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های بنیادین حلوجوی راه محیطی دوران معاصر، بشر را به جستهای زیستبحران

کردی فمینیسم به عنوان رویاست. بومها و پیامدهای آن واداشته برای گذار از این بحران

هایی دارد که گرایانه، سعی در تغییر اندیشهبومهای زیستبا اندیشه برآمده از فمینیسم

ای هها اندیشهفمینیستآمدهای بحران محیط زیست است. بومصرفًا در پی مدیریت پی

دانند و در حد و حصر مردان را از دالیل اصلی تخریب محیط زیست میطلبانۀ بیتوسعه

های گاه زنان را در جامعه با مردان برابر سازند و مردان را از اندیشهپِی آن هستند که جای

طبیعت و  و زن بر سلطه بین ارتباط طبیعت، با زنان جویانه برحذر دارند. روابطسلطه
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است فردوسی به عنوان یک اثر حماسی، تأثیراتی بسزا در اندیشه و فرهنگ ایرانیان داشته 

بر باشد. در این مقاله، با تکیه تواند راهفمینستی میهای بومو بررسی آن با تکیه بر اندیشه

ها و فمینیستی سوگواریـ توصیفی، به بررسی بومروش تحلیلی ای وخانهبر منابع کتاب

ایم. حاصل این پژوهش پرداخته شاهنامههای زنان )تهمینه، فریگیس و کتایون( در مویه

کاری است زنانه، برای ایستادن در ها در قریب به اتفاق موارد راهگواریآن است که این سو

هایی که با جنگ و تخریب محیط زیست پیوندی طلبیطلبی مردان؛ توسعهبرابر توسعه

 سو است.خوان و همها همفمینیستهای بومتنگاتنگ دارد و از این نظر با گمانه

 .شاهنامه فمینیسم، مویه،زیست بوم، بوم: هاواژهکليد
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دی گر موارزمین و دیبود آب، گرم شدن هایی از جمله آلودگی هوا، آلودگی و کمپدیده

ارد دشود، نشان از آن امروزه موجب تخریب طبیعت و از میان رفتن منابع طبیعی میکه 

ای نه دهآین که رابطۀ انسان با طبیعت از تعادل خارج شده است. این بدان معناست که در

شویم رو کند، روبهآمدهای ناگوار آن که زندگی بشر را مختل میچندان دور بایستی با پی

اش وقفهه کوشش بی. انسان معاصر به این درک رسیده است ک(29الف:1386زاده،)مهدی

شود، هایی که به محیط زیست وارد میبرای تسلط بر طبیعت، بدون در نظر گرفتن آسیب

گران پژوهش ناپذیر برای بشر امروزی به وجود آورده است؛ از این روآمدهایی جبرانپی

کرد اند. رویمحیطی برآمدهف، در پی حل مشکالت زیستمعاصر از علوم مختل

های حل مسائل فمینیسم که از جنبش فمینیسم برآمده است، یکی از روشبوم

حد و حصر طلبی بیها توسعهفمینیست. بوم(Glazebrook, 2001: 12)محیطی است زیست

کرد ویرگونه که اندانند. از دیگر سو، هممردان را یکی از دالیل تخریب محیط زیست می

شمار مطالعات  ، دربوم و جنبش فمینیسمای از زیستفمینیسم، به عنوانِ آمیزهبوم

حوزۀ نقد  ای دورشتهنیز به مطالعۀ میان« نقدبوم»گیرد، نظریۀ ادبی ای قرار میرشتهمیان

 پردازد.بوم میزیست ادبی و

-تغییر روی بین مردم، در محیطیهای زیستم. افزایش دغدغه 1960حدود دهۀ  از

 عواملی از این ای ورشتهسوی مطالعات میانگرایش ادبیات به  مطالعات ادبی و کرد در

یاسی س اجتماعی و جنبش فرهنگی، با را پدید آورد که نقدبوم نظریۀ جدید دست،

یابد ت میدر ادب فارسی زمانی اهمی فمینیسم در پیوند بود. پرداختن به چنین موضوعی

دبی ادان گران و منتقه توجّه به طبیعت در شعر فارسی همواره ذهن بسیاری از پژوهشک

ای ابطهعت ررا به سوی خود کشانده است. گاه در ادبیات کهن فارسی، رابطۀ انسان و طبی

و گاه ارتباط خصمانۀ انسان و  (217-219: 1377داریان، پورنام)تناظری به شمار رفته 

ن میان، . در ای(141-162: 1389)گرجی، شناختی شده است ی روانهاطبیعت، محور بررسی

ندیشه و در برساختن ا فردوسی یکی از آثار مهم ایرانیان است که نقشی برجسته شاهنامۀ

 مویه و گونهفرهنگ ایرانیان دارد. در مقالۀ پیش رو به این مسأله خواهیم پرداخت که چ

طلبی مردان، به کار کاری برای منع توسعهراه، به عنوان شاهنامه های زنان درسوگواری

طلبی مردان شود و در نهایت این نکته را آشکار خواهیم ساخت که منع توسعهگرفته می

 شود.توسط زنان در آثار کهن ایرانیان نیز مشاهده می

 بنیادین در این پژوهش عبارت است از: هایها و گمانهفرضیههای پژوهش: فرضيه
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اپذیر سلطه بر نافزون بر میل سیری همواره مردانه گرایتوسعه و جوطهسل تفکر الف.

