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  در هویت زنان« مِن اجتماعی»و  « من» بررسی
 بخش پهلوانی شاهنامۀ فردوسی

 

 3هما زنجاني زاده اعزازی ،2ابوالقاسم قوام، 1ملکي مارشکفهیمه 
 

 چکیده
صویری ذهنی   ،هویت ست و می    جهتت شخّص می توان آن را در ویژگیشناخت ا سی  هایی که به هر فرد ت دهند، یافت. برر

ای از ین رو که دربردارندۀ بخش عمدتا فردوسووی از شوواهنام هویت زنان موضوووک کنشاپ وژوهشوو ران مخ بوی بودت اسووت. 
فردوسووی  شوواهنام  م ن وژوهش. منبع مناسووبی برای بررسووی هویت زنان اسووت میراث فرهن ی و اج ماعی ایرانیان اسووت،

صحیح   ست. جالل ت س وادت، تحبیل مح وا  روپ تحقیق، کیوی و فنّ م خالقی مطبق ا  ، مدل موهومیچارچوب تحقیقو ورد ا
 . این وژوهشت است شد  های زنان در شاهنامه اس وادت  برای تحبیل کنش «منِ اج ماعی»و  «من»ی . از دو موهوم بنیاداست 

های مورد های تمام شخصیت  در خودشان است. در کنش  « من»ن یج  برتری  ،شاهنامه  در یابی زناندهد که هویتنشان می 
هایی از زنان گیری اسووت، کنشمطالعه جز سوویندخت، من از منِ اج ماعی آشووشارتر اسووت. آنجا که بحا ان خاب یا تصوومی 

کنند، رها و ان  اراآ جامعه رف ار میبسووا در همان لح ه از تواوآ آن آگات نیسوو ند و وخ ی خالج هنجا  زند که چهسوورمی 
شود. جسارآ   هاست که باعا تشخص و فردیت آنان می  های م واوآ و هنجارششنی شود. بروز همین کنش آششار می « من»

 زنان در بخش وهبوانی شوواهنام  فردوسووی بخشِهای هویتدر عشووق، شووجاعت، جن اوری، خردمندی و سوویاسووت از ویژگی
 .    رودشمارمیبه
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شخّص می توان در ویژگیشود. هویت را می می شند، یافت.  هایی که به هر فرد ت موهوم هویت برای  »بخ
سان    جهان کامبی از شیا و نیز ان سه    کارمیها بهمخبوخاآ، ا س بزم دو معیار مقای شخاص یا   ایمرود و م ن ا

گویند: هویت  از دو نوک هویت سخن می  شناسان  جامعه .(22: 1396 جنشینز) «یاست: تشابه و تواوآ  اش 
اما درواخع    ،شووووند های هویت، فقط از ن ر تحبیبی از ه  جدا می   این شوووشل  و هویت فردی.  اج ماعی 

 .(46: 1386 گیدنز) اتن ی با ه  دارند تنویوند 
 

  1هویت فردی
عنوان افرادی  . هویت فردی ما را به   اسوووتاپ هویت هر فرد م أثر از محیط و شووورایط فرهن ی زندگی   

  سراسر   در مدام که است  فرد تشخّص  از نههاآگا یحس  فردی هویت .(همان) دهدم مایز از ه  نشان می 
  هویت شود.می مطرح هاویژگی یا اس عدادها جنس، نام، صورآبه معموالً و گیردمی ششل آدمی هر عمر

از بنیان 2جرج هربرآ مید د.کنمی م مایز دی ران از را فرد هر که است  یهایچیز آن هم  درواخع فردی
یا گوهر آدمی در بیان   هویتشناسی است. وردازان بزرگ نخس ین در تاریخ مدرن جامعهگذاران و ن ریه

ای آن  و در نماد جامعه 4صورآ من نزد مید ذهن بشری در نماد فردی آن به نام گرف ه است.   3دخو ،مید
 .(26: 1399 یی)تنها 6کندجبوت می 5صورآِ منِ اج ماعیبه

 

 بیان مسئله
نیا فردوسی از  شاهنام  بررسی و شناخت هویت زنان تاکنون مورد توجه وژوهش ران زیادی بودت است.     

منبع مناسبی برای بررسی     ای از میراث فرهن ی و اج ماعی ایرانیان است، رو که دربردارندۀ بخش عمدت
که   دهدنشووان می هویت زنان اسووت. در برخورد نخسووت با م نِ شوواهنامه، الی  واهری و بیرونی م ن 

اهنامه در ش یابی  که زنان نیز رمیتر م ن دمطالع  دخیقبا مردان هویت آششارتری نسبت به زنان دارند.   
بندی  دو بعد فردی و اج ماعی دس ه درشناسان هویت را جامعهسازی برای خویش هس ند. در وی هویت
نام گرف ه اسوووت. او موهوم خود را به دو     «خود»هویت یا گوهر آدمی در بیاناآ مید      کنند.  و تعریف می

ن هویت فردی و اج ماعی شخص تمایز خائل شود.    ایم کند تاتقسی  می  «منِ اج ماعی»و  «من»بخش 
                                                           

1. Personal identity 

2. George Herbert Mead (1863) 

3. Self 

4. I 

5. Me 

را با توجه به نقش دس وری آنها در زبان ان بیسی، یعنی  Meو  I. در نخس ین ترجمه از ن ریاآ مید، م رجمان دو اصطالح 6
ند. محسن ثالثی برای این دو موهوم ترجم  من و اتبه منِ فاعبی و منِ موعولی ترجمه کرد ،موعولی ضمیر فاعبی و ضمیر

شناخ ی این مواهی  نیست. در این وژوهش از معادل من و منِ اج ماعی نویسد که مرتبط با کارکرد جامعهدرمن را می
 ،شناخ یاست. ترجم  تنهایی با توجه به کارکرد جامعه که ابوالحسن تنهایی در ترجم  این دو موهوم آوردت، اس وادت شدت

 تر از دو ترجم  ویشین است.صحیح
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بخشووی از  تری اسووت. دهندۀ برخورداری از هویت فردی برجسوو هافراد، نشووان «خودِ»در  «من»برتری 
های  یشی از رات دت است.یدت نشهویت فردی آنان است که تاکنون وژوه ،هویت زنان در شاهنام  فردوسی

هایی است که باعا تمایز و تشخّص آنان یا تشابهشان  شاهنامه، بررسی کنش شناخت هویت فردی زنانِ
عصوورشووان جدا ... را از زنان ه  هایی که تهمینه، گردآفرید، رودابه، سووودابه ود. کنشوشوومیبا دی ران 

