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سميه بخشنده زحمتي                  ∗ 

  چكيده 

كه در مورد مقام  دهند ع را در همة ادوار تشكيل ميزنان نيمي از پيكرة هر اجتما
شناسـي،   هـا اعـم از علـوم مختلـف روان     گاه اجتماعي در همه حوزه يگاه و پا آنان و جاي

چنان جاي مطالعـه و   ادبيات هم ةاز جمله حوز... شناسي، ارتباطات و شناسي، مردم جامعه
  .بررسي وجود دارد

تالشـي  » نامـه  گـاه اجتمـاعي زنـان شـاه     شـناخت پـاي  «پژوهش حاضر با هـدف  
  :هاي زير آكادميك است براي پاسخ به پرسش

  اند؟ گاه اجتماعي داشته نامه چه پاي ـ زنان عصر ساساني در اثر ماندگار شاه
  اند؟ گاه اجتماعيي باالتر برخوردار بوده ـ كدام زنان از پاي
به عنـوان مـرد جامعـة مردسـاالرانة     ) ادبيات ةشاعر بنام عرص(ـ ديدگاه فردوسي 

  گاه او چگونه بوده است؟ به مقام زن و جاي 5و  4قرن 
نامـه، اعـم از زنـان بنـام و      آماري در پژوهش حاضر شامل همه زنـان شـاه   ةجامع

رنگ، ايزدبانوها و نيز زنـان   آفريني اندك و كم تأثير با نقش آفرين و اثرگذار، زنان كم نقش
علمي نو، از ميان جمعيت آمـاري،   ةمطالع ةجهت دقت افزون تحقيق و نيز ارائ. جادوست
  .اند آماري انتخاب شده ة، به عنوان نمون»رانيزنان ايراني و غيراي«دو گروه 
گـاه   نامه و جـاي  موضوعات شاه ةادبيات بويژه در زمين ةتاكنون پژوهشي در حوز(

  .)آماري، انجام نشده است ةزن با اين نمون
اعتبار اجتماعي « ةگاه اجتماعي به عنوان تنها متغير پژوهش با دو مؤلف مقولة پاي

پس . آماري، قرار گرفته است ةعه و بررسي در خصوص نمونمورد مطال» خواهي ـ مشورت
ـ اخ ها از طريق اسنادي ـ كتـاب   از گردآوري مطالعات و داده هـاي حاصـل بـا     اي، يافتـه  هن

مورد ارزيابي و تحليل و تفسير قرار گرفته اسـت و در  » تحليل محتوا«استفاده از تكنيك 
  :كه ت و آن اينگيري نهايي دست يافته اس پايان، محقق به يك نتيجه

                                                      
كدة علوم اجتمـاعي،   گاه آزاد اسالمي ـ واحد رودهن، دانش  ت زنان، دانشكارشناس ارشد رشته مطالعا ∗

 .رودهن، ايران



در «مردساالر عصـر ساسـاني    ةهر دو گروه زنان ايراني و غير ايراني با وجود جامع
اند، با ذكر اين نكتـه    گاه اجتماعيي نسبتاً خوب و باال بوده داراي پاي» هجري 5و  4قرن 
اي بـاالتر نسـبت بـه     گاه اجتماعي در مرتبه هاي غيرايراني در مقولة پاي زنان با مليت: كه

  .اند گاه اجتماعيي باالتر برخوردار بوده زنان ايراني قرار داشتند و از پاي
گاه اجتماعيي بـاال و مناسـب    نامة فردوسي داراي پاي كه؛ زنان شاه كوتاه سخن آن

  .اند بوده
  

  كليد واژه

خـواهي ـ مليـت     نامـه ـ مشـورت    گاه اجتماعي ـ زن ـ شـاه    اعتبار اجتماعي ـ پاي 
  ).ايراني و غيرايراني(
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  مقدمه

گاه اجتمـاعي وي چيـزي بـديع و     بحث پيرامون مقام و ارزش اجتماعي زن و پاي
منـدان و متفكـران در ايـن بـاره بـه سـخن        هاي گذشته دانـش  ناتازه نيست، چه از دور

اند و مطالبي را موافق يا مخالف مطرح و در كتب و مقاالت متعدد برشـتة تحريـر    نشسته
گيري و سرزنش، نظرهاي خود را ابراز  و تمجيد يا به عكس خردهاند و با تعريف  آورده  در

دن صفات و خصايل او نيست و رمن مقال بيان مقام زن و صرفاً برشهدف در اي. اند داشته
موجودي كه تقريباً نيمي از جمعيت هـر يـك از كشـورهاي جهـان را      ةقرار نيست دربار

باستان حكـيم طـوس و بيـان     ةدهد صحبت شود، بلكه كنكاشي است در نام تشكيل مي
هـايي تنظـيم شـده     گاه اجتماعي زنان كه با آوردن شاهدمثال آراي اين حكيم دربارة پاي

  .است
و آنان كه بـا زبـان و   ) ايراني ـ تاجيك و افغان (زبان  ملل فارسي ةشايد در محدود

نامـة   اهاين امر اتفاق نظر داشته باشند كـه شـ   ادب پارسي اُنسي ديرينه دارند، همگان، بر
ترين و اثرگذارترين آثار ادب فارسي است، بويژه قالب حماسـي   فردوسي يكي از درخشان

افزايد، چه مخاطب اين اشعار و ابيات، مردمي هستند كه پهلواني و  آن بر ميزان تأثير مي
قالـب حماسـي و   . شمارند هاي اخالقي بر مي مندترين خصلت مردي را يكي از ارزش جوان

منـد   هايي كـه در ايـن كتـاب ارزش    تر چهره نامه سبب شده است كه بيش اي شاه اسطوره
پـاي مـردان راهـي بـه آن      كنند، از ميان مردان بـوده، زنـان را هـم    نقش اصلي را ايفا مي

  .نباشد
  ـ» است؟» مردانه«نامه كتابي  ولي آيا براستي شاه«ـ 

با ايمان و يـا شـيدا و    آور، جنگاور، شجاع دل، فداكار، وفادار آيا ردپايي از زنان نام
  !توان در آن يافت؟ عاشق نمي

يه رانده شده و شماري انـدك از  ونامة فردوسي به زا متأسفانه در ساليان اخير شاه
كه ايـن اثـر حماسـي را     اند، ولي اگر از آنان افراد اهل مطالعه اين كتاب سترگ را خوانده

گمـان ايـن    را نـام ببرنـد، بـي    نامـه  هاي شاه اند بخواهيد شماري چند از شخصيت خوانده
رستم و سهراب، ضحاك و فريدون، سياووش : اسامي در فهرست آنان جاي خواهد داشت

و اگر بخواهيد شماري چند از زنان اين كتاب را نام ببرند، شـايد تنهـا بـه    ... و اسفنديار و
ر هم ممكن است به دليل پررنگ بـودن نقـش اغواگرانـة وي د    سودابه اشاره كنند كه آن

  .برابر سياوش باشد



  طرح مسأله

ها به اين فالت وسـيع   گاه زنان در ايران پيش از ورود آريايي نقش اجتماعي و پاي
  .و گسترده در آثار باستاني ثبت شده است

هـاي اجتمـاعيي مختلـف     گـاه  در دوران ساساني زنان در جامعـه و خـانواده، پـاي   
ساسـاني بـه    ةحتي برخـي از زنـان دور  . حقوق آنان در اين دوره قابل توجه بود. داشتند

دينگ، شـاپور دخـت،   : اي چون روايي نيز دست يافتند؛ از جمله زنان بلندپايه مقام فرمان
  .اند مند اين دوره كه در شمار زنان پرآوازه و قدرت... پوراندخت، آذرميدخت و
  :وجود داشته است» زن«ايران دو ديدگاه در مورد  ةبطور كلي در جامع

  .داند هي كه زن را به عنوان انسان برابر مرد ميـ ديدگا1
  .نگرد مي» جنس دوم«ـ ديدگاهي كه به او به عنوان 2

