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  ∗∗∗∗جايگاه مادر در شاهنامه و رامايانا

 

   تحصيلي صادقيدكتر طاهره

  استاديار دانشگاه لرستان

  سيده اكرم زاهدي

  نشگاه لرستاندانشجوي كارشناسي ارشد دا

  چكيده 

خاسـتگاه  . شاهنامه و رامايانا از نوع حماسه هاي طبيعـي و نخـستينه محـسوب مـي شـوند          
مشترك و همزيستي اقوام هند و ايراني در ادوار مختلـف تـاريخي باعـث شـباهت هـايي در          

سـوز،    دل  مادران در اين دو اثر پيوسته     . خصوص جايگاه مادر در اين دو منظومه شده است        
بـه  ر، مورد اعتماد و طرف مشورت فرزندان هستند و تعامل عاطفي مادر و پـسر نـسبت     رازدا

فرزنـدان  .  مادر و پسر عاطفي تر و دو طرفه به نظر مي رسد    رابطة. مادر و دختر بيش تر است     
ـ ةبه احساس و عاطف   آرامـش و  ةه مـي كننـد و تـالش مـي نماينـد تـا زمينـ        مادران بسيار توج 

 رزم و سفر همواره خواهان دعـاي خيـر مـادر    در هنگامة. هم آورند اطر او را فرا   خرسندي خ 
 پدر و فرزند حالتي يك طرفه و ة   راهشان باشد و اين در حالي است كه رابط         ةهستند تا بدرق  

نقـش  : از تفاوت ها مي توان به اين موارد اشاره كرد. بيش تر حالت مافوق و زير دست دارد   
     ر قريـب بـه اتفـاق مـادران داراي سرنوشـتي نـامعلوم      مادران در شاهنامه مقطعي اسـت و اكثـ     

 ؛ داستان گويي حذف مـي شـوند       ة از صحن  ،يعني وقتي نقش خود را ايفا مي كنند       . مي باشند 
در شاهنامه منزلت   . ص دارند اما در رامايانا، حضور مادران هميشگي است و سرانجامي مشّخ         
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   جايگاه مادر نقش همسر را كـم رنـگ           در حالي كه در رامايانا     ؛ت دارد مادر بر همه ارجحي ،
 خود را مي بينند و دل شكـسته و محـزون از             ةمادران شاهنامه غالباً داغ جگر گوش     . نمي كند 

و سـامان يـافتن و خوشـبختي          اما در رامايانا، اكثر مـادران سـر        ؛ داستان كنار مي روند    ةصحن
  .فرزندان را به نظاره مي نشينند

  .شاهنامه، مادر رامايانا،  : واژه هاي كليدي
   مقدمه -1

. شــاهنامه اثــر حماســي ايرانيــان و رامايانــا يكــي از حماســه هــاي مــشهور هنــديان اســت
فردوســي شــاهنامه را در قــرن چهــارم هجــري قمــري ســروده اســت كــه داراي ســه بخــش  

بخش اساطيري از زمان كيومرث تا فريدون و بخـش     . اساطيري، پهلواني و تاريخي مي باشد     
مان كاوه تا كشته شدن رستم و بخش تاريخي كه گاهي با افسانه در آميختـه، از         پهلواني از ز  

بخـش  .  برمـي گيـرد  شكست ايرانيـان از اعـراب را در   اواخر عهد كياني و آمدن اسكندر تا       
  .  تطبيقي استة اساطيري و پهلواني شاهنامه محور اين مقال

ر بـه درسـتي معلـوم نيـست؛          وال ميكي است؛ تاريخ دقيق سرايش ايـن اثـ          ةرامايانا سرود 
آن . قان احتمال مي دهند كه تاريخ سرايش اين منظومه، قرن پنجم قبـل از مـيالد اسـت                 محّق

 كـه  ز بيست و چهار هزار بيت مي باشد       چه از اين كتاب در دست است، منظومه اي با بيش ا           
) رام(ا دا، رامـ رامايانا سرگذشت پرشور دو عاشق شي. تقسيم مي شود) مرحله( به هفت كاند   

رتـر و ديگـري    كه نماد دو انسان كامل و برگزيده اند؛ يكي نماد مرد ب   و همسرش سيتا است   
دهاي ويشنو از خدايان هندوسـت، ايـن حماسـه در         راما يكي از تجس   . دنماد زن برتر مي باش    

داستان از آنجا شروع مي شود     . مراسم ديني خوانده مي شد و جزء متون مذهبي هندوهاست         
آيودهيـا كـه سـلطاني درسـتكار اسـت، احـساس مـي كنـد كـه دوران پيـري وي             كه پادشاه   

نزديك مي شود و اعالم مي كند كه مي خواهد پسر خود رامـا را بـه تخـت بنـشاند و خـود                      
             از ايــن خبــر خــشمگين مــي شــود و) نامــادري رامــا( جــوان ة امــا ملكــ؛كنــاره گيــري كنــد
 بر تخت بنـشيند و چـون پادشـاه زمـاني بـه او            (baharata) بهاراتا   ش  مي خواهد پسر خود   

 انجام دهد، به نزد شـوهر مـي رود و از او مـي خواهـد             ،وعده داده بود كه هر چه او بخواهد       
كه راما را براي چهارده سال در جنگلي به رياضـت و آوارگـي روانـه سـازد و بهاراتـا را بـه             

  .جاي برادر بر تخت نشاند
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هگين مي شود و از ملكه مي خواهد از اين تصميم صـرف    پادشاه از شنيدن اين خبر اندو     
وقتي راما از ماوقع    .  اما ملكه مي گويد يك پادشاه نبايد عهد خود را فراموش كند            ؛نظر كند 

 اعالم مي كند كه در كمـال رضـايت از فرمـان پـدر اطاعـت مـي كنـد و از                       ،باخبر مي شود  
 اما سيتا حاضر بـه مانـدن    ؛ادشاه بداند  بهاراتا را پ   ،همسرش سيتا مي خواهد كه تا بازگشت او       

 (Lakashman)در ايـن سـفر الكـشمن    . نمي شود و همراه شوهر ش بـه جنگـل مـي رود         
  بهاراتا نيز اعالم مي كند كـه هـيچ  ، از سوي ديگر  .برادر ديگر راما نيز باوي همسفر مي شود       

  . هد كردگاه به جاي راما بر تخت نمي نشيند و فقط از جانب او بر كشور سلطنت خوا
سال راما به اتفاق همسر و برادر خود در جنگل به سر مـي بـرد و بـا مـشكالت             10ت  مد 

    تـصميم  (ravana) غـولي غـارتگر بـه نـام راوانـا        ،در اين ميـان   . دست و پنجه نرم مي كنند     
وي خود را به صورت غزالـي در مـي آورد و         . مي گيرد با ربودن سيتا شوهرش را آزار دهد        

  . مي دهد و وي را با خود به آسمان ها  مي بردسيتا را فريب
هـا را     پادشـاه ميمـون هـا آن       .ا را زير پا مي گذارنـد      راما و الكشمن به دنبال سيتا همه ج       

