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فردوسی به عنوان یک اثر حماسی ،تأثیراتی بسزا در اندیشه و فرهنگ ایرانیان داشته است
و بررسی آن با تکیه بر اندیشههای بومفمینستی میتواند راهبر باشد .در این مقاله ،با تکیه
بر منابع کتابخانهای و روش تحلیلیـ توصیفی ،به بررسی بومفمینیستی سوگواریها و
مویههای زنان (تهمینه ،فریگیس و کتایون) در شاهنامه پرداختهایم .حاصل این پژوهش
آن است که این سوگواریها در قریب به اتفاق موارد راهکاری است زنانه ،برای ایستادن در
برابر توسعهطلبی مردان؛ توسعهطلبیهایی که با جنگ و تخریب محیط زیست پیوندی
تنگاتنگ دارد و از این نظر با گمانههای بومفمینیستها همخوان و همسو است.
کليدواژهها :زیست بوم ،بومفمینیسم ،مویه ،شاهنامه.

مقدّمه
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پدیدههایی از جمله آلودگی هوا ،آلودگی و کمبود آب ،گرم شدن زمین و دیگر مواردی
که امروزه موجب تخریب طبیعت و از میان رفتن منابع طبیعی میشود ،نشان از آن دارد
که رابطۀ انسان با طبیعت از تعادل خارج شده است .این بدان معناست که در آیندهای نه
چندان دور بایستی با پیآمدهای ناگوار آن که زندگی بشر را مختل میکند ،روبهرو شویم
(مهدیزاده1386،الف .)29:انسان معاصر به این درک رسیده است که کوشش بیوقفهاش
برای تسلط بر طبیعت ،بدون در نظر گرفتن آسیبهایی که به محیط زیست وارد میشود،
پیآمدهایی جبران ناپذیر برای بشر امروزی به وجود آورده است؛ از این رو پژوهشگران
معاصر از علوم مختلف ،در پی حل مشکالت زیستمحیطی برآمدهاند .رویکرد
بومفمینیسم که از جنبش فمینیسم برآمده است ،یکی از روشهای حل مسائل
زیستمحیطی است ( .)Glazebrook, 2001: 12بومفمینیستها توسعهطلبی بیحد و حصر
مردان را یکی از دالیل تخریب محیط زیست میدانند .از دیگر سو ،همانگونه که رویکرد
بومفمینیسم ،به عنوانِ آمیزهای از زیستبوم و جنبش فمینیسم ،در شمار مطالعات
میانرشتهای قرار میگیرد ،نظریۀ ادبی «بومنقد» نیز به مطالعۀ میانرشتهای دو حوزۀ نقد
ادبی و زیستبوم میپردازد.
از حدود دهۀ  1960م .افزایش دغدغههای زیستمحیطی در بین مردم ،تغییر روی-
کرد در مطالعات ادبی و گرایش ادبیات به سوی مطالعات میانرشتهای و عواملی از این
دست ،نظریۀ جدید بومنقد را پدید آورد که با جنبش فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی
فمینیسم در پیوند بود .پرداختن به چنین موضوعی در ادب فارسی زمانی اهمیت مییابد
ک ه توجّه به طبیعت در شعر فارسی همواره ذهن بسیاری از پژوهشگران و منتقدان ادبی
را به سوی خود کشانده است .گاه در ادبیات کهن فارسی ،رابطۀ انسان و طبیعت رابطهای
تناظری به شمار رفته (پورنامداریان )217-219 :1377 ،و گاه ارتباط خصمانۀ انسان و
طبیعت ،محور بررسیهای روانشناختی شده است (گرجی .)162-141 :1389 ،در این میان،
شاهنامۀ فردوسی یکی از آثار مهم ایرانیان است که نقشی برجسته در برساختن اندیشه و
فرهنگ ایرانیان دارد .در مقالۀ پیش رو به این مسأله خواهیم پرداخت که چگونه مویه و
سوگواریهای زنان در شاهنامه ،به عنوان راهکاری برای منع توسعهطلبی مردان ،به کار
گرفته می شود و در نهایت این نکته را آشکار خواهیم ساخت که منع توسعهطلبی مردان
توسط زنان در آثار کهن ایرانیان نیز مشاهده میشود.
فرضيههای پژوهش :فرضیهها و گمانههای بنیادین در این پژوهش عبارت است از:
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الف .تفکر سلطهجو و توسعهگرای مردانه همواره افزون بر میل سیریناپذیر سلطه بر
زنان ،با کوشش برای تسلط بر قوای طبیعت ،موجب تخریب زیستبوم میگردد.
ب .مویۀ زنان در شاهنامه راهکاری برای کوشش زنان در مقابل توسعهطلبی مردان به
شمار میرود.
ج .مویۀ زنان به عنوان راهکاری زنانه برای منع توسعهطلبی مردان ،با اندیشۀ
بومفمینیستی همسوست.
روش تحقيق :در این بررسی ،با بهرهگیری از روش گردآوری اطالعات یعنی روش