 .گرددمی بومزیست تخریب موجب زنان، با کوشش برای تسلط بر قوای طبیعت،

به  طلبی مردانکاری برای کوشش زنان در مقابل توسعهراه شاهنامهب. مویۀ زنان در 

 رود.شمار می

شۀ طلبی مردان، با اندینانه برای منع توسعهکاری زج. مویۀ زنان به عنوان راه

 سوست.فمینیستی همبوم

گیری از روش گردآوری اطالعات یعنی روش با بهره بررسی، این درتحقيق:  روش

، به شاهنامههایی از ها، با ذکر نمونهفمینیستبوم آرای تبیین از پس ای،خانهکتاب

پردازیم و میزاِن ی مردان میطلبتوصیف و تحلیل مویۀ زنان برای منع توسعه

فمینیستی خواهیم های بومندیشهرا در این زمینه با ا شاهنامهپذیرِی کوشش زنان تطبیق

 است.  تحلیلی ـ توصیفی روش کار در این پژوهش ترتیب، به این سنجید؛

 هایپژوهش جداگانه صورت به فمینیسمبوم موضوع پیرامونپيشينة تحقيق: 

 کرن نوشتۀ «اکوفمینیسم فلسفۀ» به توانمی جمله آن از که است گرفته صورت متعددی

 ،(1382)شیرازی  نژادپارسی کامران نوشتۀ «غرب در ادبی فمینیسم» ،(1383)ورن .جی

زاده فتح حیدر و عنایت حلیمه نوشتۀ «اکوفمینیسم مفهوم به نظری کردیروی»

 نگرش بر تأکید با شهری تزیس محیط حفظ در زنان مشارکت بر مؤثر عوامل» (،1388)
 و هاگاهخاست فمینیسم؛» (،1388مجیدی ) بتول و رحمانی بیژن نوشتۀ «اکوفمینیستی

 Trish  نوشتۀ« Karen Warren Ecofeminism» (،1382کائدی ) شهره نوشتۀ «هانگرش

Glazebrook (2002اشاره ) .هاآن ذکر که است بسیار زمینه این در هاپژوهش البته کرد 

  .نیست پذیرامکان مجال این در

های صورت گرفته است؛ از نیز پژوهش شاهنامهدر زمینۀ سوگواری و عزاداری زنان 

بررسی آیین عزاداری در شاهنامه به مثابه رمزگان »توان اشاره کرد به: جمله می
بررسی تطبیقی »(، 1396گیری و حسین حیدری )از طاهره خواجه« شناختینشانه
از « های تاریخی مذهبی سوگواری در ایران باستاندر شاهنامه و بازمانده های سوگآیین

های زن در کاریتجلی خویش»(، 1389پرست )دخت پورخالقی چتررودی و لیال حقمه
زنان  گواریسو»از زهرا جمشیدی و دیگران، نیز مقالۀ « های زنان شاهنامهها و مویهنوحه

که در  (128-159: 1388)دیویدسون، اُلگا ام. دویدسن  نوشتۀ« به عنوان اعتراض در شاهنامه

طلبی مردان پرداخته شده است. در کاری برای منع توسعهآن به مویۀ زنان به عنوان راه
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های کاری زنانه که با اندیشهبه عنوان راه شاهنامههیچ یک از این آثار، به مویۀ زنان 

رو کاری نو و تازه ین رو مقالۀ پیش ای نشده و از اسو است، اشارهفمینیستی همبوم

 شود.شمرده می

 سترشگ جمعیت، افزایش تکنولوژی، گیرچشم رفتپیشتحقيق:  اهميت و ضرورت

 با را تزیس محیط طبیعت، به معاصر انسان ابزارگونۀ نگاه و گراییمصرف فرهنگ

 و انسان میان وحدت بر تأکید با گرایانبومزیست. است کرده مواجه جدی هایبحران

 تغییر هاآن هدف دهند. تغییر را گراییمصرف اندیشۀ هستند آن پی در طبیعت،

 هافمینیستبوم گرایی،بومزیست هایمجموعه زیر از یکی است. اخالقی هایدیدگاه

 با که هستند مردان این و هستند طبیعت اصلی حافظان زنان آنان عقیدۀ به که هستند

 تخریب پی در آن، آمدپی گرفتن نظر در بدون توسعه بر تأکید و جوییسلطه اندیشۀ

 قبیل از هاییویژگی که باورند این بر آنان. هستند زنان بر تسلط البته و طبیعت

 خود دنبال به را هاجنگ وقوع که است مردان طلبیرقابت و جوییسلطه گری،پرخاش

که در  شاهنامهدر  دارد. ما عتطبی بر مخربی بسیار تأثیر جنگ، و (61:تابی وال،) آوردمی

واری سوگ برساختن فرهنگ ایرانیان نقشی بسزا داشته است، شاهد آن هستیم که زنان با

ر طلبی مردان هستند. شناخت اندیشۀ ایرانیان باستان دو مویه، خواهان منع قدرت

ست، فمینیسم همسو و همراه اهای بومکه با اندیشهشاهنامهکرد زنان در و روی شاهنامه

، شاهنامهمحیطی از طریق شناخت و بررسی تواند زمینه را برای حل مشکالت زیستمی

 فراهم کند.

ها و فمینیست: در این بخش نخست به تبیین آرای بومنظری پژوهش هایبنيان

نی ای به بیان مباپردازیم و سپس با اشارهستیزی و توسعه طلبی مردان میپیوندِ میان زن

هایی از ا بیانِ نمونهبها، در بخش اصلی گساریها و اندوهذری برمویهفمینیسم وگبوم

یم لیل خواهفمینیستی با مویۀ زنان در این اثر را بررسی و تحکرد بوم، رابطۀ رویشاهنامه

 کرد.

 و اکولوژی مفاهیم تلفیق از خود که 1فمینیسمبوم مفهوم: فمینیسمبوممباني 

 یا فمینیسم کتاب در بار نخستین (14: 1388 مجیدی، و رحمانی) استآمده پدید فمینیسم
 و عنایت) شد مطرح میالدی هفتاد دهۀ در.( م2005ـ1920) ابون دی فرانسین اثر مرگ

 
1 . Ecofeminism 
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 میان که است تأمل درخور البته و کهن پندار این زاییدۀ فمینیسمبوم. (48: 1388 زاده،فتح

 سه که انسان تغذیۀ و پرورش ایایی،ز بر افزون تنگاتنگ؛ است ایرابطه طبیعت، و زنان

 و زن میان رابطۀ ،(45:همان) است طبیعت و زن میان مشترک البته و مهم اساسی، کارکرد

 و حامیان کسوت در زنان که شد سبب گرفت، شکل [1مادرساالری ] دوران از که طبیعت

 . شوند ظاهر زیست محیط حافظان
های اساطیری بشر دارد؛ اعتقاداتی که رپیوند میان زن، زمین و طبیعت، ریشه در باو

