
 

 

 

 

 

 پهلوان بانو

 دِنلوايسجاد

 

 مقدّمه ـ1

ه رو در داستانهای پهلوانی ایرانی و غیر ایرانیی  ایا ی  یا داترانیی رو  ی

ان شویم که سخت رزم آور و ستیهنده اند؛ چنان که میردان پهلیوان و کری ریمی

. این مضمون داسیتانی مهیم و 1مانندمی سیار در  را ر چاالکی و مرداف نی آنها در 

ا میّیت و  نامیید   یه رغیم« پهوان  انو» مایۀتوان آن را اصطالحاً  ن می ررّ که م

تر  ایی  یرت رار فراوان  کمتر مورد توجه قرار ارفته است؛ کذا در اینجا  رای آشن

ی نخست  ه معرفی شماری از ایین زنیان دالور در رواییای ایرانیی و غییر ایرانی

لی  و اکوو یای احتمیاکی پییداین ایین ای  یرای  ررسیی  پردازیم تا مقدّمهمی

 مضمون  اشد.

 
                                                           

 ّال  فیتم  سی  دانرواه شهید  یا  نیر کرمیان  دانر دۀ اد یای و  لوم انسانی  مطاکعای ایرانی ۀمجل

 1387شمارۀ سیزد م   هار 
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 معرّفی زن پهلوانان ايرانی و انیرانیـ 2

کنید کیه میدر شا نامه  ارد آفریید چنیان در مقا ی  سیهرار  نرنمیایی 

 سهرار:

 شوفت آمدش افت از اییران سیهاه

 

 چنییین داتییر آییید  ییه آورداییاه 
 (2/134/208)ااکقی                     

 

 انویزد:میا ر  هرام چو ین    م شوفتی اسرو پرویز را  ر ارد ه  او

  دو مانده  ُد اسیرو انیدر شیوفت

 

  ییاال و آن یییال و کفییت  ییدان  ُییرز 
 (8/232/3057)ااکقی                    

 

 داتر اورنگ و  مسر جمرید در ارشاسپ نامه:

 یلییی ارییت مردانییه و شیییر زن

 

 سیییواری سیییهردار و شمرییییر زن 
 (23/28: 1317)اسدی                   

 

را  در  همن نامه  سها یان تار پایداری در  را ر  مای  داتیر شیاه م،یر 

زم رو او در مییدان چوایان و ( 115/1716: 1370)رک: ایرانراه  ین ا یی اکخییر ندارند 

ر دو پیار  پر یزایار ( 1738 /117 مان   ←)زند میآزمایی صد سوار را  ر زمین 

 د:اویمیوصف وی 

 کنییون تییو  نر ییاش  ینییی  سییی

 

 که رستم  ه چریمت نیایید کسیی 
 (119/1772) مان                       
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و زر  یانو  ( 514/8810و 8712-508/8703←) پدر این منظومه  داتر  وراس

  نیز شیر اف ن و پرااشخرند. در شهریارنامه  پر دکی و توان فرانک و 2داتر رستم

و ( 86و  22-20)رک: شهریارنامه:  کنندمیست که  ا شهریار نبرد دالرام  ه اندازه ای ا

 اورد:میزند و میفرانک مانند رستم و ارشاسپ  اور  ر درات 

 چه آمید ی یی نیامور دیید سیخت

 ایورد سییرمیپخت اور و  می 

 

 ه اییوری زده  ییر دراییتی ییی نییرّ 

 نبیید آاییه از شیییر شمریییر ایییر
 (20) مان  ص                          

 

زنامه  یه آورد زرسیپ  پسیر تیو   مرسمن رخ  داتر کید  ندی  در فرا

و ایی  کام ییار  داتییر شییاه شییام و ( 897-115/878و  114)رک: فرامرزنامییه: آییید می

میه: )رک:  میای ناکرید میمحبور  مای  در  مای نامه   دیو آدم اوار و اژد یا 

نظیامی  ااقیان چیین  یه ی که در شرف نامیۀ . کنیزک(995-41/973و  38/900-912

اس ندر  خریده است  در دو نبیرد  یین از پنجیاه پهلیوان روسیی را  یه ایاک 

 اف ند و:می

 شییه از شیییر مییردین حیییران شییده

 

  ر آن دست و تیغ آفرین اوان شیده 
 (466: 1368)نظامی                      

 

نییز دارد در سمک  یّار  روز افزون در  ین  یّارثی و شبروی   زور مردان 

و میردان دایت  داتیری ( 468و  1/467: 1347)رک: کاتب ارجیانی کند میو م،اف 

. (4/380) مان  « در مررق و مغرر  ه مردی و پهلوانی وی مردی نیست»است که 

 ه تن اوین مبارز  اکم »در دارار نامۀ طرسوسی  انطوطیه  داتر پادشاه مغرر  
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 میان  ←)مثالًکند میدات  ه سختی مبارزه و  ا  وران ( 2/35: 1356)طرسوسی  وده 

شیود میهاوه  داتر کیداور  ندی   ا پهلوانان سهاه اس ندر مقا ی  یج(. 74و  2/73

مبیارزی  یی  متاسیت و از میردان جهیانن »و جمهره  م ( 127و2/126 مان  ←)

