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قدمهم

دو زن کـه روایـات ایـننبا ای. هستندشاهنامهآوارترین پهلوانان زن در گردآفرید و گردیه نام

های تـاریخی و رود، الیـهبه شمار میشاهنامهویژه گردآفرید، از روایات معروف جنگاور، به

. اسـتفرهنگی دربرگیرندۀ این دو شخصیت و در کل پدیدۀ زن جنگاور تاکنون واکاوی نشده

رو سّنتی کهن، برآمده از فرهنـگ اجتمـاعی سـکایی در واقع، گردآفرید و گردیه هر دو دنباله

ای تـاریخی اسـت کـه خاسـتگاه آن را بایـد در زن جنگاور هرچند در اصـل پدیـده. ندهست

ترین دوران وارد نشــینان ســکایی بازجســت، از ابتــداییهای اوراســیا و در میــان کوچاسـتپ

های فرهنگـی یونـانی مایـهو بنعناصـر فرهنگ و ادبیات یونان باسـتان شـده و در نتیجـه بـا 

دهندۀ روایـات پهلوانـان زن، بـاالخص های تشـکیلس، الیـهبر همین اسـا. استدرآمیخته

و نیـز بانوگشسـپ در یکـی از شـاهنامهنـام سـرزمین هـروم در گردآفریـد، گردیـه، زنـان بی

.اندهای ایرانی نمود پیدا کردهها در حماسهمایهو بنعناصرهای ثانوی با حفظ این حماسه

گرفت پدیـدۀ زن جنگـاور و چگـونگی آنچه در جستار پیش رو مورد بررسی قرار خواهد

هـای در ایـن راسـتا، ابتـدا بـه سـراغ نتـایج کاوش. فردوسـی اسـتشـاهنامۀ بازتاب آن در 

ــانیباستان ــز آرای متخّصص ــی و نی ــه دادهشناس ــای باستانک ــای ه ــا رویکرده ــی را ب شناس

ین پدیـده اند خواهم رفت تا بستر اجتماعی و خاستگاه جغرافیایی اشناختی تحلیل کردهمردم

نگـاه موّرخـان ،با رجـوع بـه تـواریخ کهـن یونـان و روم،سپس. تر معّین کنمرا هرچه دقیق

فرهنگ یونانی در روایات مربوط به زنان جنگـاور را عناصرغیرایرانی به این موضوع و ردپای 

العـات به
ّ

های آمده بـه تحلیـل ریشـهدسـتارزیابی و در نهایت تالش خواهم کرد تـا بـا اط

١.مبپردازشاهنامهخی این پدیده در تاری

پیشینۀ پژوهش

شواهد گوناگونی از حضور زنان جنگاور در ادبیات کهن » بانوپهلوان«سّجاد آیدنلو در مقالۀ 

، تلخـیص آینـۀ میـراثمالحظۀ حجم معمـول مقـاالت شدۀ یک مقالۀ بلند است که بهمقالۀ حاضر صورت کوتاه.

شـناختی نکـات تفصـیلی شناختی و مردممطالعۀ صورت کامل مقاله، که در زمینۀ مسائل باستانبرای . استشده

.)ویراستار(مکتوب مراجعه کنیدگاه مرکز پژوهشی میراث توانید به وببیشتری دارد، می

١
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با اسـتناد وی در تحلیل تاریخی این پدیده ـ. استها به دست دادهفارسی و نیز دیگر فرهنگ

شـدن نقـش زنـان در پـی کشـاورزی و برجستهـ انتقـال تمـّدن بشـری بـه دورۀبه چند منبع

بخشـی اند، و نیز تطبیق زایندگی بانوان با بـاروری و حیاتهایی که در این زمینه کردهنوآوری

طبیعت را عوامل موثر در ترفیع جایگاه اجتماعی آنان، سروری بر مردان و نیل به مقام ایزدی 

ـی کـردهصـر زنای از تـاریخ تمـّدن بشـری را عو چنین دورهدانسته
ّ

مایـۀ و بنسـاالرانه تلق

گاه تفّوق و احترام تقّدس» بانوپهلوان« است آمیز زنان در روزگار باستان دانستهرا نمود ناخودآ

ــاتاو). ۱۵: ۱۳۸۷آیــدنلو، ( ســاالری، کنــد کــه در عصــر زنآفریقــایی اشــاره مییبــه روای

بـا سپس ). ۲۱: همان(است بودههایشان، آزاد خاطر جسارت و دالوریچندهمسری زنان، به

تـوان از احتمـال مایه میکند که در بررسی تاریخی این بندیگر اشاره مییاستناد به پژوهش

بازتـاب عـادات و آیـین زنـدگانی پارتیـان
ً
تأثیر فرهنگ جنگاوری برخی اقوام و قبایل، مـثال

ــّیت ســتیزه ــت در شخص ــخن گف ــز س ــپ، نی ــان(جوی بانوگشس ــدنلو ا). ۱۵: هم ــر آی ز نظ

مایه را نمود اعتراض زنان بر نظـام دیرینـۀ مردسـاالرانۀ فرهنـگ ایـران شناختی این بنجامعه

در بیشـتر روایـات ایرانـی زن جنگـاور در نهایـت مغلـوب که شود داند و البّته متذّکر میمی

دیگـر یگـردهد و سپس بـا تکیـه بـر آرای پژوهششود یا به ازدواج با آنان تن میمردان می

ّیتی چون بانوگشسـپ را زادۀ فرهنـگ مردسـاالر و مطـابق بـا تصـّور مـردان از زنـان، شخص

).۱۷-۱۶: همان(داند جنگاوری همراه با زیبایی ظاهری، می

٢طلبیجوامع مبتنی بر نظام مساوات: ۱بخش 

٣هاگردآورندهـ شکارچی. ۱ـ۱

ی در حــوالی و همکــارانش در اطــراف یــک گــور باســتان٤، رانــدال هــاسم۲۰۱۸در ســال 

