
 
 
 
 
 

 « شاهنامه»بیتهای زن ستیزانه در 
 

 ابوالفضل خطیبی 

 

در شااناامه زناان »نویساد  ميمقام زن در شااناامه  ۀئودور نولدکه دربارت

شوند که نوس یا عشقي در میاان ميکااد، تاها زماني ظانر ميالي ایفا  ننقش فعّ

باه لااا  رساد. درساا اساا کاه مياما این نظر چادان دقیق به نظر ن 1«.باشد

اختصاا   ا در مقایسه باا ماردان ا حجم بسیار کمتری از شاناامه به زنانمّيک

آنان را در بسیاری از داستانهای شااناامه باه نایو روی  ۀیافته، ولي نقش برجست

مانااادی از زنااان ی کمناتااوان نادیاادگ ان.اشااا. یردآفریااد و یردیااه نمونااهمين

فداکارانه پسر خاود فریادون را دور از و  هباکاد. فرانک نوشمادانبي سلاشور و

کشایدن  پروراند و نموسا که سرانجام با باه باادميچشم ضااک و ضااکیان 

رناند. در حاالي مياو  ۀاز فرمانروایي ستم.رانه و چاد صد سال ضااک، ایران را

شود، نسل شاني ایران از طریاق ميکه ایرج به دسا برادرانش سلم و تور کشته 

شود. در داستانهای ميآفرید به نوادگ اش ماوچهر، پسر پشاگ ماتقل دختر او. ماگ 

حماسي شاناامه مانااد زال و روداباه، بیاون و مایاوگ،  ا مهیج و دل ان.یز عشقي

کیکاوس و سودابه، کتایون و یشتاسپ، بهرام یور و آزادگ، زنان نقشهای برجسته 

                                                           

   نشر دانش، سال 20، شمارۀ 2 )تابستان 1382(، صص 19 تا 26.
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رسد و تاج شاني بار مي کااد. نمای دختر بهمن به پادشاني ایرانشهرميای ایفا 

 نهد. ميسر 

در شاناامه بیتهای بسیاری در توصای  و ساتایش ویوییهاای ظاانری و 

خورد  ميمعاوی نیکوی زنان آمدگ اسا توصیفهایي از این دسا فراوان به چشم 

، آرام آراسته نمچو باغ بهار، آرایش روزیار، پری چهرگ، سرو سهي، ناسفته یونر

ي نیز . ولي در شانکار فردوسي بیتهای2پرن.ار، ماگ دیداردل، بهشتي روی، بهشا 

 ا. نسا که زن ستیزانه اسا و در آنها عقاید مافي نسبا به زن ابراز شدگ اس

رگ ملاي چه بسیارند زنان و مردان ایراني که این بیتها را از زبان شاعر باز

 انااًتابااد و احیميه شعر و ادب فارسي خوش نشساته اساا، بار نخود که بر قلّ

پرسااد، مين.رناد و شااید از خاود ميشخصیا واقعي او را در ناله ای از ابهام 

.ونه م و اندیشمادی که شانکار او شااساامۀ ملي نر ایراني اسا، چیشاعر و حک

 تواند چاین حکم تعمیم پذیری را دربارۀ زنان صادر کاد مي

 خاک به  زن و اژدنا نر دو در

 به جهان پاک ازین نر دو ناپاک 

ونه ن.ارندگ به زناني برخوردگ اسا که در عین شیفت.ي به فردوسي، این ی

ب ان.اشتاد و زنان فرنیختۀ دی.اری کاه باه سابميبیتها را معضلي حل ناشدني 

ناد. واندگ ارواج این بیتها به نام فردوسي، حتي به سراغ شاناامه نرفته و آن را نخ

یا زجمله باین بیتهای زن ستیزانه، ا از سوی دی.ر بسیاری از مردان را دیدگ ام که

 مذکور را از حفظ دارند و چونان سادی موثق از زبان شااعری ماباوب و عاالي

ن کااد و از مااظرگ ای خودسااخته ساربلاد بیاروميمقام به مخاطب خود عرضه 

 آیاد! مي
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 3.در این جستار سر آن ندارم که به بررسي نقاش زن در شااناامه بداردازم

در  م به بررساي و ارزیاابي مهمتارین بیتهاایي بداردازم کاه در آنهااکوشميبلکه 

وناه ییم پذیری زن مورد انتقاد یا طعن و نجو قرار یرفته اسا. این محکمای تع

سد اید بدرشایم. در ایاجا خوانادگ الااقي و اصلي تقسیم کردگ ۀبیتها را به دو دست

مانا یوییم، مالک اصلي نميکه مالک الااقي دانستن این بیتها چیسا؟ در پاسخ 

قواعد و ضوابط نسخه شااسي اسا که از مالکهای دی.ر چون سابک شااساي و 

یاات جز آنها استوارتر و اطمیاان بخش تر اسا این بیتهاا را  از چاپهاا و تصاا

شاان نآوریم و در نر مورد با اساتااد باه دستاویساها ميمختل  شاناامه در زیر 

تاباا ککاتبان و شاناامه خوانان اسا که طي قرنهاا آنها سرودگ  ۀدنیم که نممي

 این کتاب ارجماد بدان الااق شدگ اند  

 

 بيتهاي الحاقی: الف(

کر ذشاناامه که بیشتر  ۀنخسا به ارزیابي معروف ترین بیا زن ستیزان. 1

 پردازیم  ميشد 

 در خاک به  زن و اژدنا نر دو

 جهان پاک ازین نر دو ناپاک به 

 

