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بررسی شواهد وضعیت اجتماعی زنان در متون منتخب ادب فارسی
(شاهنامه ،بانوگشسپ نامه ،خسرو و شیرین ،گل و نوروز)
آزاده مختارنامه* ،1زرین تاج

واردی2

چکیده
آثار ادبی و مسائل اجتماعی با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند؛ چنانکه با بررسیی آثیار بی رد ادبیی
میتوان به نکات ظریف اجتماعی در کنار آن پی برد .از جمله مسائل مهمی که همواره ذهن بشیر را
به خود مشغول داشته است ،نقش اجتماعی زنان در طول تاریخ می باشد.
در این پژوهش به جستجو و تأمل دربارهی حقایق اجتماعی که در مورد زنان در متون ادبی منتخب
بیان شده است پرداخته ایم؛ چنانکه دیده میشود بر اساس این تحقیقات بسیاری از حقایق تاریخی
و ادبی با هم همسو میباشند .به این ترتیب با کمک آثار ادبی ،میتیوان بسییاری از زواییای تارییک
وضعیت اجتماعی زنان را روشن ساخت.
در این پژوهش روش تحقیق ،روش توصیفی -تحلیلیی مییباشید .بیا مطالعیه و بررسیی چهیار اثیر
شاهنامه ،بانوگشسپ نامه ،خسرو و شیرین و گل و نوروز به جمی آوری شیواهد مزپ پرداختیه اییم.
امید است که با این پژوهش به نتایج ارزنده ای در باب وضعیت اجتماعی زنان دست یابیم و دریچه-
ای تازه برای ادامه مطالعات ادبی -جامعه شناسی به روی خوانندگان گشوده شود.
واژههای کلیدی :زن ،ادبیات ،جامعه.

 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
 -2دانشیار بخش زبان و ادیبات فارسی دانشگاه شیراز
* -نویسنده مسوول مقالهamokhtarnameh@yahoo.com :
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مقدمه
زن به عنوان یک شخصیت تأثیر گذار در زندگی اجتماعی از آغیاز آفیرینش ،همیواره در کیانون
توجه همهی مردپ پژوهان ،جامعه شناسان و دیگر گروههای اجتماعی مدار بوده است .در این زمینه
یکی از مسائلی که همواره ذهن محققان را بیه خیود مشیغول داشیته اسیت ،جایگیاه زنیان در ادوار
مختلف است .بر اساس نظر برخی از پژوهشگران ،زن در جوام اولیه موقعیت وامیی داشیته اسیت.
زنان دوش به دوش مردان در انجاپ امور زندگی دخالت داشته اند .آنها هم در محیط خیانواده و هیم
در محیط اجتماعی همواره مورد توجه قرار گرفته اند .بطوریکه ستاری میگویید :خصیلت ثابیت و
پایدار نخستین مرحله در تاریخ روابط زن و مرد که مبتنی بر نسبت برابری است و دورانیی طیومنی
یعنی قریب به  30000سال را در بر میگیرد ،اینست که با وجود تقسیم مشاغل مییان زن و میرد و
تفکیک وظایف آنها هرگ یکی زن یا مرد قدرت را قبضه نمیکند و دیگری را در سایه نمی انیدازد و
به بندگی و بردگی نمیکشاند (Satari, 1994, p. 8) .ویل دورانت معتقد است زن در گذشته نقیش-
های متعدد اجتماعی بر عهده داشته است :او گذشته از آنکه نگهبیان آتیش و اختیران کننیده آن و
سازنده ظروف سفالین بوده ،در کوه و دشت بیه جسیتجوی نباتیات خیوراکی و مییوههیای وحشیی
می پرداخته و همین ارتباط مداوپ با گیاهان و شناسایی آنها و فصل روئیدنشان سبب هیدایت او بیه
سمت کشاورزی شده است .در حقیقت باید گفت پی بردن به حاصلخی ی زمین یکیی از ب رگتیرین
اکتشافات زن محسوب میشود ).(Durant, 1957, p. 14
پس از آن رفته رفته جوام به سمت رشد و پیشرفت حرکیت کردنید .پیشیرفتهیای چشیمگیر در
عرصه صنعت وکشاورزی ،دامپروری ،تقسیم کار اجتماعی ،اف ایش سرمایه ،اطالن از می ان مشارکت
مرد در تولید مثل ،برتری قیوای جسیمانی میرد ،ضیعف و نیاتوانی ادواری زن و افی ایش مالکییت و
جداشدن تدریجی محل کار و زندگی از عمده عواملی است کیه روز بیه روز مسییولیتهیای خطییر
اجتماعی را از زن سلب میکرد ) (Chaild, 1963, p. 18پس از این شیاهدیم کیه زنیان از موقعییت
ضعیفتری نسبت به مردان برخوردار هستند.
نقش فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی زنان که تا قبل از انقیالب صینعتی در دنییا آنطیور کیه بایید
شناخته نشده بود ،با پیدایش شهرهای صنعتی و ماشین و کارخانه وارد عرصهی اجتمان شد و جای
خود را باز کرد و به تدریج با مبارزه ی زنان در راه کسب حقوق اجتماعی برابر با مرد هر روز بیش از
پیش تکامل و ترقی یافت ) .(Ensafpoor, 1967, p. 311در اوایل قیرن بیسیتم در اروپیا و آمریکیا و
سایر کشورهای جهان زنان به تدریج توانستند در تماپ مشاغل و رشیتههیا و امیوری کیه در دسیت
مردان بود وارد شوند و در حرفههای مختلف به فعالیتهای درخشانی بپردازند(Ensafpoor, 1967, .
)p. 312
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از جمله آثاری که میتوان در آن به بررسی نقش زنان پرداخت ،متون ادبی میباشد ،زیرا این متیون
بیان کننده فرهنگ غالب بر جامعه محسوب می شود .دیدگاه شاعران فارسیی زبیان نسیبت بیه زن
متفاوت است .برخی دیدگاه مثبت و برخی دییدگاه منفیی دارنید .زن سیتی ی و زن گریی ی ییا زن
ستایی شاعران و اندیشمندان امر مطلقی نیسیت و ماننید بسییاری از نتیایجی کیه در تحلییلهیای
اجتماعی نصیبمان می شود ،امری است که دارای درجات و مراتبی است و نسبت به شخص شاعر و
نویسنده و زنانی که در زندگی او وجود داشته اند ،سرزمینی که در آن زیسته ،زمانه ای که تجربیات
خود را در آن سپری کرده ،دین و مذهب آبا و اجدادی و تاریخ و فرهنگ مکتسب متفیاوت اسیت».
) (Hoseini, 2008, p. 13در میان شاعران ب رد ادب فارسی شاعرانی هستند همچون خاقانی که به
مقاپ و من لت زنان توجه شایانی نکرده اند و همچنین هستند شاعرانی چون فردوسی و نظیامی کیه
ارج و قرب بسیاری را برای زنان قائل شده اند .عالوه بر نظر خود شاعر ،در میان این اشعار مییتیوان
تا حدودی به نظر غالب اجتمان نی دست یافت .در ادامه به بررسی اشعار چهار شاعر منتخیب میی-
پردازیم تا با کنکاش در اشعار این شاعران به شواهدی برای شناخت بهتیر شیرایط اجتمیاعی زنیان
دست یابیم.
پیشینه تحقیق
تحقیقاتی درباره زنان در حوزهی ادبیات فارسی صورت گرفته است .از جمله مقیامتی ماننید زن
در شاهنامه از مصاحب ( )1969و شایست نشایست زنان در شاهنامه از اکبری ( ،)2001به بررسیی
نقش زنان در شاهنامه پرداخته اند و مقامتی چیون شیور شییرین از شیعبان اده ( )2010و چهیرهی
شیرین از بصاری ( )1971به نقش زنان در منظومهی خسرو و شییرین ،بانوگشسیپ پهلیوان بیانوی
حماسههای ایران از کراچی ( )2008بیه بررسیی بانوگشسیپ نامیه و مقالیهی تحلییل شخصییت و
شخصیت پردازی خواجو کرمانی در منظومهی گل و نوروز از شیروانی و کهدویی ( )2011به بررسی
شخصیتهای گل و نوروز در منظومهی گل و نوروز به طور کلی پرداختیه اسیت .همچنیین توسیط
فتاحی ( )2013پژوهشی دربارهی من لت حقیقی زن در خلقت در آثار ابن عربیی و مولیوی صیورت
گرفته است .پژوهشهای ذکر شیده در حیطیهی ادب فارسیی صیورت گرفتیه اسیت .سییر طبقیات
اجتماعی و ویژگیهای خانواده در ایران قدیم از طبیبیی ( )1971وضیعیت نظیاپ خیانواده را از بعید
تاریخی مورد بررسی قرار داده است .همچنین ستاری ( )1994در کتاب خود با عنوان سییمای زن
در فرهنگ ایران ،نقش زن را در حوزه تاریخ به طور مفصل و در حوزهی ادبیات به طور گیذرا میورد
نقد و بررسی قرار داده اند و همچنین در آثاری چون زن به ظن تیاریخ از حجیازی ( ،)1991زن در
آئینه تاریخ از تیال ( )1992و جامعه شناسی تاریخی زن از قطب ( )1995نی به بررسی نقش زنیان
پرداخته شده است .آثار ذکر شده هر کداپ به نحوی ابعادی از سیمای زن را در عرصههیای مختلیف
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مورد بررسی قرار داده اند ،اما تا به حال پژوهشی کیه بیه طیور جیام بیه بررسیی و مقایسیه نقیش
اجتماعی زنان در متون ادبی بپردازد ،در دست نیست.
هدف تحقیق
شناخت نقش خانوادگی و اجتماعی زنان در متون منتخب ادب فارسی (شاهنامه ،بانوگشسیپ نامیه،
خسرو و شیرین و گل و نوروز)
یافته های تحقیق
شناخت نقش خانوادگي زنان در آثار منتخب
زن و تأهل
در متون تاریخی ازدواج برای زن از اهمیت بسیاری برخوردار است .در بندهش آمده اسیت« :کسیی
که مان ازدواج دختران شود گناهکار است و باید کفارهی این گناه را بپیردازد و در روز حسیاب اول
حسابی که میپرسند این است (Alavi, 2010, p. 24) ».در بسیاری از شواهد تیاریخی مجیرد بیودن
زن صورت خوشی ندارد و مردپ عامی زن را بدون حضور مرد موجود کاملی نمی دانند و این امیر در
جامعه پدیده ای منفور قلمداد می شود .بازتاب این تفکرات در آثار ادبی نی مشیاهده میی شیود .در
شاهنامه به اختیار کردن همسر تأکید شده است .زمانی کیه فیرنگیس بیه اییران میی آیید ،فریبی ر
خواهان ازدواج با اوست و این پیشنهاد را از طریق رستم عنوان میکند .فرنگیس نظر رستم را میی-
خواهد و رستم معتقد است که وجود شوی برای زن ضروریست.
تو دانی که نشکیبد از شوی زن"
" اگر بشنوی پندو اندرز من
)(Ferdovsi, 1995, p. 788