  نامشان در ک ابی که سراسر ذکر سرگذشت وهبوانان و شاهان مرد است، ثبت شود.        شود  میباعا  ،کردت
 .  آنان دست یافت بخشِهای هویتتوان به ویژگیهای زنان در بخش وهبوانی شاهنامه میبررسی کنشبا 

 

 روش تحقیق
های کمّی.  وژوهشوووو 1کنند: بندی میها را به دو گروت کبی طبقهوژوهش شناسیِ  دانشمندان روپ 

شود آن فرضیاتی مطرح میهای کیوی. روپ تحقیق کمّی مب نی بر ن ریه است که براساس وژوهش و 2
کل جامعه  شود. ن یج  تحقیق کمّی خابل تعمی  بر و درن یجه درس ی یا نادرس ی فرضیاآ مشخص می    

ضمن     ست. روپ تحقیق کیوی مب نی بر مدل موهومی و م  سش ا ست هایور ضیه ندارد  ؛ی ا .  بنابراین فر
رگرف ه از ویشوووین  تحقیق یا  تواند بشوووود که میمدل در روپ کیوی براسووواس مواهیمی سووواخ ه می

سخنان م وشران یا موهومی که خود محقق می  شد. چون مواهی  ان خابی    مواهیمی از  ،  ندس  هسازد، با
 روپ تحقیق در این وژوهش کیوی وتوان گوت که ن یج  تحقیق کیوی هموارت خابل تعمی  نیسووت. می
ست.     فنّ س وادت تحبیل مح وا سناد  مورد ا سی می در تحبیل مح وا، ا ضر      برر سند در وژوهش حا شوند. 

 ذیل است: مطابق نمودارمدل موهومی وژوهش  وخالقی مطبق  تصحیح ردوسیِشاهنام  ف
 
 
 
 

 
 
 
 

ام   شووواهن با توجه به مدل موهومی وژوهش برای شوووناخت هویت فردی زنان در بخش وهبوانی           
سی،  شان اب فردو های  کنش ،. با توجه به این ابیاآشود ، مشخص می هشاهنام  دردهندۀ کنش زنان یاآ ن

و مؤلوه دشونِ اج ماعی در خود آنان، تحبیل میمن یا م از من ر برتریِ شاهنامه زنان در بخش وهبوانی
 ساز زنان در بخش وهبوانی شاهنامه مشخص خواهد شد.های هویت

 

 فردوسی ۀهويت زنان در شاهنام

 هويت فردی

 خود

 من ِ اجتماعی من
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 پژوهشهای پرسش
 چه اندازت در خودِ زنان بخش وهبوانی شاهنامه آششار است؟« من» .1
 چه اندازت در خودِ زنان بخش وهبوانی شاهنامه آششار است؟« منِ اج ماعی» .2
توان هایی از هویت فردی آنان میدر خودِ زنان، به چه مؤلوه« منِ اج ماعی»و « من». با بررسووی 3

 دست یافت؟  
 

 پژوهش ۀپیشین
های  های مرتبط با هویت زنان و وژوهشد. وژوهشیتوان در دو دسوو ه بررسووویشووین  این وژوهش را می

هایی که برای  مرتبط با این نوشوو ار از میان وژوهش منابعمربوط به هویت زنان در شوواهنام  فردوسووی. 
   :شوندبه اخ صار معرفی می ،بررسی هویت زنان صورآ گرف ه

شهال؛ کار، مهران یز ) اله س رۀ ویش    (، 1392یجی،  .  تاریخ و تاریخاز شناخت هویت زن ایرانی در گ
انداز ویش از تاریخ و تاریخ، نشاآ مهمی را دربارۀ  نویسوووندگان درین ک اب با ن اهی به دورترین چشووو 

 کنند.  ... در منطقه و ایران بیان می ها ونقش زن در تششیل اج ماعاآ، حشومت
سی   ، مجب  جامعه«زنان و بازتعریف هویت اج ماعی»(، 1382جات، مری  )ساروخانی، باخر؛ رفعت  شنا

های   جات عوامبی که زنان را به تأمل در هویت       . سووواروخانی و رفعت  160 -133، ص 2، پ 5ایران، س 
سطح فردی و  د، در دو داروامیهای جنسی ی و بازتعریف هویت اج ماعی  سن ی، مقاومت دربرابر کبیشه  

های فراوانی تاکنون صووورآ  زنان در شوواهنام  فردوسووی نیز وژوهش ۀاند. دربارسوواخ اری بررسووی کردت
ست. آنچه مرتبط با این   ست، به  مقالهگرف ه ا صار معرفی می ا س ه ) : شود اخ  سخنان   (. 1371کیا، خج

  البجم واوآ و که کردت  بندیبقهط ،مه را در سه دس ه. کیا زنان شاهناوهبوانی  سزاوار زنان در شاهنام
فرهنگ زنان  (. 1386. حمیدی، بهمن )های زنان شوواهنامهداسوو ان(. 1374اسووت. مهذب، زهرا ) توجه

رودابه و (. 1388نیا، محبوبه ). ک اب حمیدی فرهن ی جامع دربارۀ زنان شوواهنامه اسووت. وا شوواهنامه
چند ویژگی برای معرفی سیمای  ین ک اب ا نیا دروا . سودابه: سیمای سیاسی و اخالخی زن در شاهنامه

صوی     ست.  شاهنامه در ن ر گرف ه ا صرآ ) زنان  شاهنام (. 1393نیا، ن سی در ترازوی داوری،     زنان  فردو
ادر م« سیندخت»ین ک اب به بررسی یشی از زنان شاهنامه یعنی ا نیا در. نصرآ صویسیندخت خردمند

ست. خالقی مطبق، جال  شاهنامه (. 1395ل )رودابه ورداخ ه ا ین ک اب  ا . جالل خالقی مطبق درزنان در 
های زنان شوواهنامه، آنان را به دو دسوو   زنان اشوورافی یا نژادت و زنان ریر اشوورافی   با برشوومردن ویژگی

سی   ست.  تق شدت      نیز مرتبط با مقاالتی کردت ا ش ه  شاهنامه نو ضوک این    زنان در  اند. مقاالآ زیر با مو
   :وژوهش مرتبط است

ج ماعی و هویت فاخر زن  ن رپ شووواهنامه به نقش ا» .(1398) صووونیعی، سوووحر و نادری، فاطمه
  .(1394فر، فاطمه )اکبری، امیر و مسوویح .(1390عبینقی، حسووین ). 42شوومارۀ  ،وژوهش مبل «ایرانی