داستان سیاوش )سیاوخش(، شانزادگ پاک نهاد ایراناي مرباو   این بیا به 

خواند، اماا ميبازد و او را به سوی خود ميشود که نامادریش سوداوگ بدو دل مي

شود و از وصل ناامیاد، نازد شاونرش پس از آنکه با مخالفا سیاوش روبرو مي

شاته کاد که سیاوش قصاد دساا انادازی باه او را داميکیکاوس چاین وانمود 
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اسا. سرانجام به پیشاهاد موبدان سیاوش برای اثبات باي یاااني خاود بایاد از 

آید و نمه ماتظرند کاه سایاوش از کاوگ آتاش ميآتش ب.ذرد. نیزم انبوني یرد 

 ب.ذرد 

 نهادند نیزم دو کوگ بلاد 

 شمارش یذر کرد بر چون و چاد 

 دید بز دور از دو فرساگ نرکس 

 چاین جسا باید بال را کلید 

 راستي  خواسا دیدن درِمين

 ز کار زن آید نمه کاستي 

 ن این داستان سر بسر بشاوی چُ

 به آید ترا یر به زن ن.روی 
 (472-476، ب 234،   2)چ، خالقي، ج

 

ا و در برخي از چاپهای شاناامه پس از بیتهای باال که بي یمان اصلي اس

 آید  مير در بخش بعدی دربارۀ آنها باث خوانیم کرد، دو بیا زی

 به ییتي بجز پارسا زن مجوی 

 زن بدکاش خواری آرد به روی 

 زن و اژدنا نر دو را خاک به 

 جهان پاک ازین نر دو ناپاک به 

 

نای تارین و معتبرتارین دساتاویساز کهن سنویدساا 15بیا آخار در 
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که تصایح جالل خالقي مطلق براساس آنها استوار اساا، نیساا و در  4شاناامه

شود. پاس ایان ميی معروف ژول مول و مسکو و حتي بروخیم نیز دیدگ نچاپها

خا  و عام شدگ اسا؟ تا آنجاا کاه باادگ جساتجو کاردگ  فبیا چ.ونه معرو

و بمبئي ( 2، پانوشا 551،   2لرس، ج )رک، ج وُاسا، بیا مذکور در چاپ کلکته 

ز چاپهاای کام خر و کم اعتبار شاناامه بودگ، آمدگ و از نمان طریق به برخي اأمت

ای کاه ، شااناامه(21، ب 110)  اعتبارتر ایران مانااد شااناامه چااپ امیربهاادر 

، 1)جانتشارات ایران باستان به یادیار جشن نزارمین سال فردوسي ماتشار کاردگ 

چاااپ ( 1، 679، ب 432،   1)ج، چاااپ مامااد رمضاااني از پااایین( 6، ب 131  

 راگ یافته اسا.( 524، ب487،   2)جي و چاپ دبیرسیاق (35، ب 123)  امیرکبیر 

 یوید ميرستم پس از ذکر دالوریهای خود به پدرش زال . 2

 ر شیرسا مرد یاز افکادن ش

 نمان جستن رزم و دشا نبرد 

 اید بلاد ن نام زنان را از آن

 که پیوسته در خوردن و خفتاد
  (58-59، ب 223،   1)چ، ژول، مول، ج 

 

، 333،   1)جا نویس مباای تصاایح خاالقي دس 15این دو بیا از میان 

( و 3(، ل)2تاها در یک دستاویس اصلي ل و سه دساتاویس فرعاي ق)( 4پانوشا 

)ج  این، این دو بیا که در چااپ مساکو ب آمدگ و قطعاً الااقي اسا. یذشته از

 نیز الااقي تشخیص دادگ شدگ اسا، نم به لاا  لفظ و نام (17، پانوشا 50،   2

 عي با یکدی.ر پیوند یافته اند.سسا اند و تصاّ از نظر معاي
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 شود ميرودابه عاشق زال . 3

 چو ب.رفا جای خرد آرزوی 

 دیریونه تر شد به آیین و خوی 

 چه نیکو سخن یفا آن رای زن 

 ز مردان مکن یاد در پیش زن 

 دل زن نمان دیو را نسا جای 

 ز یفتار باشاد جویادگ رای 
 ( 453، 455ب ، 125،   1)چ، ژول مول، ج

 

، 187،   1)جدساتاویس مبااای تصاایح خاالقي  15دو بیا آخر از میان 

ز ا(، لي، پ، ب آمدگ اسا. این دو بیا کاه 2تاها در س، ق، لن، ق) (20پانوشاا 

ی طریق دستاویس پ به چاپ ژول مول راگ یافته، در دستاویسهای کهن و معتبار

 چون ف و ل نیسا و طبعاً الااقي اسا.