های کردند و آزمایشهزارسالۀ یک شکارچی را کشفدر پرو، بقایای نه٥های آنِدسکوهرشته

2. Egalitarianism.
3. Hunter-gatherers.
4. Randall Haas.
5. Andes Mountains.
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هـای آنـان نشـان ادامـۀ کاوش). Wei-Haas, 2020(بـودن شـکارچی داد آنان حکم بـه زن

هـا ثابـت همچنین نتـایج آزمایش. انددرصد شکارچیان زن بوده۵۰تا ۳۰است که بین داده

طور مسـاوی الجثه بین زنان و مردان بهکه در این جوامع وظیفۀ شکار حیوانات عظیمکند می

مســاوی تقســیم شــده 
ً
ــا افــزون بــر ایــن،). Haas & et al., 2020(اســت بودهیــا تقریب

اعی جوامــعمــاســت کـه نظــام اجتشــناختی نشــان دادهمردمـ شــناختیتحقیقـات باســتان

گردآورنده، بهـ شکارچی
ّ

طلبی و دور از نـابرابری جنسـیتی و نیـز ، مبتنی بر مساواتطور کل

).Widlok & Tadesse, 2006: 1/ix(است سّنی بوده

کشاورزان خاور نزدیک. ۲ـ۱

نکتۀ مهّمی را دربارۀ جایگاه زنان و مردان ،نزدیکآیین خاکسپاری در دورۀ نوسنگی در خاور

اند و این شدهها دفن مییر طبقات ساختماندر این دوره مردگان ز. دهددر آن دوره نشان می

اسـت گیری هوّیت اجتمـاعی اشـاره داشتهآیین به اهمّیت حافظۀ اجتماعی و نیاکان در شکل

)Akkermans & Schwarts, 2003: 83شـده در، نقـل :Bolger, 2010: 515 .( بقایـای

ــان یافت ــردان و زن ــی کاوشم ــده در پ ــای باستانش ــاختمانه ــی در س ــۀ هاشناس ی منطق

طور برابر از طریـق هـر دو جـنس صـورت دهد که تعیین خاندان بهنشان می٦هویوکچاتال

تنهـا از اند و نـژاْدشـدهاست، یعنی زن و مرد، هر دو، نیای نبیرگان خود خوانـده میگرفتهمی

).Bolger, 2010: 515(است شدهمرد منتقل نمی

ازین جاماندههبها و نمادهای نگارهگرویکردهای جدید در تحلیل هنرهای تجّسمی، سن

ها بـا شناسـی دهـهشناسـی و اسطورهدهد که این حـوزه از مطالعـات باستاندوران نشان می

رنگ یـا محـدود بـه بـاروری و های نادرست نقش فّعال زنان در این جوامع را کمفرضپیش

متفاوتیدادهخدایی جلوهـ مادر
ً
نقش دوگانه و کامال

ً
برای زنـان و مـردان در نظـام و عموما

ها نگارهرهوِون بعد از بررسی سنگِوبرای مثال، مارک . استاجتماعی آن دوران در نظر گرفته

به نکتۀ مهمـی اشـاره ،های پنج ساحۀ باستانی در شامات و جنوب آناتولیو بقایای مجسمه

های آیینی به چشـم های مسکونی و هم در مکانکند که برخی از نمادها هم در ساختمانمی

6. Çatalhöyük.
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ها با ایـن نمادهـای تکرارشـونده، بـه جای تعیین دقیق جنسیت و رابطۀ آناّما او به؛خوردمی

جا تصویر انسانی همـراه بـا ورد و هرآفرض رایج جداکنندۀ نقش زنان و مردان روی میپیش

شکارچی نسبت میبیند آنحیوانات وحشی می بـه محـیط دهد و نقش زنان راها را به مرداِن

,Verhoeven(کنـد خانه و البّته باروری و زایندگی محـدود می : شـده درقـل، ن247 :2002

Bolger, 2010: 516 .(دهد که تمایزهای جنسیتی بین خوبی نشان میهای جدید بهپژوهش

قـانی اسـت کـه بـدون توجـه بـهفرضنقش زنان و مـردان نتیجـۀ پیش
ّ

هـای نادرسـت محق

ــق ج ــین دقی ــت تعی ــّیت نگارهاهمّی ــاطقنس ــر من ــانوادگی حــاکم ب ــانی، نظــام خ هــای انس

های سّنتی از نمادها طور که یاد شد، یکی از تحلیلهمان. اندیادشده را طبقاتی در نظر گرفته

کردنها دربارۀ نقش زنـان کـه مـورد نقـد پژوهشـگران جدیـد قـرار گرفتـه، خالصـهو نگاره

هاسـت نتیجـه نمـود در قالـب خـدایان و الههاهمّیت این جنس در باروری، مادرشدن و در 

,Akkermans & Schwarts, 2003: 83; Bolger. نک( کـه معتقدنـد ، 517-519 :2010

).انگارانه عبور کندین مفاهیم سادهاهای جدید باید ازتحلیل

طلبی نظام اجتماعی و خانوادگی جوامع کشاورزی را باید مبتنی بر مساوات،بدین ترتیب

قان در مردساالرخواندن این جوامـع بـیفرضگونه که پیشماندانست و ه
ّ

پشـتوانه های محق

زن کند و بر ایـن پایـه نمـود زنـان در را نیز تأیید نمیهاآنساالربودن است، شواهد و مدارْک

طلبانه دانسـت ها و خدایان را نیز باید برآمده از نظام اجتماعی و فرهنگی مساواتقالب الهه

.بودنددو جنس در قالب نیروهای فرابشری تصویر شدهکه در آن هر 

نشینان سکایی و پدیدۀ زن جنگاورکوچ: ۲بخش 

گیری قبایـل معـروف بـه ها پـیش از شـکلم که هزارهباید یادآور شو،پیش از آغاز این بخش