ميمـون  (  پس از جنگي خونين كه بين سپاه رامـا        ،ياري  مي دهد تا سيتا را بيابند و در نهايت          
سيتا پس از نجات به دليل شايعاتي كـه         .  يابد و سپاه راوانا اتفاق  مي افتد، سيتا نجات مي         ) ها

 ، او بر سر زبان ها افتاده است كه وي به راما خيانت كرده و همسر راوانـا شـده اسـت     ة  دربار
  .از آتش مي گذرد و بي گناهي خود را به اثبات مي رساند

ت تبعيد آن ها به سر مي رسد و به سرزمين خود بـاز مـي گردنـد و رامـا بـر                 مد ،باالخره
مردم راما را چنان دوست مي داشتند كه اكنون نيز به هنگـام درود      . تخت سلطنت  مي نشيند    

گفتني است كـه در     . "رام  .  رام ":فرستادن، كف دست ها را به هم مي گذارند و مي گويند           
اي آدمي درآمـده بـود، جـاي     راما در دل مردم به صورت خدايي كه به سيم        ، هاي بعد  دوره

 در اين پژوهش قصد بـرآن اسـت         ،به هر حال  . )اماين،اقبال يغمايي مختصر ر .ك.ر(مي گيرد 
  . حماسي و جهاني بررسي گرددةكه جايگاه مادر در اين دو منظوم

   بحث -2

 نژادي ايرانيان و هنديان به هزاران سال پيش كه اقوام هند و اروپايي در كنار هـم                  تاريخ  
 ةشاخ.  اقدام به مهاجرت مي كنند    ،لومها به داليلي نه چندان مع      آن.  برمي گردد  ،مي زيستند 

 دوم پـيش از مـيالد   ة  دوم هزارة شرقي اين اقوام، هند و ايراني و آريايي ها بودند كه در نيم   
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) ميانـه (دست به يك مهاجرت بزرگ ديگري مي زنند؛ گروهي از آنان در آسياي مركـزي      
د مـي رونـد و در آن جـا     سـن ة  ديگر به درة اسكان مي يابند و گروهي به فالت ايران و دست 

اقوام هنـد و اروپـايي، مردمـاني دامـدار و كـوچ نـشين بـا فرهنـگ پـدر                     . ماندگار مي شوند  
  .ساالري بودند
 باستاني هند و ايران با فرهنگ مرد ساالر، زنان داراي جايگاه خـاص و مهمـي             ةدر جامع 
  هند باسـتان در عـصر   در. ت و ارزش آنان به پسراني بود كه به دنيا مي آوردند  نبودند و اهمي 

ق نيامـده بـود،    طور كامل بر فرهنـگ مـادر سـاالر فـاي          ي كه هنوز فرهنگ مرد ساالر به        يودا
)  چهارم كه مرد ساالري قدرت مي گيـرد    ةدور( بسياري از آيين هايي كه در عصر حماسي         

در عصر ودايـي   « . در آن دوران به صورت نمادين و صوري برگزار  مي شد         ،رواج مي يابد  
معمول نبوده و زنان داراي آزادي وسـيعي بـوده          ) سوزانيدن زن با جسد شوهر    ( راً ساتي   ظاه
در ....  چهارم نظام طبقاتي براساس مذهبي، صورت عمل به خود مـي گرفـت           ةدر دور ... اند

ــد   ــد زناشــويي محــروم گرديدن ــا محــدود و بيوگــان از تجدي ــن دوره آزادي زن ه ــن . اي اي
پيـروان ايـن نهـضت بـا قمـار و           .  بـستگي داشـت    يـق ت به يـك نهـضت فكـري عم        محدودي

خوانندگي و رقص شديداً مخالف بودند و در نظر آنان، زن بزرگ ترين مانع در راه نجـات             
 در آن دوران پسرها داراي ارزش بااليي بودنـد و           .)16: 1368داراشكوه،  ( » .شناخته مي شد  

 پـسر زاييـدن بـه    .جام  مي دادندخانواده ها براي جلوگيري از دختر زاييدن، مراسم مذهبي ان     
در ايـران نيـز زنـان در مقـام     . تنهايي عامل خوشبختي و سعادت خـانواده محـسوب مـي شـد     

      بـه طـوري كـه      ؛همسر داراي شأن بااليي نبودند و دختران در مقايسه با پسران شأن نداشـتند             
 در ،نـابر آن در كتاب هشتم دينكرد به مضمون اوستاي كهن و مفقود اشاره مي شـود كـه ب           « 

پنجمين ماه آبستني فروهراشوان نري و مادگي جنين را تعيين مي كنند و براي يـافتن فرزنـد                  
نرينه مي توان از آنان استمداد جست؛ اين گونه آرزومندي، كه امروزه هم هنوز در همه جا                 

 . )66: 1369مزادپـور،  ( » . مردساالر و باستاني كامالً قابـل درك اسـت  ةهست، در آن جامع   
 بود كـه از      اي دليل ديگر در ارجحيت جنس نرينه، در ايران باستان، درآمد و سود اقتصادي            

پسران براي پدران خود سـود اقتـصادي داشـتند و در            « . طريق پسران عايد پدرانشان مي شد     
ـ                 از گفتـه هـاي      .ه نبودنـد  جنگ ها به كار شاهنشاه مـي خوردنـد؛ ولـي دختـران طـرف توج 

پدران از خدا مسئلت نمي كنند كه دختري بـه        "باره يكي اين است كه      ايرانيان قديم در اين     
 بـه   ،ايشان روزي كند و فرشتگان، دختران را از نعمت هايي كه خدا به آدمـي مـي بخـشيده                  
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      ي ي هـدايا  ، شاهنشاه هـر سـال بـراي پـدراني كـه پـسران متعـدد داشـتند                 ".شمار نمي آوردند  
 ، وقتي ارزش پسران اين قدر مهـم بـوده  ، اين اوصاف با. )434: 1384دورانت،  (» مي فرستاد 

 از جايگاه خانوادگي و اجتماعي بيشتري برخـوردار        ،زني كه پسران بيشتري به دنيا مي آورد       
 ؛براين بنياد زن به اعتبار وجـود خـويش داراي ارزش خاصـي نيـست               « ،مي بود؛ در حقيقت   

  .)695: 1378سرامي، (» .دكه ارزش زندگي وي به پسراني است كه به دنيا خواهد آور
   قداست منزلت مادر در فرهنگ ايران وهند-3

 چـه در فرهنـگ و آيـين هنـدو و چـه در فرهنـگ ايرانيـان، مـادر داراي                       ايـن   با وجـود  
در نظـر  « ه جايگاهي بسيار واال بوده است؛ چنان كه در اين مورد نولدكه نيز اذعان داشته كـ            

 به هيچ وجه قابل مقايـسه  ،ي كه يك زن يا يك دلبر داردمي مادر با مقامايرانيان نيز مقام داي  
ر داراي جايگـاه محتـرم       ايراني، زن در نقش ماد     ة در خانواد  .)163: 1384نولدكه،  ( » .نيست

هر دو پيونـد دارد و بـا    خانه با كدبانو و كدخدا ةاعتقاد براين بود كه فرّ    « : ي بوده و شايسته ا  
    در خانواده به شمار مـي رفـت و پـس از وي بـه پـسرش                 ساالري طبيعتاً از آن پ     آن كه دورة  