 (.2/328) مان  آید  میانده 

پیدر ایوین  در دارار نامۀ  ی غمی  جهان افروز  داتیر قی،یر کیه  یر

ی شوریده و  ه  مسری فیروز شاه   پسر دارار  در آمده است  چنان ضرر شست

تان و ایین رسیتم دسی»اویند: مید د که دشمنان در ارۀ او می ه  ماوردان نران 

البوی  داتر ملیک (. 600و362  337  2/290: 1341)رک:  ی غمی « سام نریمان است

یمنیی   یم از زنیان جنوجیوی ایین مسروق و  ین اکحیای  داتیر شیاه سیرور 

 (.896و 1/20)رک:  مان   مجمو ه اند

)رک: در حمزه نامه   مای طایفی و ارشید ااوری د یوی میردی دارنید 

و س ینه  شهر انو و ایسیا  انو  داتر فرامرز  پهلوان ( 439و 420و 92-90حمزه نامه: 

. (207و187-184  106  102  98  96  94  92: 1384)رک: ح ییم  انوان اس ندرنامه اند 

در طومار نقّاکی  فت کر ر   طوطی داتر چهارده ساکۀ شدّاد  ه نبرد سیهاه سیام 

و اورشید  داتر زال   ر اثیر شیدّی جنیگ و ( 131-129)رک:  فت کری ر:  آیدمی

یمانی  انو و قمررخ در داستان حسنی کیرد  (. 525و524) مان  شود میزام کرته 

در افسیانۀ آرر ایجیانی (. 116و108ق،ّۀ حسیین کیرد شبسیتری: )رک:کوشند میمردانه 

 جنویدمیانجر زنگ زده  زیبارویی پهلوان چه  روز  ا دالوری  ه نیام احمید  »

وی زنی رنو در روایت / نق  ترکی شاه اسما ی    رر ( 188: 1384)رک: آرر افرار 

ی   ر او  یار و پردازد و پس از غلبۀ شاه اسما میجنوجوست که ا تدا  ه را زنی 

)رک: ن،یری  ر انید.میشود و معریوق او را از ارفتیاری مییاور سلطان صفوی 
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 (.152و151: 1385اشرفی 

و  م  نامدارترین پهلوان  انوان روایای ایرانی  م  ه کحاظ دکیری و قدری

 از نظر حضور و نقن داستانی   انو ارپ  داتر رستم  و روشنک/ وران دایت 

و  3ند.  انو ارسپ نامه شرح دالوری  ای داتیر رسیتم اسیتداتر دارار   ست

ه  245/3967←غیر از این منظومه  در  خن  ای مختلف  همن نامه ) رای نمونه

ار نامیۀ  ه  عد( نیز او حضوری پهلوانانه دارد. در دار 84و شهریارنامه )ص  عد(

 طرسوسی  م شخ،یّت و محور اصلی داستان   وران دات/روشنک و نبرد یای

یبت این زن پهلیوان  یا ایرز   یئت و (. 244-42و  92-2/1؛ 561-1/467←)اوست 

 از نظر و دویست و پنجاه منی و اسب اژد ا فن  یادآور ارشاسپ و رستم است

تّی از تف،ی  روایای و نوع حضور و کنن یا  ه  یانی دیور  دالوری و پهلوانی ح

او  ه نوارنده  ررسیی کیرده  انو ارسپ  م  رتر و  رجسته تر است و تا جایی ک

 نست.را  اید نمایان ترین م،داق مایۀ پهلوان  انو در داستان  ای ایرانی دا

پهلوانان در روایای غیر ایرانی  م متعدّدند. از جمله در حماسیه  یای  زنْ

آمیوزد و میایرکندی  اس اتاخ زنی جنواور است کیه  نیر نبیرد را  یه کوکیوکین 

کند و  ه  مسری این پهلیوان میا کوکوکین رزم آزمایی آئویفه  دشمن اس اتاخ   

در اساطیر اس اندیناوی  اس ادی داتری (. Squire 2000:  107  114)رک:  آیدمیدر 

: 1377)رک: پیی رود مییایرد و  ه اون ایوا ی پیدرش میاست که رزم افزار  ر 

در و ( 169: 1373)رک: پیوییوی جینوییو   شییهبانوی جنوجییوی ژاپنییی اسییت (.28

  توموئه زنی است که  ا دییوان و غیوالن در « ای ه مونوااتاری»مجمو ۀ ژاپنیِ 

در حماسیۀ (. 712: 1377)رک: شیاکیان  آویزد و  ه تنهایی  ا  زار مرد  را ر اسیتمی

زنی دکر ا  ی که ساکنان نخستین ژاپن  ودند ی از روایای قوم آینو« کوتان اوتونای»
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)رک: روزنبیر   سیازدمید و از کریته پریته تایسمیدر  را ر چند صد مرد جنوی 

: 1369)رک: ویرژیی   پانته ز له  سرکردۀ آمازون  ای انه اید اسیت(. 739و738: 1379

 4.(72)رک: دده قورقود:  . و چیچک  داتر دالور مجمو ۀ اُغوزیِ دده قورقود(38
 

 «پهلوان بانو»تحلیل بن مايۀ ـ 3

ای در داسیتان  ی« پهلیوان  یانو»انی زمینه  ای ظهورِ مضمونِ تقریبیاً جهی

ررسی و  آیینی و جامعه شنااتی قا    ی پهلوانی از سه نظر ااه تاریخی  اساطیری

 ریره یا ی است. 