اجتماعی باال را به خـود ـ های اوراسیا زنانی با پایگاه سیاسیسکایی، مناطق مختلف استپ

انـد کـه در آن زنـان تـری بودههـای کهنتـأثیر فرهنگها تحتبنابراین سکا. استده بودهدی

بـرای آگـاهی (اند گرفتههایی حیاتی بر عهده میهای اجتماعی نقشهمانند مردان در عرصه

قرن هشتم پیش و چهـارم پـس از ).Anthony, 2007: 317-329. ک، نبیشتر در این زمینه
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اند های مختلف آن دانسـتهسکایی و شاخه٧ی برآمدن و از میان رفتن افقمیالد را زمان تقریب

)Davis-Kimball & Behan, 2002: 21 .(تر بر بقایای های دقیقاکتشافات و البّته آزمایش

از زنان جنگاوری که با لباس رزم مردانه و ،های این افقدر گورپشتهجاماندههبهای استخوان

گروهـی دیگـر از ). Ibid: 47, 54, 105(اند، حکایت دارنـد ده شدهتیر و کمان به خاک سپر

ها بـه خـاک سـپرده زنان با وسایل مربوط به جنگاوری و کـاهنی، هـر دو، در ایـن گورپشـته

).Ibid: 47(اند که این نشان از جایگاه اجتماعی و سیاسی بسیار باالی آنان دارد شده

؛اسـتتعداد افراد اهمّیت زیـادی داشته،کهننشینانآنند که برای کوچعشایرشناسان بر

بدین معنی که هر فرد، بدون در نظر گرفتن جنسـّیت، در افـزودن بـر تعـداد لشـکریان و نیـز 

کـه نـوع نبـرد ایـن گـروه از با توّجه به این. استکردهایفا میبسزاییتقسیمات لشکری نقش 

های خانوادگی و سپس یک ا در قالب گروهمردمان وابسته به فضا بوده و هنگام نبرد یا دفاع ابتد

اند تـا در برابـر مهاجمـان شدهنفری در فضاهای مختلف پخش میده هزارسپاه صد تا چند

زن و مـرد سبب،است و به همین ایستادگی کنند، تعداد افراد بیش از هر چیزی اهمّیت داشته

٨.):5275Balgabayeva, 2016(انـد کردههر دو نقش مهّمـی در تاکتیـک جنـگ ایفـا می

دهد کـه دختـران از دوران طفولّیـت ها نشان مینشینان امروزی استپهمچنین، زندگی کوچ

نیز به احتمال زیاد یادگار مردمان کهن پدیدهاین . انددیدهسوارکاری و هنر رزم را آموزش می

توانـد سـالۀ جنگـاور سـرمتی مـی۱۴یـا ۱۳است و کشف بقایای دختر ها بودهاین سرزمین

). Davis-Kimball & Behan, 2002: 58, 60-62(گواهی بر درستی این مّدعا باشد

طور مـوجزتر نیـز تـوان بـهنشینان افق سکایی را مینقش زنان در تشکیالت نظامی کوچ

دور از خانه در پی یـافتن چراگـاه جدیـد، در زندگی کوچ. بررسی کرد
ً
نشینی، مردان معموال

انـد بردهو زنان بیشتر در خانه و محیط اطراف آن به سر مـین معاش بودهچرادادن گله یا تأمی

سـازه، سـبک هنـری یـا آثـار شناسان آمریکایی به هر گونـه دستاصطالحی است که باستان) Horizon(»افق«. ٧

The Adventure of(کننـدگرفته باشد، اطالق میجغرافیایی وسیعی را در برگسترۀکه در زمانی محدود فرهنگی

Archaeology Wordsmith “Horizon”(.

.Balgabayeva, 2016: 5278-5280.نک،ساالر نامیدنشین سکایی را نباید جوامع زنکه جوامع کوچدربارۀ این. ٨



١٣٧/های تاریخی پدیدۀ زن جنگاور در شاهنامهبررسی ریشه: »زنی بود بر سان گردی سوار«

)Balgabayeva, 2016: 5279 .(طوالنیبا توّجه به غیبت
ً
مـّدت مـردان، زنـان هـای بعضـا

های جنگاوری الزم جهت مقابله با مهاجمانی که قصد چپاول چادرها بایست از مهارتمی

زنـان بیشـتْر،بنابراین. بودندبان آنان را داشتند، برخوردار میو دستبرد به رمۀ گوسفندان و اس

نیروی کمکی در حیثبهـ طبق برآورد پژوهشگراناحتمالی و نیز ـزو تاتاختمقابله بهدر 

تفـاوت سـببنکتۀ بسیار مهم دیگر این اسـت کـه زنـان بـه. اندشدهنبردها به کار گرفته می

اندشـدهتـن بـا مهاجمـان میبـهوارد نبرد تنندرتبهن، شان با مرداسطح قدرت جسمانی

ــل دور بوده ــدازی از فواص ــوارکاری و تیران ــر س ــر هن ــر ب ــع خط ــان در دف ــۀ آن ــتو تکی اس

)Davis-Kimball & Behan, 2002: 62, 65.(

یخ یونان باستان: ۳بخش  زنان جنگاور سکایی در ادبیات و تار

ر آن به زنان جنگـاوری کـه بـه کمـک اهـالی ایلیـون هومر نخستین منبعی است که دایلیاد

در نزدیکی آن سرزمین، در آناتولی) تروا(
ً
، که ترکیۀ امروزی بخشـی از آن شتافتند و احتماال

هـرودوت . )Homer, 2011: 3/189, 6/186(اسـت اشاره شده،٩اندکرده، زندگی میاست

مرتبط با تاریخ پارسیان کتابش را بـه ترین موّرخانی است که صفحاتی از بخش از نخستین و مهم