سـتاري،  ( » .مي رسيد، فرزندان ملزم بودند كه هم از پدر فرمـانبرداري كننـد و هـم از مـادر                  
بعد الهي و متعالي كـه مربـوط بـه          ) 1 در آيين هندو زن داراي دو بعد است          .)21-22: 1375

انساني است و موجـودي اهريمنـي       بعدي كه عاري از صفات واالي       ) 2. نقش مادري اوست  
زن در جايگـاه مـادر،      . قلمداد مي شود كه مـرد را از تعـالي روحـي و معنـوي بـاز مـي دارد                   

 مانو كه مبني بر اصل پدرشاهي اسـت  ةحتي در قانون نام« داراي چنان شأن وااليي است كه    
 . )565: 1384 دورانت،(».حترام، بر هزار پدر برتري دارد     هر مادري، از نظر حق ا     :،مي گويد 

م و پير بسيار باالست و مادر به عنوان اولين آموزگـار بـشر،              در اين آيين، جايگاه مرشد، معّل     
 بـه دوران   رامايانـا ة حماسـ ،در جايگاهي باالتر از آنان و حتي پدر قرار مي گيرد؛ به هر حال     

لط مـردان   درت و تس   برتري، ق  ة   نشان دهند  ،برمي گردد؛ به همين دليل    پدر ساالري در هند     
  . كامالً مردساالر را توصيف مي كنداست و جامعه اي

ز كتـاب   ب داستاني حماسي صرف نيست، بلكـه يكـي ا          رامايانا در نظر هنديان يك كتا     
 اسـت كـه بـه معنـي     "دهارما"س ثانويه به شمار مي آيد؛ مضمون اصلي اين كتاب     هاي مقد 

يتا مظهـر دهارمـاي مردانـه و زنانـه      قانون، شرع، وظيفه، دين و رفتار درست است و رام و سـ            
در اين اثر به اخالق و پايبنـدي بـدان بـسيار توصـيه شـده و الگوهـاي خـوبي ارائـه داده              . اند
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در رامه شرافت، يكرنگي و عشق به آفريـدگان را مـي بينـيم و در سـيتا پاكـدامني و             « .است
 رسم سلوك نسل هاي      نمونه و راه و    ،مهرباني را، مهر برادري كه در الكشمن و بارته هست         

 در رامايانا بـسياري از آداب       ، غير از اين موارد    .)1388،102مهن سن،   ( » .فراواني بوده است  
بـه ويـژه يكـي از مبـاني     . و رسوم، باورها و تفكرات مردم هند در زمان هاي دور آمده است  

) تجلي حضرت حق در عالم محسوسات        ("آواتارا" يعني   (bahagavata)آيين بهاگاواتا   
 در اين حماسه به صـورت انـساني رامـا تجلـي كـرده اسـت و در                   ،كه مربوط به ويشنو است    

اين داستان هـا از آن رو بـه        « س آن است كه      دليل قرارگيري رامايانا در كتاب مقد      ،حقيقت
   ت يافتند كه تصور مي شد اعمال خدايان را در هيبت انساني بازگو             عنوان متون مذهبي حجي

 زنـان زيـادي در نقـش هـاي مختلـف حـضور              ، در اين اثر   .)1385:46ك،  شاتو( » .مي كنند 
ه به نفوذ شديد آيين هندو در آن و جايگاهي كه مادر در ايـن كـيش دارد،          اما با توج   ،دارند

 ةدر شـاهنام  .  نقـش مـادري اسـت      ،بهترين و مثبت تـرين نقـشي كـه زنـان در رامايانـا دارنـد               
   بـه  ( ي  مّلـ ةزنـان در حماسـ   « ،ادر در فرهنگ ايرانـي ه به جايگاه محترم مفردوسي نيز با توج
 نقش پدر ساالري بر اكثر داسـتان هـاي حماسـي و تـاثير               ة  به رغم سيطر  ) جز يكي دو مورد   

سنن پدر ساالري در ذهنيات مرد، خاصه در نقـش مـادر، مقـامي ارجمنـد و واال و سـيمايي                     
   .)12 :1375ستاري، ( » .دلپسند و زيبا دارند

  في رابطة مادر با پسر نسبت به پدر با پسر تفوق عاط-4

ـ   غالبـاً رابطـه اي     در هر دو اثر فرزندان به ويژه اوالد ذكور، با مادران خود            ت آميـز،    محب
 فرزندان و بـه ويـژه پـسران بـا     ة صميمي و توام با احترام دارند و اين در حالي است كه رابط          

 ة در هـر دو  اثـر رابطـ        . ن القا مي كنـد    پدران خود، غالباً رابطة فرادست و فرو دست را به ذه          
ـ         ةمادران با پسران نسبت به رابط      ت آميزتـر و دو   آنان با دختـران، پايـدارتر، عميـق تـر و محب

البته تعامل مهر آميز مادر و پسر، حتي از منظر روان شناسي، يكي از ويژگـي                . سويه تر است  
رگويي هاي مرد و بي پنـاهي        واكنشي در برابر زو    ،هاي جوامع مردساالر است و در حقيقت      

 فرزنـدي، بـسي مهمتـر از    - مـادر ة از ديـدگاه روان شناسـي، رابطـ      « مادر و فرزند مي باشد؛      
عيـت دارد و   است و اين امر هم از لحـاظ مـادر واق  ة مرد ساالر فرزندي در جامع - پدر ة  رابط

ل تـي قايـ   ، اهمي  بـا مـادر    ة  يعني فرزند نيز بـراي رابطـ      . ت است ز اهمي هم از لحاظ فرزند، حاي    
زيـرا در نظـر پـسر، ايـن     .  است كه در رابطه اش با پدر وجود ندارد و يا احساس نمـي شـود        

 "اختـه كننـده  " به غايت نرينه گرا، جامعه اي سركوب گر و بـه اصـطالح روانكـاوان       ةجامع
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را در سـايه  مـي انـدازد و بـه            ) مادر( چنين پدري، همان گونه كه زن        ةقدرت و سيطر  . است
 سـركوب گـر،   ة در چنين خانواده و جامع...  مي راند، فرزندان را نيز منكوب مي كند   حاشيه

  .)286-285 :1375ستاري، (» .تنها يك جان پناه است و آن مادر است
 مـادر و    ة  تنهـا، از دو مـورد رابطـ       ) تا پايان بخـش حماسـي     ( در شاهنامه    ، به عنوان نمونه  

يكـي  . ه موضوع ازدواج آنان مربوط مي شود      دختر سخن به ميان آمده است كه هر دو هم ب          
داستان زال و رودابه است و ديگري كه به صـورت ضـمني و خيلـي خالصـه فردوسـي يـاد                      

 تقريبـاً يـك طرفـه    در داستان اول شاهد رابطـه اي . شدكرده، ازدواج جريره و سياوش مي با  
ــادر؛هــستيم ــه م ــرا روداب ــد   زي ــين و راز دار خــود نمــي دان ــا  و راز عــشقش را ام  را فقــط ب

پرستارانش در ميان مي گذارد و از آنان ياري مي جويد و سـيندخت از رفـت و آمـد افـراد                     
        مشكوك بـه اتـاق دختـرش از مـاجرا مطلـع مـي گـردد و رودابـه را وادار بـه سـخن گفـتن                       