سی ا » شاهنامه برر شی از » .(1385، محبوبه )نیا. وا مطالعاآ ایرانی، «بعاد و جای ات زن در  زن در   خوان
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شهناز و دی ران )  یول. 11 پ ،ی زنانشناخ  مطالعاآ اج ماعی روان ،«شاهنامه    .(1399وور هوشجانی، 
   .248پ  ،یغما ،«مردان و زنان شاهنامه» .(1348اسالمی ندوشن، محمدعبی )

و توجه به دو زنان در شوواهنام  فردوسووی  فردی های یادشوودت مسووهب  هویتیک از وژوهشدر هیچ
ازین من ر، این وژوهش   مطرح و بررسی نشدت است.   های آنان، در کنش «منِ اج ماعی»و  «من»موهوم 

 .استهای مربوط به زنان در شاهنامه کاری نو در زمین  مطالعاآ زنان و نیز وژوهش
 :با توجه به مدل موهومی، مواهی  وژوهش به شرح زیر است: تعريف مفاهیم اصلی پژوهش

 1خود
های  کنش ازهایش اسوووت که هر فرد نسوووبت به شوووخصووویت، واهر و توانایی در  و فه « خود»

درکی اسوت که فرد از هوی ش دارد. واسوخی اسوت که فرد در     دی ر، آید. به بیان دسوت می اج ماعی به
حبه برای خود  دو مرمید (. 286: 1386 ی)توسووب دهدبه خود یا دی ران می« هسوو  ؟ همن ک»ورسووش 

ست؛   صول رابطه میان  «. نِ اج ماعیم» و« من»خائل ا ست  « اج ماعی منِ»و « من»خود مح   شنامی)نا
  سووازد و سوورس فرد دریاف ه را میهای دی ران منِ اج ماعی سووازمانگوید: ن رپمید می .(81: 1398

 .(341: 1396 واالس )ولف،دهد مقام من به آن واکنش نشان می
   2 من
هنجارهای   هب ،ناوذیر و خالق بودتبینیاسووت که ویشهای سوورکشِ شووخصوویت فرد   جنبه« من»

شدۀ فرد  من همان خودِ اج ماعی ،تعبیری دی ردهد. بهاج ماعی تن نمی ست  ن سب ا   .(311: 1386 ی)تو
هویت فرد به آن مربوط می فردیت هرکس است و  ۀدکنندۀ آن جنبه از خود است که رسانن  بیان« من»

طریقی در این یا آن مورد عمل  آگات شوودن از این که فرد به فعالیت اسووت.یاف ن از واخع آگاهیدرشووود. 
بینی  که عمل  زیرا خودمان را می ،شووودهویت ما میایجاد باعا « من» :گویدکند. از این رو مید میمی
 .(166: 1358 یبی)ادردی  ک

 3منِ اجتماعی
نام دارد   ،از تقسوووی  تحبیبی مید از خود بخش دی ری  ای از . منِ اج ماعی مجموعه  منِ اج ماعی 
گیرد چه رف ارهایی  آموخ ه. فرد از دی ران یاد میاز آنها دی ران اسوووت که فرد   گرف رف ارهای شوووشل

هنجارهای اج ماعی بس ر اعمال فشار اج ماعی بر     .(167)همان:  رای فالن موخعیت ویژت مناسب است  ب
فرهن ی و ی از هنجارهای اج ماعی، ی مخ بف هسووو ند. منِ اج ماعی بازتابهامردم یک جامعه در دورت

:  1399 یی)تنهاخاطراآ او اسووت آدمی در  همیشووه یادآور جای ات اج ماعی ان  اراآ اج ماعی اسووت و
. منِ اج ماعی نیروهای سازش ری    کنش ر از آن آگاهی دارد  منِ اج ماعی بخشی از خود است که   .(59

 .(280: 1384  زری)ر نمایدرا بازمیو ن ارآ اج ماعی 
 

                                                           
1  . self 

2. I 
3. Me 
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زنان بخش پهلوانی  هایدر کنش« مِن اجتماعی» و« من»بررسیییییییی 
 شاهنامه

س ه  شاهنامه می خج شاهنامه یک      کیا دربارۀ زنان  سر  سرا سد: نقش زنان در ست.      نوی سان نی ششل و هم
اهنامه وهبوانی زن شبحی  های وهبوانی و زنان عهد ساسانی. در ش   تواوآ فاحشی است میان زنان داس ان   

س ان را به گردپ درمی    ست، ببشه چرخ دا سه   آورد و گات نیز خود زمینهگذرا نی صبی    ساز حما و عامل ا
رود در بررسووی هویت زنان در سووه بخش اسوواطیری،   ان  ار میرو از این ؛(2: 1371 کیا) سووترویدادها

ین نوش ار دو موهوم من و منِ اج ماعی در  ا دروهبوانی و تاریخی شاهنامه به ن ایج م واوتی دست یابی . 
هویت زنان بخش وهبوانی شووواهنامه یعنی؛ رودابه، سووویندخت، تهمینه، گردآفرید، سوووودابه، فرن یس،   

  (براسوواس تصووحیح خالقی مطبق) شوواهنام  فردوسوویترتیب حضووورشووان در به جریرت، منیژت و ک ایون
 بررسی شدت است.

 

 شاه کابل، همسر زال، مادر رستم ،دختر سیندخت و مهراب رودابه
س ان    س ان عشق و ازدواج او با زال یشی از دا ست.    های مه ِدا رودابه نام دخ ر خورشیدچهرِ   »شاهنامه ا

ست که چون زال به  ،شات کابل ، مهراب سرزمین       ا شت تا  شاهی برآمد و زابل را ب ذا جای ودر بر تخت 
  .(158: 1384 حمیدی) «ختخبر یافت و نادیدت بر او دل باو ا هندوان را شهر به شهر ب ردد، در کابل از

شودۀ جامع  شواهنامه اسوت.     خ ههای رودابه در عشوق به زال، جسوورانه و دور از هنجارهای شونا   کنش
    ونج زن ورس ندت است:کنش رودابه، دربرابر  نخس ین

سخن را چه درمان کنید؟   کنون این 
مد آن                وت آ گان را شووو  ند    ورسووو 

 

 خوانید و با من چه ویمان کنید؟      چه  
یشوواری آموود ز دخووت ردان     ب  کووه 

 

  (188/  1: 11393مطبق خالقی)
 

کند. دعوآ از زال و های خصر اس وادت میروداب  عاشق، برای ارتباط گرف ن و آشنایی با زال از ندیمه
 رد:گیونهانی با او در خصر، دور از چش  ودرو مادرپ انجام می ۀوعد

 ید تابندت  شد ناووووودیدچو خووووورش
 ورسوو ندت شوود سوووی دسوو ان سووام    

 

 کبید  شووود گ  و بسووو ند  حجرتدر  
کام      کار  سووواخ ه   شووود که   ب ذار 

 

 (1 /199)  
و میا گشاید و از شود، رودابه برای دیدار با او گیسوانش را می  رودابه واهر می وخ ی زال وایین خصرِ 

من در خود   برتری دهندۀ های رودابه نشوووان  بیاید. این کنش  خواهد که با کمک کمند گیسووووانش باال        
  و ودرپ نیست. برای شناخت  سخنان مادر   و گوپ به فرمانِ علشود منو رودابه وخ ی عاشق می اوست.  