در منظومهی بانوگشسپ نامه ،نی وض به همین منوال اسیت .در ایین منظومیه ،بانوگشسیپ زنیی
جسور و سرکش محسوب می شود .به همین دلیل پدر او ،رستم به دختر نصیحت مییکنید و میی-
گوید که با شوهر خود مدارا کن ،زیرا ارج و قرب زن منیوط بیه داشیتن همسیر اسیت .بنیابراین در
زندگی زن ایرانی داشتن همسر از اهمیت بسیاری برخوردار است.
که زن باشد از شوی خود سرفراز
"به بانوی یل گفت با شو بساز
نباشد ز شو بر زبان سرزنش"
زن از شوی دارد بلندی منش
)(Banoogoshaspnameh, 2003, p. 128

در منظومه گل و نوروز این امر را با تأکید بیشتری شاهد هستیم .در این منظومه زن بسیار جایگیاه
ضعیفی دارد و تنها ازدواج است که میتواند زن را به هویت کامل خیود برسیاند .در منظومیه گیل و
نوروز مطلبی درباره زن و مجرد ماندن او در قسمت خاتمت کتاب مطرح شده است .خواجو کرمیانی
میگوید که جای دختر وفاجو یا در کنار شوهر است و یا در گور .چنانکه می بینیم در این منظومیه
به استقالل زن و احتراپ به هویت مستقل او نسبت به دیگر آثار منتخب کمتر توجه شده است.
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مقامش گور باشد یا بر شوی"
)(khajoo, 1971, p. 285

با بررسی این متون دیده می شود که برای زن ایرانی داشیتن همسیر از اهمییت بسییاری برخیوردار
است .در این متون به زنان سفارشهای بسیاری دال بر تشکیل نظاپ خانواده شیده اسیت و چنانکیه
دیده میشود در منظومهی گل و نوروز این امر به شکلی منفی بیان شده است و شیاعر زن را بیدون
داشتن همسر به رسمیت نمی شناسد.
زن و تابعیت خانواده همسر
در طول تاریخ زنان مطی و تاب همسر خیود بیوده انید .بیر اسیاس متیون تیاریخی نیی «در دوران
اوستایی پدر رئیس خانواده و مراقب اجاق (دودمان) خانواده بود تا نگذارد آتیش آن خیاموش شیود.
فرزندان تاب محض پدر بودند؛ وقتی دختری را شوهر میدادند ،آن دختر از خیانواده و تییرهی پیدر
خارج شده داخل خانواده و تیرهی شوهر میشد(Alavi, 2010, p. 61) ».
بنابراین زنان ایرانی همواره تاب و پیرو مردان بوده اند .برای این امر میتیوان در آثیار ادبیی نیی بیه
شواهدی دست یافت .در شاهنامه هنگامی که دختران شاه یمن با پسران فریدون ازدواج می کننید،
هنگاپ ورود به ایران ناپ آنها را عوض میکنند و برای آنان ناپ ایرانی بر میگ ینند .ایین عمیل میی-
تواند به نوعی نشاندهندهی مستقل نبودن زنان باشد؛ بطوریکه زنیان پیس از ازدواج بیا همسیر بیه
گونهای مطی فرهنگ حاکم بر خانوادهی همسر میشوند.
زن تور را ماه آزاده خوی
" زن سلم را ناپ کرد آرزوی
کجا بود سهیلش به خوبی رهی"
زن ایرج نیک پی را سهی
)(Ferdovsi, Shahnameh, 1991, p. 77

همچنین در شاهنامه ،درباره اختیارات زن در خانواده باید گفت بانوگشسب که زنی پهلوان محسوب
میشود ،هنگامی که میخواهد به خانهی پدر خود رستم برود ،از شوی خود گییو اجیازه مییگییرد.
بنابراین در مناسبات میان زن و مرد این مرد است که از قدرت و اختیار بیشتری برخوردار است.
"بیامد خرامان به ن دیک اوی چنین گفت ای مهتر نامجوی
شوپ ن د رستم به روشن روان
چو دستور باشد مرا پهلوان
ز نادیدنش جان من پر غم است"
مرا آرزو چهره ی رستم است
)(Ferdovsi, Shahnameh, 1991, p. 617