  :مي كند
 شـهمي دست برزد به رخسار خوي ش                ــت پيــترش رفــود تا دخـرمــبف

  دار الن آبــد گـت تا شـ  همي شس  دار              س خوابــ گل را به دو نرگدو
  اه ــاه چـاز بر گـردي از نــن كـگزي   اه              ـراز مـر افـت اي ســبه رودابه گف

  ان ــــهـار و نـكـت آشـمودمــكه نن     ان             ـي در جهــكوداشتـد از نـچه مان
  ويــگـادر بـــيش مــه رازها پـمـه      اه روي            ـتي اي مــرا گشمگر چــست

   )764-760 ب 77-76 ص ،شاهنامه(                                                                       
تنها در اين شرايط است كه رودابه از عشقش پرده برمي دارد و مادر دلـسوز، مهربـان و                    

 از هـيچ  ، به خاطر آن كه فرزندش به خواسـت قلبـي اش برسـد            ،ان، با كياستي كه دارد    كارد
 موفق مي شـود بـه      ،كاري فروگذار نيست و حتي جان خود را به خطر مي اندازد تا سرانجام             

بهترين شكل ممكن دختر را به آرزويش كه ازدواج بـا زال اسـت برسـاند و حتـي تـا زمـان                       
ما در داسـتان دوم فقـط مـي بينـيم گلـشهر بـه دسـتور همـسرش              ا. تولد رستم نزد او مي ماند     

  : بخت آماده مي كندة دختر را براي عروس شدن و رفتن به خان) پيران ويسه(
  رش را ــــارك افســـــر تـــنهاد از بــــرش را                بياورد گلشهر دخت

  ش و كم ـ رنگ و به هر بي و درم                به بوي و بهار و درـــبه ديبا و دين
  ارـــــريـــب سوي شهــار               فرستاد در شـم بهبياراست او را چو خرّ
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  مر او را بپيوست با شاه نو                نشاند از بر گاه چون ماه نو
   )1439-1436 ب 240 ص شاهنامه،(                                                                         

تاني در مقايـسه بـا   د و نقـش اشـخاص داسـ    موضـوع كتـاب و تعـد   ة  در رامايانا به واسـط    
يات و روابط بين افراد، بيش تـر و دقيـق تـر پرداختـه شـده و غيـر از ايـن هـا                   شاهنامه به جزي  

 مادر و دختـر بـه پـيش از ازدواج    در  اين اثر رابطة . بادوام تر است  حضور مادران در داستان     
شوهر مي شـود و آن گونـه كـه از          دختر بعد از ازدواج عضو خانوادة        نحصر مي شود، زيرا   م

امـا  .  پدري اش تقريباً قطع مـي شـود  ة دختر با خانواد، رابطة فحواي مطالب كتاب برمي آيد   
ت آميـز اسـت؛    او با مادرش بسيار خوب و محب، رابطة    پدر است  نةدر ايامي كه دختر در خا     

كر سعادت وي است و آرزو دارد او با مردي ثروتمند و نژاده وصلت كند      مادر همواره در ف   
در داســتان ازدواج مهــاديوجي .  تــوام بــا آرامــش و خوشــبختي داشــته باشــد ايتــا زنــدگي

(Mahadioji)    و پاربتي (Parbeti)               وقتي پدر و مادر پاربتي از طالع او با خبر مـي شـوند 
بسيار ناراحت مي شـوند؛ البتـه نـاراحتي مينـا       ،مزاج است يي  كه شوهرش مردي فقير و سودا     
 ر اسـت خـود و دختـرش را بكـشد تـا              به طوري كـه حاضـ      ،مادر پاربتي خيلي شديدتر است    

پاربتي را گرفته از باالي كوه خود را به زير         : مينا قرار داد كه    « .باشدنشاهد بدبختي دخترش    
ز دختـر بـه آن فقيـر مجنـون      امـا هرگـ  ،اندازم و در آتش بيفتم و در درياي قلزم غـرق شـوم          

 او را دلداري مي دهد      ، اما پاربتي كه بي تابي و ناراحتي مادر را مي بيند           .)37:رامايانا(» ندهم
        مينـا را راضـي بـه چنـين وصـلتي      سـخنان او و دانايـان ديگـر،          ،و آرام   مي كند تـا بـاالخره         

  . ندمي ك
ي در جوامـع مردسـاالري گفتـه     پـسر -همان طور كه پيش از اين در مورد روابـط مـادر         

 او بـا فرزنـد دختـر،      ة مادر با فرزنـد پـسر نـسبت بـه رابطـ            ة  شد، در اين دو اثر حماسي، رابط      
پايدارتر، طوالني تر و حتي عاطفي تر و دو سويه تر است؛ ايـن در حـالي اسـت كـه روابـط                    

ارد و   به طـوري كـه گـاه فرزنـد بـه پـدر عالقـه د                ؛ فرزندي، رابطه اي يك طرفه است      -پدر
    گاهي پدر به پسر توج  م است ت نشان مي دهد؛ اما آن چه مسّل       ه و محب، ت و عشقي كـه      محب

عـشق   « . مهري است كه با معيارهـا دنيـوي قابـل قيـاس نيـست             ، فرزند وجود دارد   -بين مادر 
مادري، بسيار پيچيده تر از عشقي است كه ميان زن و مرد شكل مـي گيـرد، در مـورد اخيـر                  

 ديگر عاشق نيستند، وضعيتي كه در مورد نخست شـدني         ،مي شوند و سپس   زن و مرد عاشق     
  .)171: 1381منجم،( » .نيست



 

 جايگاه مادر در شاهنامه و رامايانا

 

103

.  پسري در اين دو اثر رازداري و مورد اعتمـاد بـودن مـادر اسـت                -بازرترين روابط مادر  
 هر چنـد  ؛پسر نقشه ها، اهداف، اسرار و دغدغه ها و ناراحتي هايش را تنها به مادر مي گويد   

) مادرش(در شاهنامه، فريدون تنها به فرانك       . همسر، برادر و خواهر نيز داشته باشد      كه پدر،   
مي گويد كه عزم نبرد با ضحاك را دارد، و از همگان اين راز را پنهان مـي دارد؛ اسـفنديار               

 از سپردن تـاج و تخـت بـه    ،پدرش،مبني براين كه اگر گشتاسب (در خصوص تصميم خود    
      تنهـا بـا مـادرش صـحبت        ،)تش بر تخت شـاهي تكيـه خواهـد زد            بدون رضاي  ،او سرباز زند  

ي در رامايانا نيز مادران معتمد و مورد اطمينان فرزندان هستند؛ در رامايانـا كـه تجّلـ     . مي كند 
 به منظور خرسـند كـردن    از همان بدو تولد و     ، مهابشن يا ويشنو است    -يكي از خدايان هندو   

         كنـد و هـدف از آواتـار خـود را در آن زمـان بيـان                ي مـي  ت واقعـي بـر او تجّلـ       مادر به هيئـ   
ي  تجّلـ ،كه سـخت نيازمنـد تفقـد اوسـت    ) راجه جسرت(  بر پدر خود  كه در حالي .مي كند 
  . نمي كند