ای پیوند ژرف میان مفهوم مادر، زمین و طبیعت در آن زایایی زنان و زمین، موجب گونه

؛ (242: 1394)الیاده،  شده است و زمین را به صورت یک مادِر عظمی بر بشر نمایانده است

و در  (194: 1397یاده،)البر همین اساس، زاده شدن انسان از زمین، یک باور جهانی است 

سازی نمادین زن با زمین و عمل جنسی با ما شاهد همگون 2مناسک کهِن زمین ـ مادر

 .  (220)همان:کار کشاورزی هستیم 

 با زنان که کندمی تقویت را نگرش این توسعه حال در یا نیافتهتوسعه جوامع به توجّه

 یافتن رایب که هستند زنان این ع،جوام این در دارند. بنیادین وابستگی و رابطه طبیعت

 تخریب و ندکن طی طوالنی هایراه بایستی ،(هیزم) سوخت و آب خانواده، تغذیۀ منابع

 ترآسان گاهآن ،طبیعت به زنان وابستگی درک. کندمی دشوارتر را آنان کار طبیعی، منابع

 در و کنندمی دلیتو زن کشاورزانِ را جهان غذای 59/0 برآوردها، طبق بدانیم که شودمی

 با که ستا سبب همین به. (69: 1383 ورن،)رسد می 80/0 به مقدار این جوامع، برخی

 آغاز و نانز گشتن منفعل با همراه پدرساالری، عصر به ورود و مادرساالری عصر از گذار

 جویانهسلطه هینگا با بشر و گیردمی قرار انفعالی موضع در نیز طبیعت شهرنشینی، عصر

 گاهجای تضعیف بر افزون که موضعی ؛(30: 1382 شیرازی، نژادپارسی)نگرد می طبیعت به

 با زمانهم که است سبب همین به دارد؛ پی در را زیست محیط تخریب جامعه، در زنان

 و زن میان نگانگت پیوند بر هافمینیست محیطی،زیست هایآلودگی فزایندۀ گسترش

 و برابر ایگونه هب اجتماع در زنان و مردان میان رابطۀ تا انآن باور به. کردند تأکید طبیعت

 ضعف ضعمو در آن ذاتی حافظان و طبیعت نماد عنوان به زنان و نگردد تنظیم عادالنه

 که بود خواهد گرانهتخریب و جویانهسلطه تنها نه طبیعت، با بشر رابطۀ باشند،

: 1388 زاده،فتح و عنایت)رسید  نخواهد ثمر به زیست، محیط حفظ برای بشر هایکوشش

46). 

 
2. Terra mater 
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 تاس عبارت دارند، تأکید آن بر فمینیسمبوم پردازاننظریه اکثر که بنیادین مسألۀ سه

 در زنان نقش (ج طبیعت، و زن بر سلطه بین ارتباط (ب طبیعت، با زنان روابط (الف از

 گذار حل راه هاستفمینیبوم مسأله، سه این مبنای بر .(46:همان) اکولوژیکی مشکالت حل

 طبیعی، منابع مصرف ادابع به توجّه چون کارهاییراه صرفاً  را محیطیزیست هایبحران از

 و کردروی تغییر از آنان دانند.نمی...  و صنایع آلودگی کاهش ،فناوری کیفیت ارتقای

 زیر در است، الرمردسا جامعه که زمانی تا آنان باور به گویند.می سخن جامعه اندیشۀ

 و تغییر گری،سلطه توجیه به رفت،پیش و توسعه چونهم آیندیخوش واژگان نقاب

 از فاظتح در یادشده کارهایراه از کدامهیچ و پرداخت خواهد زیست محیط تخریب

 ۀمردساالران ذهن از بایستی تغییر ها،فمینیستبوم باور به. بود نخواهد کارا زیست محیط

 طبیعت بر نانسا سلطۀ و چیرگی که جاییآن یعنی ؛(40: 1382 ،کائدی) شود آغاز اجتماع

 نماد عنوان به انزن که است نگرش همین با سوهم گردد.می ارزیابی ارزش یک عنوان به

 .شودمی تضییع آنان حقوق و گیرندمی قرار مردان سلطۀ تحت طبیعت،

 از آنان جویانۀهسلط نگرش و بردارند دست زنان تضعیف و جوییسلطه از مردان اگر

 با زیستیهم آن در هک شد امیدوار اجتماعی کردیروی گرفتنشکل به توانمی برود، بین

 مسیر، ینا در زنان حضور و کوشش با جز تغییر، این البته یابد. رواج آن حفظ و طبیعت

 بسب به که ستنده زنان این. (48 و 47: 1388 زاده،فتح و عنایت) بود نخواهد پذیرامکان

 از تحفاظ توان پرورش، و حفاظت غریزۀ داشتن و طبیعت با خود ذاتی هایشباهت

: 1388مجیدی، انی،رحم)دارند  را جویانهسلطه و مردساالرانه نگرش تغییر و زیست محیط

 .(577: 1394 پور،علی ملکی، ؛10

 چیز همه آن سبب به که است استوار دوگانه نگاه یک بر مردساالر، جویانۀسلطه تفکر

 ،جدید زمین جدید، زن کتاب در 3روترز رادفورد رزماری بیند.می سپید و سیاه را

 رواج پس در که گفت سخن مسائلی از انسانی آزادی و گرایانهجنسیت هایایدئولوژی

 ورای ایمقوله فرهنگ اساس، این بر گرفت؛ شکل طبیعت و فرهنگ چون اصطالحاتی

 گاهیجای طبیعت، گویا سازد.می فراهم را طبیعت بر بشر تسلّط موجبات و است طبیعت

 از یافته، طبیعت بر بیشتری چیرگی توان بشر که هرکجا و دارد فرهنگ از ترپست

 مخالف آن با هافمینیستبوم که است نگرشی این است. برخوردار تریافزون فرهنگ
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 این گیریشکل که ندباور این بر هاآن کنند.می تلّقی ذهنی صرفاً  را تمایز این و هستند