با توجه به شواهد بام چنانکه دیده میشود در جامعهی ایرانی زنان مطی و تاب میردان بیوده انید و
آنان پس از ازدواج با همسر خود را با فرهنگ حاکم بر خانوادهی همسر تطبیق میداده اند.
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زن و سنت شکني در انتخاب همسر
اینکه زنان در گذشته حق اعتراض و سنت شکنی داشته اند از مسیائلی اسیت کیه میی تیوان بیرای
یافتن پاسخ آن تفحصی در متون ادبیی داشیت .در منظومیهی بانوگشسیپ نامیه نمونیه ای از ایین
اعتراض و سنت شکنی به چشم می خورد .بانوگشسپ زنی سرکش است .بانو در شیب زفیاف خیود
هنگامی که همسرش گیو میخواهد به وی ن دیک شود ،مشتی بر گوش او می زند و بطوریکیه گییو
از تخت می افتد و پس از آن دست و پای او را با کمنید میی بنیدد .ایین عمیل بیانو گشسیپ گوییا
سرکشی در برابر ضعف زنان در انتخاب همسر است.
بیامد بر ماه با دستبرد
"ز تندی برآشفت بانوی گرد
بدان سان که افتاد از روی تخت
ب د بر سر گوش او مشت سخت
دو دست و دو پایش به خم کمند ببست و به یک گوشه ای در فگند
به خود غره بودن بسی جاهلیست که گیرد مناهی نه از عاقلیست
زبردست هر دست ،دست آفرید"
خدایی که بام و پست آفرید
)(Banoogoshaspnameh, 2003, p. 126

دکتر کراچی دربارهی این رفتار عجیب بانوگشسپ چنین میگوید« :در یکی از آخرین صیحنههیای
این قصه ،زمانی که در شب زفاف قهرمان داستان دست و پای همسرش ،گیو را با طناب می بندد و
زیر تخت می اندازد ،اعتراض او نه تنها به همسری است که خود انتخاب نکرده ،بلکه به پدری است
که حق انتخاب را از او گرفته و به جامعه ایست که او را انسیان در خیور گی ینش نپنداشیته اسیت.
تصویر این اعتراض امکان درک اندیشهی اصلی شاعر و یا گ ارندهی این قصه را برای خواننده فراهم
می کند (Karachi, 2008, p. 184) ».در منظومه بانوگشسپ ما با زنی متفاوت روبرو هستیم که بیه
نوعی سنت شکن محسوب می شود .در منظومهی خسرو و شیرین نی شیرین زنی جسیور و سینت
شکن محسوب می شود .او که هوای عشق خسرو را در سر دارد ،با لباس مبدل به بهانیهی شیکار از
قصر خارج میشود و به سمت کاخ خسرو پروی روانه میشود .امیا در منظومیهی گیل و نیوروز گیل
نقش زنی منفعل را بازی میکند .او در برابر تقدیر و سرنوشت تنها فردی ناظر محسوب مییشیود و
نمونه ای از سنت شکنی در این منظومه دیده نمی شود.
پدیده چند زني:
در میان شواهد تاریخی به داشتن زنان متعدد از سوی مردان بر می خوریم« .شمار زنیانی کیه میرد
میتوانست داشته باشد به نسبت استطاعتش بوده است .ظاهراَ مردان کم بضاعت به طور کلی بییش
از یک زن نداشته اند .شوهر مکلف بود که ماداپ العمر زن ممتاز خود را نیان دهید و از او نگهیداری
کند (Alavi, 2010, p. 91) ».هرودوت دربیارهی ایرانییان دوره هخیامنش میی نویسید :هیر ییک از
پارسیها زنان متعدد و عده زیادی صیغه و کنی دارند و بهترین صفت پس از رشادت این می داننید
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که پسران زیاد به دنیا آورند (Alavi, 2010, p. 103) .از سوی دیگر صیاحب نظیران دبسیتان تحیول
معتقدند که ازدواجها در روند خود از گروهی به چند شوهری و بعد به چند زنی و سرانجاپ بیه ییک
همسری میرسد .ازدواجهای چند زنی که یکی از ویژگیهای دوران پدر سیامری (پدرسیری) اسیت
ن د شاهان و امیران و کسانی که از ثروت و قدرت بر خوردارند «حرمسرا» ها را به وجیود میی آورد.
) (Roohol Amini, 1991, p. 886با توجه به شاهنامه میتوان به شواهدی از این امیر دسیت یافیت.
یکی از انوان چند زنی ازدواج هم مان با چند خواهر است که در شاهنامه به دو مورد بر میخوریم و
هر دو مورد مربوط به بهراپ گور است .بهراپ گور در راه شکار بیه آسییایی مییرسید و چهیار دختیر
آسیابان را به زنی میگیرد و آنها را به حرمسرا می فرسیتد .نمونیهی دیگیر ازدواج او بیا سیه دختیر
برزین است .در شاهنامه بیان شده است که بهراپ گور صد شبستان و نهصد و سیی زن در شبسیتان
داشته است.
شهنشاه از اینگونه باشد بد است
"شبستان مر او را ف ون از صدست
همه بر سر از گوهران افسران"
کنون نهصد و سی تن از دختران
)(Ferdovsi, Shahnameh, 1991, p. 1851

با توجه به آثار ادبی در جامعه ایرانی پدیده چند زنی وجود داشته است و مردان می توانسته اند کیه
بیش از یک زن اختیار کنند.
شناخت نقش اجتماعي زنان در آثار منتخب:
زن و برده داری:
برده داری از دیر باز در میان مردمان رواج داشته است .در آثار تاریخی بسیاری به این امر اشاره
شده است و محققان و مورخان بسیاری به بررسی این امر پرداخته اند .از جمله آثاری که میا در آن
شاهد برده داری هستیم ،شاهنامه است .در داستان ضحاک ایین امیر اتفیاق میی افتید .او دختیران
جمشید را به زور به بستر می کشاند و ازین پس در میان مردمان رسم به برده گرفتن زنان بی گناه
باب می شود« .این نوآوری شوپ را ضحاک نهاد که پادشاهان پیروز ،زنان و دختران پادشاه شکسیت
خورده را از آن خود کنند .در شاهنامه ،دختران جمشیید بیی هییر رسیم و آیینیی بیه سیراپردهی
ضحاک میروند و او وحشیانه دختران جمشید را به بستر خود میکشیاند(Najari, 2011, p. 26) ».
بنابراین در متون ادبی صراحتاً به این امر اشاره شده است که زیباترین شاهد آن دو بیت از شاهنامه
است که دال بر این مدعاست.
به پرده درون بود بی گفت و گوی
"کجا نامور دختر خوبروی
نه بر رسم دین و نه بر رسم کیش"
پرستنده کردش بر پیش خویش
)(Ferdovsi, Shahnameh, 1991, p. 41
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زن و حق مالکیت:
زنان در عهد باستان دارای حق مالکیت بوده اند و این امر نی در متون ادبی دارای شیواهدی میی-
باشد .از نشانههای مالکیت ،در شاهنامه عمل فرانک مادر فریدون است که پس از پییروزی پسیر بیر
ضحاک به شکرانهی این پیروزی مال بسیاری را در راه خدا به مستمندان اهدا میکند.
به مادر که فرزند شد تاجور
"پس آگاهی آمد ز فرخ پسر
از آن پس هر آن کس که بودش نیاز همی داشت روز بد خویش راز
همان راز او داشت اندر نهفت
نهانش نوا کرد و کس را نگفت
چنان شد که درویش نشناخت نی
یکی هفته زین گونه بخشید چی
سر بدره های درپ باز کرد"
دگر هفته مر ،ب پ را ساز کرد
)(Ferdovsi, Shahnameh, 1991, p. 65

