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متعکران مرورد بپر بروده اسرتش وترفهراز ردوسری دربرارة ایر ترنف ،پرترلبت اسرت
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رهنر کشررور خررود ،شررجای در اندیشرری و ر تررار ،ای ررارگر در عشر  ،و ررادار برری همسررر و رزنررد
و گرراه و متعکرنرردش ردوسرری در شرراهنامی جایگرراههررا و مدررامهررایی بررراز زن قائررو شررده اسررت
کرری جایگرراه زن بررا عنرروان مررادر ،برتررری مدررامی اسررت کرری ردوسرری بررراز زن برشررمرده اسررتش
مررادر در شرراهنامی ،مدررامی برر ارجمنررد و در اررد اعررلز ررداکارز و سرشررار از دانررایی و
درایت وخردمندز است و همیجا مپرم اسرار و م وار رزند استش
در شرراهنامی مررادر و زن بررا عررا یتررری تررعات انسررانی وتررف شررده اسررت؛ تررعاتی چررون
خردمنرردز ،و ررادارز ،شرررم و ايررا ،پوشرريدهرویرری وششش کرری ای ر تررعات ،برری گونرریاز در وجررود
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مررادرانی چررون « :رانررک» مررادر ریرردون و «سرريندخت» مررادر رودابرری و «تهمينرری» مررادر سررهراو و
«کتایون » مادر اسعندیار و شششکامل مشهود استش
واژههااای کلیاادی :شرراهنامی ،خردمنرردز ،و ررادارز ،شرررم و ايررا ،پوشرريدهرویرری ،مپرررم
اسرار ،رمانرواییش

 .1مقدّمه
بپررر زنررران شررراهنامی ،مبپ ررری اسرررت کررری امرررروزه در ميررران شررراهنامیشناسررران و
شراهنامیپروهران م رر گردیردهاسرتش تررا نورر از چنرد پروهشرگر م ردود نويرر
نو دکی کری م تدرد اسرت« :در شراهنامی زنران ندرش ّرا ی ایعرا نمریکننرد و تنهرا زمرانی
ظراهر مریشروند کری هروس یرا عشردی در ميران باشرد» (نو دکری 441 :4911 ،و ،)446
امرا اک رر شراهنامیپروهران زنران شراهنامی را در پيشربرد داسرتانهرا مرؤرر دانسرتی و برراز
نهرا جایگراهی مسرتدو از مرردان قائلنردش « در ميران ادبيرات منوروم گ شرتی ،شراهنامی
تنهرا کترابی اسرت کری زن ندرش اساسری و اعلنری در ن ایعرا مریکنردش در شراهنامی
زنردگی زنرانی را مریخروانيم کری ترأرير شرگرا و عجيبری در ایجراد ب رری از وقرایب
و اواد دارند» (یزدانی)11 :4911 ،ش
نچررری در شررراهنامی در مرررورد زنررران ،در داسرررتانهرررا و مبااررر و موکررروعات
گونرراگون مررده اسررت ،همرران اسررتکرری در جام ررگ ایرانرری پرريش از ردوسرری وجررود
داشررتی و وز بررا اسررتعاده از رهنرر مکترروو و یررا رهنرر شررعاهی از نهررا بهرررهمنررد
گردیررده اسررتش بيشررتر زنرران شرراهنامی نمونرگ بررارز یررک زن هسررتند کرری کررم برخرروردارز
از رزانگرری و بررزر منشرری و د يرررز ،از جرروهر زنانرری برری نپررو سرشررارز بهرررهمندنرردش
درشرراهنامی ،زن ندررش اساسرری در زنرردگی اجتمرراعی و جام رری ایعررا مرریکنررد و بررا توجّرری
برری جام ررگ مردسررامر ن دوره ،چنرري ترروجّهی برری زن و مررادر ،تپسرري برانگيررز اسررتش
زنان از اقشار مهم شاهنامی هستند و در جازجاز ای کتاو ستایش میشوند.
 .1-1بیان مسئله

پيدا شدن انسران برر روز زمري برا تشرکيو خرانواده همزمران بروده و بریتردیرد د رای از
اررریم انسرران در برابررر سرروان ربي رری ،زنرردگی جم رری را بررراز انسرران ایجرراد کرررده،
پيررروز از نوررم و انرررباب ،بررراز ا ررراد ا زامرری گردیررد کرری انرردبانرردب جنبررگ اخلقرری
پيدا کردش
مررادر خررانواده داراز ندررش عمرردهاز بررود و چررون خرردمت اعررراز خررانواده و
تربيررت کودکرران را برعهررده داشررت ،گررویی نوررم خررانواده و موجودیّ رت ن بررر ابتکررار و
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قرردرت مررادر اسررتوار بررود و پرردر در مرتبرریاز نررازلتررر ،قرررار مرریگر ررت(د ترپروهشهرراز
رهنگی)24 :4963 ،ش
زنرران شرراهنامی ،چرری دربررارز و چرری عررادز ،تر پرررورز و بيکررارگی و تنر نورررز و
ادررارت را نمرریشناسررند و هم رگ نرران زنرردگی جوشرران و سرشررار دارنررد ،اترری نرران کرری
بدکارند ،براز رسيدن بی اهدا شان از پاز نمینشينندش
 .2-1پیشینة پژوهش

کتررب و رررار و مدررامت زیررادز از سرروز مررورّخي و مپددرري و پروهشررگران در
در مررورد شرراهنامی ردوسرری و اندیشرریهرراز ردوسرری برری رشررتگ تپریررر در مرردهانررد کرری در
ای ر مررورد مرریترروان برری :جاکبرری هرراز کرررز ردوسرری ،تررأ يف دکتررر اامررد رنجبررر؛ از
رنرر گررو تررا رنرر خررار ارررر قرردم لی سرررامی ،در مرردز براندیشرری و هنررر ردوسرری،
نگررارشِ سر يد اميرردیان؛ ترراری اسررارير ایررران ،ترأ يف ا رری موزگارکرری در ن برری زنرران
شرراهنامی نيررز پرداخترریانررد؛ امررا در خصررو موکرروی مررورد بپ ر « ،زنرران شرراهنامی» نيررز
تپديدات و تأ يعراتی انجرام شرده کری از جملری مریتروان بری :زنران شراهنامی ،ترأ يف رل رت
بصرارز؛ سر نان سرزاوار زنرران در شراهنامگ پهلرروانی ،نوشررتگ خجسرتی کيررا اشراره نمررود کرری
هرکرردام برری تررورت تدریبررا جررامب برری ش صرريّت زنرران شرراهنامی و ویرگرریهرراز نرران
پرداختیاندش
رررار دیگرررز نيررز کرری در اي رگ ادبيررات هسررتند و برری زنران شرراهنامی اشرراره کررردهانررد،
از جملرری« :زن در ش ر ر ارسرری» برری قلررم زینررب یزدانرری؛ «سرريماز زن در رهن ر ایررران»
نوشررتگ جررلل سررتارز و ا بترری مجموعررگ مدررامت برری نررام « ردوسرری ،زن و ترررا دز» ،برری
کوشررش ناتررر اریرررز کرری در ن مجموعررری مدررامتی در مررورد زنرران مررورد بپرر
ردوسرری جمررب ورز شررده کرری از بهتررری مدررامت در ایر کترراو ،مدا رگ «مررردان و زنرران
شرراهنامی» برری نگررارش مپمرردعلی اسررلمی ندوش ر اسررت کرری در ای ر مدا رری از ای ر رررار
استعاده شده استش
 .3-1ضرورت و اهمیّت پژوهش