                                                           
 .است آمدت مطبق خالقیجالل  تصحیحه بهشاهنام . ابیاآ شاهد مثال هم ی از1
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ست    ش ر زال و مالخاآ با او د شنایی، ارتباط ونهانی   کار میبهبی اپ را با زال ادامه شود و وس از اولین آ
خواهد که ویرایه ب شاید و می آید و از اونزد او می ،اپ با مهرابوس از مشالمه ،سیندختدهد. وخ ی می

 کند:به زاری نزد ودر برود، مخالوت میبرای طبب بخشش 
 بدو گووووت رودابه: وووویرایه چیست  

سام   سوووووت جوت روان مرا ووووووور 
شرق     شید  شد چو خور  به ویش ودر 

 

یه بی      ما جای سووورِ  یه کیسوووت   ب  ما
 چوورا آشووووشووارا بووبووایوود نووهوووووت    
ندرون گشووو ه ررق      یاخوآ و زر ا  به 

 

 (1 /220)  
ششار می من در کنش برتریاینجا نیز  شود. رودابه برخالج گو   مادر، با تمام آرایش و  های رودابه آ

 کند.رود. از رف ارپ وشیمان نیست و آزادانه و باررور بر تصمیمش وافشاری میاپ نزد ودر میزیبایی
 

 شاه کابل، مادر رودابه  ،همسر مهراب سیندخت
های  ودابه، کنشدر حل مشووشل ازدواج زال و ردابه و همسوور مهراب کاببی اسووت.  مادر روسوویندخت 
شمندانه  سرمی هو ست و می     . زندای از او  شیار ا صرپ چه می ه که در خان داندسیندخت آگات و هو و خ

زنی است که خاصد بین زال و رودابه است. از طرز برخورد و حاالآ زن      برابر گذرد. نخس ین کنش او در 
                       برد:وی به رابطه و راز نهانی رودابه می

و ووار اوی         گ کّژ  دانسووووت  می   ه
یش            و خ رپ رفووت  مود تووا د ور  ب

 

سوووووت دل را بوووووه وی ار اوی    بیارا
 همی دسووت برزد به رخسووار خویش

 

 (1 /213)  
  یندخت از چند جهت خابل بررسی است:های سکنش

س ن  از وس. کندمی در  خوبیبه را دخ رپ حاالآ سیندخت : مادرانه هایکنش. 1  رودابه راز دان
   :ندارد اثری او در وند که داندمی چون کند،نمی شنصیح 

نهووان       چنووان دیوود دخ رپ را در 
 

ج   ند کس در   ک هان ا نشووونود و  ج
 

(1 /215)  
خرد است، سیندخت   برخالج مهراب که مردی سبشسر و بی   مهراب: سیندخت دربرابر  هایکنش .2

اپ کامالً  رف اری حشیمانه و از سووور خردمندی دارد. سوووخن گو نش با مهراب و شووویوۀ بیان مسوووهبه
ست. نخست از او ویمان می     آوردرودابه را نزدپ می بی نزند، سرس ییرد که به رودابه آس گهوشمندانه ا

   :کندای بزرگ ویش یری میاجعهف از و
 بدو گوت: ویمانت خواه  نخسوووت      

 ویمان سو د زو نخسووت  یشی سوخت 
 

 که او را سوووراری به من تندرسوووت      
 بشوووسوووت به چارت دلش را ز کینه    

 

(1 /220) 
 واکنش اح مالی او دربار سوام به  ویش از ورود بهسویندخت   برابر سوام:  درسویندخت  های کنش .3
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کند و بدون فاپ کردن نام و هویت خودپ  می« ووشی نام»آگات است. ازین رو   و نسبت به آن  اندیشیدت 
      خواهد:     ورود می ۀاجاز

 بووه درگووات سووووام بیوواموود گرازان   
 

 نووامه آواز داد و نووه بوورگوووووت  نوو 
 

  (همان)
سام      ارتباطش با کابل و رودابه می ۀدربار از اوسام   گیرد که به ویمان میورسد. سیندخت نخست از 

 کند:  بندد، شروک به مذاکرت میجان مردم سرزمینش آسیبی نرسد. وخ ی سام با او ویمان می
 گوونوواهووان کوواول مسوووووز دل بووی

 

یرت       ت بس   بروز  روز انوودرآیوودکووه 
 

(1 /243)  
سوویندخت در ان خاب هدایا، ووشووش خودپ، تعداد ورسوو ندگانش و نحوۀ ورودپ به درگات سووام،  

   کند:ه و هوشمندانه عمل میمدبران
 بیوواراسووووت تن را بووه دیبووای زر    
 ابا طوق زرّین ورسووو ندت شوووصوووت 

 

 بوه درّ و بوه یواخوآ ورموایوه سووور      
جام مر هریشی را    دسووووتبه یشی 

 

 (1 /237)  
سیندخت کنش شان     های  شاهنامه و ن ضای  برتری منِ اج ماعی  دهندۀمطابق هنجارهای جامعه و ف
 یابد. هویت میشاهنامه  ن زنانِایم خردمندی زن عنوانرو بهاین ست. ازا در خود او
 

 دختر شاه سمنگان، همسر رستم و مادر سهراب  ،تهمینه
شود که رس   در حال ششار در مرز سمن ان، گونه آراز میتهمینه دخ ر شات سمن ان است. داس ان این

شووود. در همان شووب دخ ر شووات  سوومن ان میناچار شووبی را میهمان وادشووات کند و بهرخش را گ  می
تهمینه زنی مغرور و آزادت   کند.آید و از او خواس  اری می سمن ان، ونهانی با کنیزپ به بالین رس   می  

رود. این کنش تهمینه  می ،تنهایی به خواسوو  اری مردی که وسووندیدت خدر آزاد اسووت که بهاسووت. آن
امه و نیز زمان زندگی فردوسی است. ررور تهمینه وخ ی بیش ر  برخالج هنجارهای اج ماعی دنیای شاهن