در منظومه خسرو و شیرین نی شاهد این امر هستیم شیرین پس از مرد خسرو پروی تمیاپ امیوال
خود را که در آنها قدرت تصرف داشت به بینوایان بخشید .
ز منسوج کهن تا کسوت نو
"پس آنگه هر چه بود اسباب خسرو
زبهر جان شاهنشه فدا کرد"
به محتاجان و محرومان ندا کرد
)(Nezami, 1999, p. 421

چنانکه دیده میشود بر اساس متون ادب فارسی زنان در گذشته حق مالکیت داشته اند.
زن و مشارکت اجتماعي:
بررسی مشارکت اجتماعی زنان در ادوار مختلف مورد توجه بسیاری قرار گرفته است .بطوریکه زنیان
در دوره گذشته چندان از محیط اجتمان دور نبوده اند .گل نوشتههای فراوانی از تحت جمشیید بیه
دست آمده اند که نشان دهنده برپایی مراسم جشن از سوی زنان درباری ،تهیه توشه برای مسیافرت
آنان و نی سرکشی ایشان به امالک خود در مناطقی بیه دوردسیتی سیوریه مییباشیند (Gorbani,
) 2010, p. 84در نظر اندیشمندان اینکه زنان در گذشته در امور اجتماعی شرکت میکیرده انید ییا
خیر از اهمیت زیادی برخوردار است .در آثار ادبی هم میتوان شاهد مشارکت اجتماعی زنان بود .در
شاهنامه اسفندیار به رستم پیغاپ می فرستد تا برای چاره اندیشی درباره جنگ و آشیتی شیورایی را
تشکیل دهند .در میان افرادی که قرار است در این شورا شرکت کنند ،ناپ رودابیه میادر رسیتم نیی
ذکر میشود .بنابراین در شاهنامه شاهد هستیم که زنان صاحب نظیر هسیتند و بیرای دادن نظیر و
مشورت به جلسهی شورا دعوت میشوند.
زدن رای و سودن بر این کار دست
"همه دوده با هم بباید نشست
جهاندیده رودابه نیکناپ"
زواره ،فرامرز و دستان ساپ
)(Ferdovsi, Shahnameh, 1971, p. 1433
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در شاهنامه گردیه خواهر بهراپ چوبین در شورایی شرکت میکند .در این شیورا کیه بهیراپ چوبینیه
قصد شورش علیه دولت ساسانی را داشت نظر خود را ابراز میکند و با این عمل مخالفت میکند .او
بارها بهراپ گور را از مبارزه با خسرو پروی برحذر می دارد.
نکرد اندرو هیر کهتر نگاه
"بسی بد که بی کار بد تخت شاه
یکی چشم بر تخت نگماشتند"
جهان را به مردی نگه داشتند
)(Ferdovsi, Shahnameh, 1991, p. 2255

همچنین اسکندر هم وقتی بنابر نظر ارسطاطیس حکیم از زمان مرد با خبر می شود خردمندانیه و
بدون اینکه در برابر این حقیقت اعتراض کند ،مادرش را وصی خود قرار می دهد و ب رگان روپ را به
اطاعت از مادر فرا میخواند .بنابراین شاهدیم که زنان می توانند به راحتی قبول مسییولیت کننید و
توانایی و قابلیت خود را به منصهی ظهور بگذارند.
زنان حتی پس از مرد همسر دارای ارج و قیرب هسیتند و اگیر فرمیانی صیادر کننید از آن فرمیان
اطاعت خواهد شد« .از جمله آداب و رسوپ گفتنی و ارزشمند دربارهی زنان اینکه اگر در خانواده ای
ب رد ،پادشاه یا امیری یا پهلوانی می مرد ،باعث کم لطفی و بی توجهی در حق زنیان نمییگردیید.
زنان اگر دستور یا پیشنهادی حتی پس از مرد شوهر صادر میکردند ،دقیق اجرا میی شید زییرا از
نفوذ خاص برخوردار بودند .به طور مثال پس از آنکه دارای سوپ از دنیا میرود همسرش به ب رگیان
و ناپ آوران نامه می نویسد که باید همگی سلطنت اسکندر را بپذیریم .تماپ ب رگان مملکت و کشور
به دستور و پیشنهاد ایشان توجه و از آن اطاعت میکنند و او با اطمینان به اسکندر نامه می نویسد
که ما همگی پس از دارا تحت فرمان توایم.(Akbari, 2001, pp. 158,159) ».
در منظومه خسرو شیرین پادشاهی شیرین و مهین بانو نی نوعی مشارکت اجتماعی به شیمار میی-
رود .نظامی مهین بانو و شیرین را به خاطر داشتن عدالت و مساوات میورد تمجیید قیرار میی دهید.
داشتن سمت پادشاهی و ولیعهدی از سوی زنان نشاندهنده حضور پررنگ آنان در عرصهی اجتمیان
محسوب می شود .اما در منظومه ی گل و نوروز ،گل نقش زنی منفعل تر و ضعیفتر را بازی می کند
و در این اثر شاهد نقش اجتماعی چندانی از زنان نیستیم.
زن و تنبیه یا خشونت:
بررسیهای بسیاری پیرامون خشونت بر علیه زنان صورت گرفته است .نتیجهی مهم در بررسیهیای
انجاپ شده تأیید وجود پرخاشگری در مردان به عنوان پدیده ای زیست شناختی و طبیعی است کیه
در طول تاریخ زمینه ساز و تداوپ بخش فرهنگ مرد سامری یا پدر سیامری شیده اسیت(Gindz, .
) 1994, p. 28در گذشتهی ایران زمین نی نمونه هایی از خشونت بر علیه زنان دیده می شیود .هیم
در شاهنامه که اثری حماسی است و هم در خسرو شیرین کیه منظومیه ای غنیایی اسیت سیخنانی
راج به تنبیه و آزار زنان دیده می شود .در ادامه به شواهدی چند از این خشونت خواهیم پرداخت.
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در منظومه ی خسرو و شیرین ،خسرو پروی از قول فردی می گوید کیه زنیان را نبایید میورد آزار و
کتک قرار داد ،اما هنگامی که سرکشی می کنند ،زدن زنان کارسیاز اسیت .از نظیر اجتماعی،کتیک
زدن زنان امری خشونت آمی و غیر اخالقی محسوب می شود.
چنانش زن که هرگ بر نخی د"
"م ن زن را،ولی چون برستی د
)(Nezami, 1999, p. 288

همچنین در همین منظومه ،هنگامی که خسرو از شیرین بی نصیب میمانید و بسییار خشیمگین و
ناامید است ،شاپور به ن د او میرود و او را تسلی میدهد و به او می گوید باید شیرین را تنبیه کنیی
و بی اعتنایی به زنان و در بستن بر روی آنان کارساز است .هر چه از زنان فرار کنی آنان بیشیتر بیه
سمت تو خواهند شتافت.
که از روزن فرود آید چو مهتاب
"زن است آخر ،در اندر بند و مشتاب
که چون در بندی ،از روزن در آیند "
مگر ماه و زن از یک فن در آیند
)(Nezami, 1999, p. 349

در شاهنامه در داستان سیاوش ،طوس و گیو زیبارویی را در راه می بینند و حال او را جویا میشوند
و از او علت آمدن به بیراهه را میپرسند .زن جواب میدهد که پدرپ دیشب مست به خانه آمد و مرا
کتک زد و می خواست تا سر مرا ببرد و من نی مجبور به گریختن شدپ .بنابراین در اینجا نی شاهد
خشونت در رفتار با زنان هستیم.
ب د دوش بگذاشتم بوپ و بر
"چنین داد پاسخ که ما را پدر
همان چون مرا دید جوشان ز دور
شب تیره مست آمد از دشت سور
همان خواست از تن سرپ را برید"
یکی خنجری آبگون بر کشید
)(Ferdovsi, Shahnameh, 1995, p. 202