در هر دو اثر، پسران، نصايح و سخنان مادر را زماني مي پذيرند و بدان عمـل مـي كننـد            
تعارضي نداشته باشـد و معمـوالً اگـر بـه           ) ن هستند عمدتاً پدرانشا (كه با فرمان پدر يا پادشاه       

ـ    ، عمـل بپوشـانند    ة مادر جامة  خواست در داسـتان فريـدون   . ت و پيـروزي مـي رسـند       بـه موفقي
     هنگامي كه از مادرش مي شنود پدرش كـه بـوده و قاتـل او كيـست؟ قـصد كـشتن قاتـل را              

 به او  مي گويد توان مقابلـه         اما فرانك در آن مقطع زماني او را بر حذر مي دارد و             ؛مي كند 
با لشكر چندين هزار نفري ضحاك را ندارد؛ پسر پند مادر را مي پذيرد و صبر مـي كنـد تـا              

تي مناسب فرا مي رسد و بر ضحاك پيروز مي گرددموقعي.  
) ت رامايانا   شرورترين شخصي ( » راون« مادر   (Kiksi)» كيكسي«در داستاني از رامايانا،     

اهد عبادت بسيار انجام دهند تا خدايان از آنان خشنود شده خواسته ها و              از پسرانش  مي خو    
ت زيـادي    هر چند در انجام آن مـشّق       . آنان نيز چنين مي كنند     .آرزوهايشان را برآورده كنند   

كيكسي به دس گريو      « .ل مي شوند  متحم(dasgriv)     گفـت ، اشـتهار دارد  "راون" كه بـه  :
 شـما هـم آن قـدر        ،ور عبادت از آفتـاب روشـن تـر اسـت          ببين كه كبير برادر بزرگ تو به ز       
 كونبه . مادر زياد به عبادت پرداختند    ة  هر سه برادر به گفت    ! عبادت نماييد كه از او بهتر باشيد      

 ده هزار سال چنان عبادت كرد كه در گرما به آفتاب مي نشست و به (konbah kan)كن
 تـا پـنج     (bahbikahan)سرما به آب درمي آمد و غذايش برگ خشك بـود و بهبـيكهن               
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هزار سال به يك پا ايـستاده و عبـادت كـرد و راون هـزاران سـال بـي آب و طعـام رياضـت           
»  .ديوجي در آتـش سـوخت  كشيد، در نه هـزار سـال نـه سـر خـود را بـراي خـشنودگي مهـا           

 ، همين راون چون در تقديرش كشته شدن به دست رام نوشـته شـده بـود            . )68-67: رامايانا(
ري و كشوري و حتـي مـادرش از         هر چند سران لشك   ) همسر رام ( سيتا   بر سر ماجراي ربودن   

 قبـول نمـي كنـد تـا در آخـر      ،او مي خواهند سيتا را باز پس دهد و جلـوي جنـگ را بگيـرد     
كيكـسي مـادر راون و ابـده ديـو هـر دو بـه                « .ا،جان بر سر پند ناپذيري خود مي دهـد        ماجر

 جنـگ سـود نـدارد؛ بـرو     (sari ramchandar)با سـري رامچنـدر   : اتفاق، راون را گفتند
  .)329: رامايانا(» .اما راون قبول نداشت! آشتي كن و سيتا را بده

 مــادرش در ة نه و آينــده نگرانــ در شــاهنامه نيــز ســهراب بــه ســخنان حكيمانــه، دلــسوزا
  آن چـه آن عمل نمي كند تا در آخر خصوص پنهان داشتن نژادش بي اعتنايي مي كند و به        

در داستان رستم و اسفنديار، اسفنديار نيز       . ، مي بيند  مادر او را از آن برحذر مي داشت       را كه   
دن توجيهـاتي از   ولـي بـا آور    ،را قبـول دارد   ) در خصوص نجنگيدن با رسـتم       (پندهاي مادر   

عمل به نصايح مادر سرباز مي زند و در پايان سخنانش مي گويد نمي تواند به فرمان پادشـاه       
  : نمي تواند قيد پادشاهي را بزند، زيرا تاب عقوبت آن دنيا را ندارد و هم چنين؛عمل نكند

   )173 ب 177ص( چگونه كشم سر ز فرمان شاه           چگونه گذارم چنين دستگاه 
در رامايانا نيز در داستان تبعيد رام به جنگل، مادر او از حكم شوهرش، سـخت ناراحـت                

تو بيـد و شاسـتر بـسيار        « : براي همين از پسرش مي خواهد فرمان پدرش را اجرا نكند          . است
خوانده اي، مي داني كه بر ده ماده گـاو يـك بـرهمن شـرف دارد و ده درجـه از آن اسـتاد                     

 از آن پير و مرشد بزرگند و ده درجه از آن پدر، بزرگ تـر اسـت و                   افتخار دارد و ده درجه    
!  من بـر تخـت سـلطنت بنـشين      ة  ده درجه از آن مادر، پس تو حكم مرا قبول نداري؟ به گفت            

اي : سـري رامچنـدر گفـت   ... اگر راجه جسرت و بهاراتا سد راه تو شدند، به زندان نگهدار             
.  كه ما را و تو را فرمانبرداري راجـه الزم اسـت             اما بدان  آن چه تو گفتي راست است؛     ! مادر

زنان پارسا از حكم شوهر هرگز قدم بيرون ننهادند؛ چگونـه روا دارم كـه از تـو معـصيت بـه       
 هم چنين عمل نكـردن بـه حـرف پـدر موجـب بـدنامي و         .)185-184:رامايانا(» وجود آيد؟ 

  . بدعاقبتي فرزند نيز مي شد
پسري در اين دو حماسه، مي توان به كسب اجـازه و             -از ديگر شباهت هاي روابط مادر     

در شـاهنامه،  . طلب دعاي خير فرزندان پيش از رفتن به مسافرت يـا ميـدان نبـرد اشـاره كـرد      
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 براي خـداحافظي و طلـب دعـاي خيـر نـزد             ،فريدون پيش از آن كه به نبرد با ضحاك برود         
  . مادرش مي رود
  يان ـهاده كاله كـ سر بر نبه ر بر ميان            ـد كمـسوي مادر آم

  ار ـكه من رفتني ام سوي كارزار            ترا جز نيايش مباد ايچ ك
   )249 -248؛ ب 24 ص شاهنامه،(                                                         

عيـد  در رامايانا نيز هنگامي كه رام قصد دارد بنا به فرمان پدر، چهارده سال در جنگـل  تب  
نزد راجه رفته : سري رامچندر گفت كه   « . نزد مادر مي رود و از او رخصت مي طلبد          ،گردد

 ملك قرار داده، ما را امر فرمود كه چهـارده سـال             ة  بودم؛ او به خاطر كيكئي، بهاراتا را راج       
 صحرانشين باشيم، مي خـواهم كـه مـرا رخـصت بـدهي و               (sanasiyan)به لباس سناسيان    
  .)175:رامايانا( » . ايام به آساني برمن بگذرددعا كني كه اين
 حـال بـه هـر       - مادراني وجود دارند كه فرزندان را بدون سرپرستي همـسر          ،در هر دو اثر   