هـا و وضـعيت    دار بـوده، ريشـه در سـنت    ديدگاه دوم تا اوايل قرن بيسـتم طاليـه  
مذهبي بخود گرفته و عوامل سـاختاري   ةايران داشته و گاهي هم جنب ةجامع موجود در

ي و جغرافيايي نيز در پيدايش اين نوع ذهنيت نسبت به زن دخيـل  و موقعيت استراتژيك
آورد كه برتري پسر را نسبت  اين شرايط خود عللي را به شرح ذيل بوجود مي. بوده است

  .كرد به دختر تقويت مي
  .توانست باعث استمرار نسل و اصالت خانواده شود پسر مي) الف
  .كار پدر در كارها باشد بازو و هم) ب
  .ها مدافع خانواده باشد اي و قومي و جنگ هاي قبيله نزاع در) ج
  .جانشين پدر و سرپرست خانواده پس از مرگ پدر باشد) د

اما در عوض عكس همين شرايط، زمينه را براي اين تصور غلط كه دختـر نسـبت   
كـرد و ايـن عوامـل     شـود، فـراهم مـي    به پسر، جنس دوم و موجودي پست شـمرده مـي  

ديدگاهي كه نسـبت بـه زن بـه عنـوان     . هم فكر غالب برخي جوامع استمتأسفانه هنوز 
نگرد، عمدتاً از عصر مشـروطه و شـركت آرام آرام زنـان در تحـوالت اجتمـاعي       انسان مي

گـويي بـه    اين ديدگاه باعث شده تا جامعه درصـدد پاسـخ  . ايران رو به رشد گذاشته است
فرهنگ ايراني، ميراث ماندگار آثـار  » ؟زنان كيستند و چه بايد كرد«: اين سؤال برآيد كه

مكتوب و غيرمكتوبي است كه نسل به نسل منتقل شده و گوياي نوع نگـرش شـاعران و   
اسـت، امـا چهـرة زن ايرانـي در     » زن«فرهيختگان ايراني به عناصـر اجتمـاعي از جملـه    

  فرهنگي با چنين قدمت چگونه بتصوير كشيده شده است؟
آيد كـه سـمت و سـوي     چنين برمي. رمايه نيستزن به هيچ عنوان موجودي خوا

فرهنگ حاكم بر كشور و منطقه در روزگار ايران باستان به جهتي بوده است كـه بـه زن   



 
  �  5 نامه گاه اجتماعي زنان شاه تحليل آماري پاي

 
اگر چه به نوعي رنگ و بوي فرهنـگ  . ها داده شده است ها و شايستگي امكان بروز لياقت

در جـاي  . سـت رفتـه ا  ساالري امري مطلق بشمار نمـي شود، اما مرد ساالري ديده ميمرد
اي بزرگ براي مردان و سرچشمة الهام آنـان توصـيف    چون پرنده هم» زن«نامه  جاي شاه
  .شده است

چون فرانـك، مـادر فريـدون     گيرند كه هم نامه مورد توصيف قرار مي زناني در شاه
او فرزنـد شـيرخوار   ... اي درخشان از سيماي لطيف و شريف و مقتدر زنانـه  هستند، نمونه

  .رهاند گريزهاي پياپي از چنگ روزبانان ضحاك ميخود را در 
هـاي يـك زن پـاك و دليـر را      مانند است كـه همـه ويژگـي    زني بي» گردآفريد«
  .بند است او عصارة زن ايراني است كه به اصالت و هويت فرهنگ خود پاي. داراست
نامه  شده در شاه پروايي در عشق است، زنان ستايش سمبل جسارت و بي» رودابه«

گويند و گامي آنسوي مرزهاي اخالقي  ايراني سخن مي ةگاه اجتماعي زن در جامع پاي از
گـر توجـه خـاص فردوسـي بـه مقـام و منزلـت         گذارند و اين نكتـه بيـان   و فرهنگي نمي

  .مندي است كه زن بايد داشته باشد ارزش
نامـه   جاست كه زن فردوسي  در تدوين شـاه  نامه تا بدان نقش حقيقي زنان در شاه

ها را براي فردوسي از زبـان پهلـوي ترجمـه     كاري داشته و بسياري از متن با شوهرش هم
نامـه اسـت كـه نشـان از      گاه اجتماعي زن در شاه پاي ةصحبت اصلي ما دربار. كرده است

  .زنان دارد روز به مسألة كرد جامعة آن نوع و فرهنگ و روي
هـا، بـويژه در ارتبـاط بـا      يها و هوشيار نامه از دالوري فردوسي در جاي جاي شاه

پـاي مـردان وارد اجتمـاع نمـوده و مقـام و       زنان سخن بميان آورده است و آنـان را هـم  
چه حكيم طـوس   نامه و به استناد آن ديگر در شاه ةنكت. منزلتي واال به زن بخشيده است

نشين صرف نبوده اسـت كـه در آن    به قالب شعر ريخته، زن در آن روزگار موجودي خانه
هايي كه خداوند مانند مـرد   ها و سرمايه نزواي تحميلي، بسياري از استعدادها، شايستگيا

  .در وجودش به وديعه گذاشته، محروم بماند
فردوسـي شـنيده و    ةنامـ  هـايي كـه تـاكنون پيرامـون شـاه      ترديد با تمام گفته بي

حكـيم فرزانـه    هـا در ايـن اثـر بـزرگ از آن     ها و ناشـنوده  ايم باز هم ميزان ناگفته خوانده
گـاه اجتمـاعي زنـان     در پي شـناخت پـاي  ) پژوهش(در اين مقال . تر دارد سنگينيي بيش

  :نامه هستيم و در حقيقت سؤال آغازين و اصلي اين پژوهش اين است كه شاه
  !نامه چيست؟ گاه اجتماعي زنان در شاه ـ پاي

ن هسـتيم  آ و به دنبال اين پرسش اصلي، سؤاالت فرعيي ديگر مطرح است كه بر
  :كه ها پاسخ دهيم، از جمله اين تا در اين پژوهش به آن



زمـين، زنـان    گاه اجتماعي زنان غيـر ايرانـي سـاير جوامـع از جملـه تـوران       ـ پاي
  چگونه بوده است؟... سرزمين رم، هند و

بـاالتر بـوده اسـت يـا     ) غيرايراني(گاه اجتماعي زنان ايراني از ساير زنان  ـ آيا پاي
  خير؟

  اند؟ گاه اجتماعي داشته زمين چه پاي عهد ساساني در ايرانـ زنان 

  گاه اجتماعي زن پاي

تالش براي آگاهي از هويت زن، به عنوان انساني كه در ساختار حيات اجتمـاعي،  
فرهنگي، اقتصادي و سياسي بشر در تاريخ و گسترة پيش از آن تأثيري ارزنـده دارد، نـه   

هـاي زن   منـدي  كه در ايجاد تـوان  ني جامعه استنيمي از پيكرة انسا در تبيين شخصيت
  .در رويارويي با جهان امروز، تأثيري مطلوب دارد

پژوهش در مورد زنان و جست و جوي هويت آنان در هزارتوي تـاريخ و پـيش از   
سوي تكاملي اين دو مخلـوق برتـر خـدا ـ كـه       منظور شناسايي تأثير موازي و هم آن، به

  1.ريزي و ايجاد فرهنگ و تمدن بشري است پي شوند ـ در انسان ناميده مي
تين بار در ايران، آثـار  خسشناسان، براي ن ن ميالدي جمعي از باستا 1949در بهار 

هـاي   واقـع در كـوه  » تنـگ بيـده  «تاريخ را در حفاري غـاري در  بجا ماندة انسان پيش از 
ان بـا دورانـي كـه    زم بر پاية اين آثار، مقام و موقعيت زن را هم. بختياري تشخيص دادند

 ةدر جامعـ : زيسته است چنين اعالم كردنـد  مي» تنگ بيده«انسان پيش از تاريخ در غار 
كننـده   بان آتش بود، اختراع نگه: زن گذاشته شده بود ةمخصوص به عهد اي بدوي وظيفه