در همان داستان ،هنگامی که افراسیاب میخواهد که از نسل سیاوش کسی را باقی نگیذارد ،فرمیان
می دهد که فرنگیس را کشان کشان از از پس پرده بیرون کشند و چادر را بیر تین او بدرنید و او را
ب نند .این نمونه ها و نمونه هایی مشابه این ،از مصادیق بارز خشونت بر علییه زنیان در متیون ادبیی
است.
زن و پوشش
مورد بعد بررسی نون پوشش زن می باشد .بیر اسیاس متیون تیاریخی زنیان گذشیته از پوشیش
برخوردار بوده اند« .بطوریکه چادر نی به عنوان حجاب زن از ابتدای تیاریخ در جامعیهی میا وجیود
داشته است و وجود واژه ی چادر در زبان پهلوی نی این مطلب را تأیید می کند».
) (Alavi, 2010, p. 52برخی را تصور آن است که فقط اسالپ به حجاب و پرده پوشی و شرپ آگینی
زنان توصیه و حکم کرده است در حالیکه با مروری هرچند گذرا به شاهنامه در مییییابیم در میورد
زنان بر اصل حیا ،پارسایی ،پوشیده رویی بخصوص قبل از ازدواج تأکید میکردند کیه دختیران را از
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چشم نامحرپ به دور نگهدارند و زنان هم پرده پوشی را از افتخارات خود می دانند.
) p. 77در چهار منظومهی مورد بحث پوشش زنان مورد بررسی قرار گرفته است .در متون ادبی نیی
به پوشش و حجاب زنان توجه شده است .در ادامه به بیان نمونههایی از این منظومه می پردازیم.
در منظومهی خسرو و شیرین ،خسرو در هنگاپ تع یت نامه نوشتن به شیرین به برقی پیوش بیودن
شیرین اشاره می کند که برق نوعی پوشش صورت محسوب می شود:
ز رخ برق  ،ز گیسو بند بگشاد"
"پرند ماه را پیوند بگشاد
(Akbari, 2001,

)(Nezami, 1999, p. 264

در جای دیگر می گوید:
"برافکن برق از محراب جمشید

که حاجتمند برق نیست خورشید"
)(Nezami, 1999, p. 337

در قسمت چوگان باختن خسرو با شیرین به پوشیده رویی کنی کان نی اشاره شده است.
روان گشتند سوی خدمت شاه"
"همه برق فروهشتند بر ماه
)(Nezami, 1999, p. 122

در منظومه گل و نوروز گل هر نوروز حریر سب به تن میکند و معجر یا روسیری زرد رنیگ بیر سیر
می کند و در باپ ظاهر می شود.
چو نرگس معجری زر حقه بر سر"
"پرند فستقی چون غنچه در بر
)(khajoo, 1971, p. 37

همچنین در همان منظومه ،در حکایت به اد و پری اد ،پری اد نقابی سیاه بر چهره دارد.
صبا ناگه ز رویش پرده بگشاد
"بدان من ل که ساکن شد پری زاد
پدید آمد رخ چون آفتابش"
برافتاد از قمر شبگون نقابش
)(khajoo, 1971, p. 64

دایهی گل ،دختر قیصر روپ که واسطهی میان عاشق و معشوق است ،نی برق پوش است.
چو بلبل داستان گل در انداخت"
"و لیکن عاقبت برق برانداخت
)(khajoo, 1971, p. 187

در شاهنامه نی به روی پوشیده بودن زنان اشاره شده است .به طور مثال خواهران سیاوش پوشییده
رو هستند.
پر از خون دلست و پر از آب چهر"
" همه روی پوشیدگان را ز مهر
)(Ferdovsi, Shahnameh, 1995, p. 205

گرگین به پوشش دختران توران زمین نی اشاره می کند و چنین می گوید:
همه سرو بام همه مشک موی"
"همه دخت توران پوشیده روی
)(Ferdovsi, Shahnameh, 1995, p. 438
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و در داستان فرود پرستاران فرود نی  ،پوشیده هستند و با توجه به بیت زیر ایین امیر روشین میی-
گردد.
گرفتند پوشیدگان در برش"
"بشد با پرستندگان مادرش
)(Ferdovsi, Shahnameh, 1995, p. 328

اشعار ذکر شده هر کداپ به گونه ای شاهدی بر پوشش زنان ایرانی به شکلها و شیوههیای مختلیف
میباشد .گویا در میان آثار منتخب تنها در منظومهی بانوگشسپ نامه به پوشیدن برقی و روبنید از
سوی بانوگشسپ اشاره ای نشده است.
آشکار شدن چهره زن در آثار باستاني:
با توجه به شواهد تاریخی باید گفت« :در کتیبه طاق بستان ن دیک کرمانشاه که منظره ای از شیکار
خسرو پروی را به نمایش گذاشته نقشی از زنان دییده مییشیود(moghadam Gol Mohamadi, ».
) 2010, p. 225ساسانیان بر خالف پیشینیان خود برای نخستین بار کاخهای خود را با نقیش زنیان
آراستند .این کار صرفنظر از ماهیت آن نشاندهندهی تغییری در تفکر رسمی کشیور در میورد زنیان
بود )Ferai, 1994, p. 349( .بهراپ دوپ ساسانی ( 293-276پس از میالد) تا حدی بیر بقییه پیشیی
گرفت؛ چراکه در سنگ نگارههای خود شهبانوی خویش را نقش کرد که نخستین و آخرین اقداپ در
نون خود بود (Ferai, 1994, p. 231) .بنابراین بنا بر متون مورخان به تصویر کشیدن چهیرهی زنیان
در آن زمان شواهد تاریخی دارد .از جمله شواهد این امر به تصویر کشیدن چهیره شییرین بیر کیوه
بیستون است .این مسأله از نظر بررسی فرهنگ حاکم بر آن زمان در خور توجیه اسیت و مییتیوان
چنین نتیجه گرفت زنان چندان در حصار پرده نیستند و حک شدن تصویر آنان عیب و ننگی بیرای
آنها شمرده نمیشود.
چنان برزد که مانی نقش اورنگ"
"به تیشه صورت شیرین بران سنگ
)(Nezami, 1999, p. 237