کتابخانهای ،پس از تبیین آرای بومفمینیستها ،با ذکر نمونههایی از شاهنامه ،به
ن
توصیف و تحلیل مویۀ زنان برای منع توسعهطلبی مردان میپردازیم و میزا ِ
ی کوشش زنان شاهنامه را در این زمینه با اندیشههای بومفمینیستی خواهیم
تطبیقپذیر ِ
سنجید؛ به این ترتیب ،روش کار در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است.
پيشينة تحقيق :پیرامون موضوع بومفمینیسم به صورت جداگانه پژوهشهای
متعددی صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به «فلسفۀ اکوفمینیسم» نوشتۀ کرن
جی.ورن (« ،)1383فمینیسم ادبی در غرب» نوشتۀ کامران پارسینژاد شیرازی (،)1382
«رویکردی نظری به مفهوم اکوفمینیسم» نوشتۀ حلیمه عنایت و حیدر فتحزاده
(« ،)1388عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در حفظ محیط زیست شهری با تأکید بر نگرش
اکوفمینیستی» نوشتۀ بیژن رحمانی و بتول مجیدی (« ،)1388فمینیسم؛ خاستگاهها و
نگرشها» نوشتۀ شهره کائدی ( »Karen Warren Ecofeminism« ،)1382نوشتۀ Trish
 )2002( Glazebrookاشاره کرد .البته پژوهشها در این زمینه بسیار است که ذکر آنها
در این مجال امکانپذیر نیست.
در زمینۀ سوگواری و عزاداری زنان شاهنامه نیز پژوهشهای صورت گرفته است؛ از
جمله میتوان اشاره کرد به« :بررسی آیین عزاداری در شاهنامه به مثابه رمزگان
نشانهشناختی» از طاهره خواجهگیری و حسین حیدری (« ،)1396بررسی تطبیقی
آیینهای سوگ در شاهنامه و بازماندههای تاریخی مذهبی سوگواری در ایران باستان» از
مهدخت پورخالقی چتررودی و لیال حقپرست (« ،)1389تجلی خویشکاریهای زن در
نوحهها و مویههای زنان شاهنامه» از زهرا جمشیدی و دیگران ،نیز مقالۀ «سوگواری زنان
به عنوان اعتراض در شاهنامه» نوشتۀ اُلگا ام .دویدسن (دیویدسون )128-159 :1388 ،که در
آن به مویۀ زنان به عنوان راهکاری برای منع توسعهطلبی مردان پرداخته شده است .در
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هیچ یک از این آثار ،به مویۀ زنان شاهنامه به عنوان راهکاری زنانه که با اندیشههای
بومفمینیستی همسو است ،اشارهای نشده و از این رو مقالۀ پیش رو کاری نو و تازه
شمرده میشود.
ضرورت و اهميت تحقيق :پیشرفت چشمگیر تکنولوژی ،افزایش جمعیت ،گسترش
فرهنگ مصرفگرایی و نگاه ابزارگونۀ انسان معاصر به طبیعت ،محیط زیست را با
بحرانهای جدی مواجه کرده است .زیستبومگرایان با تأکید بر وحدت میان انسان و
طبیعت ،در پی آن هستند اندیشۀ مصرفگرایی را تغییر دهند .هدف آنها تغییر
دیدگاههای اخالقی است .یکی از زیر مجموعههای زیستبومگرایی ،بومفمینیستها
هستند که به عقیدۀ آنان زنان حافظان اصلی طبیعت هستند و این مردان هستند که با
اندیشۀ سلطهجویی و تأکید بر توسعه بدون در نظر گرفتن پیآمد آن ،در پی تخریب
طبیعت و البته تسلط بر زنان هستند .آنان بر این باورند که ویژگیهایی از قبیل
پرخاشگری ،سلطهجویی و رقابتطلبی مردان است که وقوع جنگها را به دنبال خود
میآورد (وال ،بیتا )61:و جنگ ،تأثیر بسیار مخربی بر طبیعت دارد .ما در شاهنامه که در
برساختن فرهنگ ایرانیان نقشی بسزا داشته است ،شاهد آن هستیم که زنان با سوگواری
و مویه ،خواهان منع قدرتطلبی مردان هستند .شناخت اندیشۀ ایرانیان باستان در
شاهنامه و رویکرد زنان در شاهنامهکه با اندیشههای بومفمینیسم همسو و همراه است،
میتواند زمینه را برای حل مشکالت زیستمحیطی از طریق شناخت و بررسی شاهنامه،
فراهم کند.
بنيانهای نظری پژوهش :در این بخش نخست به تبیین آرای بومفمینیستها و
پیوندِ میان زنستیزی و توسعه طلبی مردان میپردازیم و سپس با اشارهای به بیان مبانی
بومفمینیسم وگذری برمویهها و اندوهگساریها ،در بخش اصلی با بیانِ نمونههایی از
شاهنامه ،رابطۀ رویکرد بومفمینیستی با مویۀ زنان در این اثر را بررسی و تحلیل خواهیم
کرد.
مباني بومفمینیسم :مفهوم بومفمینیسم 1که خود از تلفیق مفاهیم اکولوژی و