هـاي خـوردني    وجـوي ريشـه   ها به جسـت  ظروف سفالي و چوب بدست در كوه ةو سازند
  .اختدپر هاي وحشي مي ي ميوهآور نباتات در جمع

ها زن بـر مـرد برتـري     تين را كه در آنخسشايد همين امر اساس بعضي جوامع ن
كـرد و بـه مقـام     در چنين جوامعي زن، كارهاي قبيله را اداره مـي . يافته بود، تشكيل داد

  2.يافت سلسله زنان اتصال مي ةرسيد و در عين حال زنجير خانواده به وسيل روحانيت مي

  گاه اجتماعي زن در جامعة ايراني اهي به پاينگ

ها از محـل سـكونت خـود     به لحاظ تاريخي در حدود سه هزار سال ق ـ م، آريايي 
از . به سوي سرزمين ايران كه داراي ساكناني بومي بود، مهاجرتي طوالني را آغاز كردنـد 

آثـار  . ي بودنـد اي آريـاي  گذشت و داراي لهجـه  داري مي همان هنگام زندگيشان از راه گله
در ايـن سـرزمين   » پـارس «و » مـاد «ايرانـي   ةاست كه دو قبيلـ   آن دهندةبرجاي مانده 
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ساكن گرديدند، اين دو قبيله زماني را به درگيـري و زد و خـورد پرداختنـد و مادهـا در     

. هـاي پدرشـاهي وجـود داشـت     در ميان مادها، ويژگي. هايي بدست آوردند غرب پيروزي
شد و رؤساي عشيره رفته رفته به  هاي پدرشاهي تشكيل مي ز عشيرهت اخسجامعه آنان ن

  3.حاكمه درآمدند ةصورت اشراف و طبق
اي استوار بود با ظهور كوروش و ايجاد  هاي قبيله هاي دولت ماد كه بر اتحاديه پايه

بـا  . ها سست شده و جامعه به سوي تفكيك طبقاتي رفـت  دولت هخامنشي توسط پارسي
ترين واحـد جامعـه و نيـز در     گوني در نهاد خانواده نيز به عنوان كوچكپيدايش اين دگر

  4.گاه اجتماعي زن تغييراتي پديد آمد نقش و پاي
گونـه كـه رسـم پيشـينيان بـود ـ منزلتـي عـالي          در زمان زرتشت، زنان ـ همان «

كردند و صـاحب   داشتند و با كمال آزادي و با رويي گشاده در ميان مردم آمد و رفت مي
  5».شدند و در آن تصرفات مالكانه داشتند ك و زمين ميمل

» ساسـانيان «هـا دولتـي جديـد بـه نـام       پس از يك دوره حكومت اشكاني، پارس
در . ايراني بر دو ركن خون و مالكيـت اسـتوار بـود    ةتأسيس كردند كه در اين دوره جامع

كـه طبقـات    اليرانان و اشراف، از حقوق كامل برخوردار بودنـد، در حـ   چنين نظامي حكم
بهره از آن امكانات بوده و حقـوق چنـداني    ديگر اجتماعي، بويژه زنان در متن جامعه، بي

شـدند و تقريبـاً جـزو بردگـان بشـمار       در اين دوره زنان مانند شيء تلقـي مـي  . نداشتند
  .نظام چند زني در جامعه و بويژه در ميان اشراف حاكم بود. آمدند مي

ها بـه نـام پادشـاه زن، چـاكر      دواج رواج داشت كه از آننوع از 5ساساني  ةدر دور
  .زن، ايوك زن، سَترزن و خود سرزن ياد شده است

طبقـه بـا مـرد، او بـا      پادشاه زن يا زن ممتاز و سوگلي، دختري بود با ظاهري هم
كرد و زن اول و كـدبانوي خانـه و داراي حقـوقي در ارث و     رضايت پدر و مادر ازدواج مي

  .مالكيت بود
چه مـرد بـود قـرار داشـت و زن      تر از آن اي پايين ـ اما چاكر زن، معموالً در طبقه

  .دوم و در خدمت پادشاه
مـرد در غيـابش مراسـم     ـ سترزن نيز نوعي ديگر بود و هرگـاه مـرد جـواني مـي    

  .دادند ازدواجي برايش ترتيب مي
ازدواج بـا  ـ خود سرزن نيز، دختري بود كه بدون كسب رضايت پدر و مادر تن به 

  .گشت داد و از حقوق اجتماعي نيز محروم مي مردي مي



هاي چنان نظام كاستي و طبقاتي بـا وجـود احتكـار زنـان، طالهـا و       سرانجام پايه
سرا متزلزل گرديد و بـا ورود مسـلمانان كـه     هاي پرجاه و جالل و حرم ها با همه گام نقره

  6.دادند فرو پاشيد نويد برابري و برادري مي

  نامه گاه زن در شاه جاي

نقش اساسـي  : تنها كتابي است كه زن» نامه شاه «در ميان ادبيات منظوم گذشته 
خوانيم كه تأثيري شگرف و عجيـب در   نامه زندگي زناني را مي در شاه. كند در آن ايفا مي

نامه به جز چند مورد جزيي، شـاهد فعاليـت    در شاه. ايجاد بعضي از وقايع و حوادث دارند
چنينـي بـه    مردساالري آن دوره، توجهي ايـن  ةهستيم و با توجه به جامع» زن«ة گسترد

منـد دارد و در  نامه مقـامي بلنـد و ارج   زن در شاه. رسد بسيار جالب بنظر مي ]و مادر[زن 
  7.شود جاي آن، ستايش مي جاي

نامه همانند ديگر مظاهر انساني آن كتـاب، وااليـي و كمـال دارد و     زن نيز در شاه
  8.ير شخصيت او تحت الشعاع اميال و افراد داستان نيستتصو

هاي نيـك و آرمـاني كـه نقـش زنـي       اي است از ويژگي نامه يا برگزيده زن در شاه
ها كه نقش زنـي منفـور    ها و پليدي اي است از همه ناپاكي محبوب را داراست و يا چكيده

زناني كه نقش فرعي مثبـت  فاصله دو نمونة زن محبوب و زن منفور نيز با وجود . را دارد
  9.شود يا منفي دارند پر مي

نامه يك تصوير بيش نـدارد و صـفات او نيـز متعـالي      زن نژادة ايراني در تمام شاه
  :منتها احتماالً با شدت و ضعف در افراد. است

آخته قد، مشـك مـوي، كمـان ابـرو، كمنـد      . هميشه زيباست، كمال خلقت است
رخ، سيم ساق، سيمين ساعد، نرم اندام است و بهشـتي   لگيسو، سيمين قلم، غنجراب، ُگ

دار، خردمنـد و پارساسـت و بـا     است پر از رنگ و بوي با صفا، وفادار، مهربـان، خويشـتن  
  10.پاكي سرشته

نامه، چهرة زنان روشن و پاك است، سرشار از فداكاري و گذشت، پر  در كتاب شاه
  11.اثر عظيم ناديده گرفتتوان نقش زن را در اين  نمي. از پند و نصيحت

فردوسـي، يـا بـه اقتضـاي موضـوع      : الزم به ذكر است كه دربارة زن، استاد سخن
به همين جهـت اسـت كـه    . اظهار نظر كرده، يا از زبان قهرمان داستان سخن رانده است

بختي به صـورت زن نشـان داده    گاهي زن مقام و منزلت فرشتگان را دارد و مظهر خوش
چـون   انديشي و پارسـايي و عقـل و درايـت و دالوري و تيزهوشـي هـم     شود و در دور مي

  12.گيرد مردان مورد ستايش قرار مي
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ــايي زن  ــاكي و از پارســـــ   ز پـــــ

  

ــران ــد   گ ــاه خوان ــه درگ ــه زن را ب   ماي

ــهريار   ــة شـــ ــير از نامـــ   زن شـــ

  

ــيرزن   ــو اي شـ ــت راي تـ ــدو گفـ   بـ
  

  13زن گسـار اسـت و هـم راي    كه هـم غـم    

  