ششار می  ضیح می     آ س   تو س      دهد.شود که عبت رف ارپ را به ر هدج تهمینه از برخراری ارتباط با ر
  داش ن وسری از اوست که چون او وهبوان و زورمند باشد:

 ارو  ر کردگو و مو ه از تو  ر کو و دی
به مردی و    باشووود   زور م ر چون تو 

 

 نارووو درکووو ورم انووو اند یشی وووو نش 
 هور سووورهرپ دهوود بهر کیوان و        

 

(2 /123)  
خواس ند شوهری نصیب آنان کند که چنان که در اوس ا آمدت، دخ ران در آن روزگار از اهورامزدا می

  خودپ را زنیاو  .(46 تا:بی وورانصاج) آورنددنیا تندرست و رسا به نیرومند و گُرد باشد تا از او فرزندانی
صیف می  س رس هیچ مردی خرار ن تو س        رفکند که در د ست. واکدامنی و اثباآ آن به خوانندت و ر  ه ا

 برای تهمینه بسیار مه  است:  



 519    در هويت زنان...« منِ اجتماعى»و « من»و همكاران / بررسى  ابوالقاسم قوام

 
مرا        یرون نوودیوودی  ب وردت   کس از 

 

 مرا نووه هرگز کس آوا شووونیوودی       

 

(2 /122 ) 
 ست:ا من در خود اوبرتری  دهندۀاپ با رس   نشانشب آشناییهای تهمینه در نیمهکنش

شت    شب درگذ  چو یک بهرت از تیرت 
 سووخن گو ن آموود نهووو ه بووه راز    
 یشی بوووردت شمعی معنبر به دوووست

 

 شوووباهنگ بر چرخ گردان ب شوووت    
 درِ خووووواب ه نوووورم کووووردند بوووواز  

ست بیامد خوووورامان به بالووووین     م

 

  (همان)
 

 رزم سهراب دختر هجیر پهلوان دژ سفید، هم گردآفرید
شاهنامه حضور کوتاه   س      ی داردگردآفرید در  س ان ر س ان گردآفرید در خالل دا سهراب بیان می . دا و

کند و نخس ین برخورد او در مرز   شود، به ایران لششرکشی می   شود. سهراب وخ ی از هویت خود آگات می  
فاک از دژ و مراخبت از مرز ایران، هن ام  عمبشرد گردآفرید در د وران و در دژِ سرید با هجیر است.ایران و ت

ششر دشمن و   سهراب هویت  حمب  ل صویر عام و تعریف  ا او بخشِدر مقابل  شدت از زنان و دخ ران   ست. ت
های گردآفرید وخ ی  را در کنش« من» برتری آوری و جن اوری نیسووت. نموددر فرهنگ شوواهنامه، رزم

رف ار گردآفرید     توان مشووواهدت کرد. ازین جهت که   می ،ودربرای مبارزت با سوووهراب به میدان نبرد می    
توان آن را جنبهشدۀ جامع  آن زمان شاهنامه است، میخودخواس ه و مقابل هنجارهای شناخ هرف اری 

  در خود او دانست:  « من»ای از برتری 
جنووگ       روشووویوود دورک سوووواران   ب
 به ویش سوووووووورات اندرآمد چو گ رد 

 

ندر آن کار جوووووووای        درنگ  ندید ا
عدِ خروشوووان یشی    به  چو ر  کردووی

 

(2 /132)  
تمایزبخش او از سووایر زنان اسووت. بعد از صووحن  دیدار و رزم سووهراب و  ، عاملهای گردآفریدکنش

ین  ا شوود. رف ار گردآفرید در ای اسوت که هویت زن بودن او برای سوهراب آشوشار می   گردآفرید، صوحنه 
رف ار و  به بعد، ین بخش داس انا ست. ازا در خود او« منِ اج ماعی»برتری دهندۀ برپ از داس ان نشان

س    کنش سیا ست. رف اری همرات با  سی از آن با تعبیر های گردآفرید م واوآ ا سو » تِ زنانه که فردو ن و اف
شود. زبان نرمی که در  گر تبدیل میکند. در میدان جنگ از زنی مبارز، به زنی مدبّر و چارتیاد می« رنگ

برد، همه گویای این  می کارکند و سخنانی که برای فریب سهراب به  مشالمه با سهراب از آن اس وادت می  
 تغییر کنش و رف ار گردآفرید است:

وت ای دلیر    بدو روی بنمود و گ  ... 
 کنون من گشووادت چنین موی و روی

                 نووهووانووی بسووووازیوو  بووهوو وور بووود      
 

 موویووان دلوویووران بووشووردار شوووویوور  
 وگویت تو گردد ور از گوووتسووورووا

بود            ه ر  م  خرد داشوووو ن کووار 
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 (2 /136)  
 خندد.دهد و بعد از برگش ن به دژ از باالی دژ به او میگردآفرید سهراب را فریب می

 

 دختر شاه هاماوران، همسر کیکاووس شاه ایران سودابه
کاووس و شات هاماوران به همسری    ن ایمسودابه دخ ر زیبای شات هاماوران است که برای برخراری صبح     

« منِ اج ماعی» برتریدهندۀ اف د، نشان های سودابه وخ ی کاووس به زندان می کنشآید. کاووس در می
          ست:ا در خود او

 نشووسوو ش به یک خانه با شووهریار  
 

 رم ووووسار  ورس ندت او بُد هوووو  او  

 

 (3 /80)  
از او توخع   رود و هنجارهای جامعهدهد که از او ان  ار میهمسوور کاری را انجام می عنوانسووودابه به

زمان همین کنش بهاما ه  ،مانددارند. شووبیه بسوویاری از زنان وفادار دی ر، همرات کاووس در زندان می 
ها در خصر ودر   دخ ری که سال  ؛سودابه است   من در خودِ برتریدهندۀ دخ ر شات هاماوران، نشان   عنوان

ست. از مخالف  کند. این کنششبارت به ودر وشت می بزرگ شدت، ی  ین جهت  ا عاداآ و ان  اراآ معمول ا
شد. سودابه را خاص کردت و به او هویت می  ضور  بخ س ان  سودابه  دومین ح شاهنامه در دا   در برابر های 

ست.   سیاوپ  شق     سودابه در ا سیاوپ، عا س د و شود. ویشی را نزد او می می نخس ین دیدارپ با  به   فر
 کند:شبس ان شات دعوتش می