 (؛Agarwal:2010:41) نمایدمی معرفی دست زیر موجودی عنوان به را طبیعت نگرش،

 تمایز این شدن مطرح با حقیقت در است.گرفته  سرچشمه پدرساالری عصر از که نگرشی

 به را طبیعت دادند، اجازه خود به مردم که بود فرهنگ و طبیعت مفاهیم میان ظاهری

 دیگری و فرودست یکی که فرهنگ و طبیعت تمایز موازات به بنگرند. حقارت دیدۀ

 در زن نهایت در و جسم برابر در روح ذهن، برابر در بدن تقابل شود،می پنداشته فرادست

 رحمانی) شودمی مبدل انسانی جامعۀ در تبعیض به که تمایزی گردد؛می مطرح مرد، برابر

 زیست شرایط بهبود وضعیت، این تغییر بدون هافمینیستبوم. (15: 1388 مجیدی، و

 .دانندمی غیرممکن را محیطی

 اند.کرده ارزشبی را یعتطب و زنان امروزی، جوامع که باورند بر این هافمینیستبوم

دادن آن یک  یرتغی که وجود آورده به را بسیاری محیطیزیست هایبحران وضعیت این

 هر دو ها،فمینیستبوم و گرایانبومزیست هک معناست بدان این ضرورت اساسی است.

ساتن، ) است منفی هایگذاریارزش تغییر هدف، آن و کنندمی دنبال را مشترک هدفی

1393 :94) .     

 و دارند بنیادین نقشی فمینیستی،بوم هایبررسی در آن، پدیدآورندۀ عوامل و هاجنگ

 به کند.می وارد زیست محیط به گجن که است ناپذیریجبران هایآسیب آن اصلی دلیل

 طلبیرقابت و گریپرخاش لقبی از مردانه منفی و بد هایویژگی هافمینیستبوم عقیدۀ

 سبب همین به است؛ شده هاجنگ وقوع و محوریسرمایه افکار آمدن پدید باعث افراطی،

 از دتش به ،80 دهۀ در صلح جنبش و ایهسته انرژی ضد بر 70 دهۀ نبردهای که است

 .(61: تابی وال،)بود  پذیرفته تأثیر فمینیسم هایاندیشه

 محیط و  4گراییبومزیست اصطالح میان است تفاوت که داشت توجّه نکته این به باید

 مسائل به نسبت مدیریتی هاییافتره دنبال به اغلب گرایانزیست محیط 5گرایی.زیست

 در بنیادی دگرگونی هرگونه بدون که باور این به خوشدل و هستند محیطی زیست

 میان از را محیطیزیست مسائل توانمی مصرف، و تولید هایالگو یا کنونی هایارزش

 با محیطیزیست مشکالت حل دنبال به گرایانبومزیست که است حالی در این برداشت.

 یسیاس و اجتماعی زندگی شیوۀ و طبیعی جهان با انسان رابطۀ در بنیادی تغییراتی

 
4 . Ecologism 
5 . Environmentalism 
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 گرایی بومزیست نگرش هایزیرمجموعه از هافمینیستبوم. (10: 1377 دابسون،)هستند 

 به هاآن میان ارتباط شیوۀ و زنان به مردان نگاه بر ویژه تمرکزی سبب همین به و هستند

 .دارند زیست محیط بر مؤثر عاملی عنوان

 بـرای جدید انگارۀ و فکری انقالب نوعی گراییبومزیست نگرش کـه گـفت توانمی

 و کاهش برای جدید کارهایراه وجویجست و محیطیزیست بحران ترعمیق تـحلیل

 ها،نظریه انواع کـه است جـدید انگارۀ این چارچوب در. است آن آمدهایپی با مقابله

 اخالق محیطی،ـستزی اقـتصاد مثل مـختلف، هایعـرصه در تازه هایجنبش و هااندیشه

 هااین مانند و شناختیبوم فمینیسم رادیکال، شناسیبوم سـبزها، سیاست محیطی،زیست

 .(34: 1386زاده، مهدی)است  آمـده پدید

دهد. رخ می مویه نمایش اندوهی است که به دالیل مختلفگساری: مویه و اندوه

زنان شود، امّا نقش های گوناگونی اجرا میمویه و سوگواری در جوامع مختلف به صورت

 ای که در برخی جوامع این زنان هستندها بسیار درخور توجّه است؛ به گونهدر این مویه

نان با آها را دارند و در برخی کشورها، شکل و گونۀ عزاداری که نقش اصلی در عزاداری

طر داشت که . البته باید این نکته را به خا(139: 1388)دیویدسن،  [2]مردان متفاوت است 

ها با هدف که گاه این مویهگ یک فرد نیست، بلهای زنانه صرفاً مرم مویهدلیل تما

 گیرد.جلوگیری از رخ دادن اتفاقات ناگوار صورت می
های زنانه، مورد توجّه و مطالعۀ علوم مختلفی قرار گرفته است. به شیوه و دالیل مویه

یک ویژگی مشترک در  شناسی، حاکی از آن است کهعنوان نمونه، مطالعاتی در زمینۀ قوم

عزاداری زنان، وجود اعتراض است؛ اعتراضی مبتنی بر جنسیت که در آن فرد سوگوار، در 

کند؛ بخت و سرنوشتی که در که وی دچارش شده، مویه می حقیقت از سرنوشتی تیره

و از  (140)همان: اند های خود، برای زنان ایجاد کردهخواهیواقع مردان جامعه با زیاده

کنند و نمود این ن روی است که اندوه و درد آن را زنان، بیش از مردان احساس میهمی

گر پژوهش 6اندوه ـ مویه و زاری ـ نیز در این جنسیت بارزتر است. به عقیدۀ کاراوالی

شود نه فقط ها زمینه برای فروپاشی اقتدار فراهم میهای یونانیان، در سوگواریسوگواری

نیز بر این  7با از میان بردنِ گفتمانِ حاکم بر جامعه. سرمیتاکیس کهبا مخالفت لفظی بل

