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 چکیده

      

ست سرشار از میراث فرهنگيی ایيران و ایرانيی. شياهنامه     ا شاه نامه باشد فرهنگ نامه است. كتابیشاهنامه فردوسی پیش از آن كه 

چند كالم فردوسی در شاهنامه بر محور حماسيه ميی گيردد، هنگهيا و      هر. ست گرانقدر از اندیشه ها و باورهای ایرانیا مجموعه ای

تابی است از آنچه می بیند و آنچه می شينود و آنچيه بياورا دارد و    رشادتها را بیان می دارد، صرفا حماسه نیست، شعر فردوسی باز

ميی   فردوسی آیینه وار بازتاب فرهنگ و اهتماع خود است، هميه و هميه را بيازگو    آنچه كه در ضمیر ناخود آگاه او در سیالن است.

)دوره اسيايیری   زن شاهنامه است.یكی از موضوعات متناقض و در عین حال مهم در شاهنامه زن و دیدگاههای مربوط به زن  .كند

و پهلوانی كه دوره مورد بحث ماست( در دو چهره متناقض ظاهر می شود چهره نخستین آن كه از آن به نام دیدگاه منفی نسبت به 

شيود. تميام    -زن یاد می كنیم بازتابی است از مظلومیت زن ایرانی كه در نهایت قدرت چون موهودی فراموا شيده از او یياد ميی   

چهيره دوم   استیها، پلیدیها و زشتیها به او نسبت داده می شود و در یك كالم موهودی می شيود مريرود از هامعيه و آرزوهيایش.    ك

می كند و تمام ویژگیهای زن ایرانی را در های های شاهنامه بیان می دارد. زن بودن در ایين دیيدگاه یيك     چهره واقعی زن را بیان

كنار مردان زندگی  دارد، فكر می كند و در  ز زن دیگر به بدی یاد نمی شود زن خوب است اندیشهآرمان و یك ارزا متعالی است. ا

 از هامعه يرد نمی شود.  و می كند

 

 زن، شاهنامه، فردوسی.واژه هاي کلیدي: 
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Abstract  

 

 Shahnameh is more like a dictionary than the King’s Letters. It is filled with the Iranian’s cultural 

heritage. It is a precious collection of the Iranian thoughts and beliefs; the notions which reflect the 

culture of the society at that time. Everyone likes it and admires it. In his poetry, war and festivity, ups 

and downs, history and story are so gorgeously mingled t proliferating its beauty. Ferdowsi’s poetry 

reflects what he sees, hears and believes as well as what goes on in his unconscious mind.Ferdowsi 

mirrors the society and culture of his time. He has no intervention, but he only recounts the events 

through his unconscious mind and leaves the judgments to us. He says about wrong ideas and beliefs. He 

expresses man’s horrendous deeds as a truthful, trustworthy person in his oceanic Shahnameh. He is 

truthful and his only duty seems to be the transmission of the thoughts. One of the contradictory and 

significant topics in Shahnameh is women and the relevant points of views about them. Women in 

Shahnameh (the mythical and chivalric era) appear in two opposing faces. The first visage – which we 

call a negative view on women is a mirror image of the Iranian innocent woman whom is declared like a 

forgotten being despite her extreme power. All insufficiencies, evils and hideousnesses are attributed to 

her. Having no hope, she becomes an individual expelled out of the society and its ambitions. The second 

image expresses the women’s real visage that contains all the characteristics of the Iranian women in 

Shahnemeh. Being a woman is an ideal and an absolute value. Women are not mentioned in a bad way. 

Women are decent. They think and own their attitudes. They live close to men. Women are not expelled 

from the society.  

 

Key words:  Women, Shahnameh, Ferdowsi. 
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 مقدمه

 به نام خداوند هان و خرد         كزین برتر اندیشه برنگذرد

 

 مجموعيه ای . ست سرشار از میراث فرهنگی ایران و ایرانیا كتابی آن كه شاه نامه باشد فرهنگ نامه است. فردوسی پیش از هشاهنام

در شياهنامه   چنيد  هير  هامعه آن زمان است.گویای فرهنگ  هریككه یرانی، و اعتقادات دیرین ا باورها ست گرانقدر از اندیشه ها وا

تمام عیار حماسه نیست، شعری است شعر صرفا  ،به تصویر می كشدهنگها و رشادتها را و  الم فردوسی بر محور حماسه می گرددك

و روانيی زيزل،    كيه زیبيایی  میخته درآافسانه چنان با هم  تاریخ و ی،و بد یخوباهریمن و اهورا،  ،در شعر او رزم و بزمو چند بعدی. 

آنچه می شينود   آنچه می بیند و شعر فردوسی بازتابی است از يراوت و شادابی دوبیتی، صالبت و هزالت قصیده را یكجا با هم دارد.

 در ضمیر ناخودآگاه او در سیالن است.  آنچه كه آنچه باورا دارد و و

حيواديی كيه رنيگ     بيه الی يوفيان حيوادث،    ال درآن را  وكشد می دوا  بر راایران  سنگین میراث فرهنگی تنه بار یك، فردوسی

 كياخی بير   ومی آمیيزد   در بیان شیوا با شعر و سایه افكنده بود،آن  خانمان برانداز بر تیشدّبا  ،چهره فساد اهتماعی برتری نژادی و

 .می ماندمصون   گزند حوادث كه تا ایران است و ایرانی وهود دارد از زدافرامی 

همچيون آنهيا نميی اندیشيد. فردوسيی       گوید اما سخن می دیگر شاعران می سراید و كنار چند در ایرانی هراصیل ساالرمرد فرهنگ 

ميی  آن گذشيته   عجيین اسيت و از  ایيران  او با گذشته  سخن می گوید. فرهنگ ایرانی ونژاد ایرانی ، از ایرانی ،وقتی سخن می گوید

می بازتاب فرهنگ و اهتماع خود  ،آیینه وارو می دهد  حفظ زبان و نژاد و فرهنگ قرار ارزشهای ایرانی ودر خدمت  شعر را او. گوید

در انعكاس باورها و اعتقادات اهتماع دخل و تصرفی نمی كنيد و در خليو و   خود  فردوسی .می كند بازگورا عینا همه و همه  شود و

هميه و   ،می گوید، آنجا كه اعمال شينی  انسيانی را بیيان ميی دارد     ا و باورهای زلطآنجا كه از اندیشه ه ایجاد آن نیز دخالتی ندارد.