بـه شـمار ) هااسـکیت(ها او این زنان را مردمانی جدا از سـکا. استها اختصاص داده»آمازون«

از ،و در نهایـتنـدها را آموختکه زبان اسـکیتتا اینندفهمیدآورده که حّتی زبان یکدیگر را نمی

). Herodotus, 1928: I/IV/110-116(به وجود آمـد» سرمتی«شاخۀ ،اختالط این دو گروه

یـز ـ نشـوندها محسوب میها و اسکیتکه نبیرگان آمازونـ» سرمتی«افزاید که زنان وی می

هـای مردانـه انـد و لباسرفتهاند که با مردان یا بـدون آنـان بـه جنـگ میزنانی جنگاور بوده

های رایـج تـاریخی بـا افسـانههـای گزاره،هـرودوتروایتدر ). Ibid: 116(اند پوشیدهمی

هـای کاوش. اسـتانـد، درآمیختهها بودهدربارۀ زنان جنگاوری که دشمنان سرسخت یونانی

ها، یـا طبـق بـاور شناسی به هیچ عنوان وجود گروهی از زنان جنگاور را که در استپباستان

سکونت آنان به میان نیامدهایلیاد در . ٩
ّ

ها را حوالی است، اّما برخی از منابع یونانی محل استقرار آمازونسخنی از محل

).Blok, 1994: 217(اندتروا دانسته
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. کنـدنـد، تأییـد نمیاکردهمیطور مستقل از مـردان زنـدگیهای باستان در آناتولیا، بهیونانی

ها وجـود نـدارد هـا از اسـکیتکردن آمازونای بـرای تفکیـکهمچنین هیچ پشتوانۀ علمـی

)Davis-Kimball & Behan, 2002: 121 .( العات اّولیـۀ خـود
ّ

با این حال پژوهشگران اط

تیراندازی و پوشش مردانۀ آنـان را از خـالل همـین از موضوع زنان جنگاور، هنر سوارکاری، 

.اندمتون به دست آورده

انــد کــه دربــارۀ شــکل ظــاهری ایــن زنــان عصــر هــرودودت کســانی بودهموّرخــان هم

هالنیکوس. انددهکرپردازیافسانه
ً
ـی عامیانهشناسریشهبا نخستین کسی بوده که ـ١٠ظاهرا

است کـه آنـان و بر این پایه نتیجه گرفتهانستهد» پستانبی«معنیای یونانی بهرا واژه»آمازون«

ــتان ــی از پس ــر یک بهت ــدازِی ــرای تیران ــود ب ســمت راســت(های خ
ً
ــا ــودکی ) عموم را در ک

ــدبریدهمی ــات . ان ــه در ادبی ــه چ ــان، ک ــز رومی ــانی و نی ــان یون ــاریخو موّرخ ــه در ت ،چ

د
ّ
انـد هـای خـود نقـل کردهتابانـد، ایـن افسـانه را در کهـا بودهوسـخت یونانیسـفتمقل

)Mayor, 2014: 86-88 .(برخاسـته از شناسی عامیانه و البّته توصیف خیـالِیاّما این ریشه

سـازان نقاشـان و مجسمه).Ibid: 87.نک(است هبودآن، از دیرباز مورد تردید موّرخان قرار 

عادی به تصـویر کشـیدیونان باستان نیز
ً
دیگـر ). Ibid: 89(اند هاین زنان را با شمایلی کامال

همگـی بـر ١١،شناسان آرای متفاوتی دربارۀ معنا و ریشـۀ ایـن واژه دارنـدکه، هرچند زباناین

به احتمـال زیـاد ایـن . شناسی عامیانۀ هالنیکوس مّتفقندبودن ریشهنبودن واژه و غلطیونانی

هـای ن بـه زباننشـین دریـای سـیاه، جـایی کـه در آواژۀ بیگانه از طریق تّجار منـاطق کوچ

، همـراه بـا نخسـتین شـدهاروپـایی سـخن گفتـه میوهایی از هنـدقفقازی، ایرانی و شاخه

له از ئاین مس. استهای پهلوانی زنان جنگاور سکایی به یونان قدیم راه پیدا کرده بودهداستان

قـرن آید، چراکه نخستین تصاویر از زنان جنگاور سکایی دربندی نیز درست درمینظر زمان

از آنان یاد ایلیاددر همهای یونانی به دست آمده و اندکی بعد هشتم پیش از میالد در نقاشی

).Ibid: 88(است شده

10. Hellanicos of Lesbos.
.Blok, 1994: 21-37.نک،شناسانای آگاهی از حدسّیات زبانبر. ١١
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ذکر چند نکتۀ دیگر از سیمای زنان جنگاور سکایی در هنر و تاریخ یونان و نیز روم باستان 

زنانه توصیف قبیلهها راتر آمد، منابع یونانی آمازونطور که پیشهمان. سودمند است
ً
ای کامال

تـرین منبـع نوشـتاری از طرفی، چه در کهن. اندزیستهاند که در سرزمینی بدون مرد میکرده

چه در تصاویر و متون تاریخی، آنان مغلوب مردان جنگاور و ، )ایلیاد(یونانی دربارۀ این زنان

ابیت جنسی این زنادیگر این. اندیونانی شده
ّ

ن جنگـاور در تـاریخ و فرهنـگ که زیبایی و جذ

در جامعۀ مردساالر یونان که سهم زنان از عدالت اجتماعی . یونان و روم بسیار برجسته است

توّسل ) Davis-Kimball & Behan, 2002: 122, 125. نک(استبسیار کمتر از مردان بوده

مطیع»آمازون«به افسانۀ  بودن مـردان ان و مطاعبودن زنها برای توجیه این نابرابری، و درستِی