زی   ه کحاظ تاریخی  در مرحلۀ انتقال تمدّن  رری  ه دورۀ زندای کراور

ر  ه دکی  نقن مهم زنان در کار ای کراورزی و نوآوری و پیررفت  یایی کیه د

 اروری و یاین زمینه ایجاد کردند و نیز تطبیق و مرا هت توان زایندای  انوان  یا 

د و شیحیای  خری طبیعت   ه تدری    ر پایواه و احترام اجتما ی زنان افیزوده 

  رک:  )در ایین  یارهآنها  الوه  ر سروری  ر مردان  یه مقیام اییزدی نییز رسییدند 

و 50: 1381کار  و؛ ال یجی 465-461: 1383فریزر  ؛139: 1384؛  هار 90: 1382اسما ی  پور 

ن/میادر سیاالری این  ر ه از تاریخ تمدّن و فر نیگ انسیان کیه  ،یر ز(. 81-85

را  شود   ر چند  رای  میره نهایید و مرد سیاالری طیوالنی جیای آنمیاوانده 

 عتقیدایمارفت  امّا  ا این حال  آثار و قراینی از آن در جهان اونیااون آدار و 

  رری  ه یاداار ماند.

 ر این اسا   شاید مضمون پهلوان  یانو  ازتیار و میراثیی نااودآایاه از 

که  ه تناسیب سیااتار و  5تفوّق و احترام تقد  آمیز زنان در روزاار  استان  اشد

 ای داستان پهلوانی در قاکب زن/داتری نیرومند و  ی  اک کیه میردان را ویژای

انوییزد   یه نمیود درآمیده میو احترام آنها را  یر کند و تر  میمغلور اوین 
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مادرسیاالری  ااسیتواه   ای زن/تاست. این ه استمرار و تیثثیر نااودآایاه سینّ

در جامعه ای  ا »شود  از آن روی است که میاحتماکیِ  ن مایۀ پهلوان  انو ت،وّر 

مؤنّی   ارزش  ای مردساالرانه  دادن جایوا ی  ا ا میّت درجۀ اوّل  ه موجیودی

 (.79و  78: 1382)مزداپور « رسد که زیبنده و میسّر  اشدمی ه نظر ن

تیوان میدر  ررسی تاریخی این موضوع و اکبته  ا دایرۀ شموکی محدودتر  

ای از احتمال تثثیر نظام جنواور  رای اقوام و قبایی  در  ناصیر و شخ،ییّت  ی

ونیه کیه افیت و میثالً آنو داستانی )از جمله زن پهلوانانِ( روایای آنها نیز سخن

  شییوۀ (217و 216: 1379)رک: میؤرّن جیامی ی ی از پژو روران  م توجه کرده اند 

زندای و  ادای پارتیان را در ت وین شخ،یّت زنی درشیت ایوی و ایردن ن 

 ؤثّر دانست.م -ه شاید داستان  این منرث پارتی داشته  اشدک -سبمانند  انو ار

از اقوام و مل  )ا مّ از  نید و  ی ای دینی  سیاردر اساطیر  آیین  ا و  اور

اروپایی  سامی و ...(  رای  رای از ایزد  انوان ویژای  ای جنوی و پهلوانی رکر 

ایزد آر  یا  ا،وصییّای نظیامی  شده است. در اسطوره  ای ایرانی آنا یتا  زنْ

یریت(  یه  و در اوسیتا )آ یان( 296: 1375؛  ویس و ارنر 299: 1375)رک:  ویس دارد 

زورمند و  لند (. 7   ند1)کرده  شودمیداشتن  ازوانی  ه ستبری شانۀ اسب توصیف 

و  ا چهار اسبی که  ه اردونه اش  سته است   ر دشمنمان ( 15   ند4)کرده   االست

  1/237( )رک: یرت  ا: 13   ند3)کردهشود می)دیوان  جادوان  مردمان و ...( و چیره 

ای ودایی   سَرسَوَنی   غ  یانوی پهلیوانی اسیت کیه دشیمنان در روای (.241و 239

نوی پییروزی و اآتنیا  ایدا  ی(. 200: 1374)رک:  هیار کنید میادایان را سیرکور 

 شیودمیمیانجی نبرد ا در اسطوره  ای یونان است و  ه صورتی مسیلّ  پدییدار 

جنیگ  روایای ایرکندی مح ّ حضور اکهویان اونیااون(. 1/24: 1384)رک: فضیایلی 
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آنییای  زن ایییزد (. 335و  334  283  282  248  2/247؛ 205و  1/194 مییان  ←)اسییت 

سامی مظهر جنوجوی اون آشام و نوا بان فر ون در  را ر دشمنانن محسیور 

ته   غ  انوی  یالمی  و آنیونی تیوم  اکهیۀ ینونار(. 13و  12: 1385)رک: کیک  شودمی

؛ کییک 19: 1382) ه ترتیب  رک: شیخ فرشی شوند میاکَدی   یئت رزم آوران توصیف 

و در اساطیر م،ر  سِخمِت  ایزد  انوی نبرد و نا ود کنندۀ دشیمنان رع  (32: 1385

در روایای ژاپنی نییز آماتراسیو  اکهیۀ اورشیید  (. 1/505: 1384فضیایلی  ←)است 

)رک: روزنبیر  شیود میدارای اوصاف نبرداان است و نماد زن جنوجیو دانسیته 

 (.721و719 :1379

  ا توجّه  ه نمونه  ای مذکور و نیز طبیق ایین نظیر کیه در داسیتان  یای

و  563 اکیف: 1384) هیار « کننیدمیایزدان صوری پهلوانان پیدا »حماسی و پهلوانی 

نسانی توان حد  زد که شاید پهلوان  انوان تجسّم امی  (216: 1378سرکاراتی ←نیز

ه وشییاران اشند؛ چنان که ویلیام  نوی نیز   و زمینیِ زن ایزدان جنواور اساطیری

ییژه وم   ه ویژای  ای پهلوانی آنا یتا را اکووی دالوران اد یّای ایران پس از اسال

 1985: 61؛ 75: 1382)رک:  نیوی روشنک / آ ان دات در دارار نامه دانسته اسیت 

Idem.) 

