيدــسر طائرا از ننگ در خ
 دو لب نماندي كه پيشش گشادي   عرب ا يافتي از ــكس كجــهر آن

 انده از كار او در شگفتـان مـجه ز دودست او دور كردي دو كفت   
 فت عربــاد كــو از مهر بگشــچ  اف كردش لقبــرابي ذواالكتــع

ه ناموسي بدست دشمن ديگر نمي توان خود شد و از          فردوسي بر آنست و تاريخ گذشته و معاصر ما گواه است كه با افتادن زن به مثاب                
از اينروست كه بوقت حمله اسكندر در مقام بيان وخامـت وضـع از   . خود نيرو داشت و بدان نيرو بعنوان يك جامعه مستقل برپا ايستاد       

 :زبان سرداران سپاه دارا چنين مي گويد
 روزگاره ايم از بد ـــه خستــهم  هريارــاي شــند كــبه آواز گفت

 ارك دم آب برتر گذشتــــز ت  سپه را ز كوشش سخن برگذشت
 چنين آمد از چرخ گردان به سر  درـــي پــپدر بي پسر شد پسر ب

 همه پاك در دست اسكندر است  واهر و دخترستـــكراما درو خ
 رزنده بر جان توـودند لــه بــك  وـان تـــهمه پاك پوشيده روي

 د بدست تو بي سرزنشـه آمــك  شـر منياكان برتـــه گنج نــچ
 ان و گنج كيانـزرگــژاد بــن  كنون مانده اندر كف روميان

سران سپاه دارا را به مماشات باسكندر و اظهار فروتني نسبت بدو مي خوانند تا مگر زنان را آزاد كند و فرصت دهد تا سپاه ايران خود 
 :را باز سازد و دارا به اسكندر چنين مي نويسد

 ر اسكندر شهر گيرــوي قيصــس  يرــــن اردشـــز داراي دارا ب
 دل از جنگ جستن پشيمان كني  يــكنون گر بسازي و پيمان كن
 اره و تاج و با گوشوارـــهمان ي  ديارــهمه گنج گشتاسب و اسفن

 خويش ز ورزيده رنج ــهمان ني  فرستم به گنج تو از گنج خويش
 ازم درنگــابت نســـروز شتــب  نگــجاشم بــهمان مر ترا يار ب

 ان و فرزند منــوشيده رويــز پ  وند منــكسي را كه داري ز پي
 ن نبايد گرفتــجهانجوي را كي  رستي نبايد شگفتـــر فــبمن ب

 بـرتــر منشاهان ــــابند شــني  شـز پوشيده رويان جز از سرزن
و ايـران تـا   ... ن و خواهران و دخترانش در دست اسكندر و سپاه او اسير مي مانند و اما دارا بدست ياران خود كشته مي شود و مادرا 

 ...پيدايش اشكانيان روي استقالل نمي بيند 
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    وقتي نيروهاي محركه اي كه از بطن جامعه مي جوشند، نه در رشد انسان كه در رشد قدرت سياسي و يا اقتصادي بكار گرفته مـي                          

ديوان ساالري، فن ساالري، قشون ساالري (وقتي زمينه عمل نه آزاد شدن انسان كه انطباق جستن او با توقعات انواع ساالري ها شوند، 
است، وقتي انسان در نظامي اجتماعي مي انديشد و عمل مي كند كه پايداري بنايش بر جهـت يـابي عمـل انسـان بـه تخريـب                            ...) و  

تي انسان مجبور مي شود خويشتن خويش را ويران سازد تا بناي قدرت را باال برد، زن و مرد و بيشتر انسانيت او است، در يك كالم، وق  
 .زن اسير و بيشتر از آن، از خود بيگانه مي شوند

گيرد، از رشته هاي بـه      اولي مايه مي  » خارجي شدن «و يا   » خارجي بودن «و  » دولت و ملت  «   در نظام اجتماعي كه بر اثر دوگانگي        
و ژرفـاي   ر در نيامدني پيوندها كه با سود جستن از زن، پديد مي آيند، تارعنكبوتهاي تو در توئي پديد آمده اند دير پا، كه پهنـا                        شما