در منظومه بانوگشسپ نامه نی این مسأله دیده میشود .بانوگشسپ بانویی هنرمنداسیت او صیورت
خود را با سوزن دوزی به تصویر میکشد و از این طریق عاشقان بسیاری از شرق و غیرب میی یابید.
بنابراین در این منظومه آشکار شدن چهره زن امری عادی تلقی میشود و ایین امیر عییب و ننگیی
برای زنان محسوب نمیشود.
که صورت نگارید آن نازنین
"بدش پنج سال کار این
بدین صورت آن نقش او فاش گشت
به نقاشی نقش نقاش گشت
گرفت او بدان نقش ماچین و چین
به توران بشد فاش از ایران زمین
شه خاور از عشق او گشت مست
به هندوستان صورتش نقش بست
شهان را ز بانو به دل بد طرب"
دیار عجم تا عراق عرب
)(Banoogoshaspnameh, 2003, p. 59
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بنابراین هرچند که زنان ایران زمین از پوشش و حجاب برخوردار هستند اما در آثار تیاریخی شیاهد
حک شدن نقش چهره آنان بر سنگ هستیم و این امر قبحی برای آنان محسوب نمی شود.
نوع تعامل زن و مرد از نظر حفظ حریم:
بر اساس تاریخ تعامل زنان با مردان محدود بوده است .پایهی زنیدگانی خیانوادگی جامعیهی ایرانیی
همیشه بر این استوار بوده است که زنها با مردان آمی ش نداشته باشند و طرز زندگی در خانهها هم
به صورت بیرونی و اندرونی بوده است (Alavi, 2010, p. 54) .پرفسور کخ در کتاب خود ابتدا از قول
پلوتارک مورخ یونانی مینویسد« :ایرانیها دربارهی زنانشان طبعی حسود دارند و مردهای ایرانی نیه
تنها مواظبند که چشم بیگانه ای به زنانشان نیفتد بلکه دربارهی زن خریداری شیده و بیردهی خیود
نی سخت پایبند حراست اند .زنها در خانه در پشت بست و کلون زنیدگی مییکننید و بیه هنگیاپ
سفر در حصار چادر ارابه قرار دارند (Kokh, 2000, p. 270) ».نویسنده پس از نقل قیول بیه اسیتناد
نوشته هایی به خط عیالمی و میخی دورهی هخامنشی سعی میکنید ایین گفتیهی پلوتیارک را رد
کند و در واق به اثبات چی ی بپردازد که نکتهی تاریک جامعهی ایران باستان اسیت یعنیی حضیور
اجتماعی زن بر اسیاس سیاختار آن دوران ) .(Shakeri Yekta, 1999, pp. 109-110امیا بهتیر اسیت
جواب این سیال را از متون ادبی جستجو کنیم .در منظومهی خسرو و شیرین تعامالت زن و مرد به
راحتی صورت میگیرد .البته این تعامالت با حفظ حریم انجاپ میگیرد« .در دیار شیرین منعیی بیر
مصاحبت و معاشرت زن و مرد نیست ،پسران و دختران با هم می نشینند و با هم به گردش و شکار
میروند و با هم در جشنها و میهمانیها شیرکت مییکننید و عجبیا کیه در عیین آزادی معاشیرت،
شخصیت دختران پاسدار عفاف ایشان است که به جای ترس از پدر و بییم بیدگویان ،محتسیبی در
درون خود دارند و حرمتی برای خویشتن قائلند (Sirjani, 1996, p. 11) ».در ادامه به بیان چنیدین
مثال از منظومهی خسرو و شیرین می پردازیم.
در این منظومه ،هنگامی که شاپور تصمیم میگیرد که دل شییرین را نسیبت بیه خسیرو پرویی بیه
دست آورد ،به دیدار او میرود .شیرین به راحتی در کنار شاهپور می نشیند و بیا او رودررو صیحبت
میکند.
در تنگ شکر را مهر بشکست"
"به گستاخی بر شاهپور بنشست
)(Nezami, 1999, p. 68

هنگامی که شیرین برای دیدار عاشق خود ،به ن د فرهاد میرود برای وی ظرفی شیر میی بیرد و بیا
دست خود شیر را به وی میسپارد.
به دستش داد کاین بر یاد من گیر"
"شکر لب داشت با خود ساغری شیر
)(Nezami, 1999, p. 250
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پس از آن هنگامی که شیرین میخواهد بر اسب خود سیوار شیود و از نی د فرهیاد بیازگردد ،اسیب
واژگون می شود و فرهاد جان شیرین را نجات داده و اسب را با سوارش یعنی شیرین بر گردن خیود
میگذارد .گویی اینگونه بلند کردن اسب هدفی مانند حفظ حریم با معشیوق نیی دنبیال مییکنید.
بنابراین هرچند که شیرین و فرهاد با هم به راحتی دیدار میکنند اما حریم میان زنان و میردان بیه
خوبی حفظ میشود.
فرو خواهد فتاد از باد بر خاک
"چو عاشق دید کان معشوق چامک
ز جا برداشت و اسان کرد کارش"
به گردن اسب را با شهسوارش
)(Nezami, 1999, p. 253

در شاهنامه نی چنانکه از شواهد پیداست زنان در پس پیرده هسیتند و بیین زنیان و میردان حیریم
مشخصی وجود دارد.
کاووس به سیاوش میگوید که خواهران پرده نشین وی مشتاق دیدار او هستند.
پر از مهر و سودابه چون مادرست"
"پس پرده اندر تو را خواهر است
)(Ferdovsi, Shahnameh, 1995, p. 206

در شاهنامه در داستان زال و رودابه به پس پرده بودن دختر مهراب ،رودابه اشاره شده است.
که رویش ز خورشید روشن ترست"
"پس پرده ی او یکی دخترست
)(Ferdovsi, Shahnameh, 1995, p. 64

در شاهنامه تهمینه به بالین رستم میآید و خواهان وصال اوست .او به پس پرده بودن خود و اینکه
حتی کسی صدای او را هم نشنیده است اشاره می کند.
نه هرگ کس آوا شنیده مرا"
"ز پرده برون کس ندیده مرا
)(Ferdovsi, Shahnameh, 1991, p. 388

شواهد مذکور روشنگر تعامالت اجتماعی زن با رعایت حفظ حریم میان زنان و مردان می باشد.
نوع تعامل زن و مرد از نظر آداب اجتماعي:
زنان بخاطر نقش زایندگی از احتراپ و ارزش بسیاری برخوردار بیوده انید .شیاپور اول در کتیبیه
کعبه زردشت از شماری از زنان درباری ناپ برده است و اینکه به فرمان وی برای زنان درباری روزانه
قربانیهایی انجاپ میشده است( ».کعبه زردشت ،بند  (Gorbani, 2010, p. 84) )20در ایین بخیش
نون تعامل و نشست و برخاست زنان و مردان را مورد بررسیی قیرار داده اییم تیا ببینییم در هنگیاپ
تعامالت ،زنان از چه جایگاهی برخوردارنید .در منظومیهی خسیرو و شییرین ،زن از جایگیاه خیوبی
برخوردار است .مردان در مواجهه با زنان سر بر خاک مییگذارنید .شیاپور هنگیاپ رسییدن بیه قصیر
شیرین در گرمسیر در برابر او تعظیم میکند و رخ بر خاک می گذارد.
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"رخش چون لعل شد زان گوهر پاک
ثناها کرد بر روی چو ماهش
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نمازش برد و رخ مالید بر خاک
بپرسید از غم و تیمار راهش"
)(Nezami, 1999, p. 105

در ادامه دیده می شود که مراتب نشسیتن در بارگیاه براسیاس جنسییت نیسیت و بیر اسیاس مقیاپ
اجتماعی افراد صورت میگیرد .در همان منظومه ،وقتی که خسرو پروی به ن د مهیین بیانو مییرود.
مهین بانو از وی استقبال کرده و خسرو به زیر تخت مهین بانو که زنی صاحب قدرت است بیر روی
کرسی مینشیند و بقیه در اطراف میایستند .در این قسمت نی میتوان به جایگیاه ارزشیمند زن از
جمله مهین بانو در منظومه خسرو و شیرین پی برد.
جهاندارش نوازش کرد بسیار
"فرود آمد به درگاه جهاندار
نشست اوی و دگر قوپ ایستادند"
به زیر تخت شه کرسی نهادند
)(Nezami, 1999, p. 94

این امر متقابل است و زنان نیی در برابیر میردان چنیین رفتیاری دارنید .شییرین بیا خسیرو بسییار
متواضعانه رفتار میکند و گاهی با شیرین رفتاری خود در برابر او سجده میکند.
ثناها گفت اف ون از قیاسش"
"سجود آورد شیرین در سپاسش
)(Nezami, 1999, p. 118