ه  دارد به ناچار باميکه دخترانش را که سخا دوسا ميمن نا.اشاگ ی. 4

 یوید  ميدند و از جدا شدن از دختران دل آزردگ اسا ميپسران فریدون به زني 

 نیسا  به اختر کس آن دان که دخترشْ

 چو دختر بود روشن اخترش نیسا 
 ( 170، ب89،   1)چ، مسکو، ج

 

مباای تصاایح خاالقي تاهاا در دو  دستاویس 15این بیا با ایاکه از میان 

( نیامادگ و در االاب دستاویساهای دی.ار مضابو  2دستاویس اصلي ق و س )

،   1)جبه تشخیص مصااان شوروی مشکوک و باه تشاخیص خاالقي  ،اسا
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 الااقي اسا.  (26، پانوشا 102

 «جادوی سااختن»کاد و با ميسوداوگ، نمچاان در کار سیاوش دسیسه  .5

 کاد ميرا نسبا به پسرش افزون بدیماني کیکاوس 

 برین داستان زد یکي رنامون

 که مهری فزون نیسا چون مهر خون

 چو فرزند شایسته آمد پدید 

 ز مهر زنان دل بباید برید 
 ( 557 -558، ب 239   ،1)چ، خالقي، ج 

 

پس از این دو بیا که بي یماان ( 603، ب 123،   2)جدر چاپ ژول مول 

 مدگ اسا  اصلي اسا، بیا زیر آ

 زبان دی.ر و دلش جایي دیر 

 ازو پای یایي که جویي تو سر 

 

، (، لاي2دستاویس مباای تصایح خالقي این بیا تاهاا در ق ) 15از میان 

و در ناه دساتاویس کهان و ( 31، پانوشاا 239)ج!،   ( آمدگ 2(، س )3پ، آ، ل)

گ ل ماول رامعتبر دی.ر نیسا. این بیا باز نم از طریق دستاویس پ به چاپ ژو

ای ج( به VIیافته اسا در دستاویس بي تاریخ لایا.راد )در چاپ مسکو با نشان 

 این بیا، بیا زیر آمدگ اسا 

 بکاری مکن نیز فرمان زن 

 که نریز نبیاي زني رای زن 
 (20، پانوشا 39،   3)چ، مسکو، ج
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ناي، که افراسیاب از شیفت.ي دخترش مایاوگ باه بیاون دالور ایرامينا.ا. 6

 « ز ایران یزیدگ سا جفا»یابد که ميیابد و در ميیاني آ

 به دسا از موگ خون مویان برفا 

 برآشفا و این داستان باز یفا 

 کرا از پس پردگ دختر بود 

 ایر تاج دارد بداختر بود 
 ( 235، 236، ب 323،   3)ج، خالقي ، ج

 

دگ مابیاا زیار آ( 263، ب 23،  5 )جچاپ مساکو  پس از این دو بیا در

 اسا 

 کرا دختر آید به جای پسر 

 به از یور داماد ناید بدر 

 

 8(و، ا آماادگ و در 3ایاان بیااا در نفااا دسااتاویس ل، س، ق، لااي، ل)

س آنهاسا، نیسا و أترین دستاویس شاناامه )ف( در ردستاویس دی.ر که کهن

 خالقي نیز به درستي آن را الااقي تشخیص دادگ اسا.

ن دارد و انوشایرواميوشیروان سر به شورش برزاد، پسر مسیاي اننوش. 7

دند کاه شاورش را سارکوب کااد بادو ميموریا أای به مرزبان مدائن مدر نامه

 نویسد  مي

 زاد سداني که نستاد با نوش

 دیچیاد چادین ز داد بکجا سر 
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 تو آن را جز از باد و بازی مدان 

 یزاف زنان بود و رای بدان 
 (846-847، ب 102،   8)چ، مسکو، ج

 

 5که از میاان ميدر مورد مصراع دوم از بیا دوم، مصااان شوروی نا.ا

 دستاویس مباای تصایح خود، ضبط اقدام دستاویسها )ل( را تصای  شدگ دیدگ

 796انرگ قاند. )یزاف جهاندیدگ آزی مدان(، ضبط ی.انه و کامالً با مفهوم و سادگ 

ا باه ربطهای ل و بقیاه دستاویساها ( را به متن بردگ و ضk)در چ، مسکو با نشان 

 حاشیه راندگ اند.

دستاویس مباای تصاایح خاالقي بااز نام ضابط مختاار 15ایاک از میان 

ایان مصاراع توجاه  ۀمصااان شوروی ی.انه اسا به وضعیا دستاویسها دربار

رازی دیزار جهان باین »( )نیز و آ( 2س)« یزاف جهاندیدگ آزی مدان»فرمایید ل  

ساي کنباشد باه باازی ( »2ل)«یزاف جهان بین درازی مدار(  »3ل ک )نیز «  مدار

ی یازاف جهاان باي دراز»لاي  « یزاف زنان بود و رای بادان ( »2)ق )«  شهریار

 «.( یزاف جهان بین درازی مدانب(، 2س، ق، )نیز لن، پ، لن)«  مدان

تصایح متن خاطر نشان ساازم و  ۀدر ایاجا شایسته اسا نکته ای را دربار

ضبط اقادام دستاویساها نماراگ باا برخاي دستاویساهای دی.ار مياکه، نا.اآن ای

تصای  شدگ باشد یا اریب نماید، یزیاش ضبط ی.اناه و کاامالً مفهاوم و سار 

راسا یک دستاویس، ممکن اسا سخا یمراگ کاادگ باشد، چاانکه در این بیا 

 15( از ساوی مصاااان شاوروی کاه در میاان 796قانرگ ) ۀیزیاش ضبط ی.ان

ساخا تاهاساا،  5دستاویس مباای تصایح خالقي بعاالوگ دو دساتاویس دی.ار
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خطای ماض اسا. در نتیجه چاین تصایاي، مصارع بار سااخته ای سااخته و 

نمایاد ميپرداخته کاتبي زن ستیز به نام شاعری بزرگ رقم خوردگ اساا. چااین 

مصااان شوروی بدین سبب که دو واژگ جهان و باین در دو دساتاویس مبااای 

( باه صاورت جهاانبین کتاباا شادگ نتوانساته اناد 2تصایح ایشان )لن  و لن )

صورت درسا این مصرع را تشخیص دناد. صاورت درساا ایان باین کاه در 

 االب دستاویسها با تفاوتهای اندکي آمدگ، چاین اسا  

 تو آن را جز  از باد و بازی مدان 

 یزاف جهان باین )به این( درازی مدان.

