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 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

 

 

 محدودیت و اقتصادی های چارچوب سبب به گذشته در انسانی بزرگ های تمدن عموم در که رسد می نظر به

 بر که بود آمده پدید معمول طور به مردان و زنان بین اجتماعی - طبیعی کار تقسیییی  نوعی تکنولوژی از ناشیییی های

 دیوانی، امور به چنین ه  و خانه از بیرون و سییی ت اقتصیییادی های فعالیت به مردان موارد از بسییییاری در آن پایه

 دسییتی صیینای  به مواردی در و خانه امور و کودکان تربیت و نگهداری به زنان و پرداختند می لشییکری و کشییوری

 مورد همواره که هایی سییرزمین در ویژه به و بیابانی و خشیی  و گرم نواحی در پدیده این. داشییتند اشییتلال خانگی

 ویژه به و هوا و آب خوش و سرسبز نواحی از بعضی در که حالی در داشت، وجود بیشتر داشتند، قرار غارت و حمله

 قرار بیگانگان حمله مورد چندان تاری ی یا محیطی های پدیده سایر یا جلرافیایی موقعیت سبب به که هایی سرزمین

 از بعضی در آن با متناسب گاه و کردند می مشارکت بیشتر خانه از بیرون اقتصادی های فعالیت در زنان گرفتند، نمی

 .داشتند مشارکت ه  محدود صورت به اجتماعی های فعالیت

 های فعالیت که شیید می سییبب اجتماعی و اقتصییادی های فعالیت از کهن های جامعه از بسیییاری در زنان دوری

 روا آنان بر هایی سییت  فرهنگی و اجتماعی های عرصییه در غالبا و باشیید محدود نیز جامعه در آنان علمی و فرهنگی

شته سیاری در که اند بوده زنانی تاریخ طول در اندکی موارد در که چند هر شد، می دا صه از ب  های فعالیت های عر
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شتند، مشارکت کشوری های فعالیت بعضی در حتی معدودی موارد در و فرهنگی اجتماعی،  در صورت هر به اما دا

 و فرهنگی های فعالیت از آنان دوری سیییبب به گذشیییته، های جامعه از بسییییاری در و تاری ی های دوره تر بیش

شته نگه عقب هایی زمینه در اجتماعی،  این به متنوع هایی صورت به که گردید می موجب پدیده این و شدند می دا

 مانند و زنان پادشاهی یا زنان شهر به جهان در یا) ایران در که هایی متن رسد می نظر به که شود، اعتراض گاه وض 

 .آورد شمار به بتوان آرزوها یا ها اعتراض گونه این از بود، یافته اختصاص آن

 غیر و مسییتقی  ای گونه به فردوسییی شییاهنامه در اشییاره مورد های پدیده و رویدادها محتوای از مهمی ب ش در

 درگیری ضییحا ، با کاوه و فریدون نبرد مانند اسییت، شییده اشییاره بد و نی  نیروهای کنش و رویارویی به مسییتقی 

 اسییت بدی برابر در خوبی از دفاع دهنده نشییان شییاهنامه در موجود بینی جهان و آن، مانند و ایران و توران بین های

 دانست مزداپرستی و مهرپرستی های اندیشه بازتاب توان می را بینی جهان و نگرش این(. ۸: ۱۳۹۵ ندوشن، اسالمی)

ضای که ستی ف ست می مزدایی و اهورایی نیروهای کنش برای محلی را ه  از نگرش این که زد حدس توان می و دان

 در گاه هسییتی های پدیده همه کمابیش آن پایه بر و بود پذیرفته تأثیر نیز گیاهان و حیوانات انسییان، بودن زوج پدیده

 .گیرند می جای دوتایی بندی دسته این در متفاوت، های نسبت به و گوناگون مراتب و ها الیه

سیاری مانند بینی جهان این در زنان که کرد بیان بتوان شاید  الیه چند در مردان مانند جمله از ها پدیده دیگر از ب