گاهی شیرین در برابر گفتار خسرو برای نشان دادن خضون دست بر چشم می گذارد.
زمین را بوسه داد و کرد شبخوش"
"نهاد انگشت بر چشم آن پریوش
)(Nezami, 1999, p. 125

زن در شاهنامه نی از موقعیت خوبی برخوردار است .مردان گیاهی در پیشیگاه زنیان زمیین را میی-
بوسند و به آنان احتراپ زیادی میگذارند .در شاهنامه ،در داستان سیاوش ،گیو زمین را پییش پیای
فرنگیس می بوسد و در برابر او ادای احتراپ میکند .به او میگوید زمین از وجود تیو ماننید بهشیت
است .در این داستان نهایت توجه و ارج و قرب را در تعامل با یک زن شاهد هستیم.
"ببوسید پیشش زمین پهلوان
همه پاسبانیم و گنج آن توست
زمین از تو گردد بهار بهشت

بدو گفت کای مهتر بانوان
فدی کردن جان و رنج آن توست
سپهر از تو زاید همی خوب و زشت"
)(Ferdovsi, Shahnameh, 1995, p. 289

مردان هنگاپ خطاب کردن زنان از عناوین خوبی استفاده میکنند .هنگامی که فرنگیس سپاه پیران
را میبیند و گیو را خبردار میکند ،گیو او را مه بانوان مورد خطاب قرار می دهد .خطابهایی چیون
مه بانوان یا بانوی بانوان که در شاهنامه در قبال زنان دیده میشود ،جایگاه ارزشمندی را برای زنان
نشان میدهد.
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"بدو گفت ای مه بانوان
تو با شاه بر شو به بامی تند

چرا رنجه کردی بدینسان روان
ز پیران و لشکر مشو هیر کند"
)(Ferdovsi, Shahnameh, 1995, p. 291

همچنین کیکاووس نی در برابر فرنگیس بسیار خاضیعانه و فروتنانیه رفتیار مییکنید .هنگیامی کیه
فرنگیس همراه کیخسرو به ایران میآید ،کیکاووس مقدپ آنان را گرامی میدارد و او را بیر تخیت زر
می نشاند و به او میگوید مال و دارایی و حتی روان من متعلق به توست و در اینجا هر فرمیانی کیه
تو صادر کنی گویی آن فرمان من است .نهایت ارج و قرب را در رفتار با یک زن شاهدیم.
مبادی ز اندوه هرگ نوان
"بدو گفت کای بانوی بانوان
مرا ره نماینده رای تو است
کنون شهر ایران سرای تو است
به روی تو بینم مه و آفتاب
منم مهربانتر ز افراسیاب
در این مرز ،فرمان فرمان توست"
مرا مال و گنج و روان آن توست
)(Ferdovsi, Shahnameh, 1991, p. 650

در منظومه بانوگشسپ نامه ،هفتاد گرد از توران زمین به خیمه رستم میروند و با هم جشین میی-
گیرند .بانوگشسپ و فرامرز در کنار یکدیگر بر تختی بلند میینشیینند و مقیاپ و موقعییت یکسیانی
دارند .بنابراین در مجلسی که بر پا میشیود زنیان در کنیار میردان در مجلیس حضیور میییابنید و
احترامی که به آنها گذاشته می شود یکسان است.
در همان منظومه سه تن از شاهان هند عاشق بانوگشسپ از راه شنیدهها میشوند و بیه او نامیه ای
مینویسند با ستایش بسیار و ملتمسانه از او خواستگاری میکنند .در نامهی خود بانو را بسیار میدح
میکنند و زمین و آسمان را منوط به وجود او میدانند و خود را در برابیر مهتیری او بنیدهی کهتیر
میخوانند .بر اساس این نامه میتوان جایگاه خوبی را برای بانوگشسپ تصور کرد.
بود دیده ی ما ز لطف تو باز
"چو هستیم از فره ات سرفراز
برافروزی از روی او جان ما
چو بانو کنی بانوی خان ما
عنایت نکو باشد از مهتران"
که درباره ی بنده ی کهتران
)(Banoogoshaspnameh, 2003, p. 107