گنجاند. فردوسی امانتيدار اسيت    مینامه خود  همه را می بیند و می شنود و به عنوان یك انسان واال و امانتدار در ال به الی فرهنگ

  ست.و باور ها و اعتقادات ا و تنها وظیفه اا انتقال اندیشه ها

 

 یان و اهمیت مسألهب

دست یافتن به اعتقادات و باورهای ایرانی و اهتماعیات شاهنامه و پی بردن به راز و رمز سيخن فردوسيی كيه در هاليه ای از سيایه      

روشن های اسروره ها و افسانه ها و داستانها نهفته است زمانی میسر خواهد بود كه  این سایه روشنها از چهره آنها برداشته شيود و  

 یت اصلی سخنان فردوسی كه حاكی از بازتاب اندیشه ها و باورهای هامعه اوست بیان شود. ماه

و باورهيا و اعتقيادات    دیدگاهها،كه در سایه روشنهای اسايیر نهفته است عین حال مهم در شاهنامه موضوعات متناقض و در یكی از

متنياقض   همورد بحيث ماسيت( در دو چهير    هو پهلوانی كه دور )دوره اسايیری شاهنامه زنِ است.و هایگاه آن  به زن دوگانه نسبت

مظلومیت زن ایرانيی كيه    نخستین آن كه از آن به نام دیدگاه منفی نسبت به زن یاد می كنیم بازتابی است از هچهر .ظاهر می شود

او نسيبت داده ميی شيود، تميام     چون موهودی فراموا شده از او یاد می شود. تمام كاستیها، پلیدیها و زشتیها به  ،نهایت قدرت در

 درهای امید بر روی او بسته می گردد و در یك كالم موهودی می شود مررود از هامعه و  
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واقعی زن را بیان می كند و تمام ویژگیهای زن ایرانی را در های های شاهنامه بیان می دارد. زن بودن  هدوم چهر هچهر آرزوهایش.

دارد، فكر می كنيد و    اندیشه، زن خوب است ،دیگر به بدی یاد نمی شود ،زن متعالی است. ازاین دیدگاه یك آرمان و یك ارزا  در

و آنها را حل و فصل  از هامعه يرد نمی شود از هیچ نمی گریزد و بر تمام مشكالت می تازددیگر او  .كنار مردان زندگی می كند در

 .می كند

 

 یفردوس ةزن در شاهنامچهرة منفی  -1

هانبداریی، نظری خواهیم داشت به باورها و اعتقادات و دیدگاههای حاكم بر اهتماع ایيران نسيبت    بدون هیچ تعصب ودر این مقاله 

به زن از دیرباز تا زمان فردوسی كه در شاهنامه او منعكس شده است. از این رهگذر، از وضعیت اهتماعی زن و عقاید هوام  ایرانيی  

 نسبت به زن مرل  خواهیم شد.

ميی   مورد بررسيی قيرار  كه از اهنماعیات و اعتقادات مردم داستانهای شاهنامه برگرفته است زن را نسبت به دگاههای منفی ابتدا دی

 دهیم.

خروارهيا  ِ بی اساس دارد، اندیشه هایی كه سالیان دراز در زیر این دیدگاه به مواردی برمی خوریم كه نشان از اندیشه های پوچ و در

رمندان این باور نه تنها زن را نشناخته اند بلكه كوشيیده انيد زن را از راههيای مختليو بكوبنيد و تميام       باو خاك مدفون شده است.

از هيایی خريایی    سؤال ببرند و اندیشه هایش را از او بگیرند و چون موهودی پست و رذل از او یاد كنند و اگر در هستی اا را زیر

ييول   در ز آن به عنوان نقره ضيعفی در برابير نيابودی شخصيیت زن بيه كيار ببرنيد.       تا بتوانند ا نمایندبینند آن را چنان بزرگ او ب

 تاز كوته نظران فراهم ميی  شوند كه زمینه های مساعد را برای تاخت و پذیرای كارهایی می ،شاهد هستیم كه چگونه زنان ،شاهنامه

 مایه ننگ و عار بدانند.عرب، زن بودن را  می گذارند تا با بهره هویی از ارمغان عهد هاهلیت ورند و دست آنها را بازآ

 

 زن، ازدواج و نقض تعهد اجتماعی    -1-1

همله مسائلی است كه اكثر ابیات شاهنامه را به خود اختصاص داده و حواديی بيس هيذاب را در خيویش پرورانيده      له ازدواج ازأمس

ادعاسيت. ازدواهيی پياك و راسيتین و سراسير عشيو و       رهیجانی چون ازدواج رودابه با زال گویای ایين  است. صحنه های هذاب و پُ

می خوریم. ایين   برو اهتماعی بشری  عرفكنار این گونه ازدواهها، تنها در یك های شاهنامه به ازدواهی ناپاك و دور از  محبت. در

. ميی بینيیم ایين دو دختير     پیونيدد  -ازدواج بی نام و نشان و به دور از رسوم عقد و ازدواج در داستان ارنواز و شهرناز بيه وقيوع ميی   

بيدون توهيه بيه     ،د و همین دو زن شوی كرده در صحنه ای دیگرناو می گرد آنِ همشید در اير تملك ضحاك از هپوشیده و دوشیز

كشيتن شيوهر    كنار فریدون ظاهر می شوند و چنان اصالت فكری خویش را از دست می دهند كه حتی در در تعهد اخالقی خویش

 دمهای نخستین را بر می دارند.ق ،خویش یعنی ضحاك

آن زن به عنوان كاالی قابل  بازتابی از اندیشه های زلط حاكم بر اهتماع فردوسی است كه در ،شدت زشتی این دو عمل زیراخالقی

له أكنكياا مسي   تملك ظاهر می شود و خویشتن را بدون هیچ قید و بندی در معرض دیگران قرار می دهد. البته در ایين بخيش از  

 نظر كرده ایم.   با یك شوی صرفبه يور همزمان واج دو خواهر ازد
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 زن، ابزاري براي تولید و افزایش نسل جمعیت  -1-2

ال به الی پلیيدیها گيم شيده     فرسنگها فاصله دارد و ارزشهای مثبت چنان در ،آن سخن می گوید از حقایو اهتماعی كه فردوسی از

آن سخن می گویند باورهای پيوچ و بيی اساسيی اسيت كيه       آنچه از ارزشها مرده اند واند كه یافتن آن كاری بس دشوار می نماید. 