 
Caraveli.1 
Seremetakis.2 
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های مردساالری است عقیده است که سوگواری و مویۀ زنان، اعتراضی بر نهادها و گفتمان

 .(143)همان: ارزش دانسته است گاه زنان را بیکه جای

 بررسي بحث و

 شاهنامهمویة زنان در  -1

 ریاحی،)ست ا ایرانیان مّلی هویت برسازندۀ که اثری انعنو به فردوسی شاهنامۀ بررسی

 بررسی حقیقت در اشد.ب ایرانی جامعۀ با مربوط مسائل درک گشایره تواندمی ،(18: 1389

 کی و ملّت یک بررسی کهبل نیست، شاعر یک یا کتاب یک بررسی صرفاً  ،شاهنامه

 ملّی هویّت و فرهنگ یمبخواه اگر روی، همین از ؛(9: 1389 کوب،زرین) است فرهنگ

 ضرورت یک مهشاهنا واکاوی کنیم، بررسی فمینیستیبوم کردیروی با را ایرانیان

ۀ های برجستۀ مویبا آوردن نمونه کوشید خواهیم ادامه در ترتیب، بدین است؛ انکارناپذیر

 های تحقیق را مورد ارزیابی قرار دهیم.، گمانهشاهنامهزنان در 

 ر سوگ سهرابویة تهمينه دم  -1-1

تم خواهد که کسی نفهمد فرزند رسدر داستان رستم و سهراب، تهمینه از سهراب می

 کشت:شد، سهراب را میاست، زیرا اگر افراسیاب از این مسأله آگاه می
 پدر گر شناسد که تو زین نشـان

 چو داند بخواندت نزدیک خویش

 

 کشانشـدستی سرافراز گردن

 دل مادرت گردد از درد ریش
 (2/126: 1393)فردوسی،                     

 ریزیونو خ البته این توصیۀ مادر که نشان از کوشش او برای جلوگیری از یک جدال     

اش جویانهشود و سهراب با روحیۀ مردانه و جنگدارد، از طرف سهراب نادیده انگاشته می

 شتابد:به سویِ یک جنگ بزرگ می
 جهانچنین گفت سهراب کاندر 

 برانگیزم از گــــاه کـــاوس را

 جویاز ایران به توران شوم جنگ
 بگیرم ســــر تخت افــــراسیاب

 

 ]...[کسی این سخن را ندارد نهان

 ]...[ز ایــــران ببرّم پی طوس را

 ابا شــــــاه روی اندر آرم بـه روی

 ســـــر نیزه بگذارم از آفتـــــاب
 همان()                                          

جویانۀ سهراب است که فاجعۀ این داستان را طلبی و اقتدارگرایی جنگهمین توسعه

هایی که صرفاً برآمده از سوگ و آورد؛ مویههای تهمینه را به بار میکند و مویهایجاد می

 ست.اکه در پس آن مفاهیمی ژرف قابل واکاوی سوز و گداز فقدان فرزند نیست، بل

 برای رسوایي رستم و نگرش مردساالرانة حاکم کوشش تهمينه -1-1-1
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ر دم را آیند خود از رفتار مقتدرانۀ رستتهمینه پس از قتل سهراب، احساس ناخوش

 ستگونه گویی در پی انتقام و رسواسازی رستم ادهد و بدینهای خویش بروز میمویه

 ست:این سوگواری با همین هدف ا ؛ گفتار و رفتارش در(58: 1395)جمشیدی و دیگران، 
 بــزد چنگ و بدرید پیراهنـش

 دو زلفین چون تاب داده کمند

 

 درفشان شد آن لعل سیمین تنش

 بـر انگشت پیچیـد و از بــن بکند
 (2/198: 1393)فردوسی،             

ش سرش آبرو است، پیراهن خوییک ارزش و برای هم جا که پوشیدگی برای زناو آن

ز بن ذاب و زیبا است، زلف خود را اسرش، ججا که گیسوی زن در نظر همدرد و آنرا می

ورزد؛ عملی که از دیدگاه کَند. گویی با آشفتن خویش، بر تمایالت مردانه طغیان میمی

کند و سرش را نکوهش میر توجّه است. تهمینه در ادامه آشکارا همفمینیستی درخوبوم

 کند:سوگوارانۀ خود میشخص رستم را آماج نقدهای 
 دریغش نیامد بر آن روی تــو

 بر آن گردگاهش نیامد دریـغ

 

 بر آن برز باال و آن موی تــو

 که بدرید رستم بدان تیز تیغ
 همان()                                            

ز ظت اتهمینه در این ابیات، زنی است که بدون توجّه به انگیزۀ رستم برای حفا

وانینی تازد که آن قکند و بر قوانین حاکم بر جامعه میمرزهای وطن، او را نکوهش می

ور فمینیستی درخطلبانه است؛ امری که از دیدگاه بوممردساالرنه، اقتدارگرایانه و توسعه

 توجّه است.

 های نمادین تهمينه برای اعتراض به جنگ واکنش -2-1-1

تمام  ن و با حرکاتی که نشان از خشم دارد،کناتهمینه پس از مرگ سهراب، مویه

 نبه نیازمندا ملزومات جنگی او را، از خفتان و درع و کمان گرفته تا نیزه و تیغ و گرز،

تواند نشان از نارضایتی او از جنگ، به عنوان عامل مرگ فرزند و بخشد؛ عملی که میمی

 اعتراض به این رویه داشته باشد:
 مــانبیاورد خفتـان و درع و ک

 به سر بر همی زد گـران گرز را

 بیاورد زین و لگام و سپــــــر

 کمنـــدش بیاورد هشتــاد یاز

 

 همان نیــزه و تیغ و گرز گران

 هـمی یاد کرد آن بـر و برز را

 لگام و سپـر را همی زد به سر

 به پیش خود اندر فکندش دراز

 (2/199: 1393)فردوسی،                     
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د ه خوتان رستم و سهراب ما شاهد آن هستیم که تهمینه با چیدن دم اسب کدر داس

