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  اکادميسن اعظم سيتانیکانديدای 

  
  زنان نامدار افغان در روايات حماسى

  
  : رسالت سيندخت، به نزد سام نريمان -۴

او نه تنھا از اين جھت که مادر رودابه . سيندخت، شاھزن کابل، يکى از زنان مدبر و دلير روزگاران پيشين کابل است 
اس و مردم دوست نيز است وبا و مادربزرگ رستم است ، زنى نامدار و معروف است، بلکه زنى باتدبير ، دانا، با احس

ھمين احساس شريف خود بارى کابل را از يک جنگ تباه کن با لشکرى بسرکردگى سام جھان پھلوان دربار 
بخشى از آن داستان متعلق به . پيوند عاشقانه زال و رودابه ، نيزبدون نقش سيندخت ناممکن بود . منوچھرنجات بخشيد

  : در پايان رسالت سيندخت دقيقى چه حکيمانه ميگويد . تدبير اين زن ھوشمند و سخندان است
  شـسر زن رآيد سرازـسـزد گرب            نشـنـدى مــزن و مـرد را از بل

  کنون ھرچه جستى ھمى يافتى              تىـيـز بشتـافـــوى کـاخ دل نـس
دم بلند و راه چاره از نزد مھراب شاه در لحظاتى که کابل مورد تھديد حمله سپاه زابلستان قرار گرفته و خروش مر

مھراب . کابلستان گم شده بود ، اين زن قدم به جلو مى گذارد و از ھمسرش ميخواھد تا حل اين مشکل را به او بگذارد
که به عقل و تدبير ھمسرش باور کامل دارد ، کليد گنج ھاى خود را در کف او ميگذارد و سيندخت زيبا و ھوشمند دست 

 . دد بکار ميگر
سپس شصت پرستنده سيمين کمر با طوق . اوابتدا سيصد ھزار دينار نقد براى نثار در پاى سام ، از خزينه بر ميدارد

بعد ده اسپ . ھاى زرين بر ميگزيند و در دست ھريکى جامى زرين مملو از لعل و جواھر وياقوت و مرجان مى سپارد 
ز نسل تازى و پارسى با يکصد اشتر ماده و چھار پيل از اصطبل اعلى با ساز وبرگ زرين با سى اسپ سيمين ستام ا

پيالن واسپان بارکش و ا شتران راھوار را ازجامه و . شاھى جدا ميکند و بدست پنجاه پرستنده زرين کمر مى سپارد
نقره فرش ھاى پربھا و پيداوار نفيس کابل بار مى بندد و دو صد قبضه شمشير ھندى که ھريک دسته ھاى از طال و 

در ميان اين ھدايا، ھديه ھايى پر بھا ترى براى شاه در نظر گرفته شده بود، و آن تاجى . داشتندبر اين ھديه ھامى افزايد
چون اين ھمه ھدايا و خواسته ھا بر طبق سليقه زنانه . شاھوار با تختى زرين بود که با پيروزه ويا قوت مشبک شده بود 

به ديباى زربفت ياقوتى بياراست و کاله رومى بر سرگذاشت وبر اسپى باد پيمايى اش آماده کرديد، سيندخت خود را 
بخشى از اين روايت بکالم دقيقى . نشست و به عنوان فرستاده کابلشاه به نزديک جھان پھلوان سام از شھر بيرون شتافت

  : در شاھنامه خوشتر است 
  ـرـايه بـــو بـياقــوت پــر مُبــدر            اى زرــديــبــت تــن را بـبيــاراس

  زارـسيصـد ھبــرون کـرد دينــار           ثارـپس از گنج مھــراب بھــر نـ
  ـرـمـجـه به زريـن کـپرسـتنده پن           از زرـده اسپ گرانمــايه بــا سـ
  از اســپان تــازى و از پــارسى           ـد سـىــبسيمــين ستـام آوريـدن

  يکى جـام زر ھـريکى را بدست            زريـن پرستنده شصتطـوقابـا
  ابـا يـاره و طـوق و بـا گوشـوار           ـوھــر شـاھــوارـرگــيکى تـاج پ
  ـر آب داده پــرندــھمـه تيــغ زھ           سيمين دو صدتيـغ ھندبـزرين و

  د گــونه گـوھـرزپـيـروزه و چنــ           ت زرــبـسان سپـھــرى يکى تـخ
  ھـمه بارکش راه جوىصـداشتر           وىصداشترھمه مـاده و سرخ م

  ارـردند بـه جـامـه و فـرش کھم           يــالن ھنـدى چھارـوزان ژنـده پ
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  ُآذر گشسپُچـو گـردى بـکـردار           د باسپـردخت کار انـدرآمچـو پ
 بـاديکى بـاره زيراندرش ھمچو            ر برنھـاديـکـى تـرک رومى بس

 
 کابلشاه بسام اطالعى بدھد، با کاروان ۀبه لشکرگاه سام بفرستد و از آمدن فرستاد  بدون آنکه پيکى پيش از خودسيندخت