    ت و سـختي و بـه كمـك ديگـران بـزرگ              بـا مـشّق    -مسافرت، مرگ و يا طرد همسر     : دليلي
يانا سـيتا، پـاربتي، منتـرا و    مي كنند؛ در شاهنامه، فرانك، تهمينه، جريره و فرنگيس و در راما       

 جالب در زندگي اين مادر و پسرها ايـن اسـت كـه هنگـامي     ةاز اين گونه مادران اند؛ نكت  ... 
كه اين پسران بزرگ مي شوند يا به نزد پدر و يا جد پدري خود باز مي گردند و يـا مـوقعي    

  . ن حضور ندارندداستاة  اكثر مادران ديگر در صحن،كه به مقام بااليي دست پيدا مي كنند
   مباهات فرزندان به نژاد مادري در هر دو حماسه-5

 آنان را به نام و نـشان پـدر           و  پدري منتسب اند   امع مردساالر، فرزندان به خانوادة      در جو 
       بـا ايـن حـال، در هـر دو حماسـه فرزنـدان تنهـا بـه پـدر و نـژاد او                 .مي خوانند و مي شناسند    

 ضـمن    اسـفنديار   بـا  رسـتم در نبـرد    . نژاد او نيز مباهـات مـي كننـد         بلكه به مادر و      ،نمي بالند 
 اين كه مادرش، از نسل پادشاهان بزرگ و گـردن فـراز             معرفي و رجز خواني هاي خود  به         

  . افتخار مي كند؛است 
 خود و مـادرش را از رام  ، رام را روي پيشاني اسب قرباني مي بيند ة  پسر سيتا، وقتي نوشت   

  .  به او مباهات مي كند،ه و از اين كه مادرش سيتا استو مادرش برتر دانست
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خار فرزنـد    و در رامايانا افت    فرزند به نياي مادر و اجداد اوست      هر چند در شاهنامه افتخار      
 اما از اين وجه كه به مادر خود     ؛ و نوع و دليل افتخار آنان فرق دارد        صرفاً به خود مادر است    

  .  به هم شباهت دارند،ندافتخار مي كنند و نام او را مي آور
   دلجويي و تسّلي خاطر مادر به هنگام سفر و نبرد -6

 در .ه بسيار نشان مي دهنـد  فرزندان به عواطف و احساس مادران خود توج،در هر دو اثر 
 پـيش  .غياب خود و به هنگام ترك مادر، به نزديكان سفارش مي كنند كه مراقـب او باشـند                 

در داسـتان رفـتن   .  سپس عازم سفر و يا نبـرد مـي شـوند    ، مي كنند  ل مادر را آرام    او ،از رفتن 
 رسـتم تنهـا سـعي در آرام         ،رستم به مازندران، با اين كه زال و رودابـه هـر دو نگـران اوينـد                

 در داستان نبرد رستم و سهراب، اين رفتـار  . هي نشان نمي دهدكردن مادر دارد و به زال توج
 فرزند به مادر بيشتر نمود دارد؛ زماني كه رستم از          ة   عالق دوگانه در قبال پدر و مادر و ميزان       

 به برادرش سفارش مي كند بـه نـزد مـادر بـرود و بـا                 ،شكست دادن سهراب نا اميد مي شود      
  . سخناني آرامش بخش خرسندي خاطر او را فراهم آورد

  د ـاز ايدر به نزديك دستان شوي      د      ـــ يكايك سوي زابلستان  شوي
  رمــــچنين كرد يزدان قضا بر س   ادرم        ــــــسند گردان دل متو خر

  دــــ       كه سودي نداردت بودن نژن  بگويش كه تو دل به من در مبند 
  ... ه نماند ـ      زگردون مرا خود بهان    د   ــكس اندر جهان جاودانه نمان

   )802-799، ب 194ص شاهنامه،(                                                                             
و سخناني از اين دست در حق مادر بسيار مي گويد و باز مي توان به وصاياي اسـفنديار                    

 مـضمون و    اهران خود اشاره كرد كـه بـا مقايـسة           به پشوتن در مورد پدر، مادر، همسر و خو        
        د دغدغـة    و فرزند پي برد؛ به نظر مي رس        ت بين مادر  محتواي آن ها مي توان به عالقه و محب

  . خاطر اين پهلوانان در آخرين دقايق زندگي شان مادرانشان هستند
 سـعي مـي كنـد بـا     ،در داستان تبعيد رام به جنگل، وقتي رام ناراحتي مادرش را مي بينـد       

 .گفتن سخنان آرامش بخش و نويـد دهنـده و حتـي آوردن داليـل مـذهبي او را آرام كنـد                     
ي مي كند و به او يادآور مـي شـود كـه    ت واقعي خود بر او تجّل، به هيئ وفق نمي شود  وقتي م 

كيست و براي او جنگل و كوه و شهر و حكومت يكسان است و از اين مسافرت به سالمت                   
 ايـن در حـالي      . ، به راه مـي افتـد      بازخواهد گشت و هنگامي كه مادر را تقريباً آرام مي كند          

 ،سيار عالقه مند است و از ايـن كـه مجبـور شـده او را تبعيـد كنـد      است كه پدرش نيز به او ب      
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 حتي به او مي گويد راضي است رام به زنـدانش بينـدازد و بـر تخـت         .بسيار اندوهگين است  
هي  اما رام به احساسات پدر توج   . زيرا از دوري او خواهد مرد      ؛ ولي او را ترك نكند     ،بنشيند

 بعـد از چهـارده سـال بـاز خواهـد گـشت؛ رام بـه        نمي كند و تنها به او مي گويـد كيـست و    
 ولي مـادر رام زنـده   ؛جنگل مي رود و چندي بعد پدرش راجه جسرت از دوري او مي ميرد     

رغـم شـباهت هـاي       در رامايانـا و شـاهنامه علـي       . مي ماند و آمدن فرزند را جشن مي گيـرد         
  . م مي خورد تفاوت هايي نيز به چش،فراواني كه در خصوص جايگاه مادر وجود دارد

   چگونگي تداوم حضور مادر در هر دو حماسه-7
 داسـتاني  مقطعي دارند و بـه محـض آن كـه وظيفـة     در شاهنامه مادران معموالً حضوري  

 از صحنه كنار گذاشته مي شوند؛ عموماً مادران در شـاهنامه در سـه        ،خود را انجام  مي دهند     
ـ   ) 1: برهه از زندگي شاهان و پهلوانان حضور دارند        در بـزرگ كـردن     ) 2د آنـان    هنگـام توّل

در عزاي فرزندي كـه در      ) 3فرزند يتيم يا بي سرپرست و نيز بر سر مساله جانشيني پسرشان               
ي بـه خـود مـي       فرانك تا زماني كه فريدون جـواني برومنـد و متّكـ           . جنگ كشته شده است   

او در  در كنار اوست و در حفـظ جـان او از هـيچ تالشـي فـرو گـذار نيـست؛ حـضور                ،شود
    داستان تا زماني است كه پسرش بر تخت شـاهي مـي نـشيند و اقـداماتي نيـز بـراي او انجـام                        

 بعد از اين زمان به تدريج جاي او را عمالً ارنواز و شهرناز مي گيرند و از سرانجام                   .مي دهد 
 به ميان نيامده است؛ فرنگيس نيز هم چـون فرانـك، تـا زمـاني                يزندگي او در شاهنامه سخن    