 

یوید  تو این شاورش را جادی م.یار کاه ميمرزبان مدائن انوشیروان به 

کااي ميچیزی جز یزاف کاریهای جهان نیسا و آن را به این درازی کاه یماان 

 نشیاد(.ميآید و زماني نخواند شد که فرو ميمدان )شورش چونان باد به شتاب 

 زنان را ستایي س.ان را ستای . 8

 که یک سگ به از صد زن پارسای 

 

زن ستیزانه و سخا سخی  به ناام فردوساي در املاال و حکام  این بیا

ضبط شدگ، ولاي ن.ارنادگ آن را در ( 25، س 919،   2، ش، ج 1310)تهران، دنخدا 

 نیو یک از چاپهای شاناامه نیافته اسا. 

ي چاانچه این بیا در شاناامه ای نم یافا شود، آشکارا پیداسا که جعل

 اسا.

بیتهایي که در این بخش نقل شد، این اسا که از دی.ر دالیل الااقي بودن 
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چاانچه آنها را از متن حذف کایم، خللي در سیر ماجرانا و معاي پدیاد نخواناد 

ا بیتهایي اصلي را نیز از شاناامه حذف کایم و خللي یآمد. البته ممکن اسا بیا 

که  در روند داستان و معاي متن ظانر نشود، ولي این نکته را باید به خاطر داشا

شر  اولیه و اساسي اصلي بودن بیتي این اسا که دستاویسها تا چاه حاد از آن 

ییاد کاافي أکااد. حاال آنکاه بیتهاای ماقاول در ایان بخاش ناه از تميپشتیباني 

ند و نه  االب آنها به لاا  شعری استوار و بعضااً باا شاعر ردستاویسها برخوردا

 فردوسي فرسا.ها فاصله دارند.  ۀپرمایه و سخت

سرودن بیتهای الااقي این اسا کاه  ان.یزگ اصلي کاتبان در ذوق آزمایي و

کافي ماجراناا را شارو و بساط  ۀکااد شاعر در پارگ ای مواضع به اندازميیمان 

با ن.اني یذرا به آنچه بییشاتر آماد، ایان نکتاه را نیاک در  گندادگ اسا. خواناد

ی متعدد سوداوگ باا نایسهیابد، ملالً در قسما یکم، فردوسي پس از شرو دسمي

باه آیاد تارا یار باه زن »کاد کاه ميانتقادی نسبتاً مالیم به خوانادگ خود یوشزد 

صادور چااین حکام کلاي از  أ، که قطعاً نابکاریهای متعدد سوداوگ ماشا«ن.روی

خواند ب.وید که نباید مرداناي چاون ميسوی شاعر اسا، ولي به واقع فردوسي 

ی نابکارانه زناني چون سوداوگ شوند. ناای دسیسهکیکاوس تسلیم بي چون و چر

جا کاتبي خوش ذوق این سخن شاعر را ناکافي دانسته و خود پا باه میادان ادر ای

سخاوری یذشته و با سرودن بیتهایي تاد و تیز و سخی ، انتقاادی مالیام را باه 

سخااني یزندگ و زنرآیین در حق زنان تبدیل کردگ و به یمان خود حاق مطلاب 

، فردوساي از 6 ۀادا کردگ و حق زنان را ک  دستشان یذاشته اساا! در نمونا را

باداختر »یوید  ایر  کسي دختر داشته باشد ، ولو تاجدار باشد ميزنان افراسیاب 

ولي کاتب این طعن را به جاس زن کافي ندانسته و با بیتي سسا مایه یفته « بود
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 یابد! مير ناسا  نم بداختر اسا و نم بهتر از یور خواست.ا

 ه پایاانبیتهای الااقي زن ستیزانه در شااناامه با ۀدر ایاجا بررسي ما دربار

ا. فردوسي اسا ۀرسد، ولي بیتهای زن ستیزانه ای نیز نسا که به واقع سرودمي

م و سادس بااث خاود را پاي آوریمايدر زیر نخساا مهمتارین ایان بیتهاا را 

 ییریم مي

 

 ب(بيتهاي اصلی 

 «  ار اندر یذشتن سیاوخش بر آتشیفت»ااز آدر . 1

 خواسا دیدن در راستي مين

 ز کار زن آ ید نمه کاستي 

 چن این داستان سربسر بشاوی 

 به آید ترایر به زن ن.روی 
 (475-476، ب 234،   2)چ، خالقي، ج 

 

د، که از کشته شدن سیاوش، که سوداوگ عامل اصلي آن بوميرستم نا.ا. 2

 وید  یميشود چاین ميباخبر 

 کسي کو بود مهتر انجمن 

 کفن بهتر او را ز فرمان زن 

 اد بسیاوش ز یفتار زن شد به 

 اد زخجسته زني کو ز مادر ن
 (48، 49، ب 382،   2)چ، خالقي، ج
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ساتان او در بخواند که به شميکیکاوس به سفارش سوداوگ از سیاوش . 3

 یوید  ميمیان زنان رود. سیاوش به پدر 

 در شبستان شاگ؟چه آموزم ان

 نمایاد راگ کي به دانش زنان
 ( 161، ب23،   2)چ، خالقي ، ج 

 