کـه نـدی بـودهمتاساطیر در جوامـع یونـانی ابزارهـای قدر. استرسیدهضروری به نظر می

های طبیعی و معنـای شده و در جهت توجیه سنن اجتماعی، توضیح پدیدهمیحقیقی تصور

دند که داها در منابع یونانی نشان می»آمازون«های داستان. استشدهگرفته میکارزندگی به

زنان تنومندی که آزادانـه : زننداگر زنان از سیطرۀ مردان خارج شوند دست به چه اقداماتی می

گرداندند و در قالب گروهـی کردند، از جوامع مردانه روی برمیبه اقصی نقاط عالم سفر می

یـن ا. آوردندها به شمار میهرزه خود را همواره دشمنان یونانیخوار، خودسر و کژخلِقخون

موجـوداتیمیدر جنـگ سـرخوش ی خـود ازنان، هرچند از پیروزی لحظـه
ً
شـدند، مقـّدرا

هایی توجیـه چنـین داسـتان.ضعیف و محکوم به شکست در برابـر پهلوانـان یونـانی بودنـد

). Ibid: 128, 129(کننـدنشـینخانـهمناسبی برای مردان بود تا زنان را مطیع خود سـازند و 

که در بسیاری مـوارد از مغلـوب های زنان آمازونی نیز عالوه بر ایناشیترها و پیکرهنگارگری

شدن آنان در برابر مردان یونانی حکایت داشته، گاهی نیز لباس و بدن این زنان را مطـابق بـا 

برهنـه موجوداتی ظریف و نیمه: استفضای فکری و نگاه حاکم بر زنان در یونان ترسیم کرده

نیمۀ راست باالت(
ً
).نهعموما

پارتیان : ۴بخش 

نشین پرنی، که به یکی از طوایف اتحادیۀ دانیم که مورخان پارتیان را گروهی از قبیلۀ کوچمی

ق داشتهکوچ
ّ
اسـترابو در ). Dąbrowa, 2011: 168(انـد اند، به شـمار آوردهنشینان داهه تعل
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حادیۀ داهه را از 
ّ
اسـت هایی دانسته»تاسکی«توصیف جغرافیای گرگان و مناطق اطراف آن ات

ها که یکـی پرنی). Strabo, 1928: V/11.8.1-2(کنند که در اطراف دریای خزر زندگی می

، همراه با دیگر قبایل اسکیتی از خاستگاهشـان از سه قبیلۀ اتحادیۀ داهه را تشکیل می
ً
دادند، ظاهرا

در اینجـا ). Lecoq, 2011(انـددر جنوب روسیۀ امروزی به جنوب شرق دریای خزر کوچ کرده

قصد تکرار مطالب مندرج در کتب تاریخی دربارۀ منشأ این سلسله را ندارم و به همین چنـد 

از آنجـا کـه . مکننشینان سـکایی بسـنده مـیبا کوچسطر برای نشان دادن ارتباط این سلسله 

از یکی از شاخه
ً
یطـی بودند، در محبرآمده) اسکیتی(نشینان سکایی های کوچپارتیان اصالتا

در . بودنـددادند نشـو و نمـا یافتهبخشی از قوای نظامی را تشکیل میدر آنکه زنان جنگاور

رانان پارتی، روایات مربوط به زندگی مهرداد ششم نکـاتی جالـب و در پیونـد بـا میان حکم

که به این روایات بپردازم الزم است به چند نکته دربارۀ موضوع سخن ما دارد، اّما پیش از این

.رویارویی هخامنشیان با زنان جنگاور اشاره کنم

نکاتی دربارۀ رویارویی هخامنشیان با زنان جنگاور. ۱ـ۴

مشـکالتی کـه . انـدطبق شواهد تاریخی، هخامنشـینان بـا پدیـدۀ زن جنگـاور ناآشـنا نبوده

در .استطور مفصل آمدهبهدر تواریخاندنشینان سکایی داشتههخامنشینان در غلبه بر کوچ

های پیش از میالد، کورش دوم، معروف به کـورش بـزرگ، در نبـردی بـا سـکا۵۴۵حوالی 

، را بـه بنـد ١٢)آمورگـه(ورگـه هـا، هومحکمـران آنـ ای بین سغد و بلخدر منطقهـ نوشهوم

سـوار را دوهـزار مـرد و هزار سـه، سپاهی متشکل از ١٣ورگه، اسپاِرتراهمسر هوم. کشدمی زِن

اغراق(کند کورش میراهی نبرد با 
ً
ما

ّ
اسـت، اّمـا ایـن جزئیـات شدهدر تعداد لشکریان مسل

. اندشدهدهد که در قبایل سکایی زن و مرد در کنار هم عازم جنگ مینشان می
ً
این امر لزوما

دفاع از ـ یعنی منشین متذّکر شدر سپاه قبایل کوچتر دربارۀ نقش زنان جنگاور دبا آنچه پیش

لشـکر کمکـی در مواقـع ـنیروی کمکیقلمرو و تشکیل
ً
ما

ّ
در تناقض نیست، چراکـه مسـل

12. Amorges.
13. Sparethra.
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اسپارترا لشـکر . تا همسر خویش را از بند برهاند١٤)استشدهاضطراری به نبرد فراخوانده می

کند، چنـد تـن از بزرگـان سـپاه و دربـارش را بـه اسـارت کورش را وادار به عقب نشینی می

نـوش بـا های هومن اسـرای هـر دو جنـاح آزاد و سـکاگیرد و در نهایـت بـا توافـق طـرفیمی

ایــن روایــت تــاریخی از نخســتین ). Mayor, 2014: 328(شــوند هخامنشـیان مّتحــد می

نشینان سکایی حکایت دارد کـه زنـان های پارسیان هخامنشی با فرهنگ جنگی کوچمواجهه

بنـابراین، از یـک . دانـبلکه بخشی از قوای نظـامی مطـرح بوده،فقط در قالب رهبردر آن نه

پارتیـان از : جهت باید بین آشنایی هخامنشینان و پارتیـان بـا ایـن پدیـده تفـاوت قائـل شـد