ا در نظیر  ی ی ا،وصاً در محدودۀ روایای ایرانی ی از نواه جامعه شناسانه
داشتن حاکمیّت دیریارِ نظام مرد/پدر ساالری در فر نیگ اییران و ایوار داشیت 

توان  ودنِ زنان پهلیوان و پرااشیخر در  رصیۀ داسیتان  یا را میزنان/داتران  
ا تراضی نمادین  ر سنّت و تف ّر غاکب و کوشین  یرای نمایانیدن  نیر و تیوان 

 یا ایین حیال  در  یریتر  6دانسیت. ی وکو در قاکب داسیتان ی ارزشمند زن ایرانی
روایت ایرانی  پهلوان  انوان سرانجام  ه شیوه  یای مختلفیی نظییر: ش سیت در 

فرمان  رداری از  مسر و ...  ه طور آش ار یا پوشیده زیر سلطه و نبرد  ازدواج و 
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ایرند و ظیا راً  نیا ر  میین مالحظیای میسیطرۀ مردان )پهلوان یا پادشاه( قرار 
 یی امیان  یانو »در ارۀ  انو ارسپ معتقدنید:   ی از اسطوره پژو اناست که ی

ارسپ زادۀ فر نگ مرد ساالر و  ا  اور ای مردانه و ا تقاد  یه  ظمیت میردان 
است که پهلیوان  یم  سیت و در « زن اور و فرمانبر و پارسا»پهلوان است. او 

دار مردانیه از زن کند؛ چنیان کیه ت،یوّر و پنیمیپهلوانی   دکر ایی زنانۀ او  یداد 
 (.174و173: 1383)مزداپور « پسنددمی

  در واقع   مانوونه که زن/مادرساالری در تاریخ فر نگ و تمیدّن  ریری

ان و فیرّ زنی مقطعی و منتهی  ه مرد/پدرساالری است  در قاکیب داسیتان نییز کیرّ

جنوجو و مرداف ن دراران  وکی مستعج  است و  ا تسلّط میردان  یه صیوری 

 یا د.مینااون  پایان  ای او

تان که  یر ییک نیام و داسی ی در روایای ایرانی غیر از زن پهلوانان مستق 

نهیا از ارو ی از زنان جنوجو نیز یاد شده که توصییف آ ی ویژۀ اوین را دارند

 ریدنید مییادآور قبیلۀ آمازون  است. اینان زنانی  ودند که پستان راست اود را 

نیر اصیلی  تا  توانند  ه آسانی تیراندازی کنند و اویا  سوزاندندمیو جای آن را 

؛ 80و  79: 1384)رک: ارانیت و  ییزل جنواوریران نیز  مین کمان کری  وده است 

چند  یت زییر از ارشاسیپ (. Shapur Shahbazi 1985: 929؛ 64و  1/63: 1367اریمال 

 نامه ظا راً توصیف این اروه از زنان است:

 وی  ه جوش  ر سویی انداز  در ز

 ی ی کرتیه  یر ییک  هوشییده تین

 زده دامیین کرتییه چییاک از  ییرون

 چو جنوی سیها ی فیزون از شیمار

 

 حلّیییه پیییوش  تیییان پرنیییدی  یییرِ 

  مه چرمه چرمه  نفره  ه رنیگ

 و سیییینۀ سییییموون اریییاده  یییر

 زره پوش و جوشینور و تیر  دار
 (18-15 /38و 339)                     



 14 23/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

در  رایی از ت،یاویر و توضییحای « یمووناراده  ر و سینۀ سی»ویژای 

ه نیام شود. در شا نامه نیز اس ندر  ه شیهری  یمیمر وط  ه آمازون  ا  م دیده 

ن و محیتمالً سیاکنان آن   میا« که آن شهر ی سیر  زنیان داشیتند»رسد می روم 

  ا  ستند:آمازون

 سوی راست پسیتان چُین آنِ زنیان

 سوی چپ  یه کیردار پیونیده میرد

 

 دوان نیار  یر  یر زنیان چو اریتی 

 کییه جوشیین  هوشیید  ییه روز نبییرد
 (1236و 6/85/1235)ااکقی             

 

 کنند:اود آنها رزم آوری و پهلوانیران را چنین  رای اس ندر توصیف می

 مییا زن  ییود سییی  ییزار  مانییا ز

 که مردی ز اردن ریان روز جنیگ

 

 نیید و  ییا اوشییوارکییه  ییا تییاج زرّ 

 رنیگز چنوال او ااک شید  یی د
 (1273و  6/87/1272)ااکقی            

 

 تان  ایی ی از ویژای  ای پهلوان  انوان روایای ایرانی و حتّی  یرترِ داس

 سییار  غیر ایرانی این است که آنها  م دالورند و  م  نا  ر سرشت زنانۀ اوین 

 زیبا و دکر ا؛  رای نمونه  انو ارسپ:

  ییه راسییار او مییاه تا نییده نییی

  یییود  یییاالی او  یییالی جهیییان

 ین  متیا نبیود چنان چون  ه ایو

 

 نید نییقچو شییرین کیب کعی  او  

 متیییاع جهیییان  یییود کیییاالی او

  ییه مییردین ماننیید پیییدا نبییود
 (64-60/62) انو ارسپ نامه:           
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روشنک/آ ان دات  م  داتری  ود سخت  ا جمال و کمال که  یی نظییر 

 هد اوین  ود و در  جده ساکوی صوری سیاوان و فرّ  وشنگ داشت و در 

 «رمودیماند ... و ارز دویست و پنجاه من کار فمیقوّی و دالوری  ه اسفندیار 
 (.1/467: 1356)طرسوسی 

وان ه  یاننان جنوجو را  رای  یآیینی  پین نمونۀ ز ی اساطیری اار از نظر

ده شیان صفت  دانیم  شاید زیبارویی آنها نیز از  مین اکویوی کهین ارفتیه پهلو

  اشد؛ چون زن ایزدان  م غاکباً اوش اندام و اور راسار توصییف شیده انید.

ن یریت  رای نمونه  آنا یتا که پیرتر  ه  عضی ویژای  یای پهلوانانیۀ او در آ یا

یار  سی» ه صوری داتر زیبای ( 64   نید 16)کرده خنِ اوستا اشاره شد  در  مین  

 معرفیی( 1/259)یریتها: «  رومند اوش اندامِ کمر نید در مییان  سیتۀ راسیت  یاال

دی شود و ایرتار/ایرتر  ی یی از ایدا  یانوان سیامی  در  یین این یه زن اییزمی

 کنید   سییار دکر یا ومیجنوجوست و  ا ارم و اروش دشمنانن را پیی سیهر 

فریباست و سرود ایی در وصف کبان شییرین و چریمان دراریان او  یر جیای 

 (.70-68: 1385)رک: کیک  مانده است

نو و  ر پایۀ روایای و افسانه  ای پهلیوانی ایرانیی اایر داتیر  پهلیوان  یا

ا جنوجو  اشد  شرط و آزمیونِ ازدواج  یا او  رتیری  یر وی در  مییدان نبیرد یی

لیور دالور شاه م،ر پس از این ه  رای  ار دوم مغزورآزمایی است.  مای داتر 

 اوید:میشود  می همن 

 

 میییرا  یییا اداونییید سیییواند  یییود

 که تا  اشد ایین کیین و آییین مین

 روانییم  ییه سییواند در  نیید  ییود 

 نیا ییید سیییر میییرد  یییاکین مییین
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 جز آن کس کیه  یا مین نبیرد آورد
 

 ود میین زیییر اییرد آوردسییر اُیی
 

 (2005-132/2003: 1370)ایرانراه  ن ا ی اکخیر 
 

ی که جز تو نباشد کس»پذیرد میاورد  میاو چون دو ار از  همن ش ست 

 «شوی من.

 وراسپ  رای کسی که اوا ان  مسری داتر پهلیوانِ اوسیت  دو شیرط 

 اذاشته که ی ی غلبه  ر داتر در آوردااه است:

 ی یییی آنیییک  یییا او نبیییرد آورد

 

 سیییر ایییود او زییییر ایییرد آورد 
 (514/8816) مان                       

 

ی یر پآرر رزین از  هدۀ این کار و آزمون دیور که  ر زمین زدن سیاه پیی  

 (.8920-520/8889-518←)شود میآید و داماد  وراسپ میدر کُرتی است   ر 

 اوید:میدر ارۀ آیین ازدواج دو داتر جنواور کید  ندی  نوشاد

 دو داتر میر او را چیو ایرّم  هیار

 روز آورد و کیییینشیینیدم کیییه در 

 نباشیید جییز او جفییت آن داتییرش

 

 ارانمایییۀ اییرد وجنوییی سییوار 

  ر آن کس که پرتن نهد  ر زمین

 شییا ی و کرییورش دو  هییره ورا
 (236-70/234)فرازنامه:                 

 

میه در  انو ارسپ نامه : جیهیور  چیهیال و رای   مهتیران  نید   یه زال نا

کننید. میخر او   انو ارسیپ  را اواسیتواری نویسند و نوۀ زیبارو و پرااشمی

 نویسد: میرستم در پاسخ 
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  ر آن کس کیه  یانو ر ایید ز زیین

 

 ز  ر مهتری نیزد مین شید ایزین 
 (108/712) انو ارسپ نامه:            

 

کرید و میایرد و آن دیویری را میدر میدان جنگ    انو ارسپ ی ی را 

 (.792-766 /113و  112 مان  ←) داریزمیاواستوار سوم  رای  از تر  

انو  یدر ادامه اشاره شده است که اواستواران دیور نیز در زورآزمیایی  یا 

 درمانده و شرط را  ااته اند:

 چیییین ز تیییرک و تتیییارز ز روم و 

 ار کیسیچو  ا وی  ه کرتی شدی 

 

  ر آن کس که وی را شدی اواستار 

 نبیید مییرد میییدان او  ییی  کییس
 (794و 793 /113ن  ) ما               

 

 ه ازارش دارار نامۀ طرسوسی  روشنک /  وران دات  ه دست اس ندر 

پهلیوان  اوا د که  ه  مسری او در آید  امامیشود و اس ندر از داتر میارفتار 

نبیرد   انو  ا این ه اسیر است   از شرط ازدواجن را چیرای اواستوار  یر او در

م. اار او یدان رویم و  وردیم و  ا ی دیور   وشی ر دو در م»اوید: میداند و می

ضیمون این م(. 1/498)« مرا از پرت اسب  یندازد  من کمترین زن و کنیز او  اشم.