ــد   ــاه خوانـ ــر مـ ــه ورا افسـ ــه نامـ   بـ

  14رخشنده گـل شـد بـه وقـت بهـار      چو

  

  15درخشــــان كنــــد دوده و انجمــــن

  

مند به شوهران خود هستند و در  دامن و عالقه نامه همه جا وفادار و پاك زنان شاه
سر از او خندان  است كه هم  ترين زن آن نامه به در شاه. ساز غم و شادي آنان شريك و دم

  16.ي شرم، و روي و مويِ او زيبا باشدو شادمان باشد و خانه، به او آراسته و دارا
ــود  ــان آن بــ ــان جهــ ــين زنــ   بهــ

  

ــو    ــزو ش ــود  ك ــدان ب ــواره خن   17ي هم
  

نامه، خوبي خاص خود را دارند، سـعادت خـويش را در سـعادت مـردان      زنان شاه
راه با شوهران و فرزنـدان   ادعايي بسياري از آنان، هم در عين پارسايي و بي. دانند خود مي

  18.دارند كه بايد به پيروزي نيكي بر بدي منتهي گردد اهي گام بر ميخود، مردانه در ر
ـ   اكثر زنان شاه در عـين برخـورداري از   . عيـار هسـتند   بـارز زنِ تمـام   ةنامـه، نمون

زنـاني  . مندنـد  منشي و حتي دليري، از جوهر زنانه به نحو سرشار نيز بهره فرزانگي، بزرگ
يره، منيژه، گردآفريـد و گرديـه، كتـايون،    سيندخت، رودابه، تهمينه، فرنگيس، جر: چون

برانگيزند و هم مورد احترام؛ هم زيبـايي بيرونـي دارنـد و هـم زيبـايي       شيرين، هم عشق
  19.دروني

  روش تحقيق در پژوهش حاضر

ادبي  ةعلوم اجتماعي و حوز ةبا توجه به موضوع پژوهش حاضر كه تلفيقي از حوز
عات توصيفي بوده كه هدف محقـق در انجـام   است، در حقيقت اين پژوهش از انواع مطال

رو  از ايـن . آن توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوع است
گاه اجتمـاعي   شناخت پاي«با هدف » تحليل محتوا«پژوهش حاضر با استفاده از تكنيك 

أي و نظـر  خواهي از زن و ر ـ مشورت   اعتبار اجتماعي(اساس مقوالت  بر» نامه زن در شاه
هاي انتخاب شـده از   كه در نظر گرفته شده است ـ به بررسي مطالب موجود در بخش ) او

ها بصورت مفهومي درآمده و  در حقيقت در اين پژوهش مقوله. پردازد جمعيت آماري مي
  .مورد شمارش قرار گرفته است



دو  تـر و بـه   هـاي كوچـك   است كه آن را به مقوله» گاه اجتماعي پاي«تنها متغير، 
  :بندي كرديم مؤلفه تقسيم

  ـ اعتبار اجتماعي1
  خواهي از زن و رأي و نظر او ـ مشورت2

خـواهي، پايـه و اسـاس     اعتبار اجتماعي و مشورت در پژوهش حاضر كه دو مؤلفة
هايي نيز درون ابيـات   گاه اجتماعي زنان بوده است، شاخصه كار پژوهنده براي تعيين پاي

ها كه از نظر پژوهنده مربوط به هـر يـك از دو مؤلفـه     اخصهاين ش. ها يافت شد ناو داست
  :گردد است كه به شرح زير معرفي مي

  هاي اعتبار اجتماعي شاخصه

  دامني ـ پاك
  وري ـ سخن

  ـ ايثار و فداكاري
  )ايستادگي و مقاومت(ـ صبوري و بردباري 

  ـ خردمندي و فرزانگي
  انديشي ـ تدبير و چاره

  ـ خردمندي و فرزانگي
  انديشي ير و چارهـ تدب

  ـ فراست و زيركي
  )اختيار و اراده(گيري  ـ قدرت تصميم

  ـ استقالل
  )قدرت اجتماعي(روايي  ـ سلطنت و فرمان

  باكي ـ جسارت و بي
  ـ وفاداري

  ـ شجاعت و دالوري
  ـ نيرومندي

  ـ ادب و فروتني
  دارتـ اق

  مندي و درايت ـ هوش
  )در بعد منفي اعتبار(ـ استفادة ابزاري از زن 
  )در بعد منفي اعتبار(ـ خودخواهي يا غرور 

  چيني دسيسهـ 
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  خواهي مشورت ةشاخص

  پند و اندرزدهي

با توجـه بـه عنـوان    : رسد، آن است كه اي ديگر كه ذكر آن ضروري بنظر مي نكته
تـر ديـده    امروز، بويژه براي اهداف كاربردي، به ةپژوهش و ضرورت و اهميت آن در جامع

اب نمونه آماري از دو گروه خاص استفاده شود؛ يعني زنان ايرانـي  شد كه در نهايت، انتخ
نامه، به عنوان حجـم نمونـه آمـاري در نظـر      هاي شاه ناو زنان غيرايراني موجود در داست

  .گرفته شود
دار و  نامـه اعـم از آنـاني كـه نـام      زنـان شـاه   ةجمعيت آماري ايـن پـژوهش، همـ   

ها يادي شـده و در   اند و نيز زناني كه تنها از آن آفرين بوده و داراي شهرتي باال بوده نقش
ها بميان آمـده   شوند و سخن بسيار كم از آن نامه خوانده مي نام شاه حقيقت جزو زنانِ بي

  .است، زنان ايراني، غيرايراني، كنيزان و حتي زنان جادو است
تشكيل  آماري پژوهش را ةنفر از زنان غيرايراني، نمون 17نفر از زنان ايراني و  17

آفرينـان   نفـر زنـاني كـه عنـوان نقـش      32دهند كه به خودي خود با ايـن مجموعـه،    مي
  .اند اند، در اين نمونه آماري قرار گرفته نامه را بخود اختصاص داده تأثيرگذار و بنام شاه

  
  مهنا گاه اجتماعي زنان ايراني و غيرايراني در شاه پاي ةتوزيع فراواني و درصد مقول: 1جدول شماره 

  

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني   عنوان

  42/42  14  55/41  91  نامه گاه اجتماعي زنان ايراني در شاه پاي
  58/57  19  45/58  128  نامه گاه اجتماعي زنان غيرايراني در شاه پاي

  100  33  100  219  تعداد كل

  توضيح

امـه داراي  ن از زنان ايرانـي شـاه  % 55/41دهد  طور كه ارقام جدول نشان مي همان
كـه ايـن درصـد در زنـان غيرايرانـي بـه        گاه اجتماعي باال و مثبت هستند، در حـالي  پاي
  .افزايش يافته است% 45/58

گـاه اجتمـاعيي پـايين برخـوردار بـوده و       از پـاي % 42/42در ميان زنـان ايرانـي   
  .گاه اجتماعي پايين هستند از زنان غيرايراني نيز داراي پاي% 58/57

دهندة اين مهم است كه زنان  نشان) ايراني ـ غيرايراني (هر دو گروه پس اعداد در 
  .اند گاه اجتماعيي خوب برخوردار بوده آن عصر از پاي



، 128چنين نتايج اين جدول حاكي از آن است كه زنان غيرايراني بـا فراوانـي    هم
% 55/41 ،91گاه اجتماعيي باالتر نسبت به زنـان ايرانـي بـا فراوانـي      داراي پاي% 45/58

  .هستند
گـاه اجتمـاعيي بـاال و خـوب      هـايي كـه زن داسـتان از پـاي     نادر داست :توضيح

گاه اجتماعيي پـايين   شده و هرجا كه زن پاي ياد+ برخوردار بوده است، از آن در فراواني 
  .و ضعيف داشته، به عنوان فراواني ـ مورد شماره قرار گرفته است

  

  دختر ماهيار گوهرفروش: آرزو

  اعتبار اجتماعي ةمقول الف ـ

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  0  0  100  2  اعتبار اجتماعي
  0  0  100  2  كل