کند و دار میافزار است، شوکت و جالل آن را خدشهنمودی از آراستگی و جالل این جنگ

 کاهد. در حقیقت او اسب سهراب را کهگویی مرتبۀ آن را به اسبی معمولی فرو می

دل است، با بریدن دم به اسبی معمولی مب های کهن بودهترین عنصر جنگی در رزممهم

های چون اسبکند؛ اسبی که دیگر آن آراستگی و جالل پیشین را ندارد و چه بسا هممی

جمال گشته است؛ عملی که خود نشان از اعتراض وی به جنگ ظاهر و بیبارکش، آشفته

 افروزانۀ مردان دارد:طلبی جنگو توسعه
 دهمان تیغ سهراب را برکشیـــ

 به درویش داد آن همه خواسته

 

 بش و دمش از نیمه اندر برید

 زر و سیــــم و اسبان آراسته
 (2/198 :همان)                                 

دار هدیگر نکتۀ درخور توجّه در این عمل آن است که بریدن دم اسب جنگی و خدش

ش تواند نشان از کوشمی کردن شوکت و زیبایی اسب، به عنوان یک ابزار جنگی مهم،

ای که کشاورزی زنان برای بازگشت به عصر مادرساالری ارزیابی شود؛ یعنی دوره

های کسب غذا و ترین راه کسب غذا برای بشر بوده است و زنان با سلطه بر راهاصلی

یی و غذا پیوندی تنگاتنگ که با طبیعت داشتند، از اقتدار خود برای حفاظت از منابع

هایی که با دورۀ بردند. در حقیقت دورۀ مادرساالری به سبب تناقضره میطبیعت به

دان از ر مربگسترش شکار و مردساالری دارد، نمود دورانی است که در آن زنان با احاطه 

ای آشکارتر کنند و پیوند آنان با طبیعت از هر دورههای آنان جلوگیری میطلبیتوسعه

چون اسبان جالل، همظاهر و بیدیل آن به اسبِ آشفتهاست. بریدن دمِ اسبِ جنگی و تب

گردند، به زیباترین جالل میظاهر و بیها آشفتهتر رسیدن به آنبارکشی که به سبب کم

انۀ مردان نشان طلبافروزی توسعهشکل ممکن عزم زنان را برای جلوگیری از جنگ

 دهد.می

 مویة کتایون )مادر اسفندیار( -1-2

 با گجن نقشۀ اسفندیار که زمانی فردوسی، شاهنامۀ اسفندیار و تمداستان رس در

 کتایون مادرش پروراند،می خود ذهن در را شاهی تخت و اقتدار کسب آن پی در و رستم

رط گشتاسپ دارد. به اسارت درآوردن رستم ش باز رستم با جنگ از دهد تااو را پند می

خواهی پسر و آیند این زیادهفرجام ناخوش مادر که از بخشی به اسفندیار است.برای تاج

 : دهدکُنان چنین واکنشی نشان میسر آگاه است، مویهاقتدارگرایی هم
 سر شد، پر از آب، چشمبه پیش پ کتایون چو بشنید، دل پر ز خشم
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 اسفنــــدیارچنین گفت با فرّخ

 ز بهمن شنیدم که از گلستـــان

 ببندی همی رستــــــم زال را

 ز گیتی همی پنـد مادر نیوش

 

 که ای در جهـــان از یالن یادگار

 همی رفت خواهی به زاولستــان

 خداونــــِد شمشیــر و گوپال را

 به بد تیز مشتاب و بر بد مکوش
 (5/306: 1393 فردوسی،)                  

بی طلهای خود مانع از قدرتکتایون، مادر اسفندیار، سعی برآن دارد که با مویه

 داند:خواهی را میفرزندش شود و اوست که عاقبتِ این زیاده
 که نفرین برین تخت و این تاج باد!

 مـــده از پِی تـــاج ســر را به باد

 

 برین کشتن و شور و تاراج باد!

 که با تاج شـــاهی ز مادر نزاد!
 همان()                                          

دهندۀ ترین شکل ممکن نشانگاه حکومتی است، به عالیتتخت و تاج که نماد دس

زی طلبی و خرسندسانظامی است که در دورۀ پدرساالری قوام یافته و هدفی جز توسعه

های اقتدارگرا با جنگ و تخریب محیط ای که در حکومتندارد؛ امیال مردانه امیال مردانه

ام ی از نفرین زنان بر تمراه است. نفرین یک زن بر تخت و تاج، نمودزیست هم

 ای است که طبیعت زنانه با آن سازگاری ندارد و البته زمین و طبیعتهای مردانهخواسته

 بیند. می ها، آسیبنیز در پی این خواست

بیند و خون و طلبی را موجب مرگ فرزندش میکتایون این پدرساالری و توسعه

 داند و برای جلوگیری از اینایی میهخواهیریزی و جنگ را فرجام چنین زیادهخون

 کند:فرجام ناخوشایند است که مویه می

 ببارید خـــون از مــــژه مادرش

 پیِل جــــوانبدو گفت کای زنده

 بسنـــــده نباشی تو با پیلتـــن

 مبر پیش پیل ژیان هوش خویش

 اگر زین نشـان رای تو رفتن ست

 به دوزخ مبـــر کودکان را به پای

 

 پـاک برکند موی از ســرشهمه 

 همی خــوار گیری ز نیــرو روان

 از ایدر مـــــرو بی یکی انجمـن

 نهاده بدین گونه بر دوش خویـش

 همه کامِ بدگوهر آهَرمَن ســــت

 رایکه دانا نخواند ترا نیــــــک
 (5/308: 1393 فردوسی،)             

های کتایون و یابد. در مویهزنان ادامه می این روند در هنگام مرگ اسفندیار نیز با مویۀ

خواهران اسفندیار ما شاهد آن هستیم که آنان گشتاسپ، شاه ایران را مقصر اصلی مرگ 



 234  1399، پایيز و  زمستان 30پژوهشنامة ادب حماسي، سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 

 