در شرراهنامی زن ،ندررش اساسرری در رویرردادها ایعررا مرریکنررد ،برریجررز چنررد مررورد
جزئرری ،مررا شرراهد ا يّررت گسررترده زن هسررتيم و بررا توجّرری برری جام ررگ مردسررامرز ن
دوره ،چنرري توجّ ری برری زن و مررادر بسرريار جا ررب و اررائز اهميّ رت اسررتش اکرريم ترروس در
سرررودن شرراهنامی ،برری رررور م ل ر تپررت تررأرير جام رری پدرسررامرز نبرروده اسررتش برری نوررر
مرریرسررد بزرگتررری سرروو تعرراهمی کرری در ا ر شرراهنامی تررورت گر ترری ،دربررارهز زن
است ،زیررا برخری پنداشرتی انرد کری شراهنامی یرک کتراو کرد زن اسرت؛ ب رارر اینکری در
شرراهنامی تنهررا برری چنررد نمونرری زن برمرریخرروریم کرری داراز جنبرری منعرری و اهریمنرری هسررتند،
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امررا در مدابررو چهرررة زنرران دیگررر روشر و پرراب و سرشررار از ررداکارز و گ شررت اسررتش
بی ررور کلری در شراهنامی همرانررور کری از زنران ناپارسرا و بردکنش بری زشرتی یراد شرده،
نسبت بی زنان نجيب و مهربان نيز اظهار قدردانی و سااسگزارز شده استش
درای جستار بر نيم تا بی برسی جایگاه زن ومادران درشاهنامی باردازیمکی:
4ش بی راستی ش صيت زن در شاهنامی با چی ویرگيهایی ترسيم شده است؟
2ش نگرش ردوسی نسبت بی زنان و مادران در شاهنامی چگونی است؟
 .2بحث
شرراهنامگ ردوسرری از ن دسررت رررار اماسرری اسررت کرری «زن در خلرر
اماسریهرایش قهرمانانری ایعراز ندرش مریکنردش «زنران بری تبرب مرردان اعتبرارز دارنرد و
برتری زنران ،مردانریترری نران هسرتندشش و مردانگری رريلتی اسرت کری زنران بزرگروار
از ن بهررهاز دارنرد و یرا از زن و مررد ،نران کری از مردانگری بهررهمندنرد ،بزرگترنرد»
(ستارز.)49 :4919 ،
در شراهنامی زنران م تلعری از هرر نرراد و ربدرگ اجتمراعی اررور دارنرد « .زنران
عرادز بری و رور یا رت مریشروند کری بری ترورت خردمتکار ،ميرانجی و یرا اتری در
شرکو جرادوگر ایعراز ندرش مریکننرد» (یزدانری)62 :4911 ،ش از جملری زنران ميرانجی و
واس ی در شاهنامی عبارتند از زن واس ی ميان زال و رودابی:
ميرران سرراهدار بررا سرررو ب ر

زنری برود گویرا و شريری سَر ُ

پيرام وریردز سروز پهلروان

هرم از پهلروان سروز سررو روان...

 111 /244 : 4و 114
نياوی ت اندر دل شهریارششش
چو دانست سوداوه کوگشت خوار
پر از جادو بود و بند و سون
زنى بود با او بی پردندرون
221 :2و 911 /221تا 913
زنرانی کری در ب رش پهلروانی شراهنامی ندرش مری ریننرد بسريار متعراوت از زنرانی
هسرتند کری در عهرد ساسرانی دیرده مریشروندش زنران پهلروانی هماننرد تهمينری ،رودابری،
کترایون ،ررنگي وششش ار انت راو دارنرد ،زاده و برزر مرنش هسرتند و گراهی کری
مرردان در مسر لیاز بری بر بسرت مریرسرند ایر زنران هسرتند کری چرارهاندیشری مری
کنند(یزدانی)69 :4911،ش
در خررلل اش ر ار و ابيررات شرراهنامی نسرربت برری زن کررد و ندرريتهررا و دوگررانگیهررایی
وجررود داردش در مررواردز ردوسرری مدررام زن را بررام مرریبرررد کرری نهررا را خردمنرردتر از
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مررردان و شایسررتگ رمررانروایی مرریدانررد و وز را موجررودز و ررادار و ررداکار نشرران داده
و پوشررريدهروز برررودن زن را مایر رگ ا ت رررار و سرررربلندز وز دانسرررتی اسرررت ودر برخررری
مرروارد ردوسرری زنرران را مررورد برریمهرررز قرررار داده و از نرران برری برردز یررادکرده اسررت و
اینجاسرررت کررری ن دوگرررانگی و تناقررررات را مرررینمایرررد ،زیررررا در مرررواردز زنررران را
شایستی رهبرز و رمانروایی و رازدارز نمیداندش
نجررا کرری از زن ت ریررف کرررده ،ارر م لررب را ادا نمرروده و ارر را برری ارر دار
رسررانده و در نجررا کرری برری گروهرری از زنرران ناسررزا گعترری ،برری نوررر نمرریرسررد م ل ر زن
مررورد نورررش برروده باشررد و در تمررامی جهررات کليّرت نرردارد و دررم در مررواردز کرری مزم
است زن را مورد سرزنش قرار داده است (رنجبر)413 :4963،ش
 .1-2ويژگیهای ترسیم شده اا ان و مادر در شاهنامه
 .1-1-2عقل و خردمندی

ردوسری م تدرد اسرت کری زن در تراری بشرریّت از مرردانِ هوشرمند و خردمنرد،
بررامتر جلرروه مرریکنرردش چنانکرری در داس رتان هرمررزد نوشرري روان در گعتررار انرردر راز زدن
بهرام با بزرگران ،گردویری خرواهر بهررام خرود را اینگونری بری بزرگران و یرلنسرينی م ر ری
میکند:
بی بسيار سال از برادر کیام
اگر م زنم ،پند مردان دهم
4661 /611 :1
در اینجررا ردوسرری ارزش زن را تررا جررایی بررام برررده کرری گردویرری دانررایی خررود را در
ارردز مرریبينررد کرری مرریتوانررد مررردان را پنررد دهررد ،بررا اینکرری از برررادر خررود چنرردی سررال
کوچکتر استش
در ادامی بزرگان گردویی را چني توتيف میکنند:
سَ ُ گوز و روش دل و راززن
همی گعت هر ک کی ای پاب زن
بی دانش ز جاماس نامیترست
تو گویی کی گعتارش از د ترست
4631 /611 :1
ردوسرری در جررازجرراز شرراهنامی از دمورز و هوشرريارز و عدررو و درایررت زنرران
س ر گعترری و نرران را وارد اجتمررای نمرروده و مدررام و منز ترری وام برری زن ب شرريده اسررتش
زنررران همچرررون مرررردان در دوراندیشررری و پارسرررایی و تيزهوشررری مرررورد سرررتایش قررررار
مرریگيرنررد (بصررارز 1 :4911 ،تررا)1ش ایر نشرران از بزرگرری و عومترری اسررت کرری ردوسرری
بررراز زنرران قائررو اسررتش در ایر مررورد مرریترروان سرريندخت همسررر مهررراو کررابلی و مررادر
رودابرری را م ررال زد کرری بررا رایزنرری و ترردبير خررود از جنرر خررونينی جلرروگيرز کرررد و
مهراو کابلی را متداعد کرد کی بی ازدواج زال و رودابی رکایت دهدش
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سَ ُ ها چو بشنيد ازوُ پهلوان