نموواز      بیووا   بردپ  خرامووان و   موود 
 

 درازبووه بوور درگوورفوو ووش زمووانووی  

 

            (2 /213)  
های سوودابه در ابراز   . کنشاسوت  زنی مغرور، زیبا، باهوپ و بسویارجسوور  نه وجودپ سوودابه در ک 

 شبس ان کاووس  زنان  که بین هایی. کنشدر خود اوست « من» برتریدهندۀ نشان  ،عشقش به سیاوپ  
شد. کنش می به او هویت سودابه در ا بخ سیاوپ،   های  شق به  ست.        براز ع ضع خدرآ ا سورانه و از مو ج
   کند:گیرد، تهدیدپ میدهد و وخ ی واسخ نمیوعدۀ واداپ می سیاوپنخست به 

ندار شوووات      ها که دادآ ج  فزون زان 
من            فرمووان  چی ز  ی ر ب گر سووور   ا

 کن  بر تو این وووادشوووواهی تبووات                  
 

 بیارایمت یووووووارت و توووووواج و گات  
 نیووایوود دلووت سووووی ویمووان من      
 شوووود تیرت روی تو بر چشووو  شوووات

 

 ( همان)
   گیرد:و ان قام میا تواند سیاوپ را با خودپ همرات کند، با تهمت و دروغ ازدرنهایت، وخ ی نمی

 بزد دسوووت و جووووووامه بدرّید وا 
 

 چا  کرد ناخن دو رخ را همی به   

 

(3 /225)  
دست   برای فریب شات  و کنداز جای اهی که دارد محاف ت می ،شود وخ ی از سمت سیاوپ طرد می  

  زند:  حیبه و نیرنگ میبه 
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ید  سووووداوت در ویش اوی    خروشووو
 چنین گوت کامد سووویاوپ به تخت
 مرا خواسوووت کارد به کاری به چنگ

 

 کنوود مویریخووت آب و همیهمی 
 بیاراسووت جنگ و برآویخت سووخت 

ست اندرآورد چون    سنگ تنگ دو د
 
 

(3 /228)  
 ترین همسر او باخی بماند:کند تا بانوی خصرکاووس و محبوبمیتمام تالشش را 

 این نشووونود، آب من نزد شوووات گر 

 

یرت و دور     ت ن  ز   شووووود   گوواتمووا
 
 

  (همان)
باشهامت و  او را همسری کامالً سویهدهد: در نخس ین مخالف را نشان میسوی شخصیت سودابه دو 

از آراز تا وایان زنی   ای محش  دارد واسووت. ارادت دی ر او همسووری خائن سوووی اما در  ،بینی فداکار می
 .(46: 1394 مطبق خالقی) استمصم  
 

دختر افراسیاب شاه توران، همسر سیاوش و مادر  گیس(فرنگیس )فری
 کیخسرو
سودابه به توران ونات می        فرن یس  سیاوپ برای رهایی از  ست.  شات توران ا سیاب  برد و ویران،  دخ ر افرا

سیاب، روزی در خالل صحبت دوس انه با سیاوپ       دهد که با یشی از  به او ویشنهاد می  وزیر و مشاور افرا
یس در  رن نخسووو ین کنش فشوووود. ین بین فرن یس برگزیدت میا دخ ران افراسووویاب ازدواج کند و از

ش ِ   رِ خواکنش فرن یس به شنیدن خب  سمت افراسیاب است.   واسخ نام  سیاوپ از   داس ان سیاوپ در   
   که: شودتاحدی آشو ه میجانِ سیاوپ است.  برای و ن رانی گریه افراسیاب بر سیاوپ،
ند   خت آب همی ک  موی و همی ری

 

فراسوووویوواب          کردار ا و ووار و  گ  ز 
 
 

(2 /342)  
دربرابر   های اوواکنشسوویاوپ اسووت.   برای و همدلی دادن ور بودنفرن یس در مشووادومین کنش 

      ست:ا دهندۀ منِ اج ماعی در خود اوسیاوپ نشان
ند شووووات    وت: ای خردم  فری یس گ
 تووووورا زندت باید که موووووانی بجای 

 

ن ووات   مشن هیچ        گونووه بووه مووا در 
 

 مرای ر خویش گیر و کسوووی را سووو

 

 (2 /343)  
های فرن یس که نشوووانترین کنشمه یی دهد. خواهد که ب ریزد تا جانش را رهااز سووویاوپ می

سیاوپ را می       برتری دهندۀ شت و زندانی کردن  ست که خبر بازدا س ند، هن امی که ا من در خود او ه
   شنود:

ید رخ را بخسووووت    فری یس بشووون
با       به ویش ودر شووود ور از درد و 

نار خونین ببسووووت        به زُ یان را    م
 خروشوووان به سووور بر وراگند خا     
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  به کین سوویاوپ سوویه ووشوود آب       

 

بر        کنوود روز  ین  ور فراسووویوواب    ن    ا
 

(2 /355)  
 های فرن یس در سوگواری سیاوپ بریدن گیسو است:   یشی از کنش

 همووه بنوودگووان  موی کردنوود بوواز     
به گیسوووو ببسوووت       برید و میان را 

 

منوود دراز              ک شین  ی یس مشووو  فر
گل و ارروان را      ندق   بخسوووت به ف

 

(2 /259)  
سوانش را می  شوی مردت      برد و برمیان میچرا فرن یس گی سبت به  شان  وفاداری ن شاید به ن بندد؟ 

شوهران مردت، موهای باف   خود را      اپ. هرودوآ نقل می شان  وفادار ماندن به  سشایی به ن کند که زنان 
   (.124 :1371 کیا)نهادند بریدند و روی سین  شوهر درگذش ه میمی

سیاوپ، فر سخنان  شان  ن یس در دفاک از  س ان  ا سیاوپ در  مدافعست. تنها  دهندۀ هویت اون ین دا
گناهی سیاوپ  کند به دربار افراسیاب برود، بی ت میئتنها کسی است که جر   ، فرن یس است. او ان یزر 

سیاب را بیان کند  وب  و بدکر را فریاد بزند، سخ   داری افرا سد.    رن یسهای فنان و کنشو از جانش ن ر
 است. ن زنان شاهنامهایمدر خود او و باعا تمایزپ در « من»نمود برتری 

 

 ، همسر سیاوش و مادر فروددختِر پیرانریره( جریره )ق
عنوان  نخسوو ین کنش جریرت بههمسوور اول سوویاوپ و مادر فرود اسووت.  دخ ر ویران، ترینجریرت بزرگ
شاورت و راهنمایی  مادر فرود ششر می    ، م سرات ایران به توران ل ست. وخ ی  ست     دادن به او شد، فرود نخ ک