  
  خواهي از زن و رأي و نظر او مشورت ةب ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  0  0  100  2  مشورت خواهي از زن و رأي و نظر او
  0  0  100  2  كل

  
  )خواهي اعتبار اجتماعي ـ مشورت(گاه اجتماعي  پاي ةمقول ج ـ

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  0  0  50  2  اعتبار اجتماعي
  0  0  50  2  مشورت خواهي از زن و رأي و نظر او

  0  0  100  4  كل

  



 
  �  13 نامه گاه اجتماعي زنان شاه تحليل آماري پاي

 

  دختر جمشيد: ارنواز

  اعتبار اجتماعي ةالف ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  اعتبار اجتماعي
  دامني ـ پاك

  رويي ـ پوشيده
  وري ـ سخن

  )اختيار و اراده(گيري  ـ قدرت تصميم

1  
2  
1  
1  
0  

20  
40  
20  
20  
0  

0  
0  
0  
0  
1  

0  
0  
0  
0  

100  
  100  1  100  5  كل

بندي شده است؛  تر تقسيم هاي جزئي در جدول الف مقوله اعتبار اجتماعي به مقوله :نكته
  .مضامين ابيات داستانبا توجه به 
  

  خواهي از زن و رأي و نظر او مشورت ةب ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  100  1  0  0  مشورت خواهي از زن و رأي و نظر او
  100  1  0  0  كل

  
  )خواهي اعتبار اجتماعي ـ مشورت(گاه اجتماعي  پاي ةج ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  واني ـفرا  درصد  +فراواني 

  50  1  100  5  اعتبار اجتماعي
  50  1  0  0  مشورت خواهي از زن و رأي و نظر او

  100  2  100  5  كل

  
  



  دختر جمشيد: شهرناز

  
  اعتبار اجتماعي ةالف ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  اعتبار اجتماعي
  دامني ـ پاك

  رويي ـ پوشيده
  وري ـ سخن

  اختيار و اراده(گيري  ـ قدرت تصميم

1  
1  
1  
1  
0  

25  
25  
25  
25  
0  

0  
0  
0  
0  
1  

0  
0  
0  
0  

100  
  100  1  100  4  كل

بندي شده است؛  تر تقسيم هاي جزئي اعتبار اجتماعي به مقوله ةدر جدول الف مقول :نكته
  .با توجه به مضامين ابيات داستان

  
  خواهي از زن و رأي و نظر او مشورت ةب ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +اواني فر

  100  1  0  0  مشورت خواهي از زن و رأي و نظر او
  100  1  0  0  كل

  
  )خواهي اعتبار اجتماعي ـ مشورت(گاه اجتماعي  پاي ةج ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  50  1  100  4  اعتبار اجتماعي
  50  1  0  0  مشورت خواهي از زن و رأي و نظر او

  100  2  100  4  كل

  
  
  



 
  �  15 نامه گاه اجتماعي زنان شاه تحليل آماري پاي

 

  بانو همسر خسروپرويز دختر مهين: شيرين

  
  اعتبار اجتماعي ةالف ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  اعتبار اجتماعي
  باكي ـ جسارت و بي

  دامني ـ پاك
  ـ خودخواهي و غرور
  ـ فراست و زيركي

  مندي نگري و انديش ـ آينده
  ـ وفاداري به همسر

0  
3  
3  
0  
3  
1  
2  

0  
25  
25  
0  
25  
33/8  
67/16  

0  
0  
0  
1  
0  
0  
0  

0  
0  
0  

100  
0  
0  
0  

  100  1  100  12  كل

بندي شده است؛  تر تقسيم هاي جزئي اعتبار اجتماعي به مقوله ةدر جدول الف مقول :نكته
  .با توجه به مضامين ابيات داستان

  
  خواهي از زن و رأي و نظر او مشورت ةب ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +اواني فر

  0  0  0  0  مشورت خواهي از زن و رأي و نظر او
  0  0  0  0  كل

  
  )خواهي اعتبار اجتماعي ـ مشورت(گاه اجتماعي  پاي ةج ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  100  1  100  12  اعتبار اجتماعي
  0  0  0  0  مشورت خواهي از زن و رأي و نظر او

  100  1  100  12  كل

  
  



  دختر شاه سمنگان: تهمينه

  
  اعتبار اجتماعي ةالف ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  اعتبار اجتماعي
  باكي ـ جسارت و بي

  دامني ـ پاك
  وري ـ سخن

  ـ ايثار و فداكاري
  ـ بردباري و صبوري

  ـ خردمندي و فرزانگي

1  
1  
2  
1  
1  
1  
1  

5/12  
5/12  

25  
5/12  
5/12  
5/12  
5/12  

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  

  0  0  100  8  كل

  
  

  خواهي از زن و رأي و نظر او مشورت ةب ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  0  0  100  1  مشورت خواهي از زن و رأي و نظر او
  0  0  100  1  كل

  
  )خواهي تاعتبار اجتماعي ـ مشور(گاه اجتماعي  پاي ةج ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  0  0  88/88  8  اعتبار اجتماعي
  0  0  11/11  1  مشورت خواهي از زن و رأي و نظر او

  0  0  100  9  كل

  
  
  



 
  �  17 نامه گاه اجتماعي زنان شاه تحليل آماري پاي

 
  ه، همسر سياوش مادر فرودسدختر پيران وي: جريره

  
  اعتبار اجتماعي ةالف ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  رصدد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  اعتبار اجتماعي
  ـ تدبير و چاره انديشي
  ـ خردمندي و فرزانگي

  باكي ـ جسارت و بي

2  
1  
2  
1  

33/33  
66/16  
33/33  
66/16  

0  
0  
0  
0  

0  
0  
0  
0  

  0  0  100  6  كل

  
  

  خواهي از زن و رأي و نظر او مشورت ةب ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  و نظر اومشورت خواهي از زن و رأي 
  ـ پند و اندرزگويي

2  
3  

40  
60  

0  
0  

0  
0  

  0  0  100  5  كل

  
  )خواهي اعتبار اجتماعي ـ مشورت(گاه اجتماعي  پاي ةج ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  0  0  54/54  6  اعتبار اجتماعي
  0  0  45/45  5  مشورت خواهي از زن و رأي و نظر او

  0  0  100  11  كل

  
  



  زن مهراب كابلي: ندختسي

  
  اعتبار اجتماعي ةالف ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  اعتبار اجتماعي
  ـ خردمندي و فرزانگي

  ـ فراست و زيركي
  وري ـ سخن

  انديشي ـ تدبير و چاره
  سنجي ـ نكته

3  
4  
3  
1  
2  
1  

42/21  
57/28  
42/21  
14/7  
28/14  
14/7  

0  
0  
0  
0  
0  
0  

0  
0  
0  
0  
0  
0  

  0  0  100  14  كل

  
  

  خواهي از زن و رأي و نظر او مشورت ةب ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  0  0  100  2  مشورت خواهي از زن و رأي و نظر او
  0  0  100  2  كل

  
  )خواهي اعتبار اجتماعي ـ مشورت(گاه اجتماعي  پاي ةج ـ مقول

  وضعيت

  مقوله

  درصد  ني ـفراوا  درصد  +فراواني 

  0  0  5/87  14  اعتبار اجتماعي
  0  0  5/12  2  مشورت خواهي از زن و رأي و نظر او

  0  0  100  16  كل

  
  
  



 
  �  19 نامه گاه اجتماعي زنان شاه تحليل آماري پاي

 
زنان » خواهي از زن اعتبار اجتماعي ـ مشورت«هاي  فراواني و درصد مقوله: 2جدول شماره 

  ايراني به تفكيك

ف
دي

ر
  

ي
ران

 اي
ن

زنا
ي 
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ا
  

ر 
با

عت
ه ا
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 +
ي
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ف
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 +
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ف
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در

  

ي
وان

را
ـ ف

ت 
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ش
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قو
م

  

صد
در

  