زنی دید با راز و روش روان
4419 /212 :4

 .2-1-2وفاداری انان و مادران

زن برری عنرروان موجررودز و ررادار و ررداکار م ر رری شررده اسررت برری گونرریاز کرری در
مرروارد زیررادز وجررود خررود را ررداز مررردان نمرروده تررا از نرران اعاظررت نماین رد و بررا ای ر
کرری اک رررأ از کشررورهاز دیگررر هسررتند ،همرریجررا نسرربت برری همسررران خررود و ررادار و
مهرباننرردش در اینجررا مرریترروان از جریررره ،مررادر رررود ،نررام برررد کرری رررود را گرراهی
میدهد کی از تبار ایرانيان است و برادر شاه کي سرو استش
ز بهر سياوش د ش پر زدود
جریره زنی بود مام رود
63 /94 :9
زمانی کری جریرره از ررود مری خواهرد ترا برراز شرناخت تبرار خرود از ت روار پهلروان
کمرک بگيرررد ،وقترری سررااه ررروس نزدیررک نرران شررد در پاسر  ،رررود برری مررادرش گعررت
در شان کند دوده و انجم
:بدو گعت :راز تو از شيرزن
411 /99 : 9
ایر و ررادارز جریررره نسرربت برری سررياوش تررا جررایی سررت کرری اترری رررود را از جنر
با ایران برا ر میداردش زمانی کی رود بی مادر خبر مدن شکر ایران را میدهد:
چني گعت کاز مام روش روان
برِ مادر مد رود جوان
بی پيش سای در ،سرا راز روس ششش
از ایران سااه مد و پيو و کوس
بدی روز هرگز مبادت نياز
جریره بدو گعت کاز رزمساز
جهاندار و بيدار کي سروست
بی ایران برادرت شاه نوست
11 /92 : 9تا11
نمررود همرري و ررادارز برريش از اررد اسررت کرری برخرری تصررور نمررودهانررد ،ردوسرری
مرریخواهررد برري زن و مرررد اتررلی انرردازد و برریعرردا تی برقرررار نمایررد و زنرران را اسررير و
دسررت نشررانده مررردان قرررار دهررد و در نتيجرری ادررو اديدرری نرران را پایمررال نمایررد
(رنجبر)461 :4963 ،ش
تهمينرری را شرراید بترروان گعررت باو رراتری زن شرراهنامی اسررتش وقترری رسررتم مهرررهاز
کی بری برازویش بسرتی شرده برود ،بيررون کشريد و بری تهمينری داد کری اگرر رزندشران دخترر
بود بری گيسروانش و اگرر پسرر برود بری برازوانش بنرددش تهمينری در جرواو گعرت :مر همری
عمر همسر تو و مادر رزند تو و شيعتگ خود توأم ( ریاکی)31 :4911 ،ش
 .3-1-2حیا و شر انان و مادران در شاهنامه

از دیگر تعاتی کی ردوسی از زنِ ایرانی ندو می کند شرم و اياست:
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نباشد بی گيتی ،نی واز نرم
چني داد پاس کی زن را کی شرم
1112 /121 :1و1119
اکرريم ررروس دسررتیاز از زنرران را سرررزنش کرررده و نرران را برردکنش و برردکردار
خوانده کی اررز از شرم در وجودشان نيست (رنجبر)463 :4963 ،ش
بی گعت ندارند واز نرم
زنانی کی ایشان ندارند شرم
2611 /912 : 1
 .4-1-2پوشیدهرويی انان و مادران در شاهنامه

پوشرريدهروز بررودن از دیگررر مسررائلی اسررت کرری توجّ ری ردوسرری را ب ری خررود جلررب
کرررده و نرررا مایررگ ا ت ررار و سررربلندز زنرران دانسررتی اسررتش وز در جرراههرراز گونرراگون
بی جاز وا ة زن از پوشيدهروز یاد میکند (رنجبر)463 :4963 ،ش
برری اعتدرراد ردوسرری پوشرريدهرویرری هنررر زنرران اسررت و او را در ردیررف رشررتگان
مرریدانرردش اترری دختررران تررورانی را پوشرريدهروز مرریخوانرردش زمررانی کرری بيرررن برری دیرردار
منيره ،دختر ا راسياو میرود ،منيره را پوشيدهروز میخواند:
بجنبيد مهرش ،ناوشيد ازوز
بی پرده درون ،دخت پوشيدهروز
411 /941 :9
پوشررريدهرویررری زنررران در شررراهنامی باعررر گوشرررینشرررينی و خانرررینشرررينی نررران
نگردیده است و نران در اجتمرای اررور دارنردش تهمينری نيرز برراز م ر ری خرود بری رسرتم
و عاش شدنش بر اجب و ايا و پوشيدگی خود میبا د:
وا شنيدز مرا
نی هرگز ک
ک از پرده بيرون ندیدز مرا
61 /422 :2
 .5-1-2ان ،محر اسرار

گراهی زن در شراهنامی مپرررمِ اسررار نهرانی چرارهانردیش و مشراور مررد و
گرررهگشرراز زنرردگانی اوسررتش چنانکرری در داسررتان خسررروپرویز در خرگعتررار انرردر
کي خواست پرویز از خامن مده است:
کنم دور از ای در بداندیش را
بر واهم رسترم زن خویرش را
بیویرره زنی کو برود راززن!-کی چوني سَ ُ نيست جز کار زن
پيرام تو بایرد بررِ خواهررم
بری نيز هر چرون همی بنرگرم
2312 /221-226 :1تا2311
زنان گراهی در شراهنامی نچنران بلندمرتبریانرد کری مررد را در پوریهراز سر ت و
دشروار زنردگی مونسری جرز نران نيسرتش ناننرد کری برا تردبيرهاز د يرانری و ماهرانری
خرویش نری تنهرا مررد خرود ،بلکری جام ری و ملرت خرود را نيرز از خ رر مری گاهانرد و
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میرهاندش « ردوسری ن سرتي دانراز روشر بينری اسرت کری در ایر سررزمي «زن» را برا
مرد در همرگ کارهرا برابرر مریشرماردش در شراهنامی مررد و زن هرر دو یکسرانند ،برا زنران
در کارهراز برزر رایزنری مریشرود و چری بسرا نران برا رأز و خررد و کراردانی و
شکيبایی دشوارزها را از ميان و میدارند» (شوقی)244 :4911 ،ش
 .6-1-2ان در جايگاه مادر

ردوسری در شراهنامی عومرت و بزرگری مرادر را ارائری مریدهرد ،بریخصرو در
داسرتان اسرکندر ،وقتری کری پيمانرگ ايرات اسرکندر پرر شرد ،مرادرش را جانشري خرود
قررار داد و از او تداکرا کررد کری رمرانروایی مملکرت را برر عهرده گيررد و از
رمانروایران ارررا و اکنراا خواسرت کری م يرب و رمرانبر مرادرش باشرند و جرز او
کسری را اکمرران خرود قررار ندهنردش در خرر داسرتان اسرکندر در گعترار «انردر انردرز
کردن اسکندر» ،مادرش را ای گونی اندرز میدهد:
بی مادر یکی نامی رمود و گعت کی گاهی مر نتوان نهعت!شش
تو از مر م هير مگي مشو کی اندر جهان ای س نيست نوششش
کسی برنرگردد ز پيمان ترو
نجویند جز راز و رمان ترو
443 : 6و4166 /421تا4114
در شرراهنامی درواقررب مررادر مدررامی ب ر ارجمنررد و در اررد اعررلز ررداکارز دارد و
همررری جرررا مپررررم اسررررار و م ررروار رزنرررد اسرررتش ماننرررد « رانرررک» مرررادر ریررردون و
«سررريندخت» مرررادر رودابررری و «تهمينررری» مرررادر سرررهراو و «کترررایون » مرررادر اسرررعندیار
(بصارز)11 :4911 ،ش
ا بتررری در اینجرررا نبایرررد خررروز مادرانرررگ سررريمرا را رامررروش کنررريم کررری زال را در
کررودکی در کنررار جوجرری هررایش مرریپرررورد و زال در امایررت سرريمرا بررزر مرریشررود
و بی خانی پدرز باز میگردد (پرهام)64 :4919 ،ش
بزد برگر تش از ن گرمسن
ررود مد از ابرر سيرمرا و چنر
کی بودش بر نجا کنام گروهششش
ببرردش دمان ترا بری ا بررز کروه
چون ن کودب خرد ،پرمایی گشت بران کوه بر ،کاروان ها گ شت
برش کوه سيم و ميانش چو رو
یکی مرد شد چون یکی زادسرو
بد و نيک هرگز نماند نوهان
نشانش پراگنده شد در جهران
11 /61 :4تا31
 .1فرانک مادر فريدون