 تصور از زن به عنوان یك ابزار  ،بارز این ارزشهای نامقبول هریشه در افكار زلط و هاهلی انسانها دارد. نمون

از زبان دیگران بیان می شيود،   ، هر چند این سخنانهای شاهنامه ذكر شده است چند تولید و افزایش نسل و همعیت است كه در

 :در هر حال بازتابی است از باورهای اهتماعی حاكم آن زمان

 داسييييتان زد یكييييی رهنمييييون    بييييدین

 شایسييييته آمييييد  پدیييييد  فرزنييييدِ  چييييو

 

 هيير خييون كييه مهييری فييزون نیسييت از مِ    

 ریيييدهييير   زنيييان     دل    ببایيييد   بُ  ز   مِ

     567و 566بیت  ، 3 ج، ستان سیاوا: دا1965فردوسی،                                                                                               

 

 ن، یار دیرینه اهریمنز  -1-3

 حر از منفورترین اعمالی است كه در شاهنامه هایگاهی ندارد. فردوسی هادو و هادوگری را از دامن مقدس ایرانيی و نيژاد  هادو و سِ

می تيازد و آن را   حر و هادومی كند بر سِ   ها فرصت  فردوسی هر س و ترس و حقارت می شمارد.أی ةایرانی می زداید و آن را نشان

داشيتن یيك   فردوسی به تبعیت و تأسی از افكار و اندیشه های حاكم بر هامعه خویش، با دشمنان ایران نسبت می دهد.  به دیوان و

 ایين دو پدیيده را در   ،ز ييرف دیگير  ادید برتری هویی مرد نسيبت بيه زن    از یك يرف و و هادوگری نسبت به هادو ذهنیت منفی

ميی  و حتی خود اهریمن معرفيی  و او را دوست و یار اهریمن  بردمی دهد و به عنوان حربه ای علیه زن به كار می  راستای هم قرار

خيوان   هفت خوان رستم، در در ار و چندین های دیگر می بینیم.هفت خوان اسفندی كند. ردپای این ادعا را در هفت خوان رستم و

 به رو می شود:  چهارم، رستم با زنی هادوگر و اهریمن رو

 سييييان بهيييييار ه بیاراسييييت  را  را  بيييي 

 رسييتم  آمييد  پيير  از  رنييگ و بييوی       بييرِ

 ندانسييت  كييو  هييادوی  ریميين   اسييييت    

 مهيييييير چييييييو  آواز  داد  از خداونييييييدِ 

 سييیه گشييت چييون  نييام  یييزدان   شيينید     

 

 نييييد زیبييييا نبييييودا نگييييار   چ و گيييير 

 ...بپرسيييييید و بنشسيييييت نزدیيييييك اوی  

 ...نهفتييه  بييه رنييگ انييدر اهييریمن اسييت     

 ...دگرگونييه تيير گشييت هييادو  بييه  چهيير     

 .تهمييييتن سييييبك چييييون  در او بنگریييييد

 

                                                                             420تا  412بیت  ، 2ج، كیكاوس پادشاهی: 1965سی، فردو                                                                                                

 

 شود.   در داستان هفت خوان اسفندیار نیز تقریباً زنی با این وصو ظاهر می
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 فردوسی در های دیگر اشاره ای به این باور دارد:

 دل زن همييييان دیييييو را هسييييت هييييای      

 

 ز گفتيييييييار باشيييييييند هوینيييييييده رای   

 

                                                                                          الحاقی ،1داستان منوچهر، ج : 1965فردوسی،                                                                                                                       

 

 زن، در پهنه برتري نژاد  -1-4

دختر  ،می شود. رودابه آن مشاهده ی است كه سایه روشنهای فرهنگ هاهلیت و برتری نژادی درهوّ ،حاكم بر اهتماع فردوسی هوِّ

موهيب ناميه   ميی گیيرد كيه     چنان از يرف پيدر ميورد مخالفيت قيرار     ،هراب كابلی كه توانسته بود های پایی در دل زال باز كندم

 )سيایه  كه ازدواج با ایرانیان عملی است زیرمنرقيی  اصلی پدر از عدم وصلت این دو هوان این بود هنگاریهای متعدد می شود. انگیز

كيه آن   ای پوچ ميی زنيد   -اندیشه اندیشه برتری نژادی( و چنان گستاخانه در باورهایش استوار است كه به دنبال آن سخن از فكر و

 وی با خشم می گوید:   عهد هاهلیت است. كرنیز نشان از تف

 ميييرا گفيييت چيييون دختييير آميييد پدیيييد      

 نكشييييييييتم بگشيييييييييتم ز راه نیييييييييا                            

  

 ببایسييييتش انييييدر زمييييان سيييير بریييييد    

 كنيييون سييياخت بييير مييين چنيييین كیمیيييا 

 

   824و   823 بیت ،1داستان منوچهر، ج : 1965فردوسی، 

اندیشيه برتيری نيژادی( چنيان      و فكير  )سایه افراسیاب به محض ايالع از ارتباط دخترا با پهلوان ایرانی ،منیژه داستان بیژن و در

 خشمگین می گردد كه با شدت گریسته، می گوید:

 كيييييرا از پيييييس پيييييرده دختييييير بيييييود 

 كييييرا دختيييير آیييييد بييييه هييييای پسيييير                                       

  

 اختييييير بيييييود داگييييير تيييييياج دارد ب ييييي 

 از گيييييور دامييييياد  نایيييييد  بيييييدر ه بِييييي

 

   263و 262بیت ،  5، ج  داستان بیژن و منیژه: 1965 فردوسی،                                            

روم مواهه می  مشكل امتحان، با مخالفت قیصر گذاشتن مراحل بسیار پشت سر از بعد ،كتایون، خویش انتخاب همسر گشتاسب در

 عتاب نسبت به دخترا می گوید:شود، قیصر روم با 

 چنييييین داد پاسييييخ كييييه دختيييير مبيييياد 

                    اگيييير ميييين سييييپارم بيييييدو دختييييرم     

                      هييييييم او را و آن را كييييييه او برگزیييييييد  

  