 ولـي بعـد از   ؛ در كنار اوست و از جان او محافظـت مـي كنـد           ، فرزندش بزرگ مي شود    كه
. عبور او به همراه كيخسرو و گيو از مرز آبي بين توران و ايران از او نيز ديگر نـشاني نيـست         
ارنواز، شهرناز، ماه آفريد و مادر زال، مادر سياوش و مادر شغاد از آن دسته مادراني هـستند                  

د پسرش ديگر نـام  جريره مادري است كه بعد از توّل.  ايشان فرزند زايي استة  كه تنها وظيف  
ر ايران بـه سـرداري تـوس، در جريـان خـون           ز او و پسرش نيست تا زماني كه لشك        و نشاني ا  

خواهي سياوش به كالت مي رسد، دوباره اين مادر و پسر به داستان باز مي گردند و زمـاني                   
 جريره بر بالين او نالـه و زاري مـي كنـد و بعـد از     ،ي كشدكه فرود آخرين نفس هايش را م      

  :مرگ فرزند همه چيز را به آتش مي كشد و اسبان را پي مي كند و در آخر
  يكي دشنه با او چو آب كبود ـــــــرود         بيامد به بالين فرخ ف

  ريد و برش جان بداد        دو رخ را به روي پسر بر نهاد        شكم برد
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  )893 – 892؛ ب 328 صشاهنامه، (                                                              
كتايون در نقش مادر، بر سر موضوع جانشيني پـسر و بعـد از آن در عـزاي اسـفنديار در         

تنهـا مـادري كـه در    .  بينيمداستان حضور دارد و پس از آن هيچ نشاني از او در شاهنامه نمي       
ـ    . حضور دارد، رودابه است   ) تا پايان دوران حماسي   ( ردوسي   ف حماسة د رسـتم   او از بدو توّل

در داستان هاي رستم كم و بيش حضور دارد و تا بعد از كشته شدن فرزندش نيـز بـه همـراه               
 نقـش   ، هر وقت رودابه در داسـتان حـضور دارد         ،همسرش داراي نقش مي باشد؛ با اين حال       

 جالب ايـن اسـت كـه بـا حـضور او در              و گريان است؛  نكتة      مواره نگران   كليدي ندارد و ه   
 تهمينه تنها زني اسـت  ،داستان هاي رستم، زني به عنوان همسر در كنار رستم ديده نمي شود           

 آن هم تنها براي يك شب و اتفاقـاً رودابـه در          ،كه از او به عنوان زن رستم نام برده مي شود          
ايان زندگي اين مادر ديرسال شاهنامه نيز مانند ساير          به پ  ،با اين حال  . اين داستان نقشي ندارد   
  . مادران اشاره نشده است

 فرجام تهمينه نيز كه آرزو داشت فرزنـدش سـهراب برازنـده تـرين مـردان زمـان خـود                     
 اين است كـه بعـد از مـرگ سـهراب     ، ولي به طرزي بيهوده و جانگداز كشته مي شود     ،باشد
  :مي داند زندگي را براي خود بي مفهوم  ةادام

  به روز و به شب مويه كرد و گريست             پس از مرگ سهراب سالي بزيست 
  رد    ــــرد              روانش بشد سوي سهراب گــــم او بمــــم در غــسرانجام، ه

  )220: 1385 شاهنامه، (                                                                           
ن و منزلـت     اما مادران در رامايانا حضوري مستمر و هميشگي دارند و نقش همـسر، شـأ              

مـادران رام،  .  نمي كند و جايگاه مادران نيز به مقام همسر لطمـه نمـي زنـد          مادر را كمرنگ    
 . و بهاراتا تا زمان مرگ شـان در داسـتان حـضور دارنـد    (setargahan)لكشمن، سترگهن  

؛ بلكه براي نجات جگر گوشـه       ي فرزند تنها به گريه اكتفا  نمي كنند        آن ها به هنگام گرفتار    
شان، ياري مي طلبند، به هر دري سر مي زنند و با سخنان سرشار از عاطفه و احساس تـالش                  

  . مي كنند تا فرزندنشان را رهايي دهند
   چگونگي رفتار فرزند با مادر در هر دو منظومه-8

ندان به مراتب مودبانه تر و محترمانه تر از همتايان شاهنامه اي            رامايانا رفتار فرز  ة  در حماس     
             تنهـا يـك بــار فرزنـدي بـا مـادرش بـا بـي مالحظگـي رفتــار        ،خـود اسـت؛ در كـل رامايانـا    

مي كند، در داستان تبعيد شدن رام بـه جنگـل، نامـادري رام بـراي آن كـه پـسر خـود را بـه                     
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نزد راجه سوء اسـتفاده مـي كنـد و          ) گلي راجه بودن  سو( ت خود    از موقعي  ،حكومت برساند 
با اين كه طبق رسوم خانوادگي، پسر ارشد جانشين پدر است، راجه را مجبور مي كند تـا بـه      

ـ     - بهاراتا –جاي رام، پسر او      ه  را پادشاه كند؛ وقتي بهاراتـا از مـسافرت برمـي گـردد و متوج
     بـه طـوري كـه آرزو   ؛برخـورد مـي كنـد     به تندي با  او        ،ماجراي قانون شكني مادر مي شود     
در حالي كه در شاهنامه سهراب بدون آن كـه مـادرش   . مي كند كاش او هرگز مادرش نبود 

 با پرخـاش بـا او سـخن مـي گويـد و حتـي تهديـد مـي كنـد در          ،در حق او بدي كرده باشد   
ب بـدان  صورت نهان داشتن نام پدر از او، وي را خواهد كشت؛ البته شايد ايـن رفتـار سـهرا        

در داسـتان اسـفنديار   .  حرامزدگي اوسـت   فكر مي كرد اين مخفي كاري نشانة        دليل بود كه    
 وقتـي مـادر دلـسوزانه بـه او     ،نيز، هنگامي كه او در مورد نقشه اش با مادر صحبت مـي كنـد     

هشدار مي دهد كه از رويارويي با پدرش بپرهيزد و بهتر است صبر كند تا پدر پيرش بميـرد                   
 در مقابـل  ،قانوني پادشاه شود، اسفنديار كه منتظر تأييد و همراهـي مـادر اسـت     و به صورت    

 به جنس زن توهين مـي     - شايد از ترس افشا شدن نقشه اش توسط مادر         -سخنان به حق مادر   
بـا ايـن اوصـاف، در       . كند و سخناني بر زبان    مي آورد كه باعث شرمندگي مادر مي شـود                

  . ا به قتل نمي رساند، هيچ فرزندي مادرش ر)تا پايان بخش حماسي (  شاهنامه
 اگـر پـدر بـه       ،ل هـستند  احترام و منزلتي كه براي مادر قاي       اما در حماسة  هنديان، با همة        

 فرزند بايد بي چون و چـرا اجـرا مـي كـرد؛ روزي شخـصي بـه نـام           ،قتل مادر فرمان مي داد    
 بـه  ، داشـت (Par saram) كه پـسري قدرتمنـد بـه نـام پرسـرام      (Jamadgan)جمدگن 