رانررک ش صرريّت پيچيرردهاز نرردارد و در یررک خررم سرراده در داسررتان ترسرريم شرردهاسررتش
ش صرريّت ایرر زن در سررایگ قهرمرران برجسررتیاز چررون ریرردون ،جنررب و جوشرری داردش ندررش
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رانررک در داسررتان کررپاب مپرردود مرریشررود برری کوشررش در اعرر جرران رزنررد و پنهرران
داشررت ریرردون از چشررم شرراه ا دهرراوش کرری نشررانی کشررندة خررود را کرری در خررواو دیررده در
جهان میجوید(کيا41 :4914 ،و)41ش
ایرر زن کوهنررورد اسرر ورهازِ ایررران ،کرری شرروهرش برری دسررت سررربازان کررپاب کشررتی
شرردهبررود ،بررراز اعرر جرران ریرردون و گررر ت انتدررام خررون همسررر ،رعررو خردسررا ش را بررر
دوش گر ررت و پ ر از کوهايمررایی هرراز ررراوان ،خررود را برری بلنررداز کوهسررتان ا برررز رسرراند و
ریرردون را برری مررردز سررا ورده و مترردیّ سررارد تررا از گزنررد سررااهيان تررازز در امرران باشررد
(مپمدز ر)11 :4911 ،ش

شوم ناپدید از ميان گروه
بياورد رزند را چون نوند
یکی مرد دینی بران کوه بود
رانک بدو گعت کاز پاکدی
بدان کي گرانمایی رزند م
ترا بود باید نگهبان اوز
پ یر ت رزند او نيکمرد

بَرم خوبرُا را بی ا برز کوه
چو ُرم یان سوز کوه بلند
کی از کار گيتی بیاندوه بود
منم سوگوارز از ایرانزمي
همی بود خواهد سر انجم ششش
پدروار رزنده بر جان اوز
نياورد هرگز بدو باد سرد
411 /61 :4تا411

 .2سیندخت مادر رودابه

زنررری تيزهررروش و کار مرررد و دورانررردیش و راززن و باکعایرررت و همسرررر مهرررراو
کررابلی از نررراد ک رپّاب تررازز ،پادشرراه کابلسررتان و برراجگزار سررامش شرراه از سررام خواسررتی
است کی بی کابلستان شکرکشی کرده ،نجا را بی خاب و خون بکشدش
مهررراو پرردر رودابرری هنگررامیکرری از عشر دختررر خررود نسرربت برری زال گرراه مرریشررود
و خشرررمگي مررریگرررردد و ایر ر سررريندخت همسرررر او و مر رادر رودابررری اسرررت کررری برررا
دوراندیشرری و ترردبير و رازدارز از خشررم پرردر مرریکاهررد و بررا ر ررت برری نررزد سررام ر ررب
اخررتلا مرریکنرردش ناگعترری نمانررد کرری ر ررت سرريندخت برری نررزد سررام مایرری ز ايرررت سررام
میگردد (بصارز46 :4911 ،و)41ش
زنی دید با راز و روش روان
سَ ُ ها چو بشنيد ازوُ پهلوان
4419 /212 :4
 .3رودابه مادر رستم

رودابرری یکرری از جانرردارتری و رنگرري تررری زنرران شرراهنامی اسررتش « رودابرری دختررر
زیبرراروز مهررراو کررابلی ،دل در مهررر زال دسررتان مرری بنرردد و زال برری همسرررز او مش رتا
مرریشررودش پيونررد ميرران سررام کرری نررراد ریرردون دارنررد بررا بازمانرردگانی از خانرردان ک رپّاب
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چگونرری امکررانپ ر یر خواهررد بررود؟ چررون اخترشررماران مرررده مرریدهنررد کرری ایرر پيونررد
رخنرررده اسرررت ،سرررام برررا زامرررت رررراوان و پررر از اینکررری زال زمرررایشهرررایی را
مرریگ رانررد ،رکررایت منرروچهر را برریدسررتمرری ورد ،و سرريندخت مررادر رودابرری ،نيررز
مهررراو کررابلی را راکرری مرریکنرردش سرررانجام زال و رودابرری برری همسرررز هررم درمرری ینررد»
( موزگار13 :4916،؛ سجادز ،)219 :4912 ،از پيوند ای دو رستم ،زاده میشودش
رودابرری مررادرز اسررت برری تمررام م نررا ،ایرر جهررانی کرری پهلرروان رمررانی ،رسررتم ،را
برراردار مرریشررود و ای ر برراردارز گررران برروده و زایشرری اماسرری را برری دنبررال داشررتیاسررت
(ناظرز 11 :4963 ،و)11ش
شد ن ار وانیرخش ،زععران
شکم کرد ربی و ت شد گران
چی بودت کی گشتی چنير زرد ام
بدو گعت مادر کی از جان مام
همی برگشایم بی ریاد بشششش
چنير داد پاس کی م روز و شب
از ایوان دستان بر مد خروش
چنان بد کی یک روز زو ر ت هوش
4199 /261 :4تا4193
 .4تهمینه مادر سهراب

برخرری از پروهشررگران تهمينرری را جسررورتری زن شرراهنامی ،زنرری پاکرردام و عاشرر و
مررادرز مهربرران و ررداکارو رنجدیررده خوانرردهانررد و اترری او را در ررداکارز و نهایررت
عش با رودابی مدایسی کردهاند(اسلمی ندوش 429 :4969 ،تا)421ش
در شرراهنامی رسررتم کرری برری دنبررال اسررب گررم شرردة خررویش برری خانررگ شرراه سررمنگان
مرریرود و مهمرران مرریشررود ،در اتررا خررود رميررده اسررت و تهمينرری برریهررير ترسرری،
پنهررانی برری خوابگرراه او مرریرود و برری او مرریگویررد :مرر نادیررده عاش ر تررو شرردهامش ایرر
برریبرراکی ،نويرررش در هررير زن نامرردارز دیررده نشررده و چنرران بررا برریگنرراهی همررراه اسررت
کرری کمتررری شررایبگ هرزگرری بررر جرراز نمررینهرردش اترری همرري واق رری او را در ردیررف
پارساتری و مپررومترری زنران جهران قررار مریدهردش تهمينری پر از شرنيدن خبرر مرر
سهراو بيش از یکسال زندگی نمیکندش
پ مر سهراو سا ی بزیست
بی روز و بی شب مویی کرد و گریست
روانش بشد سوز سهراو گرد
سرانجام هم در م او بمرد
433 :2
چرری تهمينرری بررا همررگ زیبررایی و راسررتگی و مدررام شرراهزادگی کرری دارد ،در زنرردگی
خررود برريش از یررک مرررد نمرریبينررد و ن هررم دررم بررراز یررک شرربش وز ،همرگ سررادگی و
تمنرراز زنرردگی خررود را در یررک هرردا مررینهررد و ن داشررت رزنرردز از رسررتم اسررتش
تهمينرری در نبررود سررهراو ،سرروگوارز مرریکنررد و جرران خررود را از دسررت مرریدهرررد
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(سرررامی)424 :4961 ،ش دکترررخررا دیم لر  ،شرراهنامی پررروه م اتررر ،بررر ایر باوراسررت کرری
تهمينرری در روایررت کهرر  ،ا دهررا ،زن جررادو و یررا یررک پرررز برروده کرری برری قصررد زادن
رزنرردز هررم ورد پهل روان ،ازو برراردار مرریشررودش ای ر اس ر وره بررا گ شررت زمرران و تاييررر
باورهررا ،رن ر زمينرری و انسررانی بری خررود گر ترری اسررتش زن جررادو برردل برری تهمينرری و اترری
موهرررر عشررر و مهرررر بررری همسرررر و رزنرررد شرررده اسرررت (اسرررلمی ندوشررر :4969 ،
443و)421ش
 .5کتايون مادر اس نديار