  0  0  0  0  20  2  47/2  2  آرزو  1
  67/16  1  0  0  10  1  0  0  آزاده  2
  0  0  0  0  0  0  47/2  2  آزرم دخت  3
  67/16  1  5/12  1  0  0  17/6  5  ارنواز  4
  67/16  1  5/12  1  0  0  94/4  4  شهرناز  5
  0  0  0  0  0  0  70/3  3  پوراندخت  6
  67/16  1  25  2  0  0  23/1  1  دختران آسيابان  7
  67/16  1  5/37  3  0  0  0  0  دختران برزين  8
  0  0  0  0  10  1  70/3  3  روشنك  9
  0  0  5/12  1  0  0  81/14  12  شيرين  10
  0  0  0  0  0  0  94/4  4  فرانك  11
  0  0  0  0  0  0  64/8  7  گردآفريد  12
  0  0  0  0  50  5  75/19  16  گرديه  13
  0  0  0  0  10  1  41/7  6  نارگل  14
  0  0  0  0  0  0  17/6  5  دختر مهرك نوشزاد  15
  0  0  0  0  0  0  88/9  8  هماي چهرزاد  16
  67/16  1  0  0  0  0  70/3  3  ماه آفريد  17

  100  6  100  8  100  10  98/99  81  تعداد كل

  



  گاه اجتماعي زنان ايراني در وضعيت نهايي پاي ةفراواني درصد مقول: 3جدول شماره 

  

  ضعيتو

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  14/57  8  01/89  81  اعتبار اجتماعي
  86/14  6  99/10  10  مشورت خواهي از زن و رأي و نظر او

  100  14  100  91  كل

  

  :توضيح

گـاه   هـاي پـاي   گر ايـن واقعيـت اسـت كـه در ميـان مؤلفـه       نتايج جدول باال بيان
تـرين درصـد    در بعد مثبت بيش% 01/89، 81واني اعتبار اجتماعي با فراة اجتماعي، مؤلف

بخـود اختصـاص داده اسـت؛    % 99/10، 10خواهي با فراوانـي   را نسبت به مؤلفه مشورت
تـرين   در مؤلفـه اعتبـار اجتمـاعي داراي بـيش     91گاه اجتمـاعي   يعني زنان ايراني با پاي
اعيي بسـيار خـوب   به اين معني كه اين زنان داراي اعتبار اجتمـ . فراواني و درصد هستند

انـد، بلكـه    گاه خوب برخوردار نبـوده  خواهي از جاي ة مشورتكه در مؤلف اند، در حالي بوده
رساند كـه رأي و نظـر آنـان زيـاد      اين نتايج، اين را مي ةاند و هم گاهي پايين داشته جاي

  .حايز اهميت نبوده است
  



 
  �  21 نامه گاه اجتماعي زنان شاه تحليل آماري پاي

 
زنان » خواهي از زن ـ مشورت اعتبار اجتماعي«هاي  فراواني و درصد مقوله: 4جدول شماره 

  غيرايراني به تفكيك
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  10  1  0  0  0  0  87/0  1  اسپنوي  1
  0  0  0  0  69/7  1  96/6  8  تهمينه  2
  0  0  0  0  46/38  5  22/5  6  جريره  3

4  
ــان  ــر خاق دخت

  چين
4  48/3  0  0  0  0  1  10  

  0  0  0  0  0  0  57/9  11  رودابه  5
  10  1  0  0  69/7  1  48/3  4  سپينود  6
  0  0  56/15  5  38/15  2  83/7  9  سودابه  7
  0  0  0  0  38/15  2  17/12  14  سيندخت  8
  30  3  0  0  0  0  74/1  2  فغستان  9
  0  0  0  0  69/7  1  17/12  14  فرنگيس  10
  0  0  0  0  0  0  7/8  10  قيدافه  11
  0  0  0  0  69/7  1  83/7  9  كتايون  12
  0  0  0  0  0  0  48/3  4  گلشهر  13
  0  0  33/33  3  0  0  87/0  1  مالكه  14
  20  2  0  0  0  0  48/3  4  مريم  15
  0  0  11/11  1  0  0  43/10  12  منيژه  16
  20  2  0  0  0  0  74/1  2  ناهيد  17

  100  10  100  9  100  13  100  115  تعداد كل

  



  گاه اجتماعي زنان غيرايراني در وضعيت نهايي پاي ةفراواني درصد مقول: 5جدول شماره 

  

  وضعيت

  مقوله

  درصد  فراواني ـ  درصد  +فراواني 

  37/47  9  84/89  115  اعتبار اجتماعي
  63/52  10  16/10  13  مشورت خواهي از زن و رأي و نظر او

  100  19  100  128  كل

  

  :توضيح

گـاه   هـاي پـاي   گر اين واقعيـت اسـت كـه در ميـان مؤلفـه      شاننتايج اين جدول ن
 115اعتبار اجتماعي بـاالترين فراوانـي    ةنامه؛ مقول اجتماعي، در گروه زنان غيرايراني شاه

خـواهي از   مشورت ةكه مقول را داراست، در حالي% 84/98ترين درصد،  در بعد مثبت بيش
از كـل را بخـود اختصـاص داده و ايـن     % 16/10؛ 13زن و رأي و نظر او، تنها با فراوانـي  

گاه اجتماعيي خوب هستند  رساند كه زنان غيرايراني كه داراي پاي مطلب اين مهم را مي
يعنـي در ايـن مقولـه از اعتبـار اجتمـاعيي       ،اعتبار اجتماعي مقامي باال دارند ةو در مؤلف

ي بـاال ندارنـد و   گـاه  خواهي، جاي كه در مقوله مشورت بسيار خوب برخوردارند، در حالي
گرفتـه و رأي و   آن عصـر زيـاد مـورد مشـورت قـرار نمـي       زنان در: دهد كه اين نشان مي

  .ها و امور مختلف حايز اهميت نبوده يا بسيار اندك بوده است گيري نظرشان در تصميم
  

  )گاه اجتماعي و مليت زنان پاي(ها  طرح قشر بندي آزمودني: 6جدول شماره 
  

  مليت زنان

  اجتماعي گاه پاي

  غيرايراني  ايراني

  15  6  )زادگان اشراف و شاه(گاه باال  پاي
  0  3  گاه متوسط پاي
  2  5  ...)كنيزان و(گاه پايين  پاي

  
  

  

  



 
  �  23 نامه گاه اجتماعي زنان شاه تحليل آماري پاي

 
  اعتبار اجتماعي و مليت زنان: 7جدول شماره 

  

  مليت زنان

  گاه اجتماعي پاي

  غيرايراني  ايراني

  14  11  +اعتبار اجتماعي 
  0  1  اعتار اجتماعي ـ

  3  4  )مشترك(و ـ + عتبار اجتماعي ا

گونه فراوانـي   هيچ) و ـ (+ در مقوله اعتبار ) آزاده(در ميان زنان ايراني تنها يك نفر  :نكته
  .ندارد

  
  اعتبار اجتماعي و مليت زنان: 8جدول شماره 

  

  مليت زنان

  خواهي مشورت

  غيرايراني  ايراني

  6  4  خواهي مشورت
  5  5  خواهي ـ مشورت
  1  1  )مشترك(و ـ + هي خوا مشورت

ـ  7در ميان زنان ايراني : 1 ةنكت گونـه   هـيچ ) و ـ (+ خـواهي   مشـورت   ةتن از آنان در مقول
  .فراواني ندارند

. گونه فراواني ندارند هيچ) و ـ (+ خواهي  مشورت ةنفر از زنان غيرايراني در مقول 5: 2 ةنكت
  )رودابه، قيدافه، گلشهر، مالكه، منيژه(



  اه گزارش يافته

ـ          اعتبـار  ةدر اين فصـل بـا اسـتفاده از اعـداد و ارقـام حاصـل جـداول در دو مقول
كنـيم و بصـورت    گفـتن مـي   خواهي، اين اعـداد را دعـوت بـه سـخن     اجتماعي ـ مشورت 