 زنان و کار نیکو زنان گروه دو به مردان همانند آنان الیه؛ ی  در. اند شییده می مطرح کهن فکری نظام از گوناگون

 انجام پژوهشییگران از بعضییی که هایی بررسییی پایه بر که شییود بیان اسییت جالب که اند شییده می بندی دسییته کار بد

ست شده یاد نیکی به شاهنامه در زنان از غالبا معدود، مورد چند جز به دادند، شان که ا  جهان مثبت دیدگاه دهنده ن

 :است فرموده او که چنان است، زنان به نسبت فردوسی چنین ه  و باستان ایرانیان بینی

 فیییر و آیییییییین بیییه بیییاشییییید فیییرزنییید چیییو

  

 نییر چییه مییاده چییه بییر، دل بییه گییرامییی 
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 بدی به سودابه از فقط گویا که شده آورده نامدار زن دو و سی نام شاهنامه در دبیرسیاقی محمد پژوهش پایه بر

(. ۳۸: ۱۳۹۵ دبیرسیاقی،) است شده اشاره آنان، نام ذکر بدون دیگر سرشناس و مه  زن شصت حدود به و شده یاد

 (.۲۰: ۱۳۸۳ حائری،) است شده اشاره شاهنامه در سرشناس زن چهل حدود نام به مناب  برخی در

 زنان شییأن به ایرانی های مقام برخی توجه نشییانه ای گونه به توان می را تاری ی های گزارش و ها روایت برخی

 این از ای نمونه بود، شیییده اسییییر جنگ ی  در که آ پانته به کوروش احترام از گزنفون روایت که چنان دانسیییت،

 (.۲۷: ۱۳۸۹ علوی،) است نگرش

 در که بود سییلطنتی خاندان زنان میان در مراتب سییلسییله نوعی وجود از حاکی ه امنشییی دوره از موجود اسییناد

 برخی از زنان نیز عادی مردم میان در. بود وی از پ  شیاه همسیر سیس  و ن سیت جایگاه در شیاه مادر موارد بیشیتر

 (.۲۶۲: ۱۳۸۱ بروسیوس،) بودند برخوردار مش ص اقتصادی و اجتماعی حقوق

 که کرده اشاره او. است پرداخته کرده، اشاره اسکندر سفرهای به که ب شی در زنان شهر به شاهنامه در فردوسی

 ی  و دادند می تشییکیل زنان را آن سییاکنان همه که رفت هروم نام به شییهری به روم نامداران از ای عده با اسییکندر

 سییمت) دیگر سییمت و کنند شییرکت نبردها در بتوانند که بود شییده مردان همچون( چپ سییمت) آنان بدن سییمت

 .بود زنان همچون آنان بدن( راست

 

 روم نییییامییییداران بییییا هییییمیییییییییرفییییت

  

 هییروم خییوانییی کییه شیییییارسیییییانییی بییدان 

  

 داشیییییتیینیید زنییان یییکسیییییر شیییییهییر آن کییه

  

 نییگییذاشیییییتیینیید شیییییهییر در بییر کسیییییی 

  



 
 

 

 شاهنامه در زنان شهر

 حسین سلطان زاده

 

 میییرد جیییویییینیییده بیییکیییردار چیییپ سیییییوی

  

 نیییبیییرد بیییروز بیییسیییوشییییید جیییوشییییین کیییه 

  

 زنییان بسیییییان پسیییییتییان راسیییییت سیییییوی

  

 پییییرنیییییییییان بییییر ار یییییکییییی بسییییییان 

  

 

 که خواهد نمی که کرد بیان آن در و فرسییتاد شییهر مهتر به ای نامه رسییید، هروم شییهر محدوده به اسییکندر وقتی

 که خواهد نمی و اسییت شییهر وضیی  از آگاهی او قصیید که نوشییت و باشیید مانده نهان او از که باشیید جهان در جایی

 کنند گوش را او فرمان اگر که نوشت و کنند سرپیچی او فرمان از نباید که آنان به اخطار ضمن و بیندازد راه جنگ