 ۀھدايا يکراست به سوى لشکرگاه سام مى چمد و بناگاه به دربان خرگاه سام ندا درميدھد که سام را از آمدن فرستاد
  . سازد و اجازه ورود بخواھدکابلشاه مطلع 

  
  فـت نـامــرگــنـه آواز داد و نـه ب           امـــاه سگدرــرازان بـــبـيـامـد گـ

  ھــانـــا پھــلـوان جــبـگــوينـد ب           اگھـانـــت تا نــبـکار آگھــان گف
  ـد يــلى زابـــلىُبــــزد سپــھــبـنـ            کـابــلىًتــادهــرســــــد فــکـه آم

  د خـراميـد تـفتُـش سـپھـبــبـپـي           اسپ سيندخت ورفتفرود آمداز
  يـنـر پھـلـوان زمابــرشــاه و بـ           نـبـبوسيـد و کرد آفـريزميـن را

  ـرکشـيده ز در تـا دو ميـلـرده ب           نثـار و پرستنـده و اسپ و پيــل
  دـيـره شـدکـان بديـوان خسـرپھل           ـدـآورييـک ھمه پيش سـام يـکا

  ش کرده دست وسرافکنده پستـبک           تـپرانـديشه بنشست بـرسـان مـس
  ن بــودـه آئـيـفــرستـادن زن چــ           ودـه چندين بــکه جايى کـجـا ماي
  م نـزدبـيش و برکھـمى رأى بـر           ـزدـدم و دم نـفـرو بـرد سـر يکـ

  هاه و رمــزمــن گـردد آزرده شـ           هھم رمـگـرايـن خـواسته زو پذي
  رغ بــالمـيــبــرآرد بـکــردار س           ش زالـيــازگـردانـم از پـوگـر بـ

  انجمـنچـه پـاسخ بـگويمـش در           ردد زمـنـشـود رنـجـه آزرده گـ
  سـرانـجـام انـديشـه آن پھـلـوان           چـو انديشـه بســيار کرد انـدرآن
  غـــالمــان و پــيــالن آرا ســـته           برآورد سـرگفـت کـاين خـواستـه
 ھــيدــســتـان نـ کـابلۀبنـــام مــــ           شـويد و بـگنجـور دسـتـان دھيـد

 
و اى ! اى جھان پھلوان سام « :سام ميکويد  زبان به سخنورى ميگشايد و با کالم درخور يک شاه بانو به سيندخت

با گرز تو راه خدا پرستى ! دانشى مرد که بزرگان از تو دانش مى آموزند ، از داد تو است که دروازه ھاى بدى بسته شد
گشوده گرديد، اين دادگرى نخواھد بود که گناھکارمھراب باشد، ولى مردم بيگناه کابل مجازات شوند؟ اين مردم ھمگى 

  » .گوى سالمت تو اند،ترا نه درخور است خون بيگناھان ريختن، که خداى ما و شما يکى است و او راخوش نميآيددعا
  

  رگردد جـوانـکـه بـا رأى تـو پيـ           ھـلـوانــچنين گفت سيندخت با پ
  ـر افروخـتـندـتـى بـيـبتـو تيـره گ           تـندــو دانـش آمـوخـبـزرگـان زت

  ـزدىـــ ايۀـاده رــرزت گـشــُبـگـ           دىـسـته دسـت بـو شـد بــتبـداد 
  ودـون دلـش مــژه پـر آب بـز خ           ودــراب بـود مھـگـنه کـار اگـر ب

  ـردــد گــــايــدر آورد بــکـجـا انــ           ردــه کـناھـان کـابـل چـسر بى گ
  و اندــاى تــپـرستـنده و خـاک پ           ـوانـدـھـمـه زنـده يکـسر براى ت

  ريدـدرخشــنده نـاھيـد و ھور آف           آفريـدوھـوش وزورـرس کـاز آن ت
  ميـان را بـخـون ريخـتن بر مبند           سندـيـن کــار از تـو پــنيـايـد چن

  بيـزدان مـان ھيـچ پيکار نـيست          خـداوند مـا و شما خـود يکيست
  ـتنــر آويـخــى گنــاھــان بـابـا ب          ريختنتو دانى نه نيکوست خـون

 آنـچت بپــرسم بھـانه مجوىـرـھ            امـن بگـوىــدو سـام يل گفت بـب
 

 که بى ترديد تحت تاثير سخنان بايسته سيندخت قرار گرفته بود، به سيندخت گفت که ھرچه از او مى پرسدراست سام
پرسيدکه با چه کسى طرف است وخود چه نسبتى با مھراب دارد، ھمسر مھراب است يا يکى از نزديکان او؟ و! بگويد

 سيندخت. از رودابه و زال چه ميداند؟ آندو کجا ھمديگر را ديده اند؟ از زيبائى و فرھنگ رودابه برايش تعريف کند
ان من از توگزندى نيست، آنگاه ھرچه گويم تمام بايد با من عھد بندى که برجان من وعزيز! اى جھان پھلوان : گفت