پرريشبينرریهرراز کتررایون دربرراره سرنوشررت رزنرردش اسررعندیار درسررت بررود او بس ری
رزنررد را انرردرز داد کرری از بلنرردپروازز و هرروا و هرروس و جرراهجررویی روزبگردانررد او
میگعرت :هران اسرعندیار جروانی مکر ودر بریدسرت وردن تراج وگراه پردر شرتاو مکر
(شوقی)242 :4911،ش
ز گيتی چی جوید دل تاجور؟
بدو گعت کاز رن دیده پسر
تو دارز ،بری بر زونی م واه
مگر گن و رمان و راز و سااه
تو دارز همی شکر و بوم و بر
یکی تاج دارد پدر بر پسر
بزرگی و اورن و ب تش تراست
چُ او بگ رد تاج وت تشتراست
99 /231 :1تا96
هنگامی کی اسرعندیار هنر ر رت بری نبررد برا رسرتم مریکنرد ،کترایون بری نرزد پسرر
مرریرود و از او مرریخواهررد کرری بری جن ر بررا رسررتم نرررود و رسررتم را ای ر گونرری توترريف
ميکندکی:
از بهم ر شررنيدم کیشششتصررميم دارز برری زابلسررتان بررروز تررا دسررت رسررتم زال را کرری
خداونررد شمشررير و گرررز دررب دارد ببنرردزش رسررتم سرروارزسررت کرری چررون يررو نيرومنررد
اسررت و از خررون دشررمنان بررر زمرري  ،رود نيررو جررارز مرریکنرردش او کسرری اسررت کرری
مرریتوانررد جگرگرراه دیررو سررعيد را پرراره کنررد و از بررر شمشرريرش ،خورشرريد راه خررود را
گم میکند(اميدز)421 :4911،ش
بی پيش پسر شد ،پُر از و چشم
کتایون چو بشنيد ،دل پر ز خشم
کی از در جهان از یلن یادگار
چني گعت با را اسعندیار
همیر ت خواهی بی زاو ستان
زِ بهم شنيدم کی از گلستان
خداوند شمشير و کوپال را
ببندز همی رستم زال را
بی بد تيز مشتاو و بر بد مکوش
ز گيتی همی پند مادر نيوش
بی گعتار خوار یدش رود نيوششش
سوارز کی باشد بی نيروز پيو
461/916/1تا412
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کتررایون پرر
)219ش

از مررر

«اسررعندیار» بررر رروت او زار مرریمویررد(کزازز/9 :4913 ،

 .6فرنگیس مادر کیخسرو

« رررریگي » مرررادرز اسرررت یينررری -دینررری کررری قهرمررران موعرررود را در تررر خرررود
مرریپرورانررد و نهررانی کي سرررو را برری دنيررا مرری ورد(کيررا « .)13 :4914،ررریگي » بررا برری
م رراررهانررداخت خررویش بررراز نجررات جرران «سررياوش» مرریکوشررد و در اوج خشررم
ا راسررياو ،دادخررواهی برری نررزد او مرریبرررد و خواسررتار ب شررایش مرریشررودش وز نرری تنهررا
نسبت بری پسرر خرویش کي سررو ،بلکری نسربت بری «پيرران ویسری» هرم نرازبد ری و رف
و ربررب وامیرری نشرران مرریدهررد و او را از شمشررير «گيررو» رهررایی مرریب شرردش تيزهوشرری
تجربرری او را در ایر انرردرز وز برری شرروهر و نيررز برری پسررر خررویش مرریترروان مشرراهده کرررد
کرری تررا رتررت برراقی اسررت« ،ترروران» را ترررب گوینررد و بدینسرران از خشررم شررریرانگ
پرردرش دورز گزیننرردش توترريف عررا ی کرری ردوسرری از او مرری ورد کرری وز چگونرری
خررارره سررياوش را گرامرری مرریدارد و هنگررام دیرردار اسررب شرروهرِ درگ شررتیاش ،دچررار
اندوهی را و شدید میشود(کورجی کویاجی)496 :4914 ،ش
شد از و دیده ،رخش ناپدید
ریگي چون روز بهزاد دید
ز درد سياوش بسی کرد یاد
دو را را بی یال و برش بر نهاد
411 /123 :2و411
 .7جريره مادر فرود

جریررره دختررر پيرررانِویسرری ،همسررر دیگررر سررياوش کرری قبررو از رررنگي بررا سررياوش
ازدواج مرریکنرردش پر از اینکرری رررنگي بررا سررياوش ازدواج مرریکنررد ،جریررره از داسررتان
مپررو مرریگرررددش کي سرررو از رررنگي زاده مرریشررود وگيررو برری ترروران مرری یررد و
کي سرررو و رررنگي برری ایررران مرریگریزنرردش اترری وقترری سررياوش کشررتی مرریشررود در
سررو سررياوش هررم س ر نی از جریررره نيسررت ،تررا اینکرری در داسررتان رررود جریررره همررراه
پسرررش در د سررايد نمررودار مرریشررودش در واقررب داسررتان رررود ،شررر زنرردگی انرردوهبار
جریره نيز هست ( کيا)446 :4914 ،ش
در داسررتان رررود ررروس کرری رمرران کي سرررو را نادیررده مرریگيرررد و سررااه برری کررلت
مریبرردش جریررره در خرواو دیرد در د تشرری شر لیور اسرت و همرری کر و همری چيررز را
خاکستر مری کنردش از خرواو پریرد و بری برامز اصرار مرد و تمرام دشرت را پرر از شرکر
دید (بصارز)421 :4911 ،ش
بيامد دمان تا بی نزد رود
د شگشت پرخون و سر پرزدود
191 /11 :9
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رررود برری مررادر گعررت مرر از ایرانيرران زینهررار ن ررواهم و جنرر را امررادهامش از د
بيرررون مرریرود و بيرررن و رُهررام برری او املرری مرریکننررد و رررود زخمرری مرریشررود و خررود را
بی د مریرسراند و از مرادر مریخواهرد کری شريون نکنرد و کرارز کنرد کری خردم و اشرم
او ب ری دسررت دشررم نيعتررد ،جریررره نيررز تشرری در د ا روخررت و گنجهررا بسرروخت و بررا
تيای شکم اسبان را درید (بصارز)426 :4911 ،ش
جریررره پ ر از مررر پسرررش ،رررود ،بررر سررر ن ررش او خررود را بررا خنجررر مرریکشررد
(اسررلمی ندوشرر )41 :4963 ،ش دکترخررا دیم لرر موکرروی خودکشرری زنرران را یرراد ور
ر تررار رهرراد چهررارم در واق ررگ ترراری یِ کشررتار زنررانش مرریدانررد کرری در سررال  92شم
هنگام گریز از نبرد با تيرداد دوم را داد (خا دیم ل )123 :4912 ،ش
همی گنجها را بی تش بسوختششش
جریره یکی تشی بر روخت
بر جامی ز او یکی دشنی بود
را رود
بيامد بی با ي
شکم بر درید از برش جان بداد
دو را را بی روز پسر برنهاد
119 /11 :9تا111
 .2-2ويژگیهای بهترين ان اا نظر فردوسی

زنرران و مررادران شرراهنامی ،زمررانی خرروو شناسررانده مرریشرروند کرری بررا زمایشرری روبریرو
گردنرردش در چنرري وکرر ی اسررت کرری اساسرريّت و عارعرری و ش صرريّت نرران نمرروده
میشودش
مهررمتررری وظيع رگ زن از دیررد ردوسرری ،اس ر همسررردارز و رعایررت کامررو ادررو
همسررران اسررت ،زیرررا زنررانی کرری مررورد سررتایش ردوسرری قرررار مرریگيرنررد ،نسرربت برری
همسرانشان مگسار و و ادار و مهربانند و در م و شادز نان شریکندش
کی باشند زیبازِ گاهو مهی
بی سی چيز باشد زنان را بهی
کی جعتش بدو خانی راستیست
یکی نک با شرم و با خواستیست
ز شوز خجستی بيعزاید اوز
دگر نک را پسر زاید اوز
بی پوشيدگی نيز مویش بود
سدیگر کی بام و رویش بود
961 :1و111 /961تا111
از ای ر اديدررت نبایررد ا ررو شررویم کرری ات ری در روزگررار مررا نيررز هنرروز عرردة زی رادز
پسرررزادن را در رجپرران قرررار م ریدهنرردش تکلي رف عصررر ردوس ری ی را روزگرراران باسررتانی
داسررتان بررا ن اوکررای اقتصررادز کرری پسررر همرری چيرز و دختررر مایرگ ننر و زامررت تلد ری
مریشررد روش ر اسررت؛ ا بترری در شرراهنامی برری ابيرراتی برمرریخرروریم کرری ميرران پسررر و دختررر
تعاوتی نيست و دختر همچون پسر عزیز و گرامی استش
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گرامی بی دل بر چی ماده ،چی نر!
چو رزند را باشد یي و ر
243 /419 :4
در جرراز دیگررر ردوسرری زن خرروشزبرران و سرر نور را سررتایش کرررده و در گوشرری
و کنار شاهنامی بی وتف زنان خوشبيان پرداختی استش
سَ ُ گوز و روش دل راززن
همیگعت هرک کی ای پابزن
بی دانش ز جاماسب نامیترست
تو گعتی کی گعتارش از د ترست
616 :1و4613 /611و4631
بهتررری زن ن ا سررت کرری همسررر از او خنرردان و شررادمان و خانرری برردو راسررتی و
داراز شرم و روز و موز زیبا باشد (بصارز)29 :4911 ،ش
کزو شوز همواره خندان بود
بهي ِ زنان جهان ن بود
2264 /111 :6
 .3-2واقعی ترين ان شاهنامه
مهربان در سرای