زن چه در ايران پيش از اسالم در . به شئي بدل شده است) و مرد نيز(درگير اين تارعنكبوتهاست كه زن  . جامعه را در خود گرفته اند     
و چه پس از آن كه موافق پيام قرآني ) موافق حقوق آن دوره زن از لحاظ حقوقي به شئي ملحق بود( داشت اين شئي شدن رسميت

كرده اند، نتوانسته است در اين موقعيت اجتمـاعي خـويش   » آزاد زن«بايد انسانيت و آزادي خويش را باز مي جست و چه امروز كه  
 .ن روشن شده است كه آزادي انسان در گرو آزادي راستين زن استو اين برغم آنكه بر همگا. تغييري بنيادي پديد آورد

   وقتي نظام اجتماعي بر اساس تمركز و تكاثر قدرت ريخته شده است، تغييرات حقـوقي بـه تغييـرات بنيـادي در موقعيـت زن نمـي                 
خـالص  » وظـايف «ز ايـن    زن در چيست؟ در آنست كه همان وظايف را در خدمت رشد قدرت انجام دهـد؟ يـا ا                  » آزادي«: انجاميد

هاي اجتمـاعي موجـود، آزادي زن بـه تغييـرات در سلسـله مراتـب           گردد، انسان شود و جامعه هاي آزاد را بسازد؟ در محدوده نظم           
 .وظايف اجتماعي او در تمركز و تكاثر قدرت خالصه شده است

اهميتي كه مصرف در رشد قـدرت  شئي جنسي، بلحاظ     به سخن ديگر زن كه پيش از اين بيشتر مادر و همسر بود و كمتر همخوابه و    
بدينقرار دفعات استثمار زن از دفعات      . اقتصادي بهم رسانده است، امروز بيشتر همخوابه و شئي جنسي و در عين حال نيروي كار است                

 :استثمار مرد در مي گذرد

ي، و بعنوان شئي جنسـي اقتصـادي و شـئي جنسـي             و بعنوان شئي جنسي سياس    » توليد كننده بازو  «زن بعنوان نيروي كار، و بعنوان       

 :مورد بهره برداري قرار دارد» فرهنگي

     از آنجا كه تمركز و تكاثر، قدرتها در مقياس جهان ابعادي بزرگ پيدا كرده اسـت زن بتـدريج ارزش خـويش را بعنـوان مـادر و                      
 .ناموس نيز از دست مي دهد تا يكسره شئي گردد

چـرا كـه   . كمال اسارت و از خودبيگانگي او است» جاذبه جنسي«او در اين جلوه گري بمثابه » آزادي«زن و      بدينقرار جلوه گري    
در موازنه هاي ناپايدار قـدرت      . شدن زن نتيجه نيازهائي است كه قدرت در جريان رشد خويش بوجود آورده است             » جاذبه جنسي «

وجود دارد و يا حتـي  » جاذبه جنسي«مگر در اين موازنه ها، زن يا بعنوان رود؟ نه    نه مگر خود قدرتي به شمار مي      » جاذبه جنسي «ها  
 ؟)يا اگر هست شئي فراهم است(شئي هم نيست 

شـدن تمـامي اسـتعدادهاي خـويش را بكـار           » جاذبه جنسي «بماند و زنان ناگزيرند در مسابقه       » جاذبه جنسي «   پس زن ناگزير است     
مـي افتـد و وقتـي از مـد          » مد«هاي ديگر زود بزود از       زن همانند فرآورده  : تاه تر مي شود   كه زمان كو  » مسابقه«دوران اين   . بگيرند

 .افتاد، هيچ كه نه، چيزي مزاحم مي شود
    از قرار آنها كه برابري، را در برابري اقتصادي خالصه كرده اند، از عنايت بـه ايـن نكتـه غافـل مانـده انـد، كـه در جامعـه كمـال               

جاذبـه  «اگـر   . وجود خواهند داشـت   » طبقات استعداد «و  » جنسي« و طبقات    – كه امري طبيعي است      – سني   مطلوبشان، هنوز طبقات  
 – برابري اقتصادي را بر فرض برقراري به نابرابري بدل خواهد كرد و ثانياً -بخواهد همچنان در مركز همه فعاليتها بماند اوالً     » جنسي