فمینیسم پدید آمدهاست (رحمانی و مجیدی )14 :1388 ،نخستین بار در کتاب فمینیسم یا
مرگ اثر فرانسین دی ابون (1920ـ2005م ).در دهۀ هفتاد میالدی مطرح شد (عنایت و
Ecofeminism

1.
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فتحزاده .)48 :1388 ،بومفمینیسم زاییدۀ این پندار کهن و البته درخور تأمل است که میان
زنان و طبیعت ،رابطهای است تنگاتنگ؛ افزون بر زایایی ،پرورش و تغذیۀ انسان که سه
کارکرد اساسی ،مهم و البته مشترک میان زن و طبیعت است (همان ،)45:رابطۀ میان زن و
طبیعت که از دوران مادرساالری [ ]1شکل گرفت ،سبب شد که زنان در کسوت حامیان و
حافظان محیط زیست ظاهر شوند.
پیوند میان زن ،زمین و طبیعت ،ریشه در باورهای اساطیری بشر دارد؛ اعتقاداتی که
در آن زایایی زنان و زمین ،موجب گونهای پیوند ژرف میان مفهوم مادر ،زمین و طبیعت
شده است و زمین را به صورت یک ماد ِر عظمی بر بشر نمایانده است (الیاده)242 :1394 ،؛
بر همین اساس ،زاده شدن انسان از زمین ،یک باور جهانی است (الیاده )194: 1397،و در
ن زمین ـ مادر2ما شاهد همگونسازی نمادین زن با زمین و عمل جنسی با
مناسک که ِ
کار کشاورزی هستیم (همان.)220:
توجّه به جوامع توسعهنیافته یا در حال توسعه این نگرش را تقویت میکند که زنان با
طبیعت رابطه و وابستگی بنیادین دارند .در این جوامع ،این زنان هستند که برای یافتن
منابع تغذیۀ خانواده ،آب و سوخت (هیزم) ،بایستی راههای طوالنی طی کنند و تخریب
منابع طبیعی ،کار آنان را دشوارتر میکند .درک وابستگی زنان به طبیعت ،آنگاه آسانتر
میشود که بدانیم طبق برآوردها 0/59 ،غذای جهان را کشاورزانِ زن تولید میکنند و در
برخی جوامع ،این مقدار به  0/80میرسد (ورن .)69 :1383 ،به همین سبب است که با
گذار از عصر مادرساالری و ورود به عصر پدرساالری ،همراه با منفعل گشتن زنان و آغاز
عصر شهرنشینی ،طبیعت نیز در موضع انفعالی قرار میگیرد و بشر با نگاهی سلطهجویانه
به طبیعت مینگرد (پارسینژاد شیرازی)30 :1382 ،؛ موضعی که افزون بر تضعیف جایگاه
زنان در جامعه ،تخریب محیط زیست را در پی دارد؛ به همین سبب است که همزمان با
گسترش فزایندۀ آلودگیهای زیستمحیطی ،فمینیستها بر پیوند تنگانگ میان زن و
طبیعت تأکید کردند .به باور آنان تا رابطۀ میان مردان و زنان در اجتماع به گونهای برابر و
عادالنه تنظیم نگردد و زنان به عنوان نماد طبیعت و حافظان ذاتی آن در موضع ضعف
باشند ،رابطۀ بشر با طبیعت ،نه تنها سلطهجویانه و تخریبگرانه خواهد بود که
کوششهای بشر برای حفظ محیط زیست ،به ثمر نخواهد رسید (عنایت و فتحزاده:1388 ،
.)46
mater
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سه مسألۀ بنیادین که اکثر نظریهپردازان بومفمینیسم بر آن تأکید دارند ،عبارت است
از الف) روابط زنان با طبیعت ،ب) ارتباط بین سلطه بر زن و طبیعت ،ج) نقش زنان در
حل مشکالت اکولوژیکی (همان .)46:بر مبنای این سه مسأله ،بومفمینیستها راه حل گذار
از بحرانهای زیستمحیطی را صرف ًا راهکارهایی چون توجّه به ابعاد مصرف منابع طبیعی،
ارتقای کیفیت فناوری ،کاهش آلودگی صنایع و  ...نمیدانند .آنان از تغییر رویکرد و
اندیشۀ جامعه سخن میگویند .به باور آنان تا زمانی که جامعه مردساالر است ،در زیر
نقاب واژگان خوشآیندی همچون توسعه و پیشرفت ،به توجیه سلطهگری ،تغییر و
تخریب محیط زیست خواهد پرداخت و هیچکدام از راهکارهای یادشده در حفاظت از
محیط زیست کارا نخواهد بود .به باور بومفمینیستها ،تغییر بایستی از ذهن مردساالرانۀ
اجتماع آغاز شود (کائدی)40 :1382 ،؛ یعنی آنجایی که چیرگی و سلطۀ انسان بر طبیعت
به عنوان یک ارزش ارزیابی میگردد .همسو با همین نگرش است که زنان به عنوان نماد
طبیعت ،تحت سلطۀ مردان قرار میگیرند و حقوق آنان تضییع میشود.
اگر مردان از سلطهجویی و تضعیف زنان دست بردارند و نگرش سلطهجویانۀ آنان از
بین برود ،میتوان به شکلگرفتن رویکردی اجتماعی امیدوار شد که در آن همزیستی با
طبیعت و حفظ آن رواج یابد .البته این تغییر ،جز با کوشش و حضور زنان در این مسیر،
امکانپذیر نخواهد بود (عنایت و فتحزاده 47 :1388 ،و  .)48این زنان هستند که به سبب
شباهتهای ذاتی خود با طبیعت و داشتن غریزۀ حفاظت و پرورش ،توان حفاظت از
محیط زیست و تغییر نگرش مردساالرانه و سلطهجویانه را دارند (رحمانی ،مجیدی:1388،
10؛ ملکی ،علیپور.)577 :1394 ،
تفکر سلطهجویانۀ مردساالر ،بر یک نگاه دوگانه استوار است که به سبب آن همه چیز
را سیاه و سپید میبیند .رزماری رادفورد روترز 3در کتاب زن جدید ،زمین جدید،
ایدئولوژیهای جنسیتگرایانه و آزادی انسانی از مسائلی سخن گفت که در پس رواج
اصطالحاتی چون فرهنگ و طبیعت شکل گرفت؛ بر این اساس ،فرهنگ مقولهای ورای
طبیعت است و موجبات تسلّط بشر بر طبیعت را فراهم میسازد .گویا طبیعت ،جایگاهی
پستتر از فرهنگ دارد و هرکجا که بشر توان چیرگی بیشتری بر طبیعت یافته ،از
فرهنگ افزونتری برخوردار است .این نگرشی است که بومفمینیستها با آن مخالف