شوند که عاقبت شیفتگی او به تاج و تخت چگونه اند و به او یادآور میاسفندیار دانسته

 است:
 چو آگاه شد مـادر و خواهـــران

 د و خاکبرهنه سـر و پای پُرگر

 پشوتن همی رفت گریان به راه

 زنان از پشوتــن درآویختنـــد

 کزین تنگ تابوت سر بگشــای

 پشوتن غمی شد میان زنـــان

 به آهنگران گفت: سوهانِ تیــز

 

 از ایـــــوان برفتند با دختــران

 ها کرده چاکبه تن برهمه جامه

 پسِ پشــت تابوت و اسپِ سیاه

 ریختندهمی خـون ز مژگان فرو

 تن کشتـــه از دور ما را نمــای

 ـ خروشان و گوشت از دو بازوکَنان ـ

 بیارید کامد کنون رستخیـــــز
 (5/427: 1393 فردوسی،)                     

ر ای که آراستگی و پوشیدگی زن مایۀ جالل و آبروی مردان است، این سدر جامعه

دانه ای اعتراض به امیال مرمثابهِ گونه توان بهبرهنه کردن و آشفتن خویشتن را می

م که گونه که در داستان رستم و سهراب شاهد آن بودیتأویل کرد. افزون بر این همان

ز کند، در این داستان نیتهمینه با چیدن دم اسب آن را به اسبی بارکش تبدیل می

مرگ مقصر ریزد و او را در این رود و خاک را بر سر او میکتایون به سمت اسب می

ترین های زنانه، ابزارهای جنگ که اسب جزء مهمداند. حقیقت آن است که در مویهمی

 شود:ملزومات آن است، مورد نکوهش واقع می
 پسودنــد پر مهـــــر یال و بــــرش

 ـ کزو شــــــاه را روز برگشتـه بــود

 کزین پس که را برد خواهی به جنگ؟!

 ختنـــــدبه یالـــش همی انــدر آوی

 

 کتایون همی ریخت خاک از سرش 

 به آورد بر پشـــِت او کشتـه بودـ

 که را دادخواهی به چنگ نهنگ؟!

 همی خاک بر تارکش ریختنـــد!
 (5/428: 1393 فردوسی،)              

گونه روند و اینآفرید و همای خواهران اسفندیار به نزد گشتاسپ میسپس به

 کنند که او قاتل اصلیکوم میروایی است محدر مرکز قدرت و فرمان کنان، شاه را کهمویه

م بر حاک برادرشان است و با خطاب قرار دادن پدرشان به عنوان قاتل، گفتمان غالب و

 سازند:درگاه شاه را متزلزل می
 به پیش پدر بر بخستنـــــد روی

 به گفتار بد گوش کردی به بنــد

 ــــشاز ایــدر به زاول فرستادیــ

 جـــــان شودکه تا از پِی تاج بی

 ]...[ز درد بـــــرادر بکندند موی

 ]... [به غلّ گران و عمود و کمند

 زها دادیشبسی پنـــــد و انــدر

 جهانــــی برو زار و پیچـان شود
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 نه سیمرغ کشتش، نه رستم، نه زال

 تـــو را شــــرم بادا ز ریش سپید

 دار پیش از تـــو بسیار بـودجهان

 به کشتـــــــــن ندادند فرزند را

 

 تو کشتی مرو را، چو کشتی منال!

 که فــــــرزند کشتی ز بهر امید

 که بر تخــــت شاهی سزوار بود

 نه از دوده و خویــش و پیوند را
 (431-5/430: همان)                           

چشمه گرفته است، گذشته از سر های پر درد زنان دربارویهمچنین سخنانی که از این

 خواهانۀ شاه دامن زده، دچارستیز بودن، گفتمان غالب را که بر اقتدارگرایی زیادهجنگ

کردن است، کوششی کند. در حقیقت اعتراضی چنین تلخ که از جنس مویهتزلزل می

اِن هایی که برندۀ آن مردهایی؛ جدالاست برای جلوگیری از رخ دادن دوبارۀ چنین جدال

کوشند به طلبانۀ خود میطلب هستند؛ مردانی که با ترویج گفتمان جنگاقتدارگر و جنگ

بوم بشری یابند و در این میان هیچ بیمی از تخریب زیستطلبانه دستاهداف توسعه

برای  ترین شکل ممکن، کوشش زنان، به هنریشاهنامهندارند. مویۀ زنان در این بخش از 

 کشد.محور مردانه را به تصویر میمان جنگاز هم گسستن این گفت

 بر سياوش مویة فریگيس -1-3

های خود به در داستان سیاوش نیز ما شاهد آن هستیم که فریگیس با مویه

تازد و سعی بر آن دارد که مانع از کشتن سیاوش به طلبی پدرش، افراسیاب، میقدرت

 دست افراسیاب شود:
 اهپیــــاده بیامد به نزدیک شــــ

 به پیش پدر شد پر از درد و باک

 بدو گفــــت کای پرهنر شهریار

 

 به خون رنگ داده دو رخسار ماه

 خروشـان به سر بر پراگند خاک

 چــــرا کرد خواهی مرا خاکسار
 (2/354: 1393 فردوسی،)            

ای برای هوسیل چون دیگر زنان یاد شده در این مقاله، از مویه به عنوانفریگیس نیز هم

ده، در پی پدرش را از جنگی که در آین برد؛ بدین ترتیبجلوگیری از وقوع جنگ بهره می

داند که ایرانیان دارد، زیرا میسازد و بر حذر میدهد آگاه میریختن خون سیاوش رخ می

 واهند آمد:خخواهی خون سیاوش به توران به کین
 کنــون زنده بر گاه کاوس شاه

 متن بلرزد همیجـــهان از ته

 به سوگ سیاوش سیه پوشد آب

 یی بر تن خویشتنستمــــگاره

 خواهچو دستان و چون رستم کینه

 ]...[که توران به جنگش نیرزد همی

 کنــــــــد روز نفرین بر افراسیاب

 ]...[بســــی یادت آید ز گفتار من



 236  1399، پایيز و  زمستان 30پژوهشنامة ادب حماسي، سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 

 
 مده شهر توران به خیره به باد

 

 یاد نباید که روز بد آیــــــــــدت
 (355و2/354: 1393 فردوسی،)              

ای است که ها در این مویه به گونهها، تصویرسازیافزون بر ماهیت اعتراضی این مویه

سو با زن، از این جنگ مهدهد. گویی طبیعت، طبیعت را از جنگ ناخرسند نشان می

کند. اب را نفرین میپوشد و خورشید، افراسیناخرسند است و به همین روی، آب سیه می

فمینیستی درخور توجّه بوم با زن، از دیدگاه بومهای زیستسویی طبیعت و جلوهاین هم

 است.