١٥،نـدکردمیایفا نقشیطور گسترده در امور نظامی که در آن زنان بهندفرهنگی برخاسته بود

حیث بخشـی از نیـروی اصـلی و نـه ای به بعد بـهها از دورهبه هیچ عنوان این احتمال را که زنان جنگاور استپ. ١٤

م و مراد از توضیح یادشده تنها ایکناند، رد نمیشدهردها حاضر میکمکی در نب
ً
ن است که از ایـن روایـت لزومـا

جزو نیروهای اصلی نبرد بودهتوان ایننمی
ً
اند، چراکـه وی گونه برداشت کرد که زنان جنگاور لشکر اسپاِرترا قطعا

کـه به تجدید قوا پرداخته و بنـابراین احتمـال ایـن) شکست ابتدایی سپاه سکاها(پس از به اسارت رفتن همسرش

.فراخوانده باشد بسیار زیاد استنیروهای کمکی را به نبرد

اند؟ نگارنده ـ در کردهمیایفانقشی زادگان آیا در دورۀ فرمانروایی پارتیان زنان نیز در ارتش شاهنشاهی یا نجیب. ١٥

جست العاتی به دسـت نیاوردهحّد
ّ

؛ ۱۳۹۵بروسـیوس، در،بـرای مثـال(اسـت وجوی خویش ـ در این زمینه اط

شـایان ذکـر . استسخنی در این باره به میان نیامدهWoźniak, 2019: 123-271و؛۱۷۳-۱۷۱: ۱۳۸۶شیپمن، 

بروسـیوس تنهـا بـه بررسـی وضـعیت زنـان در دورۀ هخامنشـیان زنان در ایران باستاِناست که از آنجا که کتاب 

العات مربوط به زنان در دوران اشکانی و ساسانی را از دیگر تحقیپرداخته
ّ

ق نویسنده و نیز است، مترجم کتاب اط

-Women i. In Pre“بـه مـدخل ،اطمینـان بیشـتربـرای نگارنـده،.استمنابع فارسی به ترجمۀ خویش افزوده

Islamic Persia”و در آنجـا نیـز سـخنی از زنـان کـردنیـز رجـوع ایرانیکادر دانشنامۀ )2010(نوشتۀ بروسیوس

هـایی نـو از شناسـی یـا تحلیلهـای باستانست که کاوشدر هر صورت هیچ بعید نی). بودجنگاور به میان نیامده

العات مهّمی در این زمینه به دست دهدداده
ّ

اّما اگر بخواهم با توّجه به اطالعات موجود . های موجود در آینده اط

اجتماعی حکومت پارتیان ـ با وجود برآمدن از محیطی کـه زن جنگـاور ـ نبود زنان جنگاور را در ساختار سیاسی

یافتن در قالـب یـک حکومـت است ـ توجیه کنم، باید بگویم که پارتیان پس از سازمانآن حضور فّعالی داشتهدر 

همانند دیگر امپراطوری
ً
می برای قوای نظامی خود ایجاد کردهقاعدتا

ّ
دهی ارتشی سازمان. اندبودهها ساختار منظ

است، نیاز به زنـانی را لمرو حکومت و مردم بودهحافظت از قمهای بنیادینش کاریپارچه، که یکی از خویشیک

اند از آموختهبایست از کودکی راه و رسم جنگاوری را نیز میکه افزون بر وظایف متعّدد در زندگی روزمرۀ خود می

نقش اّولیۀ زنان جنگاور کوچتر گفتطور که پیشهمان(است میان برده بوده
ً
نشین ابتدا حفظ و حراست از م احتماال

←



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٤٢

نشــینانشــان کوچترینکـه هخامنشــیان در مواجهــه بــا همســایگان خــود، کــه مهمدرحالی

، بـا چنـین رسـیدندو به حکومـت خاستندای بودند که بعدها پارتیان از میان آنان برسکایی

١٦.ندفرهنگی آشنا شده بود

١٧مهرداد ششم و هیپسیکراتیا. ۲ـ۴

در دربـار پـدرش، یونـانی : مهرداد ششم در محیطی با تنوع نژادی و زبانی باال نشو و نما یافته بود

هـای مهـاجم بـود؛ آنان مملو از ایرانیان، بومیان آنـاتولی و یونانیزبان رسمی بود و محیط اطراف 

ط مهـرداد ششـم بـه خوبی توضیح میمحیط زندگی وی به،بنابراین
ّ
دهد که چرا در تواریخ بر تسل

انـس او بـا ). Mayor, 2009: 45, 46(اسـتویژه یونـانی، اشـاره شدههای گونـاگون، بـهزبان

در یکی از نبردهـایش بـا . استای نظامی نیز مشهود بودههای مختلف در انتخاب قوفرهنگ

ـنهـزار ۳۵(رومیان در ارمنستان تعداد غیرمعمـولی 
َ
نشـین از مـردان و زنـان سـوار کوچ) ت

در های کرانۀ دریای سـیاه فرامیهای مختلف استپقفقازی را از سرزمین
ً
خوانـد و احتمـاال

→
از طرفـی، ). استحیث نیروی کمکی بودهقلمرو و اموال در غیاب مردان و سپس حضور در کنار مردان در نبرد به

استهنشینی بودپدیدۀ زن جنگاور برخاسته از فرهنگ و زندگی در محیط کوچ
ً
و با تغییر شـرایط زنـدگی احتمـاال

پذیری و انس بـا ید به این نکته نیز اشاره کنم که تطبیقدر آخر با. استرنگ شدهرفته کمای رفتهنیاز به چنین پدیده

صههای مختلف از مهمفرهنگ
ّ

:Overtoom, 2020(اسـت های فرهنگی جامعۀ پارتیان به شمار آمدهترین مشخ

نشـینی را در هویـت سیاسـی، اداری و اجتمـاعی فرهنگی ایرانی، یونـانی و کوچعناصربدین معنی که آنان ، )30