چون . سام دست سيندخت بگرفت و به نور و خورشيد و مھر سوگند ياد نمود که او و کسانش زيان نبينند. حقيقت گويم
سيندخت پيمان سام را استوارديد ، زمين ادب بوسيد و از جا بلند شد و بعد آنچه سام پرسيد و آنچه خود ميدانست پاسخ 

  : اد و گفت د
  

  ن روانــراب روشُزن گــرد مھـ           پھلوانکه من خويش ضحاکم اٮ
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  که دستان ھمى جان فشاندبروى           ـروىــاھـــ مۀـام رودابــھمـان م
  چـاکرکشد روزـشـب تيـره تـا ب           زدان پاکـان پيش يـھمـه دودمـ
  ـاه زمينـشھـمـان برجـھان دار           وانيم و زال آفـرينـھمه برتـو خ

  ت کيستـبکابل ترادشمن ودوس           يستــو چـکنون آمدم تا ھواى ت
  بدين پـادشاھى نـه انـدر خوريم           د گوھـريمـار و بـنه کــاگـر ما گ

ُبکـش کشتنى، بستـنى را بــبـند            ندـپيش تـوام مستمـمـن اينک ب ُ  
  رگى انـدر آيـد بــروزــکــزان تيـ           ـل مــسوزــکـابان ــدل بى گنـاھ

  د بـا رأى و روشـن روانزنى دي           ھلـوانـو بشنيد ازو پـا چـھسخن
  بـرفتن تـذروميانش چـو غـرو و           برخ چون بھار و بباال چو سـرو

  ـد جان منـدرسـتست اگـر بگسل           يمـان منـه پـين داد پـاسخ کـچن
  نــدرستــبمانـيد شــادان و دل ت           ُل و ھرکه پيوند تستــتو با کابـ

  زگيتى چـو رودابـه جـويـد ھمال           تانـم که زالـن نيز ھمـداســـبـدي
  
تاده است تا  به سيندخت اطمينان دادکه ديگر زارى و البه نکند و او به منوچھر نامه نوشته و زال را به دربار فرسسام 

سيندخت از شنيدن سخنان سام ، شادمان شد . رددگزال و رودابه استوار پيوندبا ھنر خود دل شاه را بدست آورد و پيمان 
  : و از سام خواست تا مھمان کابل گردد

  
  کند بنده را شاد و روشن روان            ر پھلـوانـبدو گفت سيندخت اگ

  دـنود بـاسمـان بـلـرم بـر شـــس           نـدـن انـدر سمـد بکاخ مــچمـان
  رـرا مکن ھيچ سيکز انديشه دل           رــفـت سام دلــيـــدو گــبخنـده ب

  بشنيد سيـندخت پوزش نمودچو           ـار زودـو اين کــرايـد بکـام تــب
و از موفقيت تدبيرخود به مھراب کابل فرستاد ه گشت و پيکى تيز تگ باز خود بۀشادکام از نزد سام به خيم سيندخت

  . مژده داد وافزود بزودى خود نيز بدنبال پيک راھى کابل خواھد شد
  

  بـجنبيد و بيـدارشد سر زخواب            آفتـابۀون چشمـــدوم روز چـ
  وىـھـيم جــبــدرگــاه سـاالر دي           گرانـمايه سيندخت بنھـاد روى

  دش بنـامـمـه بـانــوان خوانـدن           ـامرآمـد ز درگـاه ســـروا رو ب
  ت با او زمانى درازـن گفـسـخـ           ام و بـردش نـمـازــبيامـد بر س

  شدن شادمان پيش کابل خداى           ـاز گشتـن بـجـاىـورى بـبدست
  بگو آنـچـه ديـدى بمـھراب گـو           ل گفت برگيـر و روـورا سام ي

  خواستـندزگنج آنچه پرمـايه بر            لـعـت آراسـتـنـدـخسـزاوار او 
  ھــم از بــھــر رودابـه دلنــواز           سينـدخت بازھم ازبھرمھراب و

  زکاخ و زکشت و درودزبـاغ و            ودـر سام را ھرچـه بـبکابل دگ
  گرفت ويکى سخت پيمان ببست          بسيندخت بخشيدودستش بدست

  مردى دويستردى وُفراز گسرا
  که اکنون مايست وگفتشدودادـب

دل مھراب از خوشى چنان . مظفرانه بکابل بازگشت و آنچه از سام ديده و شنيده بود با مھراب در ميان گذاشت سيندخت 
اطمينان سيندخت از رضائيت سام به پيوند زال ورودابه نيزبه مھراب . ى درکالبد بيجان روح دميده باشدئشادگشت گه گو

  . داد و به آراستن جشن عروسى رودابه پرداخت
  

  : کابلجشن عروسى رودابه در کاخ زرنگار
 شاه به پيمان دوستى با خانواده مھراب موافقت کرده و بزودى  منوچھراز آنسوى پيکى تند رو از جانب زال رسيد که

 :  چون بھشت خرم شدنداز اين مژده د لھاى مھراب و سيندخت و رودابه.زال مھمان کابل ميگردد
 