 كييييه از پييييرده عیييييب آورد بيييير نيييييژاد   

 بييه ننيييگ  انييدرون پسييت  گييردد  سييرم    

 بيييه  كييياا  انيييدرون  سييير  ببایيييد  بریيييد 

 

                                                                                    255تا   253 بیت،  6پادشاهی لهراسب، ج : 1965فردوسی،                                                                          
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 زن، چهره فراموش شده  -1-5

ا توهه به امر زاد و ولد، یكی از مسائلی است كه در كالم فردوسی بازتياب گسيترده ای دارد.   و صرفعدم شناخت هوانب وهودی زن 

 ،فرزند وهود اوو می میرد، ، با زادن فرزندی توهه اوج ارزا وبسیاری از مواق  در و در  ،رهه از زمانیك بُ زن دربر پایه این نگرا، 

چيرا  مادر از ارزا و مقام می افتد  ،با زادن پسربه تعبیری دیگر، يیر بسزایی دارد. أت )مادر( بخت زن ه، در افول ستاراو  آن هم پسرِ

 كنار پسر، او را ارهی نمی نهد و بر او مهر و الفتی نمی كند: در یكه كس

         بييير ایييين داسيييتان زد یكيييی رهنميييون     

 چييييو فرزنييييد شيييييایسته آمييييد پدیييييد           

  

 هيير خييون هييری فييزون نیسييت از مِ  كييه مِ 

 هييييير زنيييييان دل  ببایيييييد  بریييييييد  ز مِ

 

                                                                               567و  566 بیت ، 3داستان سیاوا، ج : 1965فردوسی،                                                                           

 

 کاال زن، در قالب  -1-6

 ،مكاتبيات، هنگهيا   ،اهتماعی حاكم بر شاهنامه، تمت  از زن در قالب تحفيه و هدیيه و ارمغيان اسيت. در مراسيالت     باورها و افكار از 

 ، وكه روزگاری در شبستان شاهی زندگی كرده انيد  كنیزكانی هستند قراول سیل هدایا، زنان و همه ها می بینیم پیش صلحها و در

این ادعا را ميی تيوان    هاست. شواهد زندو توهه و نگرا كاالیی به زن این خود نشان از ضعو شناخت مقام زن در هامعه آن زمان 

 در همه های شاهنامه مشاهده كرد و بعینه دید.

 

 زن، بازیگر نقش منفی  -1-7

عامل بسیار مهمی در خدشه دار سياختن   ،نسبت دادن و انجام دادن شغل و نقش و اعمالی كه خود دارای بار منفی در هامعه است

منرقی و مررود، سیمای منفی زن را زیر سؤال می بيرد و   هویت زنان در شاهنامه است. فردوسی با بیان شمه ای از این اعمال زیر

 شمارد. علناً نقش آفرینیهای آنان را گامی در راه شیران می

زمینه های وصال دو هفت  یِ داللیِ بین عاشو و معشوق را بازی می كنند ونقشِ منف ،در شاهنامه شاهدیم كه كنیزكانِ شاهزادگان

تحقو اهداف خویش از هیچ اعمالی فروگذاری نمی كنند و حتی با توسل به توصیو، عنان اختیيار   می آورند. آنها در عاشو را فراهم

بعینيه ایين    ،زال، بیژن و منیژه و چند داستان دیگير  در داستان رودابه و را از كو عاشو می ربایند و او را اسیر و شیفته می سازند.

ههيت رسيوایی    هنبه را مشاهده می كنیم. از همه منفورتر داستان زنی است كه برای به تحقيو رسيانیدن هيدف پلیيد سيودابه در     

 می شود سقط چنین كند.  ترمی  سودابه، حاضر سیاوا، به تحریك و

 

 زن، رایزنی ناپسند  -1-8

زیيادی از   اهدودنیيا تلقيی كيرد و شي     هكنار داستان یوسو و زلیخا از همليه داسيتانهای زنيد    می توان در داستان سیاوا كه آن را

 داستانهایی است كه از یك يرف تمام داستانهای شاهنامه را تحت الشيعاع قيرار   شمرد، یكی از فرهنگهای مختلو مردم برای آن بر
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می گیرد و از يرف دیگر ارتباط تنگاتنيگ آن بيا قصيه یوسيو و      آن مایهز خواهی حاكم بر شاهنامه ا داده به يوری كه فلسفه كین

 هذابیت خاصی به شاهنامه بخشیده است.  ،زلیخا

 ،می دارد از او سر می تابد و سرانجام در هایی خلوت آنجا كه سودابه خویش را عرضه می شودسوء نیت سودابه بازیچه كه  سیاوا

قربانی اندیشه های زن شهوت ران می شود و در برابر افكار او هان می سپارد  ،و در نهایت می گیرد سودابه قرارو تهمت  همورد كین

دیگری را دامن می زند. فردوسی در سراسر داستان و حتّی در دنبال مباحث فوق با مررح كردن مسائل و افكار  و خونش اندیشه ها

كارها دارد و سخنان آنان را پوچ و بيی   زنان در امور و هكار و اندیشسعی در بیان عدم استفاده از افبه تبعیت از هامعه خود، مختلو 

 اساس و نابخردانه می انگارد:  

 بييييه كيييياری مكيييين نیييييز فرمييييان زن   

 

 كييييه هرگييييز نبینييييی زنييييی را رایييييزن   

 

                                      218، بیت 3جداستان رزم اسفندیار با رستم، : 1965فردوسی،                                                                    

 

 در عرصه مکر و حیله  زن،  -1-9

مكر و نیرنگ زنان آميار   .یكی دیگر از چهره های منفی را به نمایش می گذارد ،سایه افكنی مكر و حیله بر شخصیت زن در شاهنامه

 هوید و خویشتن را از بيار  -می دهد. آنجا كه زن شاهنامه درمی ماند از كید و حیله مدد میباالیی از ترفندهای شاهنامه را تشكیل 

رودابيه در ارتبياط بيا زال و بيرای      .داردمشكالت می رهاند. نمونه هایی از این مقوله را در شاهنامه سراغ داریم كه های بسی تأميل  

دلیير،   زنابير   ردآفریيد زن شیرصيفت،  گُ نوان واسره بهره ميی هویيد.  رسیدن به معشوق خویش با استفاده از یك ترفند از زنی به ع