Rosemary Radford Rueter
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هستند و این تمایز را صرف ًا ذهنی تلقّی میکنند .آنها بر این باورند که شکلگیری این
نگرش ،طبیعت را به عنوان موجودی زیر دست معرفی مینماید ()Agarwal:2010:41؛
نگرشی که از عصر پدرساالری سرچشمه گرفته است .در حقیقت با مطرح شدن این تمایز
ظاهری میان مفاهیم طبیعت و فرهنگ بود که مردم به خود اجازه دادند ،طبیعت را به
دیدۀ حقارت بنگرند .به موازات تمایز طبیعت و فرهنگ که یکی فرودست و دیگری
فرادست پنداشته میشود ،تقابل بدن در برابر ذهن ،روح در برابر جسم و در نهایت زن در
برابر مرد ،مطرح میگردد؛ تمایزی که به تبعیض در جامعۀ انسانی مبدل میشود (رحمانی
و مجیدی .)15 :1388 ،بومفمینیستها بدون تغییر این وضعیت ،بهبود شرایط زیست
محیطی را غیرممکن میدانند.
بومفمینیستها بر این باورند که جوامع امروزی ،زنان و طبیعت را بیارزش کردهاند.
این وضعیت بحرانهای زیستمحیطی بسیاری را به وجود آورده که تغییر دادن آن یک
ضرورت اساسی است .این بدان معناست که زیستبومگرایان و بومفمینیستها ،هر دو
هدفی مشترک را دنبال میکنند و آن هدف ،تغییر ارزشگذاریهای منفی است (ساتن،
.)94 :1393
جنگها و عوامل پدیدآورندۀ آن ،در بررسیهای بومفمینیستی ،نقشی بنیادین دارند و
دلیل اصلی آن آسیبهای جبرانناپذیری است که جنگ به محیط زیست وارد میکند .به
عقیدۀ بومفمینیستها ویژگیهای بد و منفی مردانه از قبیل پرخاشگری و رقابتطلبی
افراطی ،باعث پدید آمدن افکار سرمایهمحوری و وقوع جنگها شده است؛ به همین سبب
است که نبردهای دهۀ  70بر ضد انرژی هستهای و جنبش صلح در دهۀ  ،80به شدت از
اندیشههای فمینیسم تأثیر پذیرفته بود (وال ،بیتا.)61 :
باید به این نکته توجّه داشت که تفاوت است میان اصطالح زیستبومگرایی 4و محیط
زیستگرایی 5.محیط زیستگرایان اغلب به دنبال رهیافتهای مدیریتی نسبت به مسائل
زیست محیطی هستند و دلخوش به این باور که بدون هرگونه دگرگونی بنیادی در
ارزشهای کنونی یا الگوهای تولید و مصرف ،میتوان مسائل زیستمحیطی را از میان
برداشت .این در حالی است که زیستبومگرایان به دنبال حل مشکالت زیستمحیطی با
تغییراتی بنیادی در رابطۀ انسان با جهان طبیعی و شیوۀ زندگی اجتماعی و سیاسی

Ecologism
Environmentalism
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هستند (دابسون .)10: 1377 ،بومفمینیستها از زیرمجموعههای نگرش زیستبوم گرایی
هستند و به همین سبب تمرکزی ویژه بر نگاه مردان به زنان و شیوۀ ارتباط میان آنها به
عنوان عاملی مؤثر بر محیط زیست دارند.
میتوان گـفت کـه نگرش زیستبومگرایی نوعی انقالب فکری و انگارۀ جدید بـرای
تـحلیل عمیقتر بحران زیستمحیطی و جستوجوی راهکارهای جدید برای کاهش و
مقابله با پیآمدهای آن است .در چارچوب این انگارۀ جـدید است کـه انواع نظریهها،
اندیشهها و جنبشهای تازه در عـرصههای مـختلف ،مثل اقـتصاد زیـستمحیطی ،اخالق
زیستمحیطی ،سیاست سـبزها ،بومشناسی رادیکال ،فمینیسم بومشناختی و مانند اینها
پدید آمـده است (مهدیزاده.)34 :1386 ،
مویه و اندوهگساری :مویه نمایش اندوهی است که به دالیل مختلف رخ میدهد.
مویه و سوگواری در جوامع مختلف به صورتهای گوناگونی اجرا میشود ،امّا نقش زنان
در این مویهها بسیار درخور توجّه است؛ به گونهای که در برخی جوامع این زنان هستند
که نقش اصلی در عزاداریها را دارند و در برخی کشورها ،شکل و گونۀ عزاداری آنان با
مردان متفاوت است [( ]2دیویدسن .)139 :1388 ،البته باید این نکته را به خاطر داشت که
دلیل تمام مویههای زنانه صرفاً مرگ یک فرد نیست ،بلکه گاه این مویهها با هدف
جلوگیری از رخ دادن اتفاقات ناگوار صورت میگیرد.
شیوه و دالیل مویه های زنانه ،مورد توجّه و مطالعۀ علوم مختلفی قرار گرفته است .به
عنوان نمونه ،مطالعاتی در زمینۀ قومشناسی ،حاکی از آن است که یک ویژگی مشترک در
عزاداری زنان ،وجود اعتراض است؛ اعتراضی مبتنی بر جنسیت که در آن فرد سوگوار ،در
حقیقت از سرنوشتی تیره که وی دچارش شده ،مویه میکند؛ بخت و سرنوشتی که در
واقع مردان جامعه با زیادهخواهیهای خود ،برای زنان ایجاد کردهاند (همان )140 :و از
همی ن روی است که اندوه و درد آن را زنان ،بیش از مردان احساس میکنند و نمود این
اندوه ـ مویه و زاری ـ نیز در این جنسیت بارزتر است .به عقیدۀ کاراوالی 6پژوهشگر
سوگواریهای یونانیان ،در سوگواریها زمینه برای فروپاشی اقتدار فراهم میشود نه فقط
با مخالفت لفظی بلکه با از میان بردنِ گفتمانِ حاکم بر جامعه .سرمیتاکیس7نیز بر این
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عقیده است که سوگواری و مویۀ زنان ،اعتراضی بر نهادها و گفتمانهای مردساالری است
که جایگاه زنان را بیارزش دانسته است (همان.)143 :
بحث و بررسي