د كه مگو و مپرس چرا در اين جامعه، دور، دور جوانان و زيبايان و آنهاست كـه قـوت                   نابرابريهاي ديگر را آنچنان تشديد خواهد نمو      
در اين جامعه قابيل ها، هابيل ها . اين همان جامعه هابيل و قابيل است. طبقة برگزيده را تشكيل خواهند داد«جنسي دارند، اينانند كه 

بر » جنس«و استعدادها نيز بايد فكري كرد اين فكر جز اينكه اثرات            » يجنس«بدينقرار براي نابرابري هاي سني و       ... را خواهند ُكشت    
فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و فرهنگي ناچيز گردد و زن از غيريت بصورت شئي جنسـي خالصـه جويـد، چـه جهـت                           

ها ضابطه پيوند زن و مرد گـردد و  ديگري را مي توان پيش گيرد؟ جز آنكه عقيده و عالقه اي كه صورت عيني و عملي عقيده باشد، تن             
 در عرصه جامعه رابطه زنان و مردان، رابطه مغز با مغز بشود، چه جهت ديگري را مي تواند پيش گيرد؟
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   فردوسي كه گزارشگر ساخت گرفتن و از ساخت افتادن قدرتهاي سياسي جهاني در جريان تاريخ است، هم پهلوانان، هـم افسـران،       
را در رابطه با قدرت و انواع موازنه هايش تعريـف مـي             .... ساالران و هم زنان و هم       ، هم موبدان، هم ديوان      هم سربازان، هم شاهان   

تا وقتي بنا بر موازنه مثبت قواست نه آزادي جمعي وجود دارد و نه انسان مي تواند . كند به صحنه مي آورد و از صحنه بيرون مي برد
 .پيچدسر از فرمان تقدير ساز قدرت خودكامه ب

شود كه دو نيرو برابر و كامالً    مگر كه موازنه اي را بر آيندي نيست مساوي صفر و با بيشتر از آن؟ مگر نه وقتي برآيند دو نيرو صفر مي 
خالف باشند؟ مگر نه در اينصورت برآيند صفر، همان نقطه خنثي شدن نيرو يا مرگر است؟ در موازنه اي با برآيند صفر، انسان چگونـه                   م
باز مگر نه وقتي برآيند بزرگتر از صفر مي شود، اين برآينـد             . زاد مي شد؟ اين برابري، برابري است كه در گورستان بوجود مي آيد            آ

 خود حاصل برخوردها و تضادها و جنگها و زاينده ستيزها و خصومت ها و جنگهاست؟
نسان ديگر متغير معادله نيست بلكه در معادله انسان تابع و قدرت متغير بدينقرار وقتي بنا بر ايجاد موازنه است، برآيند هر چه باشد، ا     «
 .»در اينست كه در نظامهاي اجتماعي انسان تابع متغير قدرت گشته است) بيشتر(ريشه اسارت انسان وزن . است

اسـت، تمـامي حـاالت و           فردوسي در تدوين جامعه شناسي قدرت، قدرتي كه در پيدايش و رشد و انحالل خود پديده اي جهاني                   
همه انواع موازنه ها  را تحليل روابط امرهاي واقع مطالعه مي كند و دست آخر در موازنه مثبت قدرتها، راهي به آزادي و بهـروزي                          

فردوسي بعنوان فيلسوف در تاريخ جهان و جامعه هاي ملي نظر مي كند، و منظرهائي را كه مي بيند، يـك بيـك و بـا       : انسان نمي يابد  
اين منظرها تاريك اند و در آنها انسان، حتـي وقتـي   . كند و پيشاروي انسان همه عصرها مي گذارد    ره دستي بيمانندي طراحي مي    چي

 .رستم است خود گم كرده و بازيچه است
جوئي فردوسي در اين راه . بيرون بردن جهان از موازنه قوا و بيرون بردن انسان از اين موازنه هاست:    راهي كه كيخسرو مي گشايد

 ...  حماسه سراي توحيد است 
 پايان

 
 
 
 

 :يادداشت ها
 .انسانيت خود را نيز باز مي يابند) بيشتر زن( و اگر جامعه از روابط قدرت آزاد شود زن و مرد و -1
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