و  (239و  188: 1384)رک: آررافریار شیود میدر افسانه  ای آرر ایجانی  یم دییده 

 نیوۀجاکب است که اویا  ه شخ،یّت  ای تاریخی نیز نسبت داده شیده و میثالً 

دانید کیه میچنویزاان که داتری  لند  اال و پُر زور است   مسر اود را مردی 

ا انجیام رتواند این کیار میاو را در نبرد تن  ه تن ش سته د د و اکبته  ی  کس ن

 (.151: 1377)رک: تودوآ  د د.
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ت ن تۀ دیوری که از دقّت در داستان  ای پهلیوان  یانوان ایرانیی  یه دسی

نوام ت که درارن و اوج دالوری و پرااشوری آنها معموالً تا  آید  این اسمی

رامیوش فازدواج است و پس از آن جنبۀ پهلوانیران  سیار کم رنگ یا حتّی کامالً 

و پایان شود.  رای نمونه  منظومۀ  انو ارسپ نامه  ا ازدواج  انو ارسپ و ایمی

رسییده  ن نیز  یه فرجیامیا د  اویی که دیور کردار ا و روایای پهلوانی این زمی

ان است.  مای  داتر پهلوان شاه م،ر   م در  همن نامه پس از آمدن  یه شبسیت

ی یی از  توان احتمال داد که  اکرایمی همن جلوۀ پهلوانی ندارد.  ر این اسا   

شرایط توانمندی و پهلوانی زنان جنوجوست و شیاید از  میین روی اسیت کیه 

 اویند:میندر داتران دالور شهر  روم  ه اس 

 ز چندین ی ی را نبوده ست شیوی

 

 کییه دوشیییزاانیم و پوشیییده روی 
 (6/86/1261)ااکقی                     

 

درمیییان کار ییای پهلییوانی زنییان جنوجییو در روایییای ایرانییی  در حییدود 

ه جستجو ای نوارنده   اویا اژد ا کری فقط یک  ار  ه ای  کام یار نسیبت داد

هلیوان  یانویِ اژد یا کینِ و غییر از او پ( 995-41/973: ه میای نامی←) شده است

ای شیود. ظیا راً ایین موضیوع در رواییمیدیوری در داستان  ای ایرانی یافتیه ن

ده  در غیرایرانی  م شوا د  سیار اندکی دارد  و تنها نمونیه ای کیه نوارنیده دیی

یی ژد یاافسانه  ای قدّیسان مسیحی است که را به ای فرانسوی  یه نیام مارتیا ا

 (.342: 1385)رک: کمهی  کرد میزیان ار را  ه  ند 
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 نتیجهـ 4

وانی پهلی ی در روایای حماسیی« پهلوان  انو»افته شد   ن مایۀ   نا ر آنچه

و  تواند نران د ندۀ معتقیدای اسیاطیری  شیرایط تیاریخیمیایران و مل  دیور 

 قاکیب داسیتان وشنااتی و حتّی اواست و پسند ای انسیان  اسیتانی در جامعه 

 مطا ق  ا منطق اسطوره و حماسه  اشد. 

  ا توجّه  ه ت رار این مضمون در داسیتان  یای مختلیف و نییز  مومیّیتِ

 تقریباً جهانیِ  ل  ظهور زنان جنوجو  تردیدی نیسیت کیه  یا  ررسیی رواییای

اوا ید  حماسی  پهلوانی و  امیانۀ دیور   از  ر شوا د این  ن مایۀ مهیم افیزوده

 یای  و احتمال دارد از دقّت در این نمونه  ا و داستان  ا ویژایی و تحلیی شد 

ۀ در یار ی که در افتار مخت،ر حاضر از نظر نوارنده دور مانیده اسیت ی دیوری

  ه دست آید.« پهلوان  انو»

 
 پی نوشت ها

 

ای دارند؛  ر اینوونه زنان و داتران دالور  یرون از  رصۀ داستان و درازارش  ای تاریخی نیز وجود. 1

ده انید معرفی کر اردشیر دوم( را ماه رویی تیر انداز و زو ین  ار نمونه  رکسانه اوا ر استاتیرا )زن

 .130: 1385که در فنون نبرد  مهای مردان جنوجوی زمان اود  وده است. رک: حجازی 

؛ 271/4435ک 1370 رای دیدن دالوری  ای زر انو در  همن نامیه  رک : ایرانریاه  ین ا یی اکخییر . 2

 .6065- 362/6052و  273/4464-4465

 .68-60/64 رای توصیفی از پهلوانی او  رک :  انو ارسپ نامه: . 3

. لیسی و ... رای دیدن نمونه   ای دیوری از زنان جنوجو و در روایای قرقیزی  روسی   لغاری  انو. 4

 .183و 182و  178-176: 1380رک :  ورا 

اارنودی نو مردان  ه رغم  در روایای آفریقایی در  ،ر زن / مادر ساالری چند شو ری رواج دارد. 5

دار ا فرمیانبرراز این کار  نمی توانند کاری از پین  برند؛ زیرا زنان  جنوجیو و پهلواننید و میردان 