 -1مویة زنان در شاهنامه
بررسی شاهنامۀ فردوسی به عنوان اثری که برسازندۀ هویت ملّی ایرانیان است (ریاحی،
 ،)18 :1389میتواند رهگشای درک مسائل مربوط با جامعۀ ایرانی باشد .در حقیقت بررسی
شاهنامه ،صرف ًا بررسی یک کتاب یا یک شاعر نیست ،بلکه بررسی یک ملّت و یک
فرهنگ است (زرینکوب)9 :1389 ،؛ از همین روی ،اگر بخواهیم فرهنگ و هویّت ملّی
ایرانیان را با رویکردی بومفمینیستی بررسی کنیم ،واکاوی شاهنامه یک ضرورت
انکارناپذیر است؛ بدین ترتیب ،در ادامه خواهیم کوشید با آوردن نمونههای برجستۀ مویۀ
زنان در شاهنامه ،گمانههای تحقیق را مورد ارزیابی قرار دهیم.
 -1-1مویة تهمينه در سوگ سهراب
در داستان رستم و سهراب ،تهمینه از سهراب میخواهد که کسی نفهمد فرزند رستم
است ،زیرا اگر افراسیاب از این مسأله آگاه میشد ،سهراب را میکشت:
پدر گر شناسد که تو زین نشـان
چو داند بخواندت نزدیک خویش

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

البته این توصیۀ مادر که نشان از کوشش او برای جلوگیری از یک جدال و خونریزی
دارد ،از طرف سهراب نادیده انگاشته میشود و سهراب با روحیۀ مردانه و جنگجویانهاش
به سویِ یک جنگ بزرگ میشتابد:
چنین گفت سهراب کاندر جهان
برانگیزم از گــــاه کـــاوس را
از ایران به توران شوم جنگجوی
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)

همین توسعهطلبی و اقتدارگرایی جنگجویانۀ سهراب است که فاجعۀ این داستان را
ایجاد میکند و مویههای تهمینه را به بار میآورد؛ مویههایی که صرفاً برآمده از سوگ و
سوز و گداز فقدان فرزند نیست ،بلکه در پس آن مفاهیمی ژرف قابل واکاوی است.
 -1-1-1کوشش تهمينه برای رسوایي رستم و نگرش مردساالرانة حاکم
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تهمینه پس از قتل سهراب ،احساس ناخوشآیند خود از رفتار مقتدرانۀ رستم را در
مویههای خویش بروز میدهد و بدینگونه گویی در پی انتقام و رسواسازی رستم است
(جمشیدی و دیگران)58 :1395 ،؛ گفتار و رفتارش در این سوگواری با همین هدف است:
بــزد چنگ و بدرید پیراهنـش
دو زلفین چون تاب داده کمند

درفشان شد آن لعل سیمین تنش
بـر انگشت پیچیـد و از بــن بکند
(فردوسی)198/2 :1393 ،

او آنجا که پوشیدگی برای زن یک ارزش و برای همسرش آبرو است ،پیراهن خویش
را میدرد و آنجا که گیسوی زن در نظر همسرش ،جذاب و زیبا است ،زلف خود را از بن
میکَند .گویی با آشفتن خویش ،بر تمایالت مردانه طغیان میورزد؛ عملی که از دیدگاه
بومفمینیستی درخور توجّه است .تهمینه در ادامه آشکارا همسرش را نکوهش میکند و
شخص رستم را آماج نقدهای سوگوارانۀ خود میکند:
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)

تهمینه در این ابیات ،زنی است که بدون توجّه به انگیزۀ رستم برای حفاظت از
مرزهای وطن ،او را نکوهش میکند و بر قوانین حاکم بر جامعه میتازد که آن قوانینی
مردساالرنه ،اقتدارگرایانه و توسعهطلبانه است؛ امری که از دیدگاه بومفمینیستی درخور
توجّه است.
 -2-1-1واکنشهای نمادین تهمينه برای اعتراض به جنگ
تهمینه پس از مرگ سهراب ،مویهکنان و با حرکاتی که نشان از خشم دارد ،تمام
ملزومات جنگی او را ،از خفتان و درع و کمان گرفته تا نیزه و تیغ و گرز ،به نیازمندان
میبخشد؛ عملی که می تواند نشان از نارضایتی او از جنگ ،به عنوان عامل مرگ فرزند و
اعتراض به این رویه داشته باشد:
بیاورد خفتـان و درع و کمــان
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
(فردوسی)199/2 :1393 ،
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در داستان رستم و سهراب ما شاهد آن هستیم که تهمینه با چیدن دم اسب که خود
نمودی از آراستگی و جالل این جنگافزار است ،شوکت و جالل آن را خدشهدار میکند و
گویی مرتبۀ آن را به اسبی معمولی فرو میکاهد .در حقیقت او اسب سهراب را که
مهمترین عنصر جنگی در رزمهای کهن بوده است ،با بریدن دم به اسبی معمولی مبدل
میکند؛ اسبی که دیگر آن آراستگی و جالل پیشین را ندارد و چه بسا همچون اسبهای
بارکش ،آشفتهظاهر و بی جمال گشته است؛ عملی که خود نشان از اعتراض وی به جنگ
و توسعهطلبی جنگافروزانۀ مردان دارد:
همان تیغ سهراب را برکشیـــد
به درویش داد آن همه خواسته