 باز نم دربارۀ سوداوگ . 4

 برین داستان زد یکي رنامون 

 که مهری فزون نیسا از مهر خون 

 چون فرزند شایسته آمد پدید 

 6ز مهر زنان در بباید برید
 ( 557، 558، ب 239،   2)چ، خالقي، ج 

 

 ( 6)رک، بخش ال ، شمارگ یوید مي افراسیاب. 5

 کرا از پس پردگ دختر بود 

 ایر تاج داد بداختر بود 

ی از یابد کاه باه زودميافتد و  او در ميان.شتری رستم به دسا بیون  .6

 یوید  ميشود پیش از آنکه این راز را نزد مایوگ برمال کاد، ميباد چاگ رنا 

 که یر لب بدوزی ز بهر یزند 

 زبان نم نماند به باد  زنان را
 (983، ب 276،   3)چ، خالقي، ج 
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شود و آن.اگ ميکتایون، دختر قیصر روم، عاشق یشتاسپ، پادشاگ کیاني . 7

 یردد  ميکه قیصر از ماجرا آیاگ 

 چاین داد پاسخ که دختر مباد 

 که از پردگ عیب آورد بر نواد 

 ایر من سدارم بدو دخترم 

 سرم  به ناگ اندرون پسا یردد

 نم او و آن را که او بریزید 

 به کاخ اندرون سر بباید برید 
 ( 253، 255، ب 23،؛   6)چ مسکو، ج

 

 چاین یفا با مادر اسفادیار  .8

 که نیکو زد این داستان نوشیار 

 که پیش زنان راز نریز م.وی 

 چو یویي سخن بازیابي به کوی 

 به کاری مکن نیز فرمان زن 

 که نریز نبیاي زني رای زن 
 ( 37-4، ب 2950294،   5)چ خالقي، ج 

 

 یوید و   ميبهمن نزد پدرش اسفادیار از دالوریهای رستم  .9

 ز بهمن بر آشفا اسفادیار 

 ورا بر سر انجمن کرد خوار 
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 بدو یفا کز مردم سرفراز 

 نزیبد که با زن نشیاد به راز 
  (464-465، ب 330،   5)چ، خالقي، ج 

 

 یوید  مياین پادشاگ زنبارگ  ۀروزبه، موبد بهرام یور دربار. 10

 نبیاد چاو کس به باال و زور 

 به یک تیر برنم بدوزد  دو یور 

 تبه یردد از خفا و خیز زنان 

 به زودی شود سسا چون پرنیان 

 کاد دیدگ تاریک و رخسارگ زرد 

 به تن سسا یردد به لب الژورد 

 سدید  ز بوی زنان موی یردد

 یدی کاد در جهان ناامید دس

 جوان را شود یوژ باالی راسا 

 ز کار زنان چادیونه بالسا 

 به یک ماگ یک بار آمیختن 

 یر افزون بود خون بود ریختن 

 نمین بار از بهر فرزند را 

 بباید جوان خردماد را 

 چو افزون کاي کانش افزون کاد 

 ز سستي تن مرد بي خون کاد 
 ( 770-777، ب 349،   7)چ، مسکو، ج 
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ورد دیادیانهای فردوساي در ما ۀبه نظر ن.ارندگ ابهاماتي که تاکاون دربار

ه زن پدید آمدگ االبااً از ساه جاا سرچشامه یرفتا ۀمسائل مختل  از جمله مسئل

لي و اسا  نخسا نشااختن مابع شاناامه، دوم تمیز ندادن بیتهای الاااقي از اصا

 ه و بررساي آنهاا باي آنکاه باه ماتن و بافااسوم جدا کردن بیتهایي از شااناام

ن ه تااکاوداستانهایي توجه شود که آن بیتها را در بر دارد. در بیشتر تاقیقااتي کا

 ی مختل مقام زن در شاناامه ماتشر شدگ، بیتهای اصلي و الااقي از چاپها ۀدربار

و  7ناد.دگ اشاناامه که بعضاً کم اعتبار یا بي اعتبارند، در کاار یکدی.ر  بررسي شا

د را نیز به این مسئله بسیار مهم کمتر توجه شدگ که فردوسي کاخ بلااد نظام خاو

کي یمالور ابوماصوری اسا پي افکادگ اسا.  ۀبراساس یک متن که نمانا شاناام

کااد  ایاجاا مياز ماققان برجسته معاصر ن.اگ فردوسي را به زن چاین توصای  

ي تااب با از زود  دل باختن به مرد  فردوسي را با زنان عتابي اسا و یا یله اس

ي بودن نشان در پذیرفتن عشق. بااابراین تاباه و تااذیر شااعر باا ماوازین عقلا

 اورد  ری بیداند از زبان مدبّمينانمانا.ي ندارد وا لبته این یفتار را بهتر 

 چه نیکو سخن یفا آن رای زن 

 ز مردان مکن یاد در پیش زن 

 دل زن نمان دیو را نسا جای 

  8زیفتار باشاد، جویادگ رای

 

نویساد  مي، «زن و اژدناا...»بیاا معاروف الاااقي  ۀنمین ماقاق درباار

فردوسي در حق زن نقش صفاه  ۀتر و تادتر سخاي که در شاناامه از خامیزندگ»

تاقیاق در »آن بارای درس  ۀي که به یفته نویسادیدر یکي از کتابها 9«شدگ اسا.
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زنان و ادبیات فارساي نوشاته شادگ ایان بیاا  ۀتدکتری رش ۀدور« متون حماسي