جرراز دارد در ایرر قسررمت از واق رریتررری زن شرراهنامی نيررز کمرری سرر بگررویيمش
ایرر زن کرری در سررراز خررودو ردوسرریسررت و برریگمرران همسررر اوسررت کرری در ابتررداز
داستان بيرن و منيره نمرود پيردا مریکنرد و چنانکری خرود ردوسری مریگویرد ،اوسرت کری
داسررتان بيرررن و منيررره را بررراز ردوسرری ااتمررام از روز شرراهنامگ ابومنصررورز خوانررده
و ردوسی نرا بی نوم در ورده استش
یکی مهربان بودم اندر سراز
بدان تنگی اندر بجستم ز جاز
بياورد شمب و بيامد بی بااششش
خروشيدم و خواستم زو چراا
شب تيره خوابت نياید همی؟
مرا گعت شم ت چی باید همی؟
ز د ترت برخوانم از باستان»
بايماز می تا یکی داستان
911 :9و41 /911تا43
 .4-2انان فرمانروا

ردوسرری زنرران را دوش برری دوش مررردان وارد اجتمررای کرررده و پسررتهرراز اسّاسرری
همچررون وزارت و رمررانروایی و اداره مملکررت را برری عهررده گر ترریانررد و برریخرروبی از
انجرررام ن برمررری ینرررد (رنجبرررر)414 :4963 ،ش در اینجرررا زن هنگرررامی کررری بررری سرررل نت
میرسد ،همچون پادشاه مرد مورد ستایش است و رمانش م ایش
 .1-4-2قیدافه ملکه اندلس

زن در شرراهنامی چنرران هوشرريارتر و زیررربتررر اسررتکرری قيدا رری ،پادشرراه کشررور
انرد  ،در خرر گعترار «انردر ر رت اسرکندر بری رسرو ی بری نرزد قيدا ری» ،چنري سرتایش
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میگردد:
بی قيدا ی گوز از هشيوارزن
بدارم و از تو تا زندهام

جهاندار و بينادل و راززن،
روان را بی مهر تو گندهام!
4111 /11 :6و4111
ردوسرری در شرراهنامی قيدا رری را نمونرری زن تمررام عيررارز توترريف کرررده کررری در
کرراردانی ،گرراهی برری رمرروز سياسررت و خردمنرردز شررهرت دارد کرری هرردا ردوسرری از
رررر ش صرريّ ت او ،عررلوه بررر اشرراره برری ارررور زنرری در مدررام پادشرراهی ،اربررات و
کررارایی و ترروان زنرران در اداره امررور کشررور برروده اسررتش چنانکرری در مررورد ترردبير و
سياستمدارز سيندخت نيز در داستان زال و رودابی بی تپسي سيندخت میپردازدش
 .2-4-2پادشاهی همای چهرااد

همرراز چهرررزاد مررادرز رمانرواسررتش او دختررر بهم (اردشررير درازدسررت) ،پسررر
اسررعندیار ،ن سررتي زنرری اسررت کرری در شرراهنامی پادشرراه ایررران شررده اسررتش بهمر پرريش از
ن همرراز چهرررزاد را جانشرري خررود خوانررده بررود و «چررون بهمرر درگ شررت ،همرراز،
ترراج شرراهی بررر سرررنهاد و راه و رسررمی دیگررر در پرريشگر ررت ،بررا سررااهيان برری داد و
مهربررانی و ب شررندگی ر تررار کرررد و جهرران را از داد و دهررش ،بررادان سرراخت و مررردم
را مرررده داد کرری نيکرری در پرريش مرریگيرررد و درویشرران را ترروانگر مرریسررازد و بزرگرران را
گرامی میدارد» (رستگار سایی)961 /1 :4911 ،ش
زمانیکی هماز بی شراهی مریرسرد از داسرتان ایر گونری برر مری یرد کری براردار بروده
«و چررون هنگررام زایمررانِ وز رارسرريد ،پسرررز ورد و او را برری دایگرران سررارد و ای ر کررار
را از همگرران پوشرريده داشررت و د بسررتگ رمررانروایی و شرراهی شررد و چررون از وز دربرراره
رزنرردش مرریپرسرريدند ،مرریگعررت کرری او درگ شررتششش و چررون رزنررد برری هشررت مرراهگی
رسرريد ،در چهررره هماننررد پرردرش بهم ر بررود» (همرران)461 :ش ب ررد دسررتور مرریدهررد کرری
تررندوقی بسررازند و کررودب را در ن نهرراده ،برری برری انررداخت کرری مرریدانسررت و اورا
بی نزد خانواده تهيدسرتی کری رخرتشروز بودنرد ،مریبررد کری بری ترازگی رزنرد از دسرت
داده بودنرردش چنرري کرررد و کررودب برری دسررت نرران رسرريد و نرران چررون کررودب را از
و گر تند ،نام او را داراو نهادندش
ایر ر همررراز را نبایرررد برررا دخترررر گشتاسرررب و خرررواهر اسرررعندیار اشرررتباه گر رررتش
«همرراز»خررواهر اسررعندیار کرری همسررر او نيررز بررود ،برری همررراه «برری ریررد» اسررير تورانيرران
شررردهبرررود کررری اسرررعندیار نهرررا را رهرررایی داد(اسرررلمی ندوشر ر 941 :4914 ،؛ پرهرررام،
)62 :4919ش
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 .3-4-2شهر هرو (شهر انان)
در شرراهنامی از شررهرز ب ری نررام «شررهر هررروم» نررام بررردهشررده کرری زنرران در ای ر شررهر ب ری
تررورت یکاارچررریانرررد و شرررهر در اختيرررار زنرران اسرررت؛ شرررهرز کررری تمرررام سرررواران و
شررکریان ن از پادشرراه گر ترری تررا کوچررکتررری منصررب زنرران هسررتند و «ه رير مررردز را
برردان راه نيسررت و شررهر درنهایررت نوررم و رعایررت دادگرررز بررا نوررامی خرررا اداره
میگردد» (بصارز3 :4911 ،و)41ش
بدان شارستان شد کی خوانی هروم
همیر ت با نامداران روم
کسی بر در شهر نگ اشتند
کی ن شهر یکسر زنان داشتند
4299 /11 :6و4291
در اینجرررا مررریبينررريم کررری ردوسررری برررا قرررراردادن زنررران در جایگررراه رمرررانروایی و
اختصررا دادن شررهر هررروم برری نرران ،برری زنرران اسررتدلل کامررو دادهاسررت و مرریخواهررد
بيرران دارد کرری زنرران در جایگرراه مادریشرران مرریتواننررد رمررانروا باشررند و اترری مرریتواننررد
شررهر و مملکترری را اداره نماینرردش برری رررور م ررال زمررانی کرری اسررکندر برری شررهر هررروم
میرسد درباره زنان ای شهر چني می گوید:
س نگوز و داننده و هوشيار
کی ما برگزیدیم زن دو هزار
4231 /13 :6
 .5-2انانی که مورد بیمهری فردوسی در شاهنامه قرار گرفتهاند