 (.186و 185: 1374اوین کرده اند. )تقارن و ارتباط زن سروری و پهلوانی  انوان( رک: پاریندر 
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وامیع ن نیسیت و در  اور یا  رواییای و ج.. این کهترنواری و ت،وّر  منفی فقط وییژۀ فر نیگ اییرا6

 .34-38  1378ای در این  ار رک: وارنر غیرایرانی  م وجود داشته است.  رای اشاره

 

 كتابنامه
 ول.ا(   افسانه  ای ایران زمین )آرر ایجان(  تهران  میالد  چاپ 1384آررافرار  احمد  ) .1

 ل.ت،حی  حبیب یغمایی  تهران  چاپ اوّ (  ارشاسپ نامه 1317اسدی توسی   ا ون،ر  لی   ) .2

  زن و فر نگ «ننقن اجتما ی زنان در دوران  استان و میانۀ ایرا»(  1382اسما ی  پور  ا واکقاسم  ) .3

 -رایی)مقاالتی در  زر  داشت یک صدمین سال توکّد  انو ماراری مید(   ه کوشن محمّد میرش 

 .99-90صص  لی رضا حسن زاده  تهران  نی   چاپ اول  

و فر نویی    (   همن نامه  ویراستۀ دکتر رحیم  فیفیی  تهیران   لمیی1370ایرانراه  ن ا ی اکخیر  ) .4

 چاپ اول.

نی و (  ت،حی  دکتر روح انوییز کراچیی  تهیران   پژو ریواه  لیوم انسیا1382 انو ارسپ نامه  ) .5

 مطاکعای فر نوی  چاپ اول.

ایت   ترجمیۀ میتیرا الچیین  تیک در«انداز ا در شعر حماسی تنوع چرم»(  1380 ورا  موریس  ) .6

 و ییزدان  )مجمو ۀ مقاالی  دیۀ دوستان و دوستداران  ه محمّد  لی اسالمی ندوشن(  تهران  آثار

 .185-159چاپ اول  صص 

هیران  ت  2(  تاریخ کین زرترت ) خامنریان(  ترجمۀ  مایون صنعتی زاده  ج 1375 ویس  مری  ) .7

 اوّل. تو   چاپ

ایون ( تاریخ کین زرترت )پس از اس ندر اجسته(  ترجمۀ  می1375 ویس  مری  و فرانتز ارنو ) .8

   تهران  تو   چاپ اوّل.3صنعتی زاده  ج 

وز  چیاپ رجستاری چند در فر نگ ایران  تهران  ف ر « ریره  ای نخستین»(  1374.  هار  مهرداد  )9

 .203-187دوم  صص 

تیاریخ  تهیران     از اسطوره تا«تخت جمرید   اغی مقدّ   ا دراتانی سنوی»(  1384.  ). .............10

 .199-134چرمه  چاپ چهارم  صص 

 .577-559  از اسطوره تا تاریخ   مان  صص «اساطیر و حماسه  ای ایرانی»اکف(  1384) .11
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نواه ترجمیه و   صفا  تهران  (  دارار نامه   ه کوشن دکتر ر ی  اهلل1341 ی غمی  موالنا محمّد  ) .12

 نرر کتار  چاپ اوّل.

 پ اوّل.(  اساطیر آفریقا  ترجمۀ  اجالن فرّای  تهران اساطیر   چا1374. پاریندر  جنوفری  )13

 .(  اساطیر اس اندیناوی  ترجمۀ  با  مخبر  تهران   مرکز  چاپ اوّل1377پی   ر.ی  ) .14

 ل.پن   ترجمۀ  اجالن فرّای  تهران  اساطیر چاپ اوّ(  اساطیر ژا1373پیووی  ژوکیت  ) .15

ر دکتیر محمید (  از پانزده دریچه )نوا ی  ه فردوسی و شا نامۀ او(  زیر نظی1377. نودوآ  ماااکی  )16

 کاظم یوسف پور  ایالن  دانرواه ایالن  چاپ اوّل.

ۀ ساسیانیان(  تا پاییان دور  (  زنِ تاریخ ) ررسی جایواه زن از  هد  استان1385حجازی    نفره  ) .17

 تهران  ق،یده سرا  چاپ اوّل.

کیو  (  اس ندرنامه ) خن اتا(   ه کوشن  لی رضیا رکیاوتی فرااوز1384. ح یم  منوچهر اان  )18

 تهران  میراث م تور  چاپ اوّل.

ن  فیرزا (  ت،حی  دکتر جعفر شیعار  تهیران  کتیار1362حمزه نامه )ق،ّۀ امیراکمؤمنین حمزه(  ) .19

 چاپ دوم.

 کبری  تهران  قطره  چاپ اوّل.امحمد حریری  -(  ترجمۀ فریبا  ز دفتری1379ود  )قدده قور .20

(  اسییاطیر جهییان )داسییتان  ییا و حماسییه  ییا(  ترجمییۀ  بداکحسییین 1379روزنبییر   دونییا  ) .21

 شریفیان تهران  اساطیر  چاپ اوّل.

ان  قطیره    سایه  ای ش ار شیده  تهیر«در شا نامه جا ه جایی اساطیر»(  1378سرکاراتی   همن  ) .22

 .224-213چاپ اوّل   صص 

مۀ   چاپ (  انجینۀ حماسه  ای ایران  ترجمۀ  لی اصغر سعیدی  تهران  چر1377شاکیان  ژرار  ) .23

 اوّل.