 و یکي از شارحان شاناامه که باانوی فاضالي اساا و 10اصلي فرض شدگ اسا

جلد یکم شرو شاناامه او به تازیي انتشار یافته اسا، در مصاحبه ای با استااد به 

تواند زن را ناپااک و نیرناگ بااز ميکاراکتر مرد شاناامه... »یوید  مينمین بیا 

و  ایان بیاا ساخی  ۀحال آنکاه بااث درباار 11«کاد.ميبداند اما زن را انکار ن

 اسا.« سالبه به انتفای موضوع» ۀ انل ماطق قضیۀالااقي به یفت

نقال شاد، « ب»ای کاه در بخاش درسا اسا که نمه بیتهای زن ستیزانه

فردوسي اسا. ولي به این نکته باید نیک توجه کرد که فردوساي  ۀیمان سرودبي

یوید کاه باا اماناا داری ميسراید و خود با صراحا مياز روی یک متن شعر 

باابراین نایو یاک از ن.رشاهای زن  12کشدميمطالب مابع خود را به رشتۀ نظم 

ستیزانه ای که در این بیتها مطرو شدگ )بجز ماورد یکام کاه درباارۀ آن توضایح 

وسا و آن نیز به  نوباۀ خوانم داد(، از آن فردوسي نیسا، بلکه مابعث از مابع ا

خود مابعث از تاریر یا تاریرنایي از خدای نامه پهلوی اسا. این رستم اساا 

یوید ميداند و این اسفادیار اسا که ميکه برای مهتر، مرگ را بهتر از فرمان زن 

ز باوی زناان ماوی »یویاد  ميراز با زن نباید یفا و یا موبد ساساني اسا کاه 

ه مشااناا ۀجامع 13احتماالً به رویدادی تاریخي اشارگ دارد(این مورد «)یردد سدید

ه بابشری اسا که قهرمانان آن ماناد افاراد مختلا  جامعاه نسابا  ۀماناد جامع

مسائل یونایون از جمله زن ن.رشهای  متفاوتي دارند و نیو یک از آنهاا لزومااً 

ک، جلوتر( از ن.رش شاعر نتواند بود که به ویوگ دربارگ زن، به واقع نم نیسا )ر

این رو  در ایاجا این نکتۀ مهم را باید خاطر نشان سازم که در شااناامه باه نایو 

روی چاین نیسا که ن.ارش مافاي فردوساي نسابا باه زن از زباان قهرماناان 
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داستانها بیان شدگ  باشد، بلکه برعکس این ن.رشهای مافي قهرمانان داستانهاسا 

هرمانان  آن آفریدگ ذنن خالق فردوسي نیز بر زبان فردوسي. چاانچه شاناامه و ق

ي خلق کاد که نسبا به زن ن.رش مافاي نبود، باز حق داشته اسا که قهرمانامي

شاناامه را با رمانهای بزرگ امروزی که یااگ شخصایا و عقایاد  14داشته باشاد.

توان در قهرمانان رمان دید، نبایاد سااجید. چاانچاه ميرمان نویس را به درستي 

فردوسي ببیاایم، تااقضاهایي از  ۀای زن ستیزانه در این یونه بیتها را از دیدن.انه

 یوید  ميتوان توجیه کرد؟ در یک جا مياین دسا را چ.ونه 

 کرا از پس پردگ دختر بود 

 ایر تاج دارد بداختر بود 
 ( 5)رک، بخش ب، شمارۀ 

 

 یوید  ميو در جای دی.ر عکس این را 

 وفر چو فرزند را باشد آیین 

 به دل بر چه مادگ چه نر ميیرا
 ( 219، ب 103،   1)چ، خالقي، ج

 

 یوید ميدر یک جا 

 به کاری مکن نیز فرمان زن 

 که نریز نبیاي زني رای زن 
 ( 40، ب295،   5)چ، خالقي، ج 

 

 و در جای دی.ر 
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 ز پاکي و از پارسایي زن 

 که نم ام یسارسا و نم رای زن 
 ( 2747، ب171،   9)چ، مسکو، ج

 

نا را بااه حکاایم و یویينااا و پریشااانیویيتااوان ایاان تااقضميچ.ونااه 

ر اندیشمادی چون فردوسي نسبا داد؟ در این یونه موارد ایان اصال را بایاد د

نظر داشا که فردوسي تاها راوی صدیق روایاات یذشاته اساا و تاهاا عقایاد 

وی، حتماالًراایتهای اصلي، یوید، اما در شاند یکم از بميقهرمانان داستانها را باز 

 خود فردوسي اسا که ن.اني زن ستیزانه دارد و تا آنجاا کاه ن.ارنادگ جساتجو

از کردگ شاندی از این دسا را در جایي دی.ر کمتر دیدگ اسا. در ایان ماورد با

.رویدن باه زن در ماباع شااعر نکه حکم کلي  -نم این احتمال را نر چاد اندک

که به ایان ميیفتیم نا.ا یرفا. وان.هي چاانکه پیشتر توان نادیدگميبودگ باشد، ن

ود. دو بیا در متن ماجرانای داستان، یعاي نابکاریهای متعادد ساوداوگ ن.ااگ شا

اسااس شاید نتوان این حکم را صددرصد نم تعمیم پذیر دانسا. باابراین تاها بر

ر نمین یک شاند واحیاناً شواند اندک دی.ر، به نایو روی روا نیساا کاه شااع

د دارد بزرگ ملي خود را زن ستیز ان.اریم، بلکه برعکس در شاناامه بیتهایي وجو

ف دند که شاعر برخالميکه به احتمال فراوان راوی خود فردوسي اسا و نشان 

ه بتفکر رایج عصر خود و برخي از شعرای پارسي یوی ن.اني  عاطفي و انساني 

ر ضاد پادرش خسارو زن داشته اسا. در خطباۀ داساتان شاورش ناوش زاد با

 خواند زن مسیاي او را که ناوش زاد ازوساا، توصای ميانوشیروان، آنجا که 

 سراید ميکاد، چاین 
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 چاان دان که چارگ نباشد ز جفا 