  ز پيـونـد خـورشـيد زابلسـتـان           چنان شاد شـد شاه کابـلـستان
  و يـا پيـرسـر مـرد گردد جوان           از يـابـد روانـکه بيجان شده ب

  ده رازــتـر آمـد سرايـنــبــر دخ           ندخت ازاوبازگشتـوبشنيد سيـچ
  ر انـجـمـنـسـزاى ستـايـش بھ           ناه زـبدو گفت رودابـه کاى ش

  ن کنـمــرمانــت آرايـش ديــبـف           ن کنمـو باليـمن از خاک پاى ت
  چشم اھـريـمنان دور بادوـز تـ
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   سور بادـۀـو خـانـدل و جـان ت
  

 آراسته گرديد و  و خرمکاخ شاه کابل چون بھشت. به آرايش کاخ پرداخت تا ازشاه داماد زابلستانى پذيرائى کندسيندخت 
پيالن را . رودابه در خانه زرنگار بخود پرداخت، کابل پر از رنگ و بوى و پر از خواسته شد. تخت زرين برنھادند

. کابل زمين کران تا کران بصورت بھشت برين شد. رامشگران گرد آمدند. بياراستند و زمين را بديباى رومى بپيراستند
برسر شاه افسر زرنگار وبر .  شاه و ماه را به يک تخت بر نشاندند و زر و گوھر برافشاندند.آئين نياکان را کار بستند

وقتى شاھدخت کابل جفت فرزند شاه زابل گرديد، مھرو دوستى قصه شان را بروز . تارک ماه گوھر شاھوار درخشيد
ه که جاى آنست آنرا اززبان دقيقى دقيقى چه زيبا اين صحنه ھا را به تصوير کشيد.  تا آنرا به ما برساند.گارسپرد

  :نيزبشنويم 
   

  برسرشتـشک وعنــگالب ومى وم           و خرم بھشتــبياراست ايوان چ
  سرــزبــرجـد درو بـافـته سـر بـ           يـکر بـزرــنـد پـــبـساطـى بيـفـک
  ـودده بـنـھا ک ميــان گھـر نقـش           ده بـودـنـر آکــوھـدگـرپيکرش گ

  کـه تخـت کيان بـودوپرمايه بود           ه بودــوت مـرتخت را پـايـز ياق
  ھـا نـوشـت ربسى جـادوئيــبـرو ب            شتــھـبياراست رودابـه راچـون ب

  ـد بـــارـــدادنـ او نرـــکسـى را بـ           انـه زرنگارـدش بـر آن خــنشان
  واسـتهـرازخــوى و پـپرازرنگ وب           ـهتـــــد آراسـستان شــھمـه کابل

  ـيـراستـــندـاى رومـى بـپــبــبـدي            يـاراستندـيـالن بــھـمـه پشـت پ
  ـرسر ز زر افسـرانــنـھــادند ب           گـرانــنشستـند بـر پيـل رامشـ

 ترالب و زمى خـاک ـــکنند از گ           فشانند برسـرھمـى مشک و زر
 

 ديگرى از سوى سام رسيد و پيغام داد که سام و زال ۀکابل براى برپائى جشن عروسى آماده گى ميگرفت که ناگه فرستاد
  . در راه ورود به کابل استند

  روسـو چشم خــبياراست لشکر چ            وسـن و بربست کـيـاى روئزد نــب
  ـرانک ت ازکران تاـشـد بھـمين شز           گـرانــالن و رامشــيـــده پـابـا ژنـ
  زوچه زردوبنفشـچه سرخ وچه سب           شــپرنيانى درفـون ــونه گـزبس گ

  ش استـيزاست يا رامـيکى رستخ            فتى مگرروز انجامش اسـتـو گـت
   گـامدذارـپ و بگـد از اسـرود آمــف            يش سامـونه تا پــت زينگـھمى رف

  ـردش روزگـارـــيـدش ازگــرسـبـپ            لوان در کنارـھـھـان پــرفتش جــگ
  ينـام و بر زال زر ھمچنـچـه برس            ريـنـت آفــــرفــان گـستــ کابـلًشـه
  ھـرــن نگارش گــاج زريـکـى تــي            ارک زال زرـــــــر تــاد از بـــنــھــ

  ک و مى و زعفرانـبرانـدوده مش            رانـران تـا کــپان کـش ويال اسـب
  مه سراىــربـانگ نغـدرو دشـت پ            يالن پرازکوس ونـاىـھمه پشت پ
  سته سيصد پرستنـدگانــان بـمـيـ            دگـانــت سيندخت با بنــبرون رف

  بـدست اندرون پرزمشک و گـھر            ـام زرـريکى را يکى جــن ھـآرــم
  دـدنـر افـشانـوزان جامـھـا گـوھـ             دنـدــمه سام را آفـرين خـوانــــھ