 .دید ن واهند زیان آیند، او نزد و

 .برساند شهر مهتر به تا داد رومی فیلسوفی به را نامه او

 

  بییوم و مییرز بییدان سیییییکیینییدر آمیید چییو

  

  روم نیییییامیییییداران بیییییا سیییییییرافیییییراز 

  

  داد و رسییییی  بییا بیینییوشیییییت نییامییه یییکییی

  

  نیییژاد فیییر  میییرد بیییود چیییون چییینیییان 

  

  روم و اییییران شییییییاه بیییراز بیییعییینیییوان

  

  هیییروم بشیییییهیییر میییهیییتیییر آنیییکیییه سیییییو  
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  سییییییسیییهیییر کیییردگیییار از نیییامیییه سییییییر

  

  مییهییر و داد و بیی شیییییایییش ویسیییییت کییز 

  

  خیییرد روانیییش دارد کیییه آنیییکییی  هیییر

  

  بسیییییسیییرد هیییمیییی بیییعیییمیییری را جیییهیییان 

  

  اییی  کییرده زمییییین در مییا آنییکییه شییییینییییید

  

  ایییی  بیییرده کیییجیییا بیییر میییهیییتیییری سیییییر 

  

 بییتییافییت سیییییر مییا فییرمییان ز کییو کسیییییی

  

  نیییییافییت تیییییره خییا  از جییز نییهییالییی 

  

  جیییهیییان در بیییود جیییائیییی کیییه نییی یییواهییی 

  

  نیییهیییان مییین از بیییاشییییید آن دییییدار کیییه 

  

  هیییمیییی نیییگیییردم فیییزونیییی بیییهیییر از

  

  هیییمیییی بیییدردم دانیییش بیییهیییر از مییین 

  

  بیییاد کیییوتیییاه دسیییییت میییرا بییییشیییییی ز

  

  بیییییاد هیییییمیییییراه داد میییییرا روان 

  

  رزم نیییسیییییت شیییییمییا بییا مییرا آییی  چییو

  

  بییییزم رای و دارم آشیییییییتییییی بییییدل 

  

  ای دانیییینییییده دارییییید هییییییییی  اگییییر

  

  ای خیییوانییینیییده و بیییییییدار خیییردمییینییید 
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  میینیید پیینیید نییامییه اییین خییوانیید بییر چییو

  

ک  هر  ن منیید شییییمییا از هسییییت کییه آ ج   ار

  

  میییییییان را آمیییدن پیییییییش بییینیییدیییید بیییه

  

  زییییان نیییبییییییینییید کییی  آمیییدن کیییزیییین 

  

  روم ز فیییییییلسییییییوفیییی تیییا بیییفیییرمیییود

  

 هیییروم شییییییهیییر نیییزدیییی  نیییامیییه بیییرد 

  

  بییگییفییت سیییی یینییهییا شیییییییرییین نیییییز بسییییی

  

  جییفییت بییود خییرد بییا خییود فییرسیییییتییاده 

  

 

 صییورت به زنان. نیسییت شییهر در مردی هی  و هسییتند زن همه آنجا در که دید و رفت شییهر به رومی فیلسییو 

 مواجه مشکل با کند وارد هروم شهر به لشکر اگر که دادند پاسخ او به و خواندند را نامه و شدند جم  انبوه و گروهی

ست زن هزار ده حدود برزنی هر در که دارد وجود برزن فراوانی شمار شهر در زیرا شود، می  شهر اطرا  در و ه

سد می نظر به. دارد وجود عمیق دریایی شته قرار ای جزیره در هروم شهر که شده ادعا ر ست دا  همه آن ساکنان و ا

 .شد می خارج شهر از بایست می داشت، ازدواج قصد زنی اگر و بودند شوهر بدون زنهای

 رسییییییییید ایشیییییان بییینیییزدیییی  دانیییا چیییو

  