منیيژه بيرای كامیيابی از بیيژن او را بيا       آن را به دنبال خویش می كشاند تا خویش را رهایی بخشيد.  سهراب را با حیله می فریبد و

انداختن همای، فرزنيد خيود را بيه آب اسيت كيه هيدف وی از        ،تر قابل تحمل و از همه زیر شراب مست می كند. هنیرنگ به وسیل

 .نیستاستفاده از چنین ترفند زیرانسانی، انگیزه ای هز عشو به فرمانروایی 

 

 زن، عشق گفتاري و دیداري -1-11

نهایی بلكه در شاهنامه حماسی فردوسی سایه روش ،اشعار دیگر شاعران داستانی است كه پایانی ندارد و نه تنها در ،عشو و شیفتگی

گذارد چهيره ای زیبيا در شياهنامه دارد. دختير و      زرایز شهوانی خوابیده است و قدم بر روی نام می هعشقهایی كه در پس پرد دارد.

پسر شاهنامه با شنیدن و دیدن معشوق خویش، كمند اختیار را از دست می دهند. دختران شاهنامه نام را فدای كيام ميی كننيد و    

چنگ می  این راه به ترفندهای مختلو نیز می اندیشند و حتّی در گیری از معشوقشان است و تنها به آن كام تنها هدفشان وصال و

زال زمانی شيیفته و اسيیر عشيو     آنها اشاره كرد. بسیار است كه در این مقال تنها می توان به شمه ای از ،این زمینه زنند. شاهد در

 میان می آید:   مهراب وصو رودابه به رودابه می شود كه در بزمِ
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 هيييان یكيييی     ناميييدار    از      میيييان    مِ  

 سييتا او     یكييی      دختيير    هپييس   پييرد 

 سيير  تييا  بييه   پييایش  بييه   كييردار  عيياج     ز

 بيير آن سييفت  سييیمینش  مشييكین كمنييد    

 رخيييانش  چيييو  گلنيييار  و   ليييب   نييياردان   

 دو چشييمش بييه سييان دو نييرگس بييه بيياغ      

 دو   ابيييرو   بيييه    سيييان    كميييان   ييييراز  

 بهشييتی   اسييت   سيير  تييا  سيير  آراسييته     

 بييييرآورد  ميييير   زال را  دل بييييه هييييوا  

 

 ههييييان  چنييييین گفييييت كييييای پهلييييوان  

 سيييتا خورشيييید روشييينتر  رویيييش ز  كيييه

 سيياج چييو    بيياال  بييه  بييه را چييون بهشييت و 

 پایبنييييد هسييييرا گشييييته چييييون حلقيييي 

 سيييييیمین بيييييرا رسيييييته دو نييييياروان ز

 زاغ رّی بييييييرده از پ يييييي مييييييژه تیرگيييييي 

 بييييرو تييييوز پوشييييیده از مشييييك نيييياز    

 ر آرایييييش   و  رامييييش    و   خواسييييتهپُيييي

 چنييان شييد  كييزو   رفييت    آرام  و  هييوا   

 

   320تا   312 بیت،  1ج  ر،استان منوچه: د1965فردوسی، 

 

عشو متقابل رودابه نسبت به زال وقتی این حلقه را كامل می كند كه وصو او را از پيدر ميی شينود. رودابيه در تيأيیر ایين مرليب        

 خراب به پرستندگان می گوید:  

 مييييييرا مهيييييير او دل ندیييييييده گزیييييييد 

 

 هميييييان دوسيييييتی از شييييينیده گزیيييييد  

 

                                  405 بیت ، 1داستان منوچهر، ج : 1965فردوسی،                                                                                                                  

 

او ميی آیيد.   سراغ   عاشو رستم می شود و شبانگاه به، دیگران تهمینه زن رستم، دختر پادشاه سمنگان با شنیدن وصفهای رستم از

گيردد و خيویش را    -او میه سودابه با اولین دیدار سیاوا دلباخت او می شود. هردآفرید عاشو و شیفتبا گُ به رو شدن سهراب در رو

چندین ميورد دیگير كيه     و، او می شود، عاشو خصوص منیژه رگین درسخنان گُ شدن از يرأبیژن با مت عشو او می سوزاند. آتش در

 شخصیتها در ههت ترمی  زرایز خویش در بستر حوادث می زلتند.یك از  هر

 

 زن، در زیر تازیانه هاي خطابه -1-11

آنچيه را كيه    امانتداری فردوسيی او را بير ایين كيار وا ميی دارد و      .فردوسی در شاهنامه از زبان بزرگان در مورد زن سخن می گوید

از يرف شخصیتهای بزرگ و ههان پهلوانان اسيت،   ،زنان خصوصِ ه درگفته شد كالمِ وسی ِ همی دارد. دامن بیان ،دیگران می گویند

محور آنان می گردد. این افراد نیز با دیگيران همصيدا    می كنند و حماسه هاوید حولِ یعنی افرادی كه نقش اصلی شاهنامه را بازی

 ،رند تا بودن را از آنها سيلب كننيد. اسيفندیار   آنان را در زیر شالقی از باورهای زلط به رگبار می گی گشته از زنان روزگار می نالند و
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پدر به سوی قتلگاه می شتابد و با مخالفيت ميادر    هآنگاه كه به دنبال اهل و به حیل ،درخشان دین زرتشت و یاور و مددكار او هستار

  می ایستد و می گوید: رو به رو می شود، رو در روی او

 كيييه   پيييیش   زنيييان  راز  هرگيييز  مگيييوی  

 مكييين   هيييیچ   كييياری   بيييه  فرميييان  زن  

 

 چييو  گييویی  سييخن  بازیييابی  بييه  كييوی      

 كييه   هرگييز    نبینييی   زنييی   را   رایييزن    

 

                                    218، بیت3رزم اسفندیار با رستم، ج : داستان 1965فردوسی،                                                                                   

 

 خراب به كاووس می گوید:   ،رستم در فرقت عزیز از دست رفته اا یعنی سیاوا

 كسيييی    كييياو   بيييود  مهتييير   انجمييين    

 سيييیاوا بيييه گفتيييار زن شيييد بيييه بييياد                       

  

 كفييييين   بهتييييير  او  را  ز   فرميييييان  زن  

 خجسييييته زنييييی كيييياو ز مييييادر نييييزاد   

 