بش و دمش از نیمه اندر برید
زر و سیــــم و اسبان آراسته
(همان)198/2 :

دیگر نکتۀ درخور توجّه در این عمل آن است که بریدن دم اسب جنگی و خدشهدار
کردن شوکت و زیبایی اسب ،به عنوان یک ابزار جنگی مهم ،میتواند نشان از کوشش
زنان برای بازگشت به عصر مادرساالری ارزیابی شود؛ یعنی دورهای که کشاورزی
اصلی ترین راه کسب غذا برای بشر بوده است و زنان با سلطه بر راههای کسب غذا و
پیوندی تنگاتنگ که با طبیعت داشتند ،از اقتدار خود برای حفاظت از منابع غذایی و
طبیعت بهره میبردند .در حقیقت دورۀ مادرساالری به سبب تناقضهایی که با دورۀ
گسترش شکار و مردساالری دارد ،نمود دورانی است که در آن زنان با احاطه بر مردان از
توسعهطلبیهای آنان جلوگیری میکنند و پیوند آنان با طبیعت از هر دورهای آشکارتر
است .بریدن دمِ اسبِ جنگی و تبدیل آن به اسبِ آشفتهظاهر و بیجالل ،همچون اسبان
بارکشی که به سبب کمتر رسیدن به آنها آشفتهظاهر و بیجالل میگردند ،به زیباترین
شکل ممکن عزم زنان را برای جلوگیری از جنگافروزی توسعهطلبانۀ مردان نشان
میدهد.
 -1-2مویة کتایون (مادر اسفندیار)
در داستان رستم و اسفندیار شاهنامۀ فردوسی ،زمانی که اسفندیار نقشۀ جنگ با
رستم و در پی آن کسب اقتدار و تخت شاهی را در ذهن خود میپروراند ،مادرش کتایون
او را پند میدهد تا از جنگ با رستم باز دارد .به اسارت درآوردن رستم شرط گشتاسپ
برای تاجبخشی به اسفندیار است .مادر که از فرجام ناخوشآیند این زیادهخواهی پسر و
اقتدارگرایی همسر آگاه است ،مویهکُنان چنین واکنشی نشان میدهد:
کتایون چو بشنید ،دل پر ز خشم

به پیش پسر شد ،پر از آب ،چشم
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چنین گفت با فرّخاسفنــــدیار
ز بهمن شنیدم که از گلستـــان
ببندی همی رستــــــم زال را
ز گیتی همی پنـد مادر نیوش



که ای در
همی رفت
خداونــــ ِد
به بد تیز

جهـــان از یالن یادگار
خواهی به زاولستــان
شمشیــر و گوپال را
مشتاب و بر بد مکوش
(فردوسی)306/5 :1393 ،

کتایون ،مادر اسفندیار ،سعی برآن دارد که با مویههای خود مانع از قدرتطلبی
فرزندش شود و اوست که عاقبتِ این زیادهخواهی را میداند:
که نفرین برین تخت و این تاج باد!
ی تـــاج ســر را به باد
مـــده از پ ِ

برین کشتن و شور و تاراج باد!
که با تاج شـــاهی ز مادر نزاد!
(همان)

تخت و تاج که نماد دستگاه حکومتی است ،به عالیترین شکل ممکن نشاندهندۀ
نظامی است که در دورۀ پدرساالری قوام یافته و هدفی جز توسعهطلبی و خرسندسازی
امیال مردانه ندارد؛ امیال مردانهای که در حکومتهای اقتدارگرا با جنگ و تخریب محیط
زیست همراه است .نفرین یک زن بر تخت و تاج ،نمودی از نفرین زنان بر تمام
خواستههای مردانهای است که طبیعت زنانه با آن سازگاری ندارد و البته زمین و طبیعت
نیز در پی این خواستها ،آسیب میبیند.
کتایون این پدرساالری و توسعهطلبی را موجب مرگ فرزندش میبیند و خون و
خونریزی و جنگ را فرجام چنین زیادهخواهیهایی میداند و برای جلوگیری از این
فرجام ناخوشایند است که مویه میکند:
ببارید خـــون از مــــژه مادرش
ل جــــوان
بدو گفت کای زندهپی ِ
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

همه پـاک برکند موی از ســرش
همی خــوار گیری ز نیــرو روان
از ایدر مـــــرو بی یکی انجمـن
نهاده بدین گونه بر دوش خویـش
همه کامِ بدگوهر آهَرمَن ســــت
که دانا نخواند ترا نیــــــکرای
(فردوسی)308/5 :1393 ،

این روند در هنگام مرگ اسفندیار نیز با مویۀ زنان ادامه مییابد .در مویههای کتایون و
خواهران اسفندیار ما شاهد آن هستیم که آنان گشتاسپ ،شاه ایران را مقصر اصلی مرگ