یابد و پس از مرگ سیاوش، های ضد جنگ با قتل سیاوش پایان نمیاین مویه

تازد طلبانۀ افراسیاب میهای خود در میان جمعیت به واقع به افکار قدرتفریگیس با مویه

ه راض او بکند؛ مویۀ فریگیس و نفرین پدرش، نشان از اعتاو را با صدای بلند نفرین می و

 غالب بر ای کوشش برای متزلزل ساختن گفتمانِ افکار مردساالرانۀ حاکم بر جامعه و گونه

ط ب محیریزی و در نهایت تخریجامعه است؛ گفتمان و افکاری که منجر به جنگ و خون

 شود:زیست می
 ـــدگان مــــوی کردند بازهمه بن

 برید و میان را به گیســــو ببست

 رویان گسسته کمنــــــدسر ماه

 به آواز بر جان افراسیــــــــــاب

 خروشش به گوش سپهبد رسیـــد

 به کرسیوز بدنهان شاه گفــــــت

 گه به درگه بریدش َکشــــانشبان

 بــدان تا بگیرند موی ســـــرش

 ب تا تخم کینزننــدش همی چو

 نخواهم ز بیخ سیاوش درخــــت

 

 فریگیس مشکیــــن کمنِد دراز

 به فندق گل ارغــوان را بخست

 خراشیـــده روی و بمانـده نژند

 بنفرید با نرگس و گل پـــر آب

 چو آن نالۀ زار و نفرین شنیـــد

 که این را به کوی آورید از نهفت

 کُشــــــانبرِ روزبانانِ مــــردم

 رّند بر تن همه چـــــــادرشبد

 بریزد برین بوم از ایران زمیــــن

 نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت
 (2/359: 1393 فردوسی،)                   

طلبانه و اقتدراگرایانۀ شاه، های زنانۀ فریگیس با اهداف توسعهاوج تعارض پیام مویه    

افکند که دستور به برخوردی هراسی بر دل شاه میها چنان یابد. مویهجا نمود میهمین

 شاهنامههای زنان در کردی است که مویهدهد. با چنین رویبسیار خشن با فریگیس می

طلبی مردان تبدیل خواهی و جنگگیری یک اعتراض به زیادهبه فرصتی برای شکل
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دان را هدف قرار افروزانۀ مرجوی و جنگطلب، سلطهشود؛ اعتراضی که روحیۀ توسعهمی

 ای که در تخریب محیط زیست نقش محوری دارد.دهد؛ روحیۀ مردانهمی

 

 گيری   نتيجه

ها و طلبیوسعه، کوششی است برای اعتراض به تشاهنامههای زنانه در مویه

ترین آسیب را به هایی مردانه که اتفاقًا بیشجویانۀ مردان؛ ویژگیهای جنگاقتدارگرایی

توان کوشش برای گریز از سرنوشت های زنانه را میکنند. مویهرد میمحیط زیست وا

است؛ خواهانۀ مردان برای آنان رقم زدههای زیادهپردازیشومی ارزیابی کرد که خیال

ای که دو فرجام ناخوشایند دارد: الف( سلطه بر زنان و افروزانههای جنگخواهیزیاده

صل . مورد اّول حار محیط زیست و آسیب به آنحد و مرز بآسیب به آنان ب( سلطۀ بی

طلبیی که مند با زنان در نظام مردساالر است و دومی پیامد توسعهروابط مردان قدرت

زا های آسیبتر از محیط و گاه جنگوری افزونمردان را ناخودآگاه به سمت و سوی بهره

های زنانه، که مویه توان نتیجه گرفتکشاند. با چنین نگرشی میبرای محیط زیست می

کند و آن این نکته است که زنان با هر کنند، اثبات میها ادعا میفمینیستچه را بومآن

سوز سر دار خود، نه تنها از پذیرش نظام مردساالرِ طبیعتهای هدفابزاری، حتا گاه مویه

زنند. باید یم مزنند که با این ابزار )مویه(، گسست گفتمان چیره بر این نظام را رقباز می

 اند وای ناخوداگاهانه حافظ طبیعت و محیط زیست بودهپذیرفت که زنان، به گونه

های اعتراضی خورده است. در حقیقت مویه شان گرهبومشان با سرنوشت زیستسرنوشت

ای بر ست بردر این مقاله ارائه شد، کوششی ا شاهنامهزنان که برخی از نمودهای آن در 

بختی بشر رفت و نیکخواهی و توسعه طلبی را شرط پیشانی که زیادههم زدن گفتم

های نابودگر محیط کند و در این راه از بر هم زدن نظم طبیعت و بروز جدالمعرفی می

ن پژوهش های ارائه شده در ایزیست هیچ باکی ندارد. گفتمانی که زنان، به شهادت نمونه

 های خویش.اند؛ گرچه به مدد مویهن معترض بودهها، همواره بدافمینیستو به گمان بوم
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 هانوشتپي              
قط فای را که در آن تبار، نژاد و مالکیت، از تعاریف رایج، نظام اجتماعی ویژه بر اساس یکی -1

نامند شود، مادرساالری یا مادرتباری میاز سوی مادر تعیین و به فرزندان منتقل می

 (.438: 1388)فریزر،

در  سوگواری، امروزه نیز در ایران درخور توجّه است. زنان نقشی محوری نقش زنان در -2

ست؛ االعمل آنان به درگذشت فرد، عامل عمدۀ تغییر ساختار سوگواری سوگواری دارند و عکس

هار، ست )بمیزان هیجان و مدت زمان سوگواری در پیوند با زنانِ خویشاوندِ فرد درگذشته ا

1380 :165.) 
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