در برخرری از ابيررات شرراهنامی ،زن مررورد برریمهرررز ردوسرری قرررار گر ترری کرری برری برخرری
از ای موارد اشاره میکنيمش
ردوسرری در شرراهنامی در هررر داسررتان برری اقتررراز موکرروی اظهررار نوررر کرررده یررا از
زبرران قهرمرران داسررتان س ر گعترری ،برری همرري عل رت اسررت کرری گرراه زن مدررام و منز ررت
رشررتگان را دارد و موهررر خوشررب تی اسررت و در برخرری از ابيررات دیگررر برری زن یررک
مدام اهریمنی داده میشودش
4-1-2ش گرراه مدررام زن «تررا جررایی سرردوب مرریکنررد کرری همچررون اراريررگ خانرری جررزو رروازم
مپسررروو مررریشرررود واز دایررررة اترررلی خرررانواده خرررارج واتررری قابرررو ب شرررش»
میگردد(رنجبر)411 :4963 ،ش
زن و خانی و چيز ب شيدنیست تهيدست ک  ،با توانگر یکیست
266 /19 :1
2-1-2ش زن در جررایی مررتهم اسررت کرری هرريرگونرری نمرریترروان برری او اعتمرراد کرررد و هررير
رازز را نمرریترروان بررا او درميرران گ اشررتش زن هرگررز م نرری رازدارز را نمرری همررد و از
موهبت ای تعت را ندارد:
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زنان را زبان هم نماند بی بند
کی گر ب بدوزز زبهر گزند
319 /916 :9
نگویی بی پيش زنان راز را
دگر بشکنی گردن ز را
116 /226 :6
 9-1-2در جررایی دیگررر زنرران را شایسررتگ مشررورت نمرریدانررد و اظهررار مرریکنررد کرری در
اجتمای نمیتو ان زنری را یا رت کری مرورد مشرورت قررار گيررد ،زیررا برا شررکت نران در
مسائو اجتماعی مگ جبرانناپ یرز بی جام ی وارد میشودش
نزیبد کی با زن نشيند بی راز
بدو گعت کز مردم سر راز
161 /991 :1
چو گویی سَ ُ بازیابی بی کوز
کی پيش زنان راز هرگز مگوز
کی هرگز نبينی زنی راززن»
بی کارز مک نيز رمان زن
231 :1و91 /231تا11
1-1-2ش در مررواردز زنرران را شایسررتی مدررام رهبرررز و رمررانروایی نمرریدانررد و اظهررار
مرریدارد کرری چررون ای ر گررروه از اجتمررای ،پسررتهرراز سياسرری را اشرراال نماینررد ،کارهررا
ل میشود و کشور رو بی زوال و نابودز میگ اردش
چو زن شاه شد کارها گشت خام
یکی دخترز بود پوران بی نام
4 /939 :1
1-1-2ش در جرررایی دیگرررر گعتررری کررری زنررران توانرررایی راگيررررز علررروم را ندارنرررد و
موجب تر يف دی میشوندش
کی دی بهی در جهان کاستیست
ازای پن ما را زن وخواستیست
چو دی بهی را ن واهی زیان
زن و خواستی ،باید اندر ميان
231 /11 :1و234
6-1-2ش گرراهی نقرردر مدررام زن را پررایي ورده کرری دررم ارزش زن را در تو يررد
رزند و یا بهترر بگر ویيم تو يرد پسرر دانسرتی ،چرون در جراز دیگرر داشرت دخترر را نروعی
نن دانستیاستش
ز مهر زنان دل بباید برید
چون رزند شایستی مد پدید
111 /293 :2
اامررد رنجبررر در کترراو «جاکبرریهرراز کرررز ردوسرری» ورده اسررت کرری «:مررواردز
در نامرگ باسرتان بری چشرم مریخرورد کری دخترران همچرون دخترران دوره جاهليّرت مایری
ننر و عرار خرانواده و بری برویری قلمرداد شردهانرد و چرون رسرمهراز جاهليّرت
درخور زنردهبریگورشردن در اديدرت دوگرانگی ایر اسرت کری گراهی در سررودههراز
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ردوسری ا کرارز کری بيرانگر اندیشریهرراز اعرراو دوره جاهليّرت اسررت مشرراهده
میشود» (رنجبر411 :4963 ،و)411ش
درواقرب بایرد گعرت ،ردوسری اکريم ،برا واقرببينری زنران را داراز دوچهررة
خروو و برد و اهرورایی و اهریمنری دانسرتیاسرت و برا م رر سراخت ندشرهاز متعراوت
زنرران ،مرررزز برري عناتررر پرراب و ناپرراب مرریکشررد و برردی گونرری ،بررا توجّ ری برری نهرراد و
اندیشرری و کررردار ،هررر کرردام از زنرران ،در یکرری از دو ق ررب پيوسررتار قرررار مرریگيرنررد و
داستان موزنده زندگیشان سروده میشود (کوساکابی.)412 :4912 ،
نمونررری برررارز ایرر م لرررب را مررریتررروان در داسرررتان کرررپاب مشررراهده نمرررود کررری
«شررهرناز» و «ارنررواز» ،دختررران جمشرريد ،پ ر از لب رگ ک رپّاب بررر جمشرريد ،اسررير ،سررا
از همسررران کررپّاب مرریشرروندش اینهررا نشررانیهررایی از خرروبی و پرراکی مرریباشررند ،زیرررا
زمررانی کرری در چنگررال اهریمنرری ک رپّاب هسررتند ،مررنش و خرروز ک رپّاب را گر ترریانررد،
« امرررا سررررانجام پررر از ایررر دوره ،رسرررتگار مررریشررروند و بررری اترررو نيرررک خرررود
بررازمیگردنررد»(کوسرراکابی)412 :4912،ش مرریبينرريمکرری درنهایررت ،نيررروز پرراب از ناپرراب
جدا میشودش
اگرر بررا دقرت در ایر مهرم بنگررریم ،درمرییررابيم کری ردوسرری زمرانی کرری از زنران برری
برردز یرراد کرررده ،م ل ر زن مررورد نورررش نبررودهاسررت و تپديرکررردن زن کليّ رت نرردارد و
درررم در مرررواردز کررری مزم بررروده ،در خرررلل داسرررتانهرررا زن را مرررورد سررررزنش قررررار
دادهاسررت چنانکرری در مررورد مررردان نيررز چنرري کرررده اسررت؛ بررا ایر تعرراوت کرری در بيشررتر
مرروارد بررراز مررردان از نررام نهررا در ميرران ابيررات اسررتعاده کرررده و شر ص مررورد بپر را
دررم مررورد سرررزنش قرررار داده ،و رری در مررورد زن ،در ميرران ابيررات ،نررام وز را نيرراورده
و وقترری ن ابيررات برردون داسررتان در جررایی خوانرردهشررود مرریتوانررد ارراکی از ای ر باشررد
کی ردوسی نور خوبی در مورد زنان نداردش
وقترری ازگرسرريوز سر یرراد مرریکنررد دررم وزرا خ رراو قرررار مرریدهررد ،و رری وقترری
درمررورد نرراتوانی پرروراندخررت در امررور مملکررتدارز مرریگویررد ،کلمرری «زن» را برریکررار
میبردش
 .3نتیجهگیری
در شرر ر ردوسررى علررم و گرراهى زن ،پایررگ مپکررم ش صرريّت او شررمرده مررىشررودش
کمررال زن در ایرر اسررت کرری ععرراا و اجرراو و شرررم و ايررا را بررا علررم و گرراهى
در مي ترریباشررد و پاکرردامنى زن سررایش و ا ت ررار خررود و خررانواده را برریدنبررال داردش
زن خردمنرررد شررراهنامی ،ععررراا و شررررم و ايرررا را برررا زیبرررایی و ریبنررردگى همرررراه