  ـا بــھـاــودى درم را در آنـجــبــن             ـھـاـنــار و از گــوھـر پـر بــز دي
  ؟ھـفتـچند خواھى نکه رودابه را:            ام گفـتـدخت راسـنـديد وسيــبخن
  رم بـھـارـود خــــدرون بــجـا انــک            زرنــگــار ۀـانـــند زى خـــبـرفـت

  دروىـد انـتى بمانـيکـا يک شگف            دران مـاھروىــسام ان ردــنگاه ک
  يشـن و کــببستـند عـھـدى بآئـي            ت پيشـراب رفـا مھــرمـود تــبـف

  ددنـد بر افشـانــرجـق و زبــيــعق             ان شـاد بنشانـدندـت شــبيک تخ
  شاھــوار بــا گـوھـر سـر مــاه           زرنـگـــاربـا افـسر سر شــاه 

  ـنـج آراستـهــ گۀخــــمـان نسـھــ             س دفــتـر خـواســتهــاورد پــبـي
  تن شنودـيارست گفـن ناوشـکه گ            داز گنجـھا ھرچـه بـودــرو خوانـب

               ته با نـاى و رودــبودند يک ھفـب
  ن وخـرام و سـرودـابا سـور جش
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آئين نياکان . جشن عروسى رودابه در کاخ زرنگار برگزار و کابل زمين کران تا کران بصورت بھشت برين شدبدينسان 
 شاه افسر زرنگار سربر. ندندزر و گوھر برافشادرقدم ھايشان  يک تخت بر نشاندند و درشاه و ماه را . را کار بستند

  . شاھدخت کابل جفت فرزند شاه زابل گرديدن گرفت ووبر تارک ماه گوھر شاھوار درخشيد
ھفته بعد زال زر نيزآھنگ .سام چند گاھی درکابلستان بماند وچون قصدبازگشت نمود،سپاه راخبرداد تا آماده سفرشوند 

ن کجاوه بزيبائی تختی آراسته شد، رودابه را درآن جابجا نمود وآھنگ سيستان نمود وفرمود تا کجاوه ای آماده کنند وچو
سيندخت ومھراب شاه نيز شاھدخت را ھمراھی کردند وچون به سيستان رسيدند، سام در نيمروز دگرباره .سيستان کرد
نون ھنگام آن اک. خدا را سپاس ميگويم که تو سرانجام به آرزويت رسيدی«:آنگاه زال را فرا خواند وگفت.جشن اراست

تو را برجايگاه . فرارسيده است که من سپاه بردارم وراھی گرگساران ومازندران شوم تا آشوبگران را گوشمال دھم
خويش به سروری نيمروز می نشانم تا از کشور نيمروزپاسداری کنی وبه ابادی و دادگری در نيمروز بپردازی ودل 

  !مردمان شادکنی
  سـوى سيستان روى بنـھاد تفـت            رفـتـبـمــان ـريــرمـاه سـام نــس

  ادى يکى ھفـته بـگرفت سازـبش            س که او رفته بد زال بازــازآن پ
  اه را در نشاختـــد تا مــيکى مھ            ـودج بساختـمارى و باالى ھــع

  تنـد پيشـرفـوى سيستان ره گــس           پيوندخويشومھراب و چوسيندخت
  ـشـيکى دھــن لب زنـر ازآفـريــپ            وش منشــادان دل وخـند شـتــبرف
  روزـو خندان و گيتى ف ادــھمه ش            ـروزـيــمـيـروز در نــيـدنـد پـــرس
  ردـه روز اندران ساز بگماز کــس            ھى سازکـردـام آنگـزم ســکى بــي
  رخنده فالــبـف رد لشکرــبــرون ب            زالـى پــادشاھى بــرد آنگھـپـــس

  درفـش خجسته برافـراخــت ســر             سوی گـرگساران، ســوی باخــتر
  ت فرخ ھمالــلس آراسـجـمى و م            بشست زال م وـبشد سام يک زخ

  ج زراــکى تــرنـھــادش يـبـسر بـ            نشست با زال زرــه بـچــو رودابـ
  

 وقتى اوصاف زال را از زبان پدر رودابه در انتخاب ھمسراست، آزادى زندر اين داستان نکته برجسته وجالب 
ميشنود، و پرستندگان ھنر و کمال زال را به او بازميرسانند ، تصميم به مالقات با زال را ميگيرد و او را به کاخ خود 

 .  آوردمھمان ميکند وشبى را با او بکام دل به صبح مى
  
  : دختران رستم وزربانو،آذرگشسب  -۵

 يکى از دختران رستم بود که در پھلوانى و کمند اندازى وچاالکى ميان مردان نظير بانو آذر گشسپبنابر روايات ملى ، 
فغفور و قيصر چين و بزرگان و خويشان کى کاوس و بسى از : اين زن خواستاران زيادى داشت مانند. او کم بود 

پسر » گيو« و نام آوران ايران که بخواستگارى وى نزد رستم رفتند يا کس فرستادند ، اما رستم از ميان ھمه آنان دليران
سخنان گيو درشاھنامه آنجا که با پيران مفاخرت ميکند، نمايانگر اين . گودرز کشوادکان را برگزيد و دخترش را بدو داد