با غور و بررسی در متون ادب فارسی در مییابیم که زنان ایرانیی از ارج و قیرب بسییاری برخیوردار
بوده اند و مردان هنگاپ مواجهه با زنان بسیار به آنان احتراپ میگذارند و برای نشسیتن در بارگیاه و
مجالس میان زن و مرد تمای ی وجود ندارد.
نتیجه گیری
بررسی جایگاه اجتماعی زنان در گذشته از اهمیت بسیاری برخوردار است .ما بیا بررسیی متیون
تاریخی و ادبی گذشته می توانیم بسیاری از زوایای تاریک وضعیت اجتماعی زنان را روشین سیازیم.
در این پژوهش در آثار ادبی مورد بحث حقایق اجتماعی زنان را مورد بررسی قرار داده ایم که نتیایج
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به دست آمده در خور توجه می باشد .این نتایج با دیگر پژوهشهایی از این دسیت کیه در داخیل و
خارج از ایران انجاپ گرفته است متفاوت است؛ چراکه دامنهی تحقیق گسترده میباشد و چهیار اثیر
در نظر گرفته شده است و این آثار شامل دو اثر حماسی و دو اثر غنایی میباشد .در کنار ایین آثیار،
به تحقیقات تاریخی انجاپ شده درباره زنان نی اشاره شده است .در ادامه به نتیایج حاصیل شیده در
این پژوهش می پردازیم.
بر اساس متون ادبی به ازدواج زنان تأکید بسیاری شده است .در منظومه شاهنامه و بانوگشسپ نامه
شاهد هستیم مردانی در نقش پدر به دختران خود تاکید میکننید کیه حضیور میرد در کنیار زن از
اهمیت بامیی برخوردار است .چنانکه در منظومهی گل و نوروز خواجو ما شاهد زییاده روی خواجیو
در این امر هستیم به طوریکه او جای زن را یا در کنار شوهر یا در گور میداند.
زنان در عهد باستان دارای حق مالکیت بوده اند .از نشانههای مالکیت ،در شاهنامه عمل فرانک مادر
فریدون است که پس از پیروزی پسیر بیر ضیحاک بیه شیکرانه آن میال بسییاری را در راه خیدا بیه
مستمندان اهدا میکند .در منظومه خسرو و شیرین نی شاهد این امر هستیم شیرین پس از میرد
خسرو پروی تماپ اموال خود را که در آنها قدرت تصرف داشت به بینوایان بخشید.
بر اساس متون ادبی زنان پس از ازدواج تاب مردان و فرهنگ خانواده همسیر هسیتند .در شیاهنامه
هنگامی که دختران شاه یمن با پسران فریدون ازدواج میکنند ،هنگیاپ ورود بیه اییران نیاپ آنهیا را
عوض میکنند و ناپهای ایرانی برای آنها در نظر گرفته میشود .این عمل میتواند روشن سیازد کیه
زنان به گونهای مطی فرهنگ حاکم بر خانوادهی همسر میشوند .همچنین در این منظومیه بیانویی
همچون بانوگشسپ برای ترک خانه و دیدار پدر از همسر خود اجازه میگیرد و مطی فرمان همسیر
محسوب می شود.
از جمله مواردی که بررسی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،بررسی سنت شکنی زنیان اسیت.
نمونه این امر در منظومهی بانوگشسپ نامه دیده میشود .بانوگشسپ زنیی سیرکش اسیت .بیانو در
شب زفاف خود ،هنگامی که همسرش گیو میخواهد به وی ن دیک شود مشتی بر گوش او می زنید
و پس از آن دست و پای او را با کمند می بندد .این عمل بانوگشسپ سرکشی در برابر ضیعف زنیان
در انتخاب همسر است و نوعی اعتراض اجتماعی محسوب میشود .در منظومهی خسیرو و شییرین
نی شیرین زنی جسور و سنت شکن محسوب میشود .او بخاطر عالقه به خسرو پرویی پادشیاهی را
رها کرده و با لباس مبدل از قصر میگری د .اما در مقابل در منظومهی گل و نوروز ،گیل نقیش زنیی
منفعل و ضعیف را بازی میکند .او در برابر حوادث تقدیر تنها زنی بیننده و ناظر محسوب میشود.
در میان شواهد تاریخی به داشتن زنان متعدد از سوی مردان بر میخوریم .شیمار زنیانی کیه میرد
میتوانست داشته باشد به نسبت استطاعتش بوده است .با توجه به شاهنامه میتوان به شیواهدی از
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این امر دست یافت .یکی از انوان چند زنی ازدواج هم مان با چند خواهر است که در شاهنامه به دو
مورد بر میخوریم و هر دو مورد مربوط به بهراپ گور است .در شاهنامه بیان شیده اسیت کیه بهیراپ
گور صد شبستان و نهصد و سی زن در شبستان داشته است.
برده داری نی در تاریخ زنان واقعیتی غیر قابل انکار است .از جمله آثاری که ما در آن شیاهد بیرده-
داری هستیم شاهنامه است .در داستان ضحاک این امر اتفاق می افتد .او دختران جمشید را به زور
به بستر میکشاند و از این پس رسم برده داری و استفاده اب اری از زنان باب شده است.
مورد دیگرکه از اهمیت بسیاری برخوردار است ،بررسی می ان مشارکت زنان در امور اجتماعی است
در متون منتخب میتوان مشارکت اجتماعی زنان را مشاهده نمود .در شاهنامه اسفندیار بیه رسیتم
پیغاپ میفرستد تا برای چاره اندیشی درباره جنگ شورایی را تشکیل دهند .در میان افرادی که قرار
است در این شورا شرکت کنند ،ناپ رودابه مادر رستم نی ذکر میشود .از سوی دیگر گردیه خیواهر
بهراپ چوبین در شورایی شرکت میکند .در این شورا که بهراپ چوبینیه قصید شیورش علییه دولیت
ساسانی را داشت نظر خود را ابراز میکند و با این عمل مخالفت میکند .بنابراین زنان اییران زمیین
حق دادن نظر و مشارکت در امور داشته اند .البته ایین امیر در گیل و نیوروز نسیبت بیه دیگیر آثیار
منتخب کمتر به چشم میخورد.
از نظر محققان بررسی سوابق خشونت بر علیه زنان از اهمیت زیادی برخوردار است .هم در شاهنامه
و هم در خسرو شیرین سخنانی راج به تنبیه و آزار زنان دیده مییشیود .در منظومیهی خسیرو و
شیرین ،خسرو پروی از قول فردی میگوید که زنان را نباید مورد آزار و کتک قرار داد ،اما هنگیامی
که سرکشی میکنند ،زدن زنان کارساز است .از نظر اجتماعی ،کتک زدن زنان امری خشونت آمیی
و غیر اخالقی محسوب میشود .در شاهنامه در داستان سییاوش ،طیوس و گییو زیبیارویی را در راه
میبینند و حال او را جویا میشوند .زن جواب میدهد که پدرپ دیشب مسیت بیه خانیه آمید و میرا
کتک زد و میخواست تا سر مرا ببرد و من نی مجبور به گریختن شدپ .در این قسمت نی خشیونت
بر علیه زنان به چشم میخورد.
مورد بعد که در متون ادبی به چشم میخورد مسأله حجاب است .اکثیر زنیان در آثیار میورد بحیث
پوشیده هستند و روابط زنان و مردان در چارچوب و حریم معینی صورت میگیرد .در شاهنامه زنان
پوشیده هستند و به پس پرده بودن آنان اشاره شده است .در منظومهی خسرو و شییرین بیه برقی
پوش بودن شیرین و کنی ان اشاره شده است .در منظومهی گل و نوروز نی گل و زنان قهرمان دیگر
همگی پوشیده و دارای روی بند هستند.
بر اساس متون ادبی و تاریخی به تصویر کشیدن چهره زنان در آثار عیب و ننگی برای زنان محسوب
نمیشود .به طور مثال در بانوگشسپ نامه ،بانوگشسپ با سوزن دوزی چهرهی خود را به تصویر می-
کشد و از این طریق عاشقان بسیاری شیفتهی او میشوند .همچنین در منظومیه خسیرو و شییرین
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فرهاد عاشق و شیفته شیرین با تیشه بر سنگ صورت شیرین را حک میکند .با توجه به این شیاهد
میتوان چنین نتیجه گیری کرد که زنان آنچنان هم محصور در حصار پیرده نیسیتند و بیه تصیویر
کشیدن چهرهی آنان عیب و ننگی برای آنها محسوب نمی شود.
نون تعامل زن و مرد از نظر آداب اجتماعی و نحوهی برخورد آنان نی دارای شواهدی چند میباشید؛
چنانکه با توجه به شواهدی از شاهنامه ،زنان از احتراپ زیادی در مقابیل میردان برخیوردار هسیتند.
خطابهایی مانند «مه بانوان» یا «بانوی بانوان» که مردان بکار می برند ،همراه بیا احتیراپ و ب رگیی
است .از سوی دیگر زنی مانند فرنگیس در میان درباریان با ع ت و احتراپ زیادی پذیرفته میشود تا
جایی که فردی چون کیکاووس به او ارج بسیار می نهد و فرمان او را مانند فرمان خود مییدانید .در
منظومه ی خسرو و شیرین نی وضعیت چنین است بطوریکه هنگامی که خسرو پروی به ن د مهیین
بانو میرود به زیر تخت او می نشیند و بقیه در اطراف میایستند .همچنین افرادی ماننید شیاپور در
برابر شیرین هنگاپ دیدار سر بر خاک میگذارند .در منظومهی بانوگشسپ نامیه نیی وضیعیت زنیان
مطلوب است .در نامه ای که خواستگاران هند برای بانوگشسپ می نویسند خود را کهتر بانوگشسیپ
میخوانند.
مسأله دیگری که در این پژوهش از اهمیت زیادی برخوردار است بررسیی نیون تعامیل زن و میرد از
نظر حفظ حریم میباشد .با بررسی شواهد میتوان چنین نتیجه گرفت که در منظومهی گل و نوروز
و خسرو و شیرین و شاهنامه زنان در پس پرده هستند و اما این فضا ،فضایی خشک و غییر منطقیی
نیست .در منظومهی خسرو و شیرین ،نظامی بیان میکند شیرین رو در رو با شاپور به صحبت میی-
پردازد و یا اینکه در جایی دیگر شیرین به دیدار فرهاد می رود و بیدون واسیطه و بیا دسیتان خیود
ظرف شیر را به دست فرهاد میسپارد .در منظومهی بانوگشسپ نامه و در ب پ رسیتم بانوگشسیپ و
فرامرز بر روی یک تخت در کنار هم در مجلس حضیور دارنید و زنیان در کنیار میردان در مجیالس
شرکت میکنند .اما نکته ای که در این روابط اجتماعی به چشم میخیورد رعاییت حیریم در انجیاپ
تعامالت است.
بنابراین چنانکه دیده میشود بررسی و پژوهش درباره وضعیت اجتماعی زنان بدون در نظیر گیرفتن
متون ادبی پژوهشی کامل و همه جانبه نخواهد بود .بسیاری از حقایق تاریخی دربارهی زنیان دارای
شواهدی نی در متون ادب فارسی هستند که بررسی این نتایج از اهمیت بسیاری برخوردار است.
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