س كنگـا جهـت غـسل او آب     مقـد ة منظور عبادت، به همسرش مي گويد بـرود از رودخانـ     
  انـد بياورد؛ زن مي بيند ماموران رودخانه را به خاطر آب تني پادشاه و همسرانش قرق كرده        

 به ناچار صبر مي كند تا آنان بروند و هنگـامي كـه آب          .و به او اجاز نمي دهند كه آب ببرد        
نگا غسل نكرده، وقت عبادت منقـضي  از نايابي آب ك« طر اين كه همسرش  به خا ،دمي آور 

جمـدگن از فرمـان    . او در حال چنان كـرد     ! سر مادر را جدا كن    : گشته، پرسرام را فرمود كه    
        پرسـرام گفـت آن     !  بخـواه  ،هـر چـه در دلـت باشـد        :  گفـت   و برداري پـسر خـشنود گرديـد      

: رامايانـا (»  و اين كـه مـن او را كـشته ام، يـاد خـاطر نباشـد         مي خواهم كه مادرم زنده گردد     
         اجابـت  ، پدرش دعا مي كند و دعاي پدر با همان كيفيت كـه پـسرش خواسـته             . )137-138

  . مي شود
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 مانند نقش سيندخت در     ،در شاهنامه مادر در ازدواج دختر نقش كليدي و محوري دارد          
اين در حالي است كه در رامايانـا مـادر در     . ج جريره ازدواج رودابه يا نقش گلشهر در ازدوا      

 مينا تنهـا در ازدواج پـاربتي بـا گريـه و زاري عـدم موافقـت                .چنين قضايايي هيچ كاره است    
خود را با چنان وصلتي اعالم مي كند و عمالً كاري در راستاي بـه كرسـي نـشاندن حـرفش                 

  . انجام نمي دهد
   هر دو حماسه نحوة مواجهة مادر با مرگ فرزند در-9

اكثر قريب به اتفاق مادران داغ فرزنـدان برومنـد و           ) تا پايان بخش حماسي   ( در شاهنامه   
پهلوان خود را مي بينند و بسيار كم اند مادراني كـه پيـروزي و كاميـابي فرزنـد را بـه نظـاره                 
 و بنشينند؛ رودابه، تهمينه، جريره و كتـايون همگـي از ايـن گونـه مـادران انـد؛ تنهـا فرانـك           

اين مادران داغديده، بعد از مرگ فرزند يـا ماننـد تهمينـه             . فرنگيس از اين قاعده مستثني اند     
ت كوتاهي با اندوه و ماتم زندگي مي كنند يا مانند جريره دست به خودكشي مـي زننـد                   مد

يا مانند رودابه در اوايل، كارشان به جنون مي كشد و پـس از بهبـودي نيـز زنـدگي تـوام بـا               
اراحتي را سپري مي كننـد و يـا ماننـد كتـايون تـسليم سرنوشـت مـي گردنـد و دل                      ه و ن  غص 

  . ي محو مي شوندشكسته و حسرت بار از داستان به كّل
   ت هاي اصلي و نيك، معموالً داغ فرزند نمـي بيننـد و تنهـا    اما در رامايانا، مادران شخصي

 جنـگ بـا رام و   كه دو پـسر خـود را در  است  - همسر راون -(mandoderdi)مندودردي  
حال و روز اين مادر بعد از مرگ فرزندان مانند همتايـان شـاهنامه   . يارانش از دست مي دهد  

        ت كوتاهي دوباره روال طبيعي و عـادي خـود را           اي خود نيست؛ زيرا زندگي وي بعد از مد
» منـدودردي، زن راون، از غـم اچهـه پـسر خـود نوحـه و زاري مـي كـرد        «: از سر مي گيـرد  

 بعـد، همـين مـادر در مجلـس          ةو اين در حالي است كـه در چنـد صـحن           ) 308ا؛ ص   رامايان(
        ار همــسرش بــه شــادي  ترتيــب داده، در كنــ اشطربـي كــه همــسرش بــراي تقويــت روحيــه 

 ، كشته مي شـود – (inderjit) ايندرجيت   - زماني كه پسر ارشد و قدرتمندش      مي پردازد و  
  .ر در رايامانا نيامده استحتي يك سطر هم در مورد عزاداري اين ماد

   نتيجه گيري -10

   شباهت -10-1

.  در شاهنامه و رامايانا، جلوه هـاي توانـا و سـزاوار زن در نقـش مـادر ظـاهر مـي شـود                   -
و با مهر و عطوفتي زايد الوصـف،     ، راز دار و معتمد فرزندان هستند        مادران، خردمند، دلسوز  
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فرانــك، . حافظــت و پــشتيباني مــي كننــدفرزندانــشان را در فــراز و نــشيب هــاي زنــدگي، م
در ... در شـاهنامه و كيكـسي، منـدودردي، مينـا و            ... سيندخت، كتـايون، رودابـه گلـشهر و         

  . رامايانا از اين گونه مادران هستند
 در هر دو منظومه، پيوند مادر و فرزند بـه ويـژه مـادر و پـسر ماالمـال از عـشق متقابـل                         -
    برد، دعـاي خيـر مـادر را رهگـشا و عامـل پيـروزي خـود          فرزندان در سفر و حضر و ن      . است

  .  راهشان باشدهان دعاي خير مادر هستند تا بدرقة پيوسته خوا،بدين سبب. مي دانند
 پهلوانان به هنگام رجزخواني، اصالت و بزرگي مادر را در كنار بزرگـي    ، در هر دو اثر    -

  . پدر بر مي شمرند
    بـه نظـر    . مادر و فرزنـد بيـشتر از پـدر و فرزنـد اسـت              تعامل عاطفي    ، در هر دو منظومه    -

  . فرادست و فرودست استة  احساسي پدر و فرزند بيشتر متكي بر رابطمي رسد رابطة
   تفاوت -10-2

.  حضور مادران در شـاهنامه مقطعـي اسـت و بيـشتر آن هـا، سرنوشـتي نـامعلوم دارنـد                     -
 داسـتان كنـار   ة از صـحن ،نجام رساندند قدسي خود را به اة گويي وقتي نقش معنوي و  وظيف      

ص است و ايفـاي نقـش آن هـا تـا     در حالي كه در رامايانا فرجام كار مادران مشّخ. مي روند 
  .پايان منظومه همچنان ادامه دارد

 در حـالي  ،دنـ  در شاهنامه، مادران در ازدواج فرزندان، نقش اساسي و تعيين كننـده دار  -
و به امر ازدواج فرزنـدان،  . اين نقش بركنار گذاشته شده اند    كه در رامايانا، گويي مادران از       

هي نشان نمي دهندتوج.  
 ارج و ، در شاهنامه، شأن و منزلت مادر، قابل قياس با نقش همسر نيـست و در حقيقـت    -

 امـا در رامايانـا، تـوازني بـين     ، اقشار را تحت الشعاع قرار مي دهدة  عظمت جايگاه مادر، هم   
  .جود دارد و نمي توان يكي را از ديگري برتر داشتنقش مادر و همسر و

  
  منابع و مĤخذ 

  .، تهران، پژواكفرهنگ زنان شاهنامه، )1385( حميدي، بهمن، -1
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