مجلگ م ا ات ایرانی61 /

کررردهاسررتش او مپرردودة وظررایف خررود را مررىشناسرردش خانرری را ِ همسررر خررویش اسررت
و برررایش رزنرردان نيکررو برری دنيررا مررى ورد و وز را موجررودز و ررادار و ررداکار نشرران
داده و پوشررريدهروز برررودن زن را مایر رگ ا ت رررار و سرررربلندز وز دانسرررتی اسر رتش زنررران
شرراهنامی در اداره اکومررت ندررش بسرريار مهمرری داشررتیانررد و بسرريارز از نرران نيررز خررود در
ب امور اکومت جازمیگيرندش
ندررش زنرران برریعنرروان مررادر در پرررورش قهرمانرران و پهلوانرران کرری همررواره مپرررم
اسرار رزنرد مریشروند و قهرمانران تأريرپر یرز بسريار برامیی از زنرانِ همرراه خرود دارنردش
رراز جن ر و نبرررد بودنرردش درب ررری مرروارد سرنوشررت جنگهررا
در نبردهررا زنرران باعرر
برری دسررت زنرران رقررم مرریخررورد و درب ررری مرروارد هررم زنرران مررانب از وق روی جن ر هررا
شدهاندش
درنهایرررت زن مپبررروو در شررراهنامی ،زنرررىاسرررت برررا همررری ویرگرررىهرررا بررراارزش
رهنرر ایرانررى؛ نيررز ویرگررىهررایى کرری در نررزد بسرريار از ملررتهررا ارزش اخلقرری و
انسررانی داشررتیاسررت کرری پرر از گ شررت برريش از هررزار سررال ،برراز هررم مپددرران و
پروهشگران را بر ن میدارد کی بی کندوکاو و تپدي باردازندش
وقت ری پهلوانرران ی را پادشرراهان از زن ری خواسررتگارز م ریکردنررد او را برری تررعاتی ی راد
مریکردنررد کرری در خررور یرک زن مسررلمان مریباشررد؛ پر در اینجررا مرریترروان گعررت کرری
تپ روّمت زمرران نگررارش شرراهنامی ،تررأريرات مسررتديم در ابيررات شرراهنامی داشررتیاسررتش پ ر
زن مررورد بپ ر ردوسرری ،موجررودز خردمنررد ،هنرمنررد ،تررااب رأز ،و ررادار برری شرروز
خررویش و در مررواردز هررم تنرریانگيررز و راهنمررازِ مررردانِ جنگرراور اسررتش او مرریتوانررد
خردمنرردتر از مررردان و هوشرريارتر از رمررانروایرران و زیررربتررر از نرران باشرردش ردوسرری
زمررانیکرری از زنرران برری برردز یرراد کرررده ،م لرر زن ،مررورد نورررش نبررودهاسررت و ایرر
برری مهرررز نسررب برری زن کليّررت نرردارد و دررم در مررواردز کرری مزم برروده در خررلل
داستانها زن را مورد سرزنش قرار داده و در مورد مردان نيز چني کردهاستش
در کرررلم خرررر مررریتررروان گعرررت در شررراهنامی زن هویّرررت دارد و در اجتمرررای و
اکومررت و سياسررت دخيررو اسررت؛ کررم اینکرری همسرررز مهربرران و و ررادار و مررادرز
د سوز استش
کتابنامه
4ش موزگار ،ا یش ()4916ش تاريخ اسا یر ايرانش چ2ش تهران :نشر سمتش
2ش اسررلمی ندوش ر  ،مپم ردعلیش()4914ش داسااتان داسااتانهااا (رسررتم واسررعندیار)ش برریجررا:
بیناش
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9ش اسرررلمی ندوشر ر  ،مپمررردعلیش ()4963ش سروساااايهفکااانش چ وزارت رهنر ر
اسلمیش تهران :نشر انجم خوشنویسان ایرانش
1ش _______________ش( )4963ش «مااردان و انااان شاااهنامه»ش برری کوشررش ناتررر اریرررز:
ردوسی ،زن و ترا دزش چ دومش بابو :کتابسراز بابوش
1ش ____________ ()4969ش «اندگی و مرگ پهلوانان درشاهنامه»ش تهران :یزدانش
6ش بصارز ،رل تش( .)4911انان شاهنامهش تهران :انتشارات دانشسرازعا ی،شماره 11ش
1ش پرهام ،باقرش ()4919ش با نگاه فردوسای باا نگااه نقاد خارد سیاسای در ايارانش تهرران:
نشر مرکزش
1ش اميدز ،بهم ش ( .)4911شاهنامهخوانیش تهران :نشر گسترهش
3ش اميدیان ،س يدش ()4912ش درآمدی بر انديشه و هنر فردوسیش تهران :نشر مرکزش
41ش خا دیم لر  ،جرللش()4912شگالرنا هاایکهانشبریکوشرشعلریدهباشریش تهرران :نشرر
مرکزش
44ش د تررر پررروهشهرراز رهنگرری وابسررتی برری مراکررز رهنگرری – سررينماییش ()4963ش حیااات
اجتماعی ان در تاريخ ايران .ج اول (قبو از اسلم )ش تهران :امير کبيرش
42ش رسررتگار سررایی ،منصررورش ()4911ش قصّااههااای شاااهنامه(کارنامرری دانشرروران ایررران و
اسلم)ش ج1ش تهران :نشرميراربان ش
49ش رنجبر ،اامدش ()4963ش جاذبههای فکری فردوسیش چ دومش تهران :امير کبيرش
41ش ریاکرری ،اشررمتاوش ()4911ش برگااردان روايااتگونااه داسااتانهااا و پیااا هااای
شاهنامة فردوسی(بی ن ر)ش تهران :نشر اوادزش
41ش ستارز،جللش ()4919ش سیمای ان در فرهنگ ايرانش چ دومش تهران:مرکزش
46ش سررجادز ،اسرري ش ()4912شجهااان آف ارين اا دياادگاه جهااانگشااايان در شاااهنامهش
تهران :انتشارات پروهش م اترش
41ش سرررامی ،قرردم لیش ()4961ش اا رنااگ گاال تااا رناا خااارش تهررران :شرررکت انتشررارات
علمی و رهنگیش
41ش شوقی ،عباسش ()4911ش فردوسی پاکزادش بیجا :موسسی م بوعاتی ع اییش
43ش ردوسرری ،ابوا داسرررمش ( .)4916شاااهنامه( 1جلرررد)ش برری تصرررپي جررلل خرررا دی م لرر ش
تهران :مرکز دایره ا م ارا بز اسلمیش
21ش کریمررران ،اسررري ش ()4911ش پژوهشااای در شااااهنامهش بررری کوشرررش علررری ميرانصرررارزش
تهران :انتشارات سازمان اسناد ملی ایرانش
24ش کررزازز ،ميرررجللا رردی ش(.)4942نام اة باسااتان (ویرررایش و گررزارش شرراهنامگ ردوسرری)ش
ج9ش تهران :نشر سمتش
وارشررراد
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22ش کررورجی کویرراجی ،جهررانگيرش ()4914ش پااژوهشهااايی در شاااهنامه .برری گررزارش و
ویرایش جليو دوست واهش بیجا :نشرزنده رودش
29شکوسرراکابی ،کررازوکوش ( )4912ش داسااتان گنجاای و شاااهنامه (مدایسرری شرراهکار ادبرری
اپ و شاهکار ادبی ایران)ش ویرایش روای ا سرش تهران :نشر نیش
21ش کيا ،خجستیش(.)4914سخنانسزاواراناندرشاهنامةپهلوانیش تهران :نشر اختیش
21ش مپمرردز ررر،داوودش( )4911ش کوهنامااه فردوسی(اسااطوره کوهنااوردان ايااران
کهن)ش تهران :انتشارات میش
26ش نرراظرز ،ن مررت اوش( )4963ش پنااد و حکماات فردوساای در مااتن داسااتانهااايشش
مشهد :انتشارات جاویدان خردش
21ش نو دکرری،ت ررودورش( )4911ش حماسااة ملّاای ايرانیااانش ترجمررگ بررزر علرروزش بررا مددّمررگ
س يد نعيسیش تهران :نگاهش
21ش یزدانی ،زینبش ( )4911ش ان در شعر فارسیش تهران :نشر ردوسش