پھلوان که در شاھنامه پس از رستم و گيو در شمار پھلوانان بزرگست ، از پيوند گيو و بانو گشسپ ، بيژن . معنى است 
  : بقول فردوسى . پديد آمد

 گـوى بد سر افراز در انجمن     ھمـان بـيژن از دختـر پيلتن 
 

موسوم است و نسخه يى از آن در  » بانوگسپ نامه «از اين زن شجاع داستان جداگانه يى برجاى مانده است که به 
بنابر بررسى ژول مول، بانوگشسپ . ه ملى پاريس مضبوط و ژول مول محقق فرانسه اى آنرا مطالعه کرده استکتابخان

پھلوانى وى چندان بود که بجنگ شيران ميرفت و . دختر رستم، يکى از زنان نامبردار حماسه ھاى سيستان است
  . رمان خود ميساخت وشاھان و اميران را اسير و مطيع ف. مبارزان را بيک زخم دونيم ميکرد

پھلوان مناقشه سختى ميان بزرگان ايران و درباريان کاوس شاه در گرفت و رستم و زورمند وبر سر اين دختر زيباى 
اما بانوگشسپ . که در ميان پھلوانان از ھمه دلير تر بود، دادندگيو پسر گودرز کيکاوس براى ختم اين غايله او را به 

 . خت و او را به بند افگند تا رستم او را سرزنش کرد و کار ھا را بصالح باز آوردپھلوان نخست با گيو در آوي
 بدين معنى که ھرکه بتواند او را از ، خود بانو گشسپ براى ازدواجش شرطى گذاشته بود:روايت ديگريست که ميگويد

 که پھلوان گيو پسر گودرزانان ، از ميان خوستگاران و پھلو. روى قاليچه ايکه برآن نشسته ، پرت کند، زنش خواھد شد
 زورمندى بود، داوطلب اينکار شد وگوشه قالينچه راگرفته بشدت تکان داد، مگر بانو گشسپ از جايش تکان نخورد،

معھذا بدستور رستم بانو . از وسطش که جاى نشستن عروس خانم بود پاره شده بود و بقيه بسوى پرت شدولى قاليچه 
که او نيز سوارکارى » زربانو «رستم غير از بانو گشسپ دخترى ديگرى داشت بنام .آمدآذر گشسپ به عقد گيو در

اين دو خواھر در جنگ با بھمن در سيستان . جنگ آور بود و از اين دو دختر در مجمل التواريخ سخن رفته است
نديار اسير شدند و آنگاه بھمن ر برزين و تخواره و فرھاد بدست بھمن پسر اسفذھا نمودند و سر انجام با زال و آپھلواني

گذشته از اين نام بانو گشسپ در بھمن نامه و برزو نامه زياد آمده . بجز آذر برزين و فرھاد و تخواره ھمه را آزاد کرد
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 خواھر کيقباد ،گويند مادر بانو گشسپ و خواھر سوارکارش زربانو. که از پھلوانان بزرگ آن داستان استا زير،است
ً ولى رستم بعدا او را ،يک جنگ ميان فرامرز و بانو گشسپ با رستم پدر خويش ، رستم را مجروح کردبود و بارى در 

 : بگفته فردوسى ، خواھر گيو زن رستم و مادر فرامرزبود. شناحت
 

  ھمان پيلتن خواھر گيو داشت
 فرامرز يل زان زن نيو داشت

 
نمونه .است ودر پيکار با دشمنان ميھنش مقام بلندى داردخالصه بانو آذرگشسپ از زنان نامدار درحماسه ملى سيستان 

 .  درجھان بازى ميکندھنر پيشه يکى از برجسته ترين زنان» زينه«آذرگشب را در فيلم ھاى امروزه ھاليود 
 
  : تھمينه شاھدخت سمنگان  -۶

  يکی دخت شاه سمنگان منم
  ز پشت ھــژبر و پلنگان منم

  
در شکارگاه . ى شکـار بر رخـش برمى نشيند و بسـوى شکارگـاه به جــوالن مى آيدرستم جھان پھلـوان به ھـواروزی 

گورى شکار ميکند وآنرا کبـاب و نوش جان ميکند وبعد ميخواھد لختى اسـتراحت کند، زين اسپ را زير سرميگذارد و 
تم وقتى بيدارميشود،رخش رس. دراين ضمن ماديانى درآن حدود پيدا ميشود ورخش رابدنبال خود ميکشد. بخواب ميرود

رادرآن حوالي نمى يابد ، بناچار زين رخش را بر پشت ميگذارد وردپاى رخش را پى ميگيرد، سرانجام رستم از 
و تھديد ميکند که اگر  لق به شاه سمنگان جوياى رخش ميگرددعو از افراد مت.  ميکشد که مرز توران بودسرسمنگان

رند وشاه که ب او را به نزد شاه سمنگان مى یز روزگار شان برخواھد کشيد، کسانرخش را به او باز نگردانند، دمار ا
کارنامه ھاى رستم را شنيده بود از رستم دعوت ميکند تا لختى آرام بگيرد ، البته رخش را برايش پيداخواھند کرد، رستم 