  نییدییید مییردی و دییید زن شیییییهییر هییمییه 

  

  شییییدنیید بیییییرون شییییهییر از لشییییکییر هییمییه

  

  شییییییدنییید بیییهیییامیییون رومیییی بیییدییییدار 
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  انییجییمیین سیییییسییاه شییییید بییر نییامییه بییدان

  

  زن رای بیید کییه آنییکیی  هییر ایشیییییان از 

  

  شیییییهییر دانییای خییوانیید بییر نییامییه آن چییو

  

  بیییهیییر بیییرداشییییییت شییییییاه دل رای ز 

  

  بییاز نییوشیییییتیینیید پییاسیییییخ و نشیییسیییییتیینیید

  

 فیییراز گیییردن و شیییییاد بیییزی دایییی  کیییه 

  

  بییینشیییییانیییدیییی  پیییییییش را فیییرسیییییتیییاده

  

  خیییوانییدییی  بیییر نیییامیییه هیییمیییه ییییکیییایییی  

  

ین ت تی کییه ن سیییی ف   سیییی ن شییییاهییان ز گ

  

  کییییهیییین رزمییییهییییای پیییییییییروزی ز 

  

 هیییروم شیییییهیییر بیییه آری لشیییییکیییر اگیییر

  

  بیییوم روی پیییی وز نیییعیییل ز بییییییینیییی نیییه 

  

  بیییرزنسیییییت میییا شیییییهیییر در انیییدازه بیییی

  

  زنسییییییت هیییزاران ده بیییرزنیییی بیییهیییر 

  

  انییدرییی  جیینییگ بیی ییفییتییان شیییییب هییمییه

  

  انیییدریییی  نییینیییگ بیییه فیییزونیییی بیییهیییر ز 

  

  شیییییوی نییبییودسیییییت را یییکییی چیینییدییین ز

  

  روی پییوشییییییییده و دوشییییییییزگییانییییی  کییه 
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  بییر و بییوم اییین بییر آئییی کییه سیییییو هییر ز

  

  گیییذر نیییبییییییینیییی درییییا ژر  بیییجیییز 

  

  ژر  بیییدرییییای گیییذشییییییتییین بیییبیییایییید

  

 بییر  و بییاد اگییر روز بییود خییوش اگییر 

  

  بشیییییوی گیییرایییید کیییو زنیییی هیییر زمیییا

  

  روی بییییینییییی  نییه را او کیی  پیی  ازییین 

  

 

 و آورد دنیا به دختر و کرد ازدواج زنی اگر که اسییت شییده اشییاره چنین جامعه های عر  و قواعد برخی درباره

 می نشان نکته این. نداشت شهر در جایی بود، پسر اگر و فرستادند می هروم به را وی بود، دالور مردان مانند او دختر

 .کردند می ازدواج نسل ادامه برای زنان از بعضی که دهد

  کیییردشیییییوی چیییون آییییدش دخیییتیییر اگیییر

  

  بیییوی و رنیییگ جیییویییینیییده و آسیییییا زن 

  

  ویسیییییت جیییای جیییاویییید خیییانیییه هیییمیییان

  

  ویسیییییت هیییوای آسیییییمیییانیییش بیییلییینییید 

  

  سیییییرفیییراز و بیییاشییییید میییردفیییش وگیییر

  

  بیییاز فیییرسییییییتییینییید هیییرومیییش بسییییییوی 

  

  هسیییییت کییه آنییجییا زاییید پسیییییر زو گییر و

  

  میییانشییییسیییییت بیییر نیییییییابییید بیییبیییاشییییید 
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سخ ادامه در سس  شته چنین نامه، به پا سب از را مرد شیر ی  بتواند نبرد هنگام در زن ی  اگر که شده نو  به ا

شد، پایین ست به را قدرت او ک  مردان که دارند وجود جنگاور زنان از تن هزار سی که شده بیان و گرفت خواهد د