 ز پوشیدن و خورد و جای نهفا 

 ایر پارسا باشد و رای زن 

 رآیادگ زن یکي یاج باشد پُ

 به ویوگ که باشد به باال بلاد 

 مشکین کماد  فرو نشته تا پای

 خردماد و نشیار و با رای و شرم 

 سخن یفتاش خوب و آوار نرم 

 برین سان زني داشا پرمایه شاگ 

 به باالی سرو و به دیدار ماگ 

باه  کاد که پیش از ورودميدر ایاجا بر خالف مورد پیشین فردوسي اعالم 

یتها از بگ این زن ب.وید که به نظر ن.ارند ۀخواند نظر خودش را دربارميداستان  

آن  زن در سراسر ادبیاات فارساي اساا و در رۀبهترین و زیباترین توصیفها دربا

زیبایهای معاوی و ظانری زن به نیکاوترین وجهاي بیاان شادگ اساا. توصای  

تاوان ميداستان بیون و مایوگ  ۀجذاب و دل انی.ز دی.ری از این دسا را در خطب

یم و طبع لطی  و ذنان خاالق شااعر یافا که باز نم بي یمان آفریدۀ ذوق سل

 اسا و نیو ربطي به مابع او ندارد 

 شبي چون شبه روی شسته به قیر 

 نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر...

 ای دد نه آوای مرغ و نه نرّ

 زمانه زبان بسته از نیک و بد 
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 نبد نیو پیدا نشیب از فراز 

 دلم تاگ شد ز آن درنگ دراز 

 ز جای بدان تا.ي اندر بجستم 

 یکي مهربان بودم اندر سرای 

 خروشیدم و خواستم زو چراغ 

 بیاورد شمع و بیامد به باغ 

 آورد و نار و ترنج وبهي مي

 زدودگ یکي جام شاناشهي 

 مرا یفا شمعا چه باید نمي؟

 شب تیرگ خوابا نیاید نمي؟

 تا یکي داستان ميبدیمای 

 ت بر خوانم از باستان ز دفترْ

 هر و نیرنگ و جاگپر از چارگ و م

 فرناگ و ساگ  مردِ نمه از درِ

 بدان سروبن یفتم  ای ماگ روی 

 مرا امشب این  داستان بازیوی 

 مرا یفا  یر چون  ز من بشاوی 

 به شعر آری از دفتر پهلوی 

 ا یویم و نم پذیرم سداس مَنَ

 کاون بشاو از یار نیکي شااس 
 (.305-306،   3)چ، خالقي، ج
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 هاپی نوشت
1. Th.noldeke, the lranian National Epic, Tr by. L. bogdanov, Bombay 1930, pp-88-

89 

 .115-116،   1357فارسي  حماسي ملي ایران، ترجمه بزرگ علوی، تهران،  ۀترجم

باه « سيفردو ۀزن در شاناام ۀچهر»برای فهرسا مفصلي از این توصیفها، رک، دبیر سیاقي، مامد، . 2

 .51-52، ش   1365ی، تهران کوشش ناصر حریر

طلعاا،  مقام زن در شاناامه ماتشر شدگ، بدین شرو اسا  بصااری، ۀبرخي از پوونشهایي که دربار. 3

ي، تهاران، انصافدور، االمرضا، حقوق و مقام زن در شاناامه فردوس ؛ش1350زنان شاناامه، تهران، 

 ؛ش1365اصار حریاری، تهاران، مقاله(، به کوشش ن ۀفردوسي، زن و تراژدی )مجموع ؛، ش1355

تهاران،  حیات اجتماعي زن در تاریخ ایران )مجموعه مقاله(، جلد اول، قبل از اساالم، بخاش اول،

 ، ش  نیز  1369
Dj. Khaleghi-motlagh Die Frauen in schahname, Freiburg, 1971; M.Omidsalar, 

notes on some women of the shahnama. 

Nāme–ye iran e bastan , vol 1, No 1 spring and summer 2001. pp. 23-48. 

 ولدکه نقادبرخي زنان شاناامه بررسي و نظر ن ۀشواند متعدد ، نقش برجست ۀاخیر با عرض ۀدر مقال

 شدگ اسا.