   2618و  2617 ، بیت 3داستان سیاوا، ج : 1965فردوسی،                                                                          

 

 می گوید: زال زر می تازد و با كالم كوبند ه اا رستم در هایی دیگر یك تنه  بر پدر،

 زنييييان  را  از  آن  نييييام  نایييييد   بلنييييد     

 

 وردن و خفيييتن انيييد كيييه هميييواره در خييي  

 

                                                                                ، الحاقی  2پادشاهی گرشاسب، ج : 1965فردوسی،                                                                                                      

 

 چهرة مثبت زن در شاهنامه فردوسی -2

و بعد از این كه با گوشه ای از دیدگاههای منفی اهتمياع فردوسيی نسيبت بيه زن در شياهنامه آشينا شيدیم و از میيراث فرهنگيی          

گذری می كنیم بر نقيش  ، قبل از اسالم مرل  گشتیم و با مظلومیت زن چه ایرانی و چه زیر ایرانی از نزدیك عجین شدیماهتماعی 

 زندگی با   هه نه كمتر از مرد بلكه دركنار او دوا به دوا در عرصزنی ك، واالی زن و ارزا اهتماعی او

دوم زن و یيا بهتير بگيوییم زن      هچهير  .هستی به ايبات ميی رسياند   هكاستیها مبارزه می كند و بودن خویش را در نقره نقره صحن

هادوگریهيا،    زنی است كه تمام ویژگیهای زن را در خود دارد. این زن نه تنها از چنگ پلیيدیها، زشيتیها،   ،واقعی و خواستار فردوسی

  بلكه خود راهبری است برای مردان امروز و فرداهای اهتماعش. ،فریبها و در یك كالم، ارزشهای منفی گریخته

و زن را  ،ایين دیيدگاه   فردوسيی از  یش سيازگار ميی بینيد.   می ستاید و چنین انسانی را با اندیشيه هيای خيو    فردوسی چنین زنی را

مثبت كامال  یبا دیدگاه یزنو خوبیهایش را زیبا به تصویر می كشد و شاید می خواهد با این اندیشه ها بر شخصیت منفی زن بتازد 

 ه را از اندیشه ها پاك كند.و نظر بدبینان بزدایدتا هرگونه تبعیض نژادی را از هامعه  دهد منفی شخصیت او قرار قرب در مقابل
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را به گوا همه می رساند و بر خالف هناح بندیهای هوام  نسبت به زن، این هنس لریو، تمام  زنندای آزادی یك تنه فردوسی 

 زنی با باورهای مثبت اهتماعی.   ،فردوسی پشتیبان و حامی زن واقعی استدر این هایگاه،  می خرد. هانتیرهای ناعدالتی را بر 

 كارآشي منفيی شياهنامه بیشيتر     زنِ وهيودِ  هپرد پشتِشخصیتِ مثبتِ تا شاید بیان می كنیم را از چهره مثبت زن گوشه هایی  حال

 گردد.  

 

 زن، موجودي لطیف و مهربان  -2-1

بیانگر دیدگاه واالی فردوسی نسيبت   ،آزاز داستان بیژن و منیژه درد او لرافت و مهربانی همسر فردوسی به زبان خو و وصو زیبایی

 .زن اندیشه خود را تشریح می كند ،حقیقت شمردن ویژگیهای شخصیتی زن خویش، در ضمن بر این قشر فراموا شده است. او بر

 یمي  پيای اسيتوار   ،وصو می نماید و این گونيه در حمایيت زن   ،می نگرند، او به باالترین درهه حقارت به او هزنی كه دیگران به دید

 دارد: 

 هييييای   سييييتم زبييييدان تنگييييی انييييدر بج 

 چييييييراغ                             خروشييييييیدم و خواسييييييتم زو 

 

 یكييييی مهربييييان بييييودم انييييدر سييييرای   

 بييييياغ برفيييييت  آن   بيييييت  مهربيييييانم ز

 

 16و  15، بیت 5منیژه، ج داستان بیژن و : 1956فردوسی،                                                                            

                                                

 زن، دلیري و شجاعت  -2-2

زن  حيوادث اسيت.   دیدگاه فردوسی كه های بحث دارد دلیری و رشادت و هسارت او در برابر مشيكالت و  ویژگی خوب زن از دیگر

، كيارزار  هخویش را به ايبات می رسياند. او نيه تنهيا در پشيت صيحن     و ماهیت دلیرانه ظاهر می شود و وهود  ،وهود هایرانی در عرص

خصومت بارز خود یعنی رشادت و دلیری را به نميایش ميی    ،میدان نبرد شدن در بلكه با ظاهر، كشد خصایص زن واقعی را یدك می

به میدان می تازد و مایه  ،هوشد -خون زیرتش می ،سهراب می بیند هردآفرید، دختر ایرانی وقتی دژ سپید را در برابر حملگذارد. گُ

 شگفتی سهراب می گردد:

 

 شيييگفت آميييدا گفيييت از ایيييران سيييپاه   

 سييييواران   هنگييييی   بييييه   روز   نبييييرد                            

 

 چنييييین دختيييير آیييييد بييييه آوردگيييياه     

 همانييييا  بييييه  ابيييير انييييدر آرنييييد گييييرد 

 

 230و  229بیت ، 2داستان سهراب، ج : 1965فردوسی،                                                                                                             
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 زن، در عرصه مجادله و مباحثه  -2-3

زن بيا نشيان   می شيود.   كشانیده آن به مجادالت و مباحثات نیز هبلكه دامن، خالصه نمی شود كازار هتنها درصحن ،هسارت دلیری و

او در برابير قتيل سيیاوا رو در     ،فرنگیس چهره گویای این رشادت است خویش را باور می كند. ه،دوم مبارز هدادن خویش در عرص

 و از عواقب این كار بیمش می دهد: باز می كندلب به سخن  روی پدر می ایستد و

 درختيييی  نشيييانی  هميييی  بييير  زميييین    

 بيييه كيييین سيييیاوا  سيييیه پوشيييد آب    

 خویشييتن       تيين    بيير     ای  سييتمكاره

 نيييه  انيييدر شيييكاری كيييه گيييور  افكنيييی   

 هميييييی  شيييييهریاری ربيييييایی ز گييييياه   

           ميييده شيييهر تيييوران بيييه خیيييره بيييه بييياد   

 