ق مردمـانی و همواره در پی سازگارکردن خود با خصوصّیات اجتماعی و نیز تدابیر جنگیردهخویش درونی ک
ّ
موف

شان را قطع نکردند، با نشینیهای کوچگاه ارتباط خود با ریشهکه هیچکه با آنان مراوده داشتند، بودند و با وجود این

پراطوری عظیم را تشـکیل دهنـد و آن را حفـظ کننـد فرمانروایی یونانی و ایرانی توانستند یک امعناصر درآمیختن 

)Ibid .(مختلـف، هـای اجتمـاعیو نظامهایی بـا فرهنـگپذیریازین رو، شاید بتوان گمان کرد که چنین تطبیق

منجر به ایجاد تغییراتی در ساختار ارتش شـده و یکـی از ) ٤٤٣-٢/٤٢١: ١٣٩٣کالییری، (ویژه فرهنگ یونانیبه

.استف تدریجی زنان از نیروی نظامی بودهاین تغییرات حذ

یونانی بودهآرتمیس اّول هم که به. ١٦
ً
استعنوان مشاور در جنگ ساالمیس در کنار خشایارشا حضور داشته، اصالتا

)Munson, 1988: 92( زنی با نقشی فّعـال و اثرگـذار در
ً
و حضور این زن خارجی را در سپاه پارسیان ـ که اصوال

). Mayor, 2014: 315(است ـ باید استثنا دانستها نبودهآنجنگ در میان 

17. Hypsicratea.



١٤٣/های تاریخی پدیدۀ زن جنگاور در شاهنامهبررسی ریشه: »زنی بود بر سان گردی سوار«

شود و او را به زنی ن، هیپسیکراتیا، آشنا مینشیهمین حین با یکی از زنان جوان جنگاور کوچ

با توّجه به اشارات موّرخان به عالقۀ مهرداد ششم به تاریخ و هنر و ادبیـات و زنـان . گیردمی

گاهی و تیزهوشـی ایـن زن بـه او جایگـاه ویـژه ای در نـزد ایـن خردمند باید احتمال داد که آ

). Ibid: 304(است پادشاه پارتی داده بوده
ً
،مهرداد ششم در توصیف و ستایش این زنظاهرا

از او بـا صـورت ،خوانـدهمی» دارای روحی مردانه و جسـارتی گـزاف«که او را عالوه بر این

شـّدت یـادآور های ایـن زوج بـهداسـتان. اسـتکرده، یـاد می١٨مذّکر اسمش، هیپسیکرات

که به احتمال زیـاد هاست، داستانی »آمازون«های معروف یونانی مثل اسکندر و ملکۀ زوج

ای هـای تـاریخی و افسـانهسبب زندگی در محیطی چندفرهنگی کـه در آن روایتمهرداد، به

واسطۀ ازدواج بـا هیپسـیکراتیا و هم به١٩.است، از آن آگاهی داشتهیونانی رواج زیادی داشته

اسـت، بودهنشینان سکایی گذرانـدهاش را میان کوچای از خردسالیهم به این خاطر که دوره

شـود، بـه سـرزمین دو دهۀ پایان حیاتش، زمانی که وادار به تبعیـد می-مهرداد ششم در یک

کنـدمکـان میاسـت، نقـلهـا نیـز آشـنا بودههای اهـالی آننشینان سکایی، که با زبانکوچ

)Ibid: 304, 364-367.(

ا پدیدۀ زن جنگاور که بر آشنایی عمیق پارتیان بعالوه بر این،روایت زندگی مهرداد ششم

کید می افـزون بـر. دارد، به ارتباط نزدیک این حکومت با فرهنگ هلنی نیـز اشـاره کندباز تأ

رسـند، بسـیاری از آنان در دورۀ رواج فرهنگ هلنی در آسیای مرکزی بـه حکومـت میاینکه

ر یونانی ند که فرهنگ و ادبیات و هناهبودو شاهزادگانشان در محیطی رشد کردهزادگاننجیب

های زنـان داسـتان٢٠.اسـتهـای پرنفـوذ بودهدر آن غلبه داشته، یـا حـداقل یکـی از فرهنگ

18. Hypsicrates.
از زنـان مشـهوررابطۀ نزدیک مهرداد ششم و هیپسیکراتیا در آثار هنـری مختلـف، بـرای مثـال تـابلوی نقاشـی . ١٩

).Mayor, 2009: 355(است، بازتاب یافتهبوکاچیو

دادنـد، فـیلِهِلن به فرهنگ و هنر هلنـی را در لقبـی کـه بسـیاری از آنـان بـه خـود میعالقۀ پادشاهان اشکانی. ٢٠

استفادۀ پادشاهان اشکانی از این صـفت ـ حداقل تـا سـدۀ نخسـت پـیش از . توان دید، می)هادار یونانیدوست(

کسب تأیید عقیدتی ها و ایمقدونیه-برد اهداف سیاسی و جلب حمایت اقتصادی یونانیجهت پیشـ تنها بهمیالد

: ١٣٩٣کـالییری، (اسـت آنان نبوده، بلکه طبق مدارک و شواهد کهن نشانگر عالقۀ آنان به ایـن فرهنـگ نیـز بوده

٢/٤٣٦.(



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٤٤

های متمادی در ادبیات شـفاهی قرن) ها در فرهنگ و ادبیات یونانیآمازون(جنگاور سکایی 

با گذشت زمـانادبی و هنر آنان بهها، متون تاریخی،یونانی
ً
طور گسترده نمود یافته و قاعدتا