معرج هویت اوسووت. از فرود می ؟ سووخنان جریرتورسوود که چه باید کردو میا آید و ازنزد جریرت می
خواهی  کند که در کینخواهی مرگ سیاوپ با کیخسرو همرات باشد. او را تشویق می     خواهد که در کین

      شی ب یرد:  از برادرپ وی
می            ه جویوود  ینووه  ک گر   برادرآ ا

رات برادر بوووووورو              ز ویش سووووووووو

 

 روان سووویاوپ بشووووووووووید همی    
باپ و او شووووات نو  تو کین  خوات نو 

 

(3 /32)  
وذیرد و در او نقش  عنوان شووات ایران میریرت کیخسوورو را همانند وسوور خود دوسووت دارد. او را بهج

سیاوپ را می  س ن    رو نمیبیند. از اینگیرندۀ ان قام خون  سر خود چیزی جز ویو موریت  به مأتواند به و
ترین کنش جریرت در شووواهنامه، وس از مرگ فرود  مه  .(56: 1384 مطبق خالقی)کند ام توصووویه ان ق

  ست:ا در خود اومن برتری دهندۀ است که نشان
فروخووت           بر شی آتشوووی  ی یرت   جر

 دو رخ را بوووه روی ووووسر برنوووهاد        

 

مه   خت     ه به آتش بسوووو ها را   گنج 
ید از    جان  شوووش  بردر  بداد برپ 

 

(3 /56).  
س ندگان، کنش جریرت به شاهنامه  سوگواری  دهد که خبل از او درانجام می هاییعنوان رهبر ور های 
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توان جریرت را زنی رهبر، کاردان و مادری دلسوز و نمود برتری من در خود اوست. می دیدت نشدت است و
شت این کنش   شجاک   ست. اع راض و مدیری ی خوی و ست   دان ست. تمام آنچه را که در دژ ه همرات  به ،ها

  -ازجمبه سووشایان و سووغدیان- در میان برخی از اخوام برد تا به دسووت دشوومن نیو د.خودپ از بین می
سوگواری به    س   س ی خانمان مرا سی خورنی نقل می را شاهان   کند که در تدفین یشی ازبرانداز بود. مو

سازد که در تدفین   های شات خودکشی کردند. هرودوآ نیز خاطرنشان می   وارتی، گروهی از زنان و صیغه 
شات را همرات گروهی از خدم شاران و ندیمانش کش ند و با    یشی از شاهان سشایی، یک تن از صیغه    های 

 .(123: 1371 کیا) کردندهای کش ه دفن اسب
 

 پهلوان ایرانی ،شاه توران و همسر بیژن ،دختر افراسیاب منیژه
س ان بیژن و منیژت  س ان  یشی از دا شقانه دا سرو، بیژن          های عا شاهی کیخ ست. در زمان واد شاهنامه ا

شاهنامه و نوۀ رس  ، برای جنگ با گرازها رهسرار مرز ایران و توران می    شود. منیژت در   یشی از وهبوانان 
شود. یشی از کنیزانش  بیند و عاشقش میبه وا کردت، از دور بیژن را میمررزاری نزدیک مرز ایران، بزمی 

س د و به بزم دعوتش می را نزد او می سه کند. بیژن دعوآ او را میفر ه  و در کنار   روز باشبانه  وذیرد و 
صد رف ن می  میبرند. چون زمان جدایی فراسرمی ه  به سد و بیژن خ کند و می کند، منیژت او را بیهوپر

  شود. او در جای ات منیژت در شاهنامه در نقش دخ ری آزاد و شادخوار معرفی می  برد. با خود به توران می
 کند:او را به شادی دعوآ میکند، منیژت وخ ی بیژن به رف ار او اع راض می معشوق، واکباز و آزادت است.

 منیژت بوودو گوووت: دل شوووواد دار     

 

 دارهوومووه کووار نووابووودت را بوواد     

 

(3/ 321)  
ست که در عین آزادگی، به  منیژت شوخ  عنوانزنی ا شود. از درگات ودرپ با خش    واهر میی تمام مع
 شود: دهد و آوارۀ کوی و بیابان میشود. تمام دارایی و ثروتش را از دست میراندت می

 هوومووه گوونووج او را بووه توواراج داد 
 مونویوژت بویوواموود بووه یووک چووادرا        

 

تاج داد          بدان  ِبدرت بسووو  د،   ازین 
   سووورا   برهنووه دو وووای و گشووووادت

 

(3 /335 ) 
های منیژت در است. کنش و نعمت وروپ یاف ه، خیبی ش وتها برای شاهدخ ی که در ناز ین اتواقا

ز کار  »دارد: تعجب وامیخدر شو وت اسوت که همه و ازجمبه ودرپ را به   دنیای اج ماعی شواهنامه، آن 
اپ در  اسووو قامت و وایداری      ،ین داسووو ان ا های منیژت در تمام کنش  .(3/322) «خیرت بماند  به منیژت 

کند، هایی که در رات عشووق تحمل میخواسوو ن بیژن در اوج ناامیدی، گدایی کردن نان، وفاداری و رنج
 من در خود اوست: دهندۀ برتریمه نشاننجاآ جان بیژن، هسخنانش با رس   و ال ماس از او برای 

ید سووور برزدی    چن از کوت خورشووو
 هوومووی گووِرد کووردی بووه روز دراز 
 بووه بیژن سووورردی و ب ریسووو ی          

 

 منیژت بووه هر در همی نووان چوودی 
یدی فراز     به سووووراخ چوووووووات آور
     بوودین شووووربخ ی همی زیسووو ی        
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(3/ 335)  
شاهدخت بودن می    شق، از هویت  سوآ گدایی آوارت زندگی می  گذرد و درمنیژت در رات ع  کند. درک

 بخشد.به منیژت هویت می« عشق»ین داس ان، ا
  

 دختر قیصر روم، همسر گشتاسپ و مادر اسفندیار  کتایون
ای ایرانی، ونهان کردت است. خیصر برای ازدواج  گش اسپ به روم سور کردت و هوی ش را مبنی بر شاهزادت

ک ایون آزاد است که از بین نامداران و وهبوانان حاضر در مراس ، فردی را     دخ رپ مراسمی بروا کردت و  
ایس د. ک ایون   ای میبه همسری خودپ برگزیند. گش اسپ با هویت ونهانی وارد خصر شدت و در گوشه       