 كجييييا بييييرگ خييييون آورد بييييار كييييین   

 كنيييييد زار نفيييييرین بيييييه افراسيييييیاب   

 بسييييی یييييادت آیييييد ز گفتييييار ميييين    

 دگيييير آهييييوان را بييييه شييييور افكنييييی   

 دریييين كيييار بيييه زیييين نگيييه كييين پگييياه  

 ببایييد   كييه   روز    بييد      آیييدت      یيياد  

 

 2316تا  2311بیت ،  3داستان سیاوا، ج: 1965فردوسی،                                                                                                    

 

 گویای شاهد دیگری است: ،و یا عتاب دو خواهر اسفندیار بعد از مرگ او به گشتاسب كه سرشار از مهر و محبت و دلیری است

 از   ایيييييدر  بيييييه زابيييييل فرسيييييتادیش  

 پيييی  تييياج   بیجيييان شيييود كيييه  تيييا   از 

 نييه سييیمرغ كشييتش نييه رسييتم نييه زال      

 تيييو را   شيييرم   بيييادا  از  ریيييش  سيييپید  

 بيييود  ههانيييدار   پيييیش  از  تيييو   بسيييیار 

         بيييه    كشيييتن    ندادنيييد     فرزنيييد   را    

 

 بسيييييی پنيييييد و انيييييدرزها دادیيييييش    

 هيييييانی بييييير او زار و پیچيييييان شيييييود ه

 تيييو كشيييتی مييير او را چيييو كشيييتی منيييال

 بهيييير امیييييد  كييييه فرزنييييد كشييييتی ز  

 كيييه بييير تخيييت شييياهی سيييزاوار بيييود     

 نييييه  از  دوده  خييييویش    و   پیونييييد   را 

 

    1605 تا 1600 ، بیت 6ج داستان رستم و اسفندیار،: 1965فردوسی،                                                                        

 

                                 

 زن، دو شادوش مردانگی  -2-4

ميی   كياری  زن چيون یيك ميردِ    .مردانگی و دركل داشتن خصائص بارز انسان واقعی از ویژگیهای بسیار ممتاز زن در شاهنامه است

 ،می نماید. زن با این چهيره  خویشتن را فدارزمد و دركنار شكست، تن به ذلّت نمی دهد و تا توان دارد مقاومت می كند و سرانجام 

    خوا می درخشد.
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برابر دیدگانش با خون زسل  گنگ دژ می تازد و فرزند دلبندا را در يوس به آنگاه كه می بیند، دختر پیران و زن سیاوا ،هریره

آورد و نه تنها خود  ضربات تیغ از پای درخویشتن را در اير  آن می بیند كه تمام گنجها را بسوزاند و یگانه راه نجات را در ،می دهد

بلكه دیگران را هم به این عمل وا می دارد. شهامت و مردانگی در نكته نكته حركات آن دلیيرزن مشياهده    ،این كار را انجام می دهد

 همیشه بیارامد: می گزیند تا پس راه اوّل را بر ،ت برتر از آرمیدن بر بستر ذلّت استداند مردن در بستر عزّ او می ،می شود

 بشيييد    بيييا        پرسيييتندگان     ميييادرا

 گرفيت  چنین گفيت  چيون  ليب  ز هيم  بير     

 كنييون      انييدر        آینييد        ایرانیييان   

 پرسيييتندگان    را     اسيييیران       كننيييد  

 دل   هيير  كييه   بيير   ميين  بسييوزد   همييی   

 همييه     پيياك    بيير  بيياره  بایييد  شييدن     

 سييير   دژ  شيييدند   پرسيييتندگان    بييير    

 یكيييی   آتشيييی  خيييود  هریيييره  فروخيييت 

 دسييت   بييه پييس   زان یكييی  تیييغ  بگرفييت 

 شكمشيييان     بدریيييد   و    ببریيييد   پيييی   

 نهييياد               ر   بيييرسيييدو  را  را  بيييه  روی   پ

 

 گرفتنييييد      پوشييييیدگان   در   بييييرا    

 كييه  ایيين  مييوی كنييدن  نباشييد  شييگفت    

 بسيييته   میيييانبيييه  تييياراج    دژ   پييياك   

 ویيييران   كننيييد  كيييوه   و   بييياره  و    دژ 

 فيييروزد    هميييی ز   هيييانم   رخيييش   بييير

 ...تييين  خيييویش  را  بييير زميييین  بييير زدن 

 همييه  خویشييتن  بيير  زمييین  بيير  زدنييد     

 هميييه  گنجهيييا  را  بيييه  آتيييش   بسيييوخت

 تيييازی    اسيييبان   ببسيييت     هدر    خانييي

 ...خونيياب و خييوی   همييی ریخييت  از دیييده 

 دریييد  و  بييرا  هييان   بييداد    شييكم  بيير 

 

                                                           

  893تا  868 بیت، 4داستان فرود و سیاوا، ج : 1965فردوسی،  

 

و نه تنها شيیون  فرزندا مرگ  سهراب است. او با شنیدن خبر مادر ،تهمینه ،كه اعمالش شبیه به عمل هریره است زن نمونه دیگر

 خود سرانجام پس از یك سال بدرود حیات گفت.        بلكه همه گنجها و داراییها را به بینوایان بخشید و ،زاری نكرد

 

 تیزي و زیرکی ،زن  -2-5

تورانیان، هوشمندی زن گشتاسب را  هحمل فردوسی با ذكر داستان گشتاسب و خصائص زن واقعی است. دیگر و هوشمندی از تیزی

 از حمله آگاه می كند، می ستاید و با احترام از او یاد می كند:   شوهر خود را و انجام می دهدخصوص عملی كه  در

 زنيييييی بيييييود گشتاسيييييب را هوشيييييمند  

 

 د  زبيييانش  بيييه  بنيييدخردمنيييد   و   از  ب ييي 

 

 90، بیت  6 ج پادشاهی گشتاسب،: آزاز 1965فردوسی،                                                                                                              
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 خردمندي و فرخندگی ،زن  -2-6

این بار سخن از خردمندی و دانایی و  .بهتر و برتر می نمایاند ،ی دیگریزن واقعی را در نما هفردوسی پای از این فراتر می نهد و چهر