در ٢١.استهای گوناگونی پیدا کرده و در سطوح مختلف دگرگون شده بودهاین روایات شاخه

ی خـواهم فردوسـشـاهنامۀبخش پایانی این جستار، به چگـونگی بازتـاب ایـن روایـات در 

.پرداخت

شاهنامهپدیدۀ زن جنگاور در : ۵بخش 

زادگان پارتی چون گودرز و بیـژن با نجیبشاهنامه برخی پهلوانان ها و ناماز آنجا که داستان

های پـارتی گـودرز دوم، کـارن، که خانداناستاین فرضیه مطرح شده،در ارتباط است... و

اند گیری، تدوین و انتقـال روایـات حماسـی داشـتهنقش مهّمی در شکلهامهران و پیروان آن

اژدهـا پـرچم (شـاهنامهافزون بر این، وجود عناصـر پـارتی در ). ۲/۴۰۸: ۱۳۹۳خطیبی، (

جـای تردیـدی بـاقی) بیـژن و منیـژه(هایی که ریشه در ادبیات پـارتی دارنـد و داستان) رپیک

). ۴۰۱: همـان(اند گذارد که منبع یا منابع فردوسی روایات پارتی را در خود بازتاب دادهنمی

ایـن . اسـتنمـود یافتهشـاهنامههای رسـتم در روایات سکایی نیز از خالل برخی از داستان

در سـدۀ دوم پـیش ازمـیالد بـه هاهایی از سـکاشـاخه/نکته را باید در نظر داشت که شـاخه

شـواهد . انـدمهـاجرت کرده،)منطقـۀ بـاختر(افغانستان امروزی، ابتدا شمال و شمال غرب 

گزیدن آنـان در کرانـهشناسی از سکنیباستان
ً
های رود ارغنـداب، قنـدهار کهـن و احتمـاال

). Callieri, 2016(والی سـدۀ نخسـت پـیش از مـیالد حکایـت دارد سیستان بـزرگ در حـ

ط اسکندر و سپسسده
ّ
تر سلوکیان بـر خـاور و آسـیای میانـه، سیسـتان ها قبل، در دورۀ تسل

ای از تصـاویر زنـان جنگـاور سـکاییها به خوبی قابل مشاهده است، چراکه در پـارهاین تفاوت،در عرصۀ هنر. ٢١

نخسـتینکـهــ های اوراسـیانشـین اسـتپام کوچآورد همـین اقـوگویـا دسـتویژه با شلوار کههایی، بهبا لباس

آمـدهمدت بـه شـمار میهای طوالنیاند و شلوار پوشش الزم و بسیار مناسبی برای سواریکنندگان اسب بودهرام

)Mayor, 2014: 191-208( از تصاویر از ای دیگر که پارهاند، حال آنتر به واقعیت ترسیم شدهاست، نزدیکبودهـ

متفاوت و نزدیک
ً
.تر به فرهنگ یونان حکایت دارندپوششی کامال



١٤٥/های تاریخی پدیدۀ زن جنگاور در شاهنامهبررسی ریشه: »زنی بود بر سان گردی سوار«

از .)Burner, 2008: 3/2/775(بود های مهم فرهنگ هلنی شـدهتبدیل یه یکی از پایتخت

ثیر فرهنـگ أتـشـک تحـتاهای مهاجر، بیساکنان این مناطق، چه بومیان چه سک،این رو

هایی غـرب ایـران، کشـمکشدر دورۀ حکمرانی پارتیان در شـرق و. اندبودههلنی قرار گرفته

در مقایســه بــا،هابــود، هرچنــد سـکاو پارتیــان در شـرق ایــران شــکل گرفتـههابـین ســکا

ر مرزهـای شـرقی اند، کشـمکش بـا آنـان درفتهدشمنان اصلی پارتیان به شمار نمی،رومیان

ــه کشته ــه فرهــاد دوم منجــر ب ــدن شــاهانی از جمل ــیش از مــیالد۱۲۶-۱۳۲(ش ــد ) پ گردی

)Dąbrowa, 2011: 170 .(ها که گاه بـه غلبـۀ پارتیـان بـر سـکاها با توجه به این کشمکش

پذیرفتن این فرضیه که روایاتی با اصل سکایی با ورود سـکاها بـه ) Ibid: 171(انجامیده می

ی زرنگیـان درآمیختـه و سـپس بـا روایـات اشـکانی تلفیـق سیستان امر
ّ
وزی با روایات محل

بــه.رســدمنطقــی بــه نظــر می) ۴۹۲: ۱۳۹۰طلــق، مخــالقی(اســت شده
ً
عالوه، احتمــاال

ساکن در جنوب و غـرب یسکاهایان،که پارتیادر دورهـییزنان جنگاور سکایهاداستان

یرتـأثیاز فرهنـگ و هنـر هلنـی،مناطق، همگـینایباشندگان بومیزو نیافغانستان امروز

بوده و یافتهمردم رواج ینبیونانی،از عناصر یربا تأثی،شفاهیاتابتدا در رواـبودندیرفتهپذ

٢٢.استپرداختهیو پهلوانان مزادگانیبنجیشده که به زندگیسپس وارد متون

ید. ۱ـ۵ گردآفر

ای از پدیـدۀ زن جنگـاور تنیـدهناصر گوناگون و درهمصحنۀ کوتاه نبرد گردآفرید با سهراب ع

ع آن را به که ابنـالَسکیسرانکتاببیشتر روایات مربوط به خاندان رستم به احتمال بسیار زیاد از کتبی چون .٢٢
ّ

مقف

ابومنصـوری و شـاهنامۀوارد اررستم و اسـفندیکتابو ) کتاب پیکار(کتاب البیکار، است ـ عربی برگردانده بوده

خـالقی). Hämeen-Anttila, 2018: 187؛۴۹۴: ۱۳۹۰خالقی مطلـق (است بالّتبع سرودۀ فردوسی شده بوده

اسـت کـه منبـع را به فارسی برگردانده بوده و محتمل دانستهسکیسرانمطلق بر این گمان است که آزاد سرو کتاب