شانند می خا  به جنگ هنگام در را صد اگر که شده داده اخطار او به چنین ه . ن شته جنگ ق شد، دا  پیروز اگر با

 .ماند خواهد باقی او برای آن ننگ ابد تا ب ورد، شکست اگر و جنگیده زنان با گویند که شود

  هیییزار ده شیییییبیییی هیییر دوشیییییییییزگیییان از

  

  رودبیییار لیییب بیییر بیییود نیییگیییهیییبیییان 

  

  نییییبییییرد روزگییییار در هییییرکییییه زمییییا

  

  مییرد شییییییییر یییکییی آرد انییدر اسیییییب ز 

  

  نییهییییی  سیییییر بییر زرییینییش تییاج یییکییی

  

  نییهییییی  پیییییکییر دو بییر او تیی ییت هییمییان 

  

  هیییزار سییییییی بیییود زن زمیییا هیییمیییانیییا

  

  گیییوشیییییوار بیییا و زرنییید تیییاج بیییا کیییه 

  

  جیینییگ روز گییردنییکشیییییان ز مییردی کییه

  

  بیییییدرنییگ شییییید خییا  أو چیینییگییال ز 

  

  بیییلییینییید نیییامیییت و بیییزرگیییی میییرد تیییو

  

  میییبییینییید بیییر خیییوییییش بیییر نیییام در 

  



 
 

 

 شاهنامه در زنان شهر

 حسین سلطان زاده

 

  آویییی یییتیییی در زن بیییا گیییویییینییید کیییه

  

 بیییگیییریییی یییتیییی نیییییییز آویییی یییتییین در 

  

  سییییی یین زییین تییرا بییاشییییید نیینییگ یییکییی

  

  کییهیین نییگییردد گیییییتییی هسیییییت تییا کییه 

  

 

 خرمی و خوبی با باشییی، داشییته راسییتی به را هروم دیدن قصیید روم نامداران با اگر که شییده نوشییته نامه پایان در

صد اگر و شوی می مواجه شته جنگ ق شی، دا شید روی که آمد خواهد تو نبرد به سساه چندان با  می تیره ماه و خور

 .شود

  روم نیییامیییداران بیییا کیییه خیییواهیییی چیییو

  

  هییییروم بییییگییییرد بییییگییییردی بیییییییییائییییی 

  

  میییردمیییی و بیییاشیییییی راسیییییتیییی بیییا چیییو

  

  خیییرمیییی و خیییوبیییی از جیییز بییییییینیییی نیییه 

  

  شیییییهییریییار ای بییاشیییییی بییرییین جییز وگییر

  

  کیییارزار صییییی  در زمیییا پیییییییچیییی بیییه 

  

  سیییییسیییاه چییینیییدان آریییی  تیییو پیییییییش بیییه

  

  مییاه و خییورشیییییییید روی شیییییود تیییییره کییه 

  

 

 



 
 

 

 شاهنامه در زنان شهر

 حسین سلطان زاده

 

سکندر نزد زن ده با همراه و شاهوار جامهای با زنی را نامه سکندر و برد می ا  گفت شد، آگاه آن متن از چون ا

 .شود آگاه شهر در آنان زندگی چگونگی و زنان کار چون و چند از خواهد می و ندارد جنگ قصد که

  اسیییییسییری گشیییییت نییامییه پییاسیییییخ آن چییو

  

  پیییییییلیییمیییبیییری بیییه گیییوییییا بیییود زنیییی 

  

  شییییییاهیییوار جیییامیییه بیییا و تیییاج ابیییا

  

  سیییییوار ده ر  خیییوب بیییا هیییمیییییییرفیییت 

  

  شیییییاه بییینیییزدیییی  خیییرامیییان آمییید چیییو

  

  سیییییسیییاه چییینیییدی فیییرسیییییتیییاد پیییذییییره 

  

  بییییداد نییییامییییه دار نییییامییییبییییر زن

  

  یییییاد هییییمیییییییییکییییرد دلیییییییییران پیییییییییام 

  