پییک  (  منسور  ه  ثمان مختاری  ت،حی  دکتر غالمحسیین  یویدکی  تهیران 1377شهریارنامه  ) .24

   چاپ اوّل.فر نگ

 وّل.ا(  آنا یتا در  اور ای ایران  استان  تهران  حروقیه  چاپ 1382شیخ فرشی  فر اد. ) .25

رجمه و نریر ت(  دارار نامه   ه کوشن دکترر ی  اهلل صفا  تهران   نواه 1365طرسوسی  ا وظا ر  ) .26

 کتار  چاپ اوّل.

نویی   چیاپ دی  تهران  انجمن آثار و مفیاار فر (   ه ا تمام دکتر مجید سرم1382فرامرز نامه  ) .27

 اوّل.
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یفرنییا و (  شا نامه  ت،حی  دکتر جیالل ایاکقی مطلیق  دفتیر دوم  کاک1369فردوسی  ا واکقاسم  ) .28

 نیویورک   نیاد میراث ایران  ا  م اری  بیلوت ا پرسی ا  چاپ اوّل.

محمیود  ل ااکقی مطلق  ا  م اری دکتیر(  شا نامه  ت،حی  دکتر جال1384. فردوسی  ا واکقاسم  )29

 امیدساالر  دفتر شرم  نیویورک    نیاد میراث ایران  چاپ اوّل.

وییورک  (  شا نامه  ت،حی  دکتر جالل ااکقی مطلق  دفتیر  ریتم  نی1386فردوسی  ا واکقاسم  ) .30

  نیاد میراث ایران  چاپ اول.

نید  دیین(  ترجمیۀ کیاظم فیروزم ری در جادو و(  شااۀ زرین )پژو 1383. فریزرز  جمیز جرج  )31

 تهران  آااه   چاپ اوّل.

 (  فر نگ غرایب  تهران  اف ار و میراث فر نوی  چاپ اول.1384. فضایلی  سودا ه  )32

وشین ک(   ه 1385ق،ّۀ حسین کرد شبستری ) ر اسا  روایت ناشنااته موسوم  ه حسین نامه(  ) .33

 ری   تهران  چرمه.امهران افر -استاد ایرج افرار

ی  تهیران  (  سمک  یّار  ت،حی  دکتر پرویز نات  ایانلر1347کاتب ارجانی  فرامرز  ن اداداد  ) .34

  نیاد فر نگ ایران  چاپ سوم.

  چاپ  (  قهرمان  زار چهره   راردان شادی اسرو پناه  مرهد  ا  آفتار1385کمهی   جوزف  ) .35

 اوّل.

رضایی   (  فر نگ اساطیر کالسیک )یونان و روم(  ترجمۀ رضا1384یزل  ). ارانت  مای   و جان  36

 تهران  ما ی  چاپ اوّل.

میرکبییر   ا(  فر نگ اساطیر یونان و روم  ترجمۀ دکتر احمد  همینن  تهیران  1367اریمال  پیر  ) .37

 چاپ سوم.

و تیاریخ   سترۀ پین تاریخ(  شناات  ویّت زن ایرانی در ا1381ال یجی  شهال و مهرانویز کار  ) .38

 تهران  روشنوران ومطاکعای زنان  چاپ سوم.

  طهیوری  ادی  تهرانز(  فر نگ اساطیر شرق  استان  ترجمۀ دکتر رقیّه  ه1385کیک  اوندوکین  ) .39

 چاپ اوّل.

انیی از (  ادر پهلیوانی )مطاکعیه ای در تیاریخ ادر دیرینیۀ ایر1379مؤرّن جامی  محمد مهیدی  ) .40

 رت تا اش انیان(  تهران   قطره  چاپ اوّل.زرت

 .88-70  زن و فر نگ   مان  صص «زن و مفهوم قدری در شا نامۀ»(  1382مزداپور  کتایون  ) .41
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  7رۀ قدری  انو ارسپ و تییغ  ریق و نقید و  ررسیی کتیار فیرزان  شیما»(  1383. ...........   )42

 .180-168اردیبهرت  صص

ران  سورۀ (  اوسان پارسی ) ررسی نق   ای موسیقیایی ایران(  ته1385نویر  )ن،ری اشرفی   جها .43

 مهر  چاپ اول.

    چیاپ (  شرف نامه  ت،حی  دکتر  هروز ثروتیان  تهران تو1368. نظامی  جمال اکدین اکیا   )44

 اوّل.

  رهتهران  اسطو   پور (  دانرنامۀ اساطیر جهان   راردانِ دکتر ا واکقاسم اسما ی1378وانر  رکس   ) .45

 چاپ دوم.

 ل.( انه اید  ترجمۀ دکتر میرجالل اکدین کزّازی  تهران  مرکز  چاپ او1369ّویرژی   ) .46

 ل.(   ت،حی  محمد روشن  تهران  انجمن آثار و مفاار فر نوی  چاپ او1383ّ مای نامه  ) .47

  سیال شریم  کتیار میاه اد یّیای و فلسیفه ترجمۀ افسانۀ منفرد « آنا یتا و اس ندر».  نوی  ویلیام  48

 .79-70(  تیر   صص69)پیاپی9شمارۀ 

 ل.(  تفسیر و تثکیف استاد ا را یم پور داوود  تهران  اساطیر  چاپ او1377ّ. یرت  ا  )49
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