عنوان  اف د و او را بهو خواسوو  اری کردت میا ای که درخوابش ازبا دیدن گشوو اسووپ به یاد مرد رریبه 
کند. خیصر با  ازجمبه خیصر را، م عجب و رافب یر میهمه  گزیند. این ان خاب ک ایون،همسر خویش برمی

روسوو ایی    کند. آن دو وس از ازدواج در یک خاناما او را از خصوور بیرون می ،ازدواج آن دو موافقت کردت
شاورز با فروپ مقداری از زیورهای فراوانی که ک ایون دار    سوآ دو ک سادت در ک ای را آراز مید، زندگی 

سپ     های ک ایون در مقام کنش ند.کن صر و همسر گش ا ست  بخشِهویت دخ ر خی . رف ار او در ان خاب  او
   کند:زدت میرا ش وت ،همسر، دور از توخع و ان  ار جامعه است و همه، ح ی خود گش اسپ

 چو گشوو اسووپ آن دید خیرت بماند  
 ار    ز چوووندین سووور و افسووور نامووود  

 

خوانوود        جهووان   ب فراوان  ین را  فر  آ
خواسووو ووار؟        مرا  کرد رایووت     چرا 
(5 /21) 

 

شاهدخت، فروخ ن زیور و      وفاداری و همراهی سپ، گذش ن از امشاناآ زندگی در هویت  اپ با گش ا
من   برتری های م واوآِ ک ایون، نمودها و تصوومی این ان خاب  جواهراتی که در خان  ودری داشوو ه، هم

  در خود اوست:
 انودازت ویرایوه داشووووت  ک وایون بی 

گزیوود             بر میووان  هری از  گو شی   ی

 

یاخوآ و هرگونه    یه داشوووت   ز  ما  یی 
ندید       ند چون آن    که چشووو  خردم
(5 /23 ) 

اسووت. اسوووندیار خواهان تاج و تخت    عنوان مادر اسوووندیارون در شوواهنامه بهک ای دومین حضووور
ش ه و این بار از او    گش اسپ است و گش اسپ هربار با بهانه       سوندیار را با وعدۀ وادشاهی من  ر گذا ای ا

ست      س   را د س ه که ر سوندیار    خوا س ه، نزدپ ببرد. ا رود.  جویی نزد ک ایون میو چارت برای درددلب
اپ تأثیری  خواهد که مقابل رس   نایس د، اما سخنان خردمندانهیم دهد و از اوک ایون به او دلداری می

صمی   سوندیار ندارد.   در ت سوندیار را دعوآ می ا شد. او کند که زیادتک ایون ا ان یز  از وایان ر  خوات نبا
   س ان و نیت گش اسپ آگاهی دارد:دا

 رمی شوووود ز گو ووار او مووادرپ      
 دیوودت وسوووربوودو گوووت کووای رنج

 هموه ورنیوان خوار شوووود بر برپ    
جور          جویوود دل تووا ی ی چووه  گ  ز 
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م  رات  م ر گنج و فر  ان و رای و سووو

 

خوات             م نی  فزو بر  ین  بر  تو داری، 

 

(5 /295)  
سووت. سووخنان و ا منِ اج ماعی در خود اوبرتری  دهندۀهای ک ایون در برابر اسوووندیار، نشووانکنش

 بق هنجارهای جامع  شاهنامه است: طاهای او خردمندانه و مکنش
یوپ           ز  ن ونوود مووادر  می  ه ی ی   گ

 ر را به بادووووواج سووووووومدت از وی ت

 

بد تیز مشووو اب و بر بد مشوپ        به 
     ادر نزادوووواهی ز مووووش اجووووکه با ت

 

(5  /306) 
 

  گیرینتیجه
یابی  هویت رسوی  که شودت در بخش وهبوانی شواهنامه به این ن یجه می  های زنان مطرحبا بررسوی کنش 
س ان  ست. در کنش  شان در خود« من» شاهنامه، ن یج  برتری های آنان در دا شخصیت  ا های  های تمام 

آنجا که بحا ان خاب  . آششارتر است  در خودِ آنان « منِ اج ماعی»از  «من»، مورد بررسی جز سیندخت  
بسا در همان لح ه   زند که چههای شاهنامه سر می  هایی از زنان در داس ان گیری است، کنش یا تصمی  

شناخ ه   از ت س ند و وخ ی خالج هنجارهای  در خود  « من»کنند، جامعه رف ار می ۀشد واوآ آن آگات نی
ششار می  ست. می  باعا های م واوآ،شود. بروز همین کنش آنها آ منِ  »و « من»توان بین فردیت آنان ا

یش ر شبیه ه  روند، بویش می« منِ اج ماعی»افراد هرچه به سمت  تصور کرد.خطی فرضی « اج ماعی
   :شوندمی

 

 
ش ر مقابل    هرخدر کنش شاهنامه بی شناخ ه های زنان در  شد،   هنجارهای  نمود  « من» شدۀ جامعه با

س ه    ششارتری دارد و هویت فردی آن زن برج سودابه   آ ست.  سیاوپ را         تر ا شق به  شنهاد ع سارآ وی ج
ست.  حالیدارد، در شجاعانه       رودابه، تهمینه و ک ایون نیزیژت، من که همسر کاووس ا در عشق جسورانه و 
صر هویت  توانمیکنند. عمل می شق   »ن زنان را ای بخشِعن سارآ در ع ست.  « ج عنوان  به گردآفریددان
شدت و کنش  جن اور ست  بخشِویته ،اپهای خهرمانانهواهر  ست جریرت ویژگی« شجاعتِ . »او که   ای ا

خود

اجتماعیمنِ 

سیندخت

من

گردآفريد فرنگیس جريره کتايون رودابه تهمینه منیژه سودابه
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  ستاو« شجاعت» دهندۀ ویژگینشان ،ر دفاک از سیاوپد های فرن یسکنشبه او هویت بخشیدت است. 
 ششارتر است و  آ از من در خود او« منِ اج ماعی»زنی است که   هویت بخشیدت است. سیندخت    که به او

«  من»  اهیای است که به او هویت بخشیدت است. با توجه به بررسی مو    ویژگی« خردمندی و سیاست  »
، جن اوری،  های جسوووارآ در عشوووق، شوووجاعت توان ویژگی، میهای زنانر کنشد« منِ اج ماعی»و 

توان صواآ انسانی بنابراین امروز دی ر نمی ؛دانست زنان بخشِهای هویتویژگی خردمندی و سیاست را
آ واالی انسانی را در هم  ابعاد، خاص جامع  مردان  ابندی کرد و صورا برحسب جنسیت تقسی  و دس ه

 دانست.
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