  . قدرى آرام ميگيرد وبه بزم شاه سمنگان مى نشيند 
  نشستندبا رودسازان به ھم

  ن نباشد دژمـتــمـدان تا تھب
 تا شب را به صبح نددکرى که با مشک و گالب معطر شده بود رھنمايى گاھبه خوارستم راد يوقتى بزم به پايان رس

پاسى از شب گذشته بود که در با آھستگى باز شد، پرستنده يى با شمعى .رفتفرورستم در بستر بخواب عميقى .بياورد
اھدخت سمنگان که نام و شھرت رستم را از مدتھا قبل شنيده بود و در آرزوى ديدار اوجان معنبرداخل شد و از پس او ش

  . مى باخت بر بالين رستم فراز آمد
  

آنچه من در روياھايم مى ديدم اينک در جلو ! خداى من :  بر پيکر ستبر رستم افتاد، با خود گفتتھمينهھمينکه چشم 
تھمينه آھى کشيد و نفس تازه کردو . بى نظير و خواستنى استعجيب ولوق چشمانم بر تخت آرميده است ، اين چه مخ

 ، چشم گشود و  بودقدم جلو تر نھاد تا رستم را خوب تر ببيند، رستم که گويى سنگينى سايه سر تھمينه را حس کرده
  کيستى و نام تو چيست؟ : پرسيد 

  ؟نام توچيست: پرسيد از او گفتــب
  يست؟چه جويی شب تيره ، کام توچ

  
من داستانھاى دليرى ترا شنيده ام که بشکار شير : نام من تھمينه است و شاھدخت سمنگانم ، و ادامه داد: تھمينه پاسخ داد

ميروى و از ديو و پلنگ و نھنگ نمى ترسى، در پيکار با خصم بجاى لشکرى يکه مى رزمى و کسى تا کنون پشت ترا 
 توام ، بدان که روى مراجزآفتاب کس نديده است ، و جز ھواکسى با  ھاینگىمرداومن دلباخته تو . ن نزده است يبر زم

شاھان بسيارى خواستگاران منند، اما من ميخواھم تو سرور من باشى تا از تو کودکى در کنار .من ھمنفس نشده است
 . داشته باشم که مثل تو پشت لشکر و پناه کشورم باشد 

  :کشيده استتصويربه  گونه فردوسی زيبائی شاھدخت سمنگان را بدين
  ين مستـد به بالــرامــان بيامــــخ            دستـــر بـــيکى بنده شمـعى معنب

  رنگ وبوىوخورشيد تابان پرازـچ            روىـــاھــى مــدر يـکــپس بنـده ان
  دــلــنــرو بــــــردار ســـکــبـاال بـبـ            ندـــو کمـســدوابرو کمان و دو گي

  اد عنبر فروش از بھشتـشمـشدو           رشتـوسن مى سـدوبرگ گلش س
  ـوشـوار گۀقــــته زو حلـــروھشــف           ده خـورشـيد وارــنــوش تـابــگ ناـب

  ـرــھـُـدر و گـــــش مکــلل بــــانـدھ           ـرــکـزد زبـان از شــربــلبان از ط
  د رفـيقـره آمــتى ورا زھـــو گفــتـ           قـيــر عقــيـتاره نھـان کـرده زــس
  نگـدھان چون دل عاشقان گشته ت            رنگـيق يمانى بــون عقـرخ چ دو
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  ھـره ندارد زخـاکــه بـگفتى ک وــتـ           اکـان پـو تن ج ردبودــش خــروان
  واندـن را بخـان آفـريــرو بـرجھــبـ            دــره مـانــردل خـيـــازو رستـم شي

  ام توچيست؟ـه جوئى شب تيره کـچ           يست ؟ــت نام تو چـگف ازو پرسيدـب
  

 فصاحت کالم و صراحت مقصود تھمينه شده بود، با ھيکل خوش تراش واندام موزون و که محو زيبايى ورستم 
 را به نزد شاه سمنگان بدىؤمودانشسپس .  جايش دادمھربانى تھمينه را به نزديک خود فرا خواند و در کنار خويش

 . فرستاد و شاه از اين مژده شادمان گشت و آئين نياکان بجاى آورد 
دقيقى بلخى در شاھنامه داستان اين دلدادگى و اين پيوند يک شبه را چنان به زيبايى تصوير کرده که جاى آنست تا با 

  . ه ورستم را بشنويم و لذت ببريمکالم شيرين شاعر اين بخش از داستان تھمين
  

  غم بدو نيمه امتـو گوئى دل از             نه امــميـچنين داد پـاسخ که تھ
 زپـشـت ھـژبـر و پـلنـگان مـنم           ت شـاه سمنگان منمــيکى دخ

  چومن زير چرخ کبود اندکيست           بگيتى زشاھان مرا جفت نيست
  زکس آوا شنيده مــراـنـه ھــرگ           راــده مديـــزپــرده بـرون کس ن