  .پردازيم ها مي تشريحي به توضيح اين يافته
هاي حاصل در ايـن   شود طبق يافته مشاهده مي 1 ةطور كه در جدول شمار همان

از % 14گاه اجتماعي باال و مثبـت بـوده و تنهـا     از زنان ايراني داراي پاي% 55/41جدول، 
گاه  از زنان غيرايراني داراي پاي% 45/58گاه اجتماعي پايين برخوردارند و نيز  آنان از پاي

  .گاه اجتماعي ضعيف و پايين برخوردارند از پاي% 19اجتماعي باال و 
گاه اجتمـاعيي   نند كه زنان غيرايراني از پايك چنين اعداد اين جدول بازگو مي هم

تر بوده، كـه بـه همـان نسـبت از      تعدادشان بيش+ باالتر برخوردارند، زيرا هم در فراواني 
. تـر اسـت   برخوردارند؛ حتي در فراواني ـ كـه تعدادشـان بـيش    %) 45/58(درصدي باالتر 

نزلـت زنـان در ايـران    دهندة شناخت ارزش و م كه اين امر نشان) در فراواني ـ % 58/57(
  .باستان است

اعتبـاري اجتمـاعي ـ    «هـاي   كه توزيع فراواني و درصد مقولـه  2 ةدر جدول شمار
  :است گر چند واقعيت  ارقام و درصدها بيان ،زنان ايراني را داريم» خواهي مشورت

، همـاي  %)81/14(، شـيرين  %)75/19(گرديـه  : ـ چند تن از زنان ايراني ماننـد 1
تـرين درصـد فراوانـي     ، داراي بيش%)17/6(، ارنواز %)64/8(، گرد آفريد %)88/9(چهرزاد 

هايي ويـژه و خـاص هسـتند كـه       اينان داراي شاخصه. هستند+) اعتبار  ةهم در مقول آن(
  .ها سبب احراز اجتماعي مثبت و بااليي براي آنان شده است همان شاخصه

گونـه   هـيچ + تبار اجتمـاعي  ـ تنها دختران برزين در اين گروه هستند كه در اع2
تـرين فراوانـي و درصـد را بـه      اعتبار ـ بـيش   ةكه در مقول تر اين فراواني را نداشته و جالب

  %)5/37. (اند خود اختصاص داده
  :گر اين واقعيت است كه بيان 3 ةارقام در جدول شمار

%) 01/89(، 81  تـرين فراوانـي   اعتبار اجتماعي، زنان ايراني داراي بيش) مؤلفه(در 
خواهي از زن و رأي و نظر او، اين رقم بسيار نـاچيز   مشورت ةكه در مؤلف هستند، در حالي
گر اين نكتـه مهـم اسـت كـه زنـان       و اين امر بخوبي بيان%) 99/10(، 10است با فراواني 

انـد، بلكـه    اي بـاال نبـوده   گـاه و مرتبـه   خـواهي در جـاي   مشورت ةنامه در مقول ايراني شاه
اي كه در بسياري از مـوارد، مـورد مشـورت قـرار      اند، به گونه ر پايين داشتهاي بسيا مرتبه
اند و رأي و نظر آنان نه تنها مورد احترام و ارزش نبـوده بلكـه حتـي در مـورد      گرفته نمي
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مسايل مهم چون ازدواج و انتخاب شوي هم كـه در مـورد خودشـان بـوده اسـت، مـورد       

  .شده است استه نمياند و نظرشان خو گرفته مشورت قرار نمي
هـاي اعتبـار اجتمـاعي و     كه توزيـع فراوانـي و درصـد مقولـه     4 ةدر جدول شمار

خواهي زنان غيرايراني با ارقام و اعـداد نمـايش داده شـده، هركـدام از آن ارقـام       مشورت
، 14در گـروه زنـان غيرايرانـي نيـز، سـيندخت،      . اسـت   گـر يـك نكتـه و واقعيتـي     نشان

، 11، رودابه بـا فراوانـي   %)43/10(  12، و منيژه، %)17/12(، 14و فرنگيس، %) 17/12(
ــ   ، بـيش %)83/7(، 9، كتـايون،  %)7/8(، 10، قيدافـه،  %)57/9(  ةتـرين فراوانـي را در مقول

گر اين واقعيت است كه از  اين خود بيان. اند گاه اجتماعي دارا بوده و باالترين پاي+ اعتبار 
تـرين فراوانـي و    رايراني، تعداد آنـاني كـه داراي بـيش   ميان هر دو گروه زنان ايراني و غي

كه تنها چندتن از ايرانيان داراي فراواني  درصد هستند از ميان غيرايرانيان است، در حالي
و %) 56/15(، 5اعتبار ـ نيـز سـودابه بـا فراوانـي       ةچنين در مؤلف هم. اند و درصد باال بوده

  .اند داراي مقام باالتر بوده) %43/10(، 12و منيژه، %) 33/33(، 3مالكه، 
بندي خواسته باشيم نتايج حاصـل از ايـن    حال اگر بطور كلي و بصورت يك جمع

بنـدي را بصـورت پاسـخ بـه      جداول و ارقام و اعداد را بيان كنيم، بد نيست كه اين جمـع 
  :سؤاالت پژوهش مطرح كنيم

ه اجتماعيي باال و مثبت گا از پاي) ايراني ـ غيرايراني (نامه  ـ در مجموع، زنان شاه1
نامـه   ها گوياي اين واقعيت است كه در آن زمان، زنـان شـاه   برخوردارند، زيرا ارقام جدول

اعتبار كه مورد محاسبه و بررسي  ةاند و بويژه در مؤلف گاه اجتماعيي خوب بوده داراي پاي
و ايـن خـود    نامـه دارد  قرار گرفت، نتايج حاصل نشان از اعتبار اجتماعي باالي زنان شـاه 

نامـه   ، زنان شـاه )فردوسي(ساالرانه آن دوران ة مردمعرف اين مهم است كه با وجود جامع
  .اند گاه اجتماعي خوب برخوردار بوده نه تنها در حاشيه نبوده بلكه از پاي

گـاه   اند؛ زنان غيرايراني از پـاي  آماري، حضور داشته ةـ از ميان زناني كه در نمون2
) زنـان ايرانـي  (در ميان ايرانيـان  . اند بت به زنان ايراني برخوردار بودهاجتماعيي باالتر نس

زناني چون، ارنواز، شهرناز، فرانك، شيرين، گردآفريد، گرديه، گلنار، دختر مهرك نوشـزاد  
  .اند گاه اجتماعي بوده و هماي چهرآزاد، داراي باالترين پاي

اجتمـاعي را دارا هسـتند،    گـاه  و در گروه غيرايراني نيز كساني كه بـاالترين پـاي  
تهمينه، جريره، رودابه، سودابه، سيندخت، فـرنگيس، قيدافـه،كتايون، مـريم،    : توان از مي

سـان اسـت و حتـي ارقـام و درصـد       درست است كه تعداد در هر دو گـروه يـك  . نام برد
ي كـه در  فراواني زنان ايراني از اعداد و فراواني غيرايرانيان باالتر است، اما در نتـايج پايـان  

%) 45/58(، 128دهـد، غيرايرانيـان بـا فراوانـي      نتايج حاصله نشان مـي  1جدول شماره 
  .اند گاه اجتماعيي باالتر بوده داراي پاي%) 55/41(، 91نسبت به ايرانيان با فراواني 



هـا و   طـرح قشـربندي آزمـودني   ) 7،6،8(هاي بعدي به ترتيـب شـماره    در جدول
  :شود طور كه مشاهده مي رفته است، همانها مورد ارزيابي قرار گ مليت

گاه اجتماعي در سه طبقه باال، متوسـط و پـايين    وضعيت پاي: 6 ةدر جدول شمار
مورد نظر پژوهنده بوده كه ارقام جدول حـاكي از ايـن   ) ايراني و غيرايراني(و مليت زنان 

قرار دارنـد،  ) گانزاد گروه اشراف و شاه(گاه اجتماعي باال  تعداد زناني كه در پاي: است كه
  .تر است گاه ديگر، يعني متوسط و پايين هستند، بيش از كل تعداد زناني كه در دو پاي