234

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

اسفندیار دانستهاند و به او یادآور میشوند که عاقبت شیفتگی او به تاج و تخت چگونه
است:
چو آگاه شد مـادر و خواهـــران
برهنه سـر و پای پُرگرد و خاک
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
به تن برهمه جامهها کرده چاک
پسِ پشــت تابوت و اسپِ سیاه
همی خـون ز مژگان فروریختند
تن کشتـــه از دور ما را نمــای
ـ خروشان و گوشت از دو بازوکَنان ـ
بیارید کامد کنون رستخیـــــز
(فردوسی)427/5 :1393 ،

در جامعهای که آراستگی و پوشیدگی زن مایۀ جالل و آبروی مردان است ،این سر
برهنه کردن و آشفتن خویشتن را میتوان به مثابهِ گونهای اعتراض به امیال مردانه
تأویل کرد .افزون بر این همانگونه که در داستان رستم و سهراب شاهد آن بودیم که
تهمینه با چیدن دم اسب آن را به اسبی بارکش تبدیل میکند ،در این داستان نیز
کتایون به سمت اسب میرود و خاک را بر سر او میریزد و او را در این مرگ مقصر
میداند .حقیقت آن است که در مویههای زنانه ،ابزارهای جنگ که اسب جزء مهمترین
ملزومات آن است ،مورد نکوهش واقع میشود:
پسودنــد پر مهـــــر یال و بــــرش
ـ کزو شــــــاه را روز برگشتـه بــود
کزین پس که را برد خواهی به جنگ؟!
به یالـــش همی انــدر آویختنـــــد

کتایون همی ریخت خاک از سرش
ت او کشتـه بودـ
به آورد بر پشـــ ِ
که را دادخواهی به چنگ نهنگ؟!
همی خاک بر تارکش ریختنـــد!
(فردوسی)428/5 :1393 ،

سپس بهآفرید و همای خواهران اسفندیار به نزد گشتاسپ میروند و اینگونه
مویهکنان ،شاه را که در مرکز قدرت و فرمانروایی است محکوم میکنند که او قاتل اصلی
برادرشان است و با خطاب قرار دادن پدرشان به عنوان قاتل ،گفتمان غالب و حاکم بر
درگاه شاه را متزلزل میسازند:
به پیش
به گفتار
از ایــدر
که تا از

پدر بر بخستنـــــد روی
بد گوش کردی به بنــد
به زاول فرستادیــــــش
ی تاج بیجـــــان شود
پ ِ

ز درد بـــــرادر بکندند موی][...
به غلّ گران و عمود و کمند ][...
بسی پنـــــد و انــدرزها دادیش
جهانــــی برو زار و پیچـان شود
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نه سیمرغ کشتش ،نه رستم ،نه زال
تـــو را شــــرم بادا ز ریش سپید
جهاندار پیش از تـــو بسیار بـود
به کشتـــــــــن ندادند فرزند را

تو
که
که
نه



کشتی مرو را ،چو کشتی منال!
فــــــرزند کشتی ز بهر امید
بر تخــــت شاهی سزوار بود
از دوده و خویــش و پیوند را
(همان)431-430/5 :

اینچنین سخنانی که از مویههای پر درد زنان دربار سرچشمه گرفته است ،گذشته از
جنگستیز بودن ،گفتمان غالب را که بر اقتدارگرایی زیادهخواهانۀ شاه دامن زده ،دچار
تزلزل میکند .در حقیقت اعتراضی چنین تلخ که از جنس مویهکردن است ،کوششی
ن
است برای جلوگیری از رخ دادن دوبارۀ چنین جدالهایی؛ جدالهایی که برندۀ آن مردا ِ
اقتدارگر و جنگطلب هستند؛ مردانی که با ترویج گفتمان جنگطلبانۀ خود میکوشند به
اهداف توسعهطلبانه دستیابند و در این میان هیچ بیمی از تخریب زیستبوم بشری
ندارند .مویۀ زنان در این بخش از شاهنامه ،به هنریترین شکل ممکن ،کوشش زنان برای
از هم گسستن این گفتمان جنگمحور مردانه را به تصویر میکشد.
 -1-3مویة فریگيس بر سياوش
در داستان سیاوش نیز ما شاهد آن هستیم که فریگیس با مویههای خود به
قدرتطلبی پدرش ،افراسیاب ،می تازد و سعی بر آن دارد که مانع از کشتن سیاوش به
دست افراسیاب شود:
پیــــاده بیامد به نزدیک شــــاه
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
(فردوسی)354/2 :1393 ،

فریگیس نیز همچون دیگر زنان یاد شده در این مقاله ،از مویه به عنوان وسیلهای برای
جلوگیری از وقوع جنگ بهره میبرد؛ بدین ترتیب پدرش را از جنگی که در آینده ،در پی
ریختن خون سیاوش رخ میدهد آگاه میسازد و بر حذر میدارد ،زیرا میداند که ایرانیان
به کینخواهی خون سیاوش به توران خواهند آمد:
کنــون زنده بر گاه کاوس شاه
جـــهان از تهمتن بلرزد همی
به سوگ سیاوش سیه پوشد آب
ستمــــگارهیی بر تن خویشتن

چو دستان و چون رستم کینهخواه
که توران به جنگش نیرزد همی][...
کنــــــــد روز نفرین بر افراسیاب
بســــی یادت آید ز گفتار من][...
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مده شهر توران به خیره به باد