  ت بسىــــشنـيدم ھــمى داستـان           ـرکـسىـبکـردار افســانه از ھـ
  چنگ نترسى و ھستى چنين تيز           نھنگکه ازديو وشير و پلنگ و

  ـوـدم زتــبـسى لـب بدنـدان گزي           وـــيـدم زتـچنـين داستــانـھـا شن
  بديـن شھرکرد ايزد آبشخـورت            بـرت فت و يال وِبجستم ھمى ک

  ى مـراـاھـنبيند ھـمى مـرغ و م           ى مـراـواھــکنـون گـربـخـرام ــت
  تـه امـخـرد را زبـھـر ھــوا کش              ته امـيکى آنکه برتو چنين گش
  نارــم در کـودکــــاند يکى کـنـش            ارـردگـدو ديگـرکـه از تو مگرک

  سپـھرش دھد بھره کيوان وھور           زورردى وـمگرچون تو باشد بم
  ى آورمـسمـنگـان ھـمه زيــرپـا            جاى آورمـه ديگرکه رخشت بـس

  ـدـره ديــھـزھـر دانشى نـزد او ب          چھره ديد چو رستم بدانسان پري
  ھـلـوانــــرامــان بـر پـد خـبـيـام          نسرو رواش چودبرخويش خوان

  درـ ورا از پـ،دـد بخــواھـــبـيــايـ           دى پـر ھـنـرـــبـؤفـرمـود تـا مــب
  تى از پھـلـوان سپاهــسـخـن گـف           ـزديک شـاهــد دانـشـومنـد نــبش

  يدــش بردمـــلادمـانى دـاز آن ش           ـون بشاه سمنگان رسيدـچخـبر
 برآنسان که بـودست آئـين وکيش         لوان دادآن دخت خويشـبدان پھ

  بخشنودى و رأى و فـرمان اوى
  ان اوىــبـخـوبى بـيـاراست پيـمـ

  
. شب دراز بود و ھردو از عمر خويش کام جستند و در عيش غنودند. بدينسان شاھدخت سمنگان جفت تھمتن سيستان شد

تم ميدانست که تھمينه از او بار برداشته است ، مھره يى از بازو بند خودباز کرد و به تھمينه داد و صبحگاھان چون رس
اگرفرزند ما دختر باشد اين را به گيسويش ببند و اگر پسر باشد به بازويش، تا ھرگه که مرا باز جويدبا اين نشانى : گفت

 : يار نيکو به نظم کشيده که باھم ميخوانيماين بخش از داستان را دقيقى بوجه بس. او را باز شناسم
 

  ر بازـنـبـود آن شب تـيره تا دي             چـو انـبـاز اوگشـت با او بـراز
  ـر زدرـــو يـا حـقـه لـعـل شـد پ             ُزشبنم شـد آن غنچـه تـازه پـر

  يددـــمـيانش يکى گـوھـر آمد پ            ره اندر چکـيـدـبکام صدف قط
  تـھمتن بدل مھرش اندر گرفت            رگرفـتبدانست رستم کـه او بـ
  ُآنمھره اندرجھان شھره بود که            ھـره بودببازوى رستـم يـکى م

  رى آيـد از روز گارــگـرت دخـت            تش که اين را بدارـبدو داد وگف
  روزـختر وفال گيتى فا بـه نيک            بگيرو به گيسوى او بــر بـدوز

  شــان پــدرـــــبـبـندش بـبـازو ن            تر پـسرـور ايدون کـه آيد ز اخ
  ھمـيگفت ازھرسخن پيش اوى            ب بـرمـاھـروىـھمى بود آن ش
  بـياراست روى زمـين را بـمھـر           رخشنده شدبرسپھرچوخورشيد

  بسى بـوسه دادش بچشم وبسر           رفتش بـبرـــــبـپـدرود کــردن گـ
  و درد انـبــاز گشت ه وابـا انـد            پريچھـره گـريان ازو بـازگشت

  رسيدش از خواب و آرامگاهبـپ           ـاهــــرانمـايـه شـبررستـم آمــد گ
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  خشـان شد دل تاج بـازو شـادم             دادش برخشمـژده شد گفته چواين
  ادـز يـزدان نيکى دھش کـرد ي             يد و زيـن بـرنھـادـلبيـامـد بـما

            انجـا سـوى زابـلستان کشيـدوز
  کسى را نگـفت آنچه ديد وشنيد

  
 در انتخاب ھمسرش مطرح شده و معلوم ميگردد که زنان در دوره قبل از اسالم آزادى زندر اين داستان نيز بروشنى 
 برومند بود که درعنفوان سھراب حاصل اين پيوند . به دوران اسالمى برخوردار بوده انداز آزادى عمل بيشترى نسبت

جوانی در جستجوی پدر برخاست ودر فرجام بدست پدر ناشناخته کشته شد که داستان اين پايان غم انگيز يکی از صحنه 
  پايان.ھای ترازيک شاھنامه است وخواندن آن دلھای سنگواره را به گريه ميآورد

  
 