 برای مشخصات این دستاویسها، رک، ماابع پایان مقاله.. 4

 یر حمداهللاتشر شدگ اسا عبارتاد از  تاراین دو دستاویس شاناامه که چاپ عکسي آنها به تازیي م. 5

 ۀ( و دساتاویس مافاو  در مرکاز دایار23-26، س 1326،   2ظفرنامه )ج ۀمستوفي در حاشی

 (.16-17، س 796)  ميالمعارف بزرگ اسال

نای جاساي و .يخواسا از مهار زناان بیشاتر دلبسات»نویسد  ميخالقي مطلق در شرو این مصرع . 6

ي، طبق شاناامه باید در آن امساک ورزیاد و نادف از آن ناه  شاهوت رانانمخواب.ي اسا که بر 

نیویاورک،  رک. یادداشتهای شااناامه،« آمدگ اسا، باید تولید نسل باشد 558بلکه، چاانکه در بیا 

 .600،   2( بخش یکم، قسما 2001، )1380

 5-26ملالً رک، بصاری، طلعا ، زنان شاناامه،   . 7

 53 دبیرسیاقي، نمان،  . 8

 60-61نمان،   . 9

رزمجو، حسین، سیری در قلمرو ادب حماسي، تهران، پوونش.اگ علوم انساني و مطالعات فرنا.ي . 10

سجاد آیدنلو در نقدی بر این کتاب به سخفی  و جعلي بودن این بیا اشارگ  320،   2، ج 1381
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، 82، اردیبهشاا 67رگ کتاب ماگ ادبیات و فلسفه، شاما« سیری در قلمرو ادب حماسي»دارد. رک، 

  97  

   1380 شاهریور 24، شاابه 16کتاب نفته، شامارگ « کادمينکار ناشاناامه زن را »بهفر، مهری، . 11

،   1380آذر  13، 32 ۀی بعدی نمین نفته نامه )شامارنا، جلیل دوستخواگ در یکي از شمارگ13

سا و خاانم د که این بیا الااقي اسازمي( در انتقاد به سخاان خانم بهفر به درستي خاطر نشان 2

بیا در  ضرورت ذکر این(  »3،   80دی، 2 2، 39 ۀنویسد )نمان، شمارميبهفر در پاسخ به ناقد 

اساا. باا الاااقي ميباث مربو  به یکي از ن.انهای شاناامه به زن و شهرت فراییر آن نزد عمو

ي ر ن.ر معرفمبرا از ن.رشهای زن کهت توانیم صورت مساله را پاک کایم وشاناامه راميخواندن آن ن

 کایم...

 روان مرا جای ماتم بدی   یر از داستان یک سخن کم بدی . 12

 ( 288، ب 285،   3)چ، خالقي، ج

اشد، اما برد کردن این بیا شاید به لاا  بالهای مربو  به تصایح متن شاناامه و نسخ آن معتبر 

ي ه بیتهای به نظر ن.ارندگ از دالیل شهرت فراییر این یونب«. در بالي که من مطرو کردم ورودی ندارد

ر بیارون اساس این اسا که برخي ماققان این بیتها را بي توجه به اصاالا آنهاا از چاپهاای باي اعتباا

ربو  به کشیدگ، شرو و بسط دادگ و ناخواسته رواج آنها را موجب شدگ اند. بدیهي اسا که در باث م

راییار یافاه و فه بیتي سخی  بدان سبب که به ناح  به نام فردوسي شاهرت توان بزنان شاناامه، نمي

کتر بیتها در ایاکاه کاارا در این یونه استااد جسا. -ماققن خود نیز در فراییر شدن آن سهیم بودگ ایم

ر این جساتا مرد شاناامه چاین نظری داشته یا خود فردوسي، به نیو وجه انمیتي ندارد شاید ما نیز در

یان ه شایفته اآوری این بیتها ناخواسته رواج آنها را موجب شدگ ایم، ولي ظانراً برای عدگ ای کابا یرد

یشااني پبیتها  نستاد، جعلي بودن آنها انمیتي ندارد. مهم ایان اساا کاه زمااني مهار فردوساي را بار 

 اند!داشته

ی برخاي مللهاا اساتان( ماناادل )دلبا ایاکه از زبان قهرمانان داستان بیان نشدگ، ولي این م 7. مورد 13 

ن مللاي لالً مضمومدی.ر شاناامه احتماالً در مابع شاعر بودگ و او تاها آنها را به نظم درآوردگ اسا. 

م، 1900بار ثعالبي )به کوشش زوتابارگ، پااریس، خا آمدگ، در ارر« ب»از  بخش  8 ۀکه در شمار

ر ن مللهاا دشود. باابراین بسیاری از ایمشترک بودگ اسا. دیدگ مي ۀ( که مابع آن با شاناام344  

 ابوماصوری  نیز بودگ اسا. ۀشاناام

. به نظر ن.ارندگ از میان ماققان و شارحان شاناامه، جالل خالقي مطلق بیش از دی.اران باه بیتهاای 14
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زن و تمایز سخن شاعر از مابع او توجه ودقا کافي نشان دادگ اسا. او در تصایح  ۀالااقي دربار

شاد، باه حاشایه ود با نوشمادی، بسیاری از بیتهای زن ستیزانه ای را که اصلي فارض ميجدید خ

راندگ و در شرو برخي بیتهای زن ستیزانه اصلي به درساتي ساخن شااعر را از ماباع او تمیاز دادگ 

،  8-5-9،   2( بخاش یکام، قساما 2001، )1380اسا، رک، یادداشتهای شاناامه، نیویورک، 

596 ،717-716. 
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ق،  1276م  چاپ سا.ي بمبئي،  1878ق/ 1295س( با مقابله دو چاپ ژول مول و ماکان ، لیدن )فولر

ین ساال با حواشي ملک الشعراء بهار به کوشش علي میرانصاری ایران باستان به یادیار  جشان نازارم

ه ، ش، براساس چاپ یوان ولرس، به کوشش مجتباي میااوی و دی.اران کتابخانا1312فردوسي، تهران 
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