گـاه اجتمـاعي بـاال قـرار      كه، از بين همين تعداد زنان كـه در پـاي   نكتة ديگر اين
زنان ايرانـي در  . اند ترين تعداد را زنان با مليت غيرايراني، بخود اختصاص داده دارند، بيش

  .نفرند 15گاه،  نفر و زنان غيرايراني در همين پاي 9گاه اجتماعي باال  ايپ
چنين اين موضوع حاكي از آن است كه در ميان كـل تعـداد زنـاني كـه داراي      هم

گاه اجتماعي باال در گروه اشراف و شـاهزادگان هسـتند، بـازهم تعـداد غيرايرانيـان،       پاي
نامـه بـا    يي باال و بسيار خوب براي زنان شـاه گاه اجتماع دهندة پاي تر است كه نشان بيش

  .مليت غيرايراني است
ـ  ةنيز كه هر كدام به ترتيب رابط 8و  7هاي  در جدول اعتبـار اجتمـاعي بـا     ةمقول
مـورد  ) بـه لحـاظ فراوانـي   (خـواهي بـا مليـت زنـان را      مشورت ةمقول ةمليت زنان و رابط

كـه داراي اعتبـار اجتمـاعي مثبـت      سنجش و ارزيابي قرار داده است، بازهم تعداد زناني
تـر اسـت و نكتـة حـايز      اند، بـيش  هستند، از تعداد زناني كه داراي اعتبار اجتماعي منفي

كه، در همين موارد نيز تعداد زنان غيرايراني به نسبت زنان ايرانـي، در هـر    تر اين اهميت
  .دو مقوله باالتر است

كه در زنـان   نفر است، در حالي 11، هستند+ يعني تعداد ايرانيان كه داراي اعتبار 
  .رسيده است 14غيرايراني با همين اعتبار اين رقم به 
و هم از اعتبـار اجتمـاعي ـ برخوردارنـد در هـر دو      + تعداد زناني كه هم از اعتبار 

  :رسد مي 8مليت، اندك است و در نهايت نوبت به جدول شماره 
ـ  طور كه نتايج حاصل از اين جدول نشان مي همان  ةدهد، تعداد زناني كه در مقول

  .تر از گروه ايرانيان است اند، بازهم تعداد غيرايرانيان بيش خواهي مورد نظر بوده مشورت
 4خواهي هستند كه غيرايراني بـوده و تنهـا    مشورت+ نفر داراي وضعيت  6يعني 

  .اند نفر داراي همين وضعيت با مليت ايراني بوده
 2تعداد تساوي آنـان در  : و غيرايراني در اين جدول تنها وجه اشتراك زنان ايراني

و ـ اسـت كـه در هـر دو گـروه      + خـواهي در دو بعـد    خـواهي ـ و مشـورت    مورد مشورت
  .سان است تعدادشان يك
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  گيري بحث و نتيجه

گذشته از عظمت مقام ادبي فردوسي، تأثيري كه او بر مليت ايران داشته است بـا  
از نظر زبان هم هيچ شكي نيست كه . ر قابل قياس نيستديگ  اي ور و نويسنده هيچ سخن

  .فردوسي يكي از اركان مهم بقاي زبان فارسي و حفظ اصالت آن بوده است ةنام شاه
كه سند مليت ماست، پشتيبان و حـامي زبـان و ادب فارسـي     نامه عالوه بر آن شاه
  .نيز هست

هـا و طوايـف    تيـره نامه بهـم پيوسـتگي افـراد و     هدف اصلي فردوسي، از نظم شاه
 ةمختلف نژاد ايراني بوده است تا بدان وسـيله وحـدت ملـي ايـن قـوم را تـأمين و زمينـ       

  .ريزي كند تشكيل يك حكومت مركزي قادر را پي
نامه پس از انتشار در سرتاسر ايران، تأثيري را كه منظور اصلي فردوسي بـود،   شاه

خوردة ايـن قـوم را كـه از     ح شكستو بتدريج روها بخشيد  نادر روح و دل ايرانيان به ج
پـارچگي   خبر مانده بودند، نيرو بخشيد و موجبات وحدت و يك گذشتة پر افتخار خود بي

تر كار نويسندگان و  پس از آمدن اسالم، بيش. هاي مختلف ايراني فراهم كرد را ميان تيره
  .ادبيات عربي بود ةشعراي ما در زمين

و لبنان نيز در تهاجم اين فرهنگ و زبان  همان زمان كشورهايي چون مصر، عراق
  .نداشتند» فردوسي«بيگانه قرار داشتند و زبانشان عربي شد، زيرا آنان 

در عصر ساساني و بحران فرهنگـي آن دوران ـ فردوسـي ـ ايـن شـاعر بنـام، بـه         
به عنوان نيمي ديگر از پيكرة اجتماع بها داده، از وااليي مقـام  » زن«هويت و شأن واقعي 

  .راند ارزش وجودي وي سخن مي و
آن دوران و هجـوم فرهنـگ بيگانـه عـرب و      ةجالب است كه در عصر مردسـاالران 

آن بخوبي پرداختـه و از   ةزبان عربي، اين مرد بزرگ به هويت ارزشي زن و وجود شايست
كـه زنـاني كـه     تـر ايـن   جالب. كند گاه و منزلت و موقعيت وي بخوبي و نيكي ياد مي جاي

هستند، بلكه از زنان ديگر بـا سـاير     كند، نه تنها فقط زنان ايراني ز آنان ياد ميفردوسي ا
از آن جملـه رودابـه   . ها نيز سخن بميان آورده و از آنان  بنيكـي يـاد كـرده اسـت     مليت

مـادر فـداكار   (او، فرنگيس، تهمينه سـمنگاني و جريـره    ةماي كابلي، سيندخت مادر گران
دختـر ايثـارگر   (، منيژة فداكار، كتايون )درايت و هوشمند اندلسپادشاه با (، قيدافه )فرود

اند، بلكـه جـزء    ، از آنانند كه در نظر فردوسي نه تنها اين زنان به حاشيه نرفته)قيصر روم
مندي و  هاي انساني آنان به ارج افسر بانواني هستند كه هميشه و همه جا از آنان و ارزش

  .شود سيرتي ياد مي وااليي و نيك



حماسـي ايـران، زن بـراي بيـان و      ةچه گذشت، ديده شـد كـه در جامعـ    نابر آنب
گيرد و  بازآفريني واقعيت اجتماعي زمان خويش از زبان شاعر نقش و رسالت بر عهده مي

  .زن بيان و مفهومي كرداري دارد
هـاي شخصـيتي آنـان و     نامه تأكيد بر نژاد زنان نيست، بلكه بر ويژگـي  ـ در شاه1

  .ردشان با فرهنگ و هنجارهاي فرهنگي ـ اجتماعي ايراني استچگونگي برخو
نامه، در نهايت براي متوجه سـاختن جامعـه بـه مقـام و      هاي زنان شاه ناـ داست2

  .تواند داشته باشد تلقي گردد منزلتي كه زن مي
هاي مطلـوب و مثبـت خـود، زنـي اسـت مـورد        نامه با همة ويژگي ـ زن در شاه3

بنـد بـه مـوازين     او سرشار از عاطفه و احساس است، پارسا و پايپذيرش فرهنگ ايراني، 
اخالقي و هنجارهاي اجتماعي است، فداكار و ايثارگر است، شجاع و پرتوان، خردمند و با 

  .گزار آفريدگار جهان درايت، آزاده و با خوي و منشي مردمي و در نهايت سپاس
هـا   نااز آن در داسـت  ـ زن حق حاكميت و پادشاهي داشته است كه چند نمونه4

  »...آزرميدخت، پوراندخت، قيدافه و: شود، مانند مشاهده مي
هـاي جنگـي را ماننـد     ـ زن حق مبارزه و جنگيدن در ميدان و استفاده از سالح5

  »...گردآفريد، گرديه و«. مرد دارا بوده است
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