نباید که روز بد آیــــــــــدت یاد
(فردوسی354/2 :1393 ،و)355

افزون بر ماهیت اعتراضی این مویهها ،تصویرسازیها در این مویه به گونهای است که
طبیعت را از جنگ ناخرسند نشان میدهد .گویی طبیعت ،همسو با زن ،از این جنگ
ناخرسند است و به همین روی ،آب سیه میپوشد و خورشید ،افراسیاب را نفرین میکند.
این همسویی طبیعت و جلوههای زیستبوم با زن ،از دیدگاه بومفمینیستی درخور توجّه
است.
این مویههای ضد جنگ با قتل سیاوش پایان نمییابد و پس از مرگ سیاوش،
فریگیس با مویههای خود در میان جمعیت به واقع به افکار قدرتطلبانۀ افراسیاب میتازد
و او را با صدای بلند نفرین میکند؛ مویۀ فریگیس و نفرین پدرش ،نشان از اعتراض او به
ن غالب بر
افکار مردساالرانۀ حاکم بر جامعه و گونهای کوشش برای متزلزل ساختن گفتما ِ
جامعه است؛ گفتمان و افکاری که منجر به جنگ و خونریزی و در نهایت تخریب محیط
زیست میشود:
همه بنـــدگان مــــوی کردند باز
برید و میان را به گیســــو ببست
سر ماهرویان گسسته کمنــــــد
به آواز بر جان افراسیــــــــــاب
خروشش به گوش سپهبد رسیـــد
به کرسیوز بدنهان شاه گفــــــت
شبانگه به درگه بریدش کَشــــان
بــدان تا بگیرند موی ســـــرش
زننــدش همی چوب تا تخم کین
نخواهم ز بیخ سیاوش درخــــت

فریگیس مشکیــــن کمن ِد 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
مــــردمکُشــــــان
روزبانانِ
برِ
بدرّند بر تن همه چـــــــادرش
بریزد برین بوم از ایران زمیــــن
نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت
(فردوسی)359/2 :1393 ،

اوج تعارض پیام مویههای زنانۀ فریگیس با اهداف توسعهطلبانه و اقتدراگرایانۀ شاه،
همینجا نمود مییابد .مویهها چنان هراسی بر دل شاه میافکند که دستور به برخوردی
بسیار خشن با فریگیس میدهد .با چنین رویکردی است که مویههای زنان در شاهنامه
به فرصتی برای شکلگیری یک اعتراض به زیادهخواهی و جنگطلبی مردان تبدیل
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میشود؛ اعتراضی که روحیۀ توسعهطلب ،سلطهجوی و جنگافروزانۀ مردان را هدف قرار
میدهد؛ روحیۀ مردانهای که در تخریب محیط زیست نقش محوری دارد.
نتيجهگيری
مویههای زنانه در شاهنامه ،کوششی است برای اعتراض به توسعهطلبیها و
اقتدارگراییهای جنگجویانۀ مردان؛ ویژگیهایی مردانه که اتفاق ًا بیشترین آسیب را به
محیط زیست وارد میکنند .مویههای زنانه را میتوان کوشش برای گریز از سرنوشت
شومی ارزیابی کرد که خیالپردازیهای زیادهخواهانۀ مردان برای آنان رقم زدهاست؛
زیادهخواهیهای جنگافروزانه ای که دو فرجام ناخوشایند دارد :الف) سلطه بر زنان و
آسیب به آنان ب) سلطۀ بیحد و مرز بر محیط زیست و آسیب به آن .مورد اوّل حاصل
روابط مردان قدرتمند با زنان در نظام مردساالر است و دومی پیامد توسعهطلبیی که
مردان را ناخودآگاه به سمت و سوی بهرهوری افزونتر از محیط و گاه جنگهای آسیبزا
برای محیط زیست میکشاند .با چنین نگرشی میتوان نتیجه گرفت که مویههای زنانه،
آنچه را بومفمینیستها ادعا میکنند ،اثبات میکند و آن این نکته است که زنان با هر
ابزاری ،حتا گاه مویههای هدفدار خود ،نه تنها از پذیرش نظام مردساالرِ طبیعتسوز سر
باز می زنند که با این ابزار (مویه) ،گسست گفتمان چیره بر این نظام را رقم میزنند .باید
پذیرفت که زنان ،به گونهای ناخوداگاهانه حافظ طبیعت و محیط زیست بودهاند و
سرنوشتشان با سرنوشت زیستبومشان گره خورده است .در حقیقت مویههای اعتراضی
زنان که برخی از نمودهای آن در شاهنامه در این مقاله ارائه شد ،کوششی است برای بر
هم زدن گفتمانی که زیادهخواهی و توسعه طلبی را شرط پیشرفت و نیکبختی بشر
معرفی میکند و در این راه از بر هم زدن نظم طبیعت و بروز جدالهای نابودگر محیط
زیست هیچ باکی ندارد .گفتمانی که زنان ،به شهادت نمونههای ارائه شده در این پژوهش
و به گمان بومفمینیستها ،همواره بدان معترض بودهاند؛ گرچه به مدد مویههای خویش.
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پينوشتها
 -1بر اساس یکی از تعاریف رایج ،نظام اجتماعی ویژهای را که در آن تبار ،نژاد و مالکیت ،فقط
از سوی مادر تعیین و به فرزندان منتقل میشود ،مادرساالری یا مادرتباری مینامند
(فریزر.)438 :1388،
 -2نقش زنان در سوگواری ،امروزه نیز در ایران درخور توجّه است .زنان نقشی محوری در
سوگواری دارند و عکس العمل آنان به درگذشت فرد ،عامل عمدۀ تغییر ساختار سوگواری است؛
میزان هیجان و مدت زمان سوگواری در پیوند با زنانِ خویشاوندِ فرد درگذشته است (بهار،
.)165 :1380

تحليل بومفمينيستي مویههای زنانه در شاهنامه
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