این دید  هخوب می درخشد و عقاید پوچ و بی اساس را تحت الشعاع قرار می دهد. نمون هفرخندگی و گرانقدری زن است كه با چهر

ن مادرا به گاو پرمایه از تيرس ضيحاك بعيد از ميرگ شيوهرا ميی تيوان مشياهده كيرد،          درا در داستان فریدون و چگونگی سپر

 فردوسی ضمن ستایش و وصو این زن می گوید:

 خردمنيييد   ميييام    فریيييدون  چيييو  دیيييد   

         نيييك  بيييدا نيييام  و  فرخنيييده  بيييود    فرا

 

 بييير چنيييان بيييد رسيييید كيييه بييير هفيييت او 

 فریييدون   دل   آكنييده   بييود     مهيير بييه 
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زیركيی و دانيایی را در    ،سیندخت است كه با درخشيش خيویش   ،دوم خردمندی در شاهنامه كه خود را خوب نشان می دهد هچهر

 داستان عشو زال و رودابه بر همگان به نمایش می گذارد.

 

 زن، حکومت و پادشاهی  -2-7

نيان قيدرت و عظميت و مقيام متعيالی      ویژگی برتر و واالی زن حقیقی در شاهنامه همانا پادشاهی و حكومت اوست. زن ایرانی از چ

كه این نيه تنهيا نشيانگر     دوا می كشد، سنگین آن را بر می پذیرد و بار ،مت مردانه استبرخوردار است كه پادشاهی را كه یك سِ

 باشد. رهه از زمان كوتاه میحتّی در یك بُ ،اهتماع ایران بلكه بیانگر اقتدار و زن ساالری در ،مقام مهم پادشاهی زن است

 ،مردان در زیر فرمان زنان قرار می گیرند و باور مردساالری از هامعيه  ههم می ریزد و به یكبار كه تمام ارزشهای منفی در اینجاست

 زدوده می شود. نمونه های بارز، پادشاهی همای، چهرزاد و پوراندخت و زیره است.  ،مدوام بعد از چندین سالِ

 

 نتیجه

 ،نهایيت قيدرت   بازتابی است از مظلومیت زن ایرانی كيه در  كردیمام دیدگاه منفی نسبت به زن یاد كه از آن به ن زننخستین  هچهر

تمام درهای امید بر روی  چون موهودی فراموا شده از او یاد می شود. تمام كاستیها، پلیدیها و زشتیها به او نسبت داده می شود،

می خوریم كه نشيان   این دیدگاه به مواردی بر در هامعه و آرزوهایش. یك كالم موهودی می شود مررود از او بسته می گردد و در

چيون بيا    فردوسيی  خروارهيا خياك ميدفون شيده اسيت.      بی اساس دارد، اندیشه هایی كه سالیان دراز در زیرِ از اندیشه های پوچ و

فقط به قلم خویش پناه می بيرد تيا    خویش، درمان زصه های دل پی در آشناست با دردهایش و باورهای اهتماعش زندگی می كند

پی به باورهایی می بيریم كيه    ،با شنیدن این دردهاو آن را تسكین دهد.  ما را در دردهایش شریك گرداندبا بازتاب آن، شاید بتواند 

از راههيای   نشان از عدم شناخت واقعی شخصیت زن است. باورمندان این باور نه تنها زن را نشناخته انيد بلكيه كوشيیده انيد زن را    

سؤال ببرند و اندیشه هایش را از او بگیرند و چون موهودی پسيت و رذل از او یياد كننيد و     مختلو بكوبند و تمام هستی اا را زیر
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د تا بتوانند از آن به عنوان نقره ضعفی در برابر نابودی شخصیت زن به كار نماینبینند آن را چنان بزرگ از او بهایی خرایی  اگر در

تياز كوتيه    شوند كه زمینه های مساعد را برای تاخيت و  شاهد هستیم كه چگونه زنان پذیرای كارهایی می ،يول شاهنامه در ببرند.

مایيه ننيگ و عيار    می گذارند تا با بهره هویی از ارمغان عهد هاهلیت عيرب، زن بيودن را     دست آنها را باز ورند وآ نظران فراهم می

 .  بدانند

ایين   ن را بیان می كند و تمام ویژگیهای زن ایرانی را در های های شاهنامه بیان ميی دارد. زن بيودن در  واقعی ز هچهر ،دوم هچهر

دارد، فكر می كند و دركنيار    اندیشه، زن خوب است ،دیگر به بدی یاد نمی شود ،زن دیدگاه یك آرمان و یك ارزا متعالی است. از

 .و آنها را حل و فصل می كند می تازد د از هیچ نمی گریزد و بر تمام مشكالتاز هامعه يرد نمی شودیگر او .مردان زندگی می كند

خوبیهيایش  و فردوسی ازاین دیدگاه زن  می ستاید و چنین انسانی را با اندیشه های خویش سازگار می بیند. فردوسی چنین زنی را

برابير پیكيره پيوچی و     زن بتازد و زنی بیافرینيد در شخصیت منفی  این اندیشه ها بر شاید می خواهد با را زیبا به تصویر می كشد و

 تباهی.

در انتقال افكيار و اندیشيه هيای حياكم بير      فردوسی هر چند  كه رسیم مثبت به این نتیجه می ومنفی  هایبا بررسی دیدگاهدر كل 

بير چهيره هيای منفيی آن     و در برا برهسيته كنيد  مثبت زن را در تمام شياهنامه   هچهر ،در تالا بوده تا به گونه ایهامعه خویش، 

، دیيدگاههای منفيی نسيبت بيه زن هماننيد دیگير دوره هيای ادبيی و اهتمياعی بیشيتر از           بینیم همچنيان  نكند، می سكوت اختیار

كنار مرد همچون او از یك حقوق و شناخت شخصیتی برخوردار است  رزم اهتماع كنونی ما كه زن در علیدیدگاههای مثبت است. 

 دوم و هزن چهر ،برخالف باور اوكه برگرفته از میراث كهن ادب پارسی و عقاید و باورهای اهتماع اوست، ی فردوسحماسه هاوید  در

مهربيان    زداید و از او به عنوان هنسی لریيو و  -و این نظام اسالم است كه دامن زن را از دیدگاههای منفی می یا هنس دوم است

                         با شخصیت و فرشته صفت یاد می كند. و
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