  دییید نییامییه پییاسیییییخ آن چییو سیییییکیینییدر

  

  بیییرگیییزیییید دلیییی بییییییینیییا و خیییردمییینییید 

  

  گییفییت و فییرسیییییتییاد پیییییامییی بییدیشیییییان

  

  جیییفیییت بیییاد خیییرد میییردم میییلیییز بیییا کیییه 

  

  نیییمیییانییید شیییییهیییرییییاری جیییهیییان بیییگیییرد

  

  نیییمیییانییید نیییامیییداری زمییییییین بیییر هیییمیییان 

  

  کییهییتییرنیید میین پیییییش سیییییربسیییییر نییه کییه

  

 اخییتییرنیید نییییی  و بییلیینییدنیید گییرچییه و 

  



 
 

 

 شاهنامه در زنان شهر

 حسین سلطان زاده

 

  سیییییییییاه خیییا  و کیییافیییور گیییرد میییرا

  

  رزمییگییاه هیی  و بییزم هیی  و هییمییانسیییییت 

  

  زنیییان بیییا آمیییدم را جییینیییگ مییین نیییه

  

  زنیییان تیییبیییییییره و کیییوس و پیییییییالن بیییه 

  

  کییوه و هییامییون کییه بییدییینسییییان سییییسییاهییی

  

  سیییییتییوه اسیییییبییان نییعییل از گییردد هییمییی 

  

  شیییییمیییاسیییییت شیییییهیییر دییییدار رای میییرا

  

  رواسیییییت هیی  مییا نییزدییی  آئییییید گییر 

  

  سییییییسیییاه بیییرانییی  بییییییینییی  دییییدار چیییو

  

  جیییاییییگیییاه بیییریییین فیییراوان نیییبیییاشیییییی  

  

  فییر و رای تییان چیییسیییییت تییا بییبییییینییییی 

  

  پیییر و پیییای و زییییبیییائیییی و سییییییواری 

  

  نیییهیییان بیییسیییرسییییی  کیییارهیییاتیییان از هییی 

  

  جییهییان در زییید چییون زن مییرد بییی کییه 

  

  کیییسییییت ز فییزونییی پیی  اییین بییاشیییید وگییر

  

  چیییسیییییت کییار اییین فییرجییام بییییینییییی  بییه 

  

  بییگییفییت سییییی یینییهییا آمیید فییرسیییییتییاده

  

  نییهییفییت از کشیییییییید بیییییرون راز هییمییه 

  



 
 

 

 شاهنامه در زنان شهر

 حسین سلطان زاده

 

  سیییییاخییتیینیید انییجییمیین یییکییی بییزرگییان

  

 بیییسیییرداخیییتییینییید دل گیییفیییتیییارهیییا ز 

  

  هیییزار دو زن بیییرگیییزیییینییییییی  میییا کیییه

  

  هییوشییییییییار و دانیینییده و سییییی یینییگییوی 

  

  زر تیییاج ده بسیییییتیییه صیییییدی هیییر ابیییا

  

  گییییهییییر فییییراوان نشییییییانییییده در بییییدو 

  

  دویسییییت بییاشیییید تییاج اییین آییید گییرد چییو

  

  نیسییییت شییییاه خور انییدر جز ییی  هر کییه 

  

  تیییل سیییییازیییی  و بیییییییاریییی  ییییکیییایییی 

  

  رطیییل سیییییی ییییکیییی هیییر گیییوهیییران ابیییا 

  

  شیییییاه بییینیییزدیییی  کیییامییید دانییییییی  چیییو

  

  بیییراه شیییییوییییمیییش پیییذییییره ییییکیییایییی  

  

  آگیییهیییی میییا بییینیییزدیییی  آمییید کیییه

  

 فیییییرهیییییی وز شیییییییاه دانیییییائیییییی ز 

  

 (۱۳۶۶ - ۱۲۹۱: ۱۳۵۶ ،۶۰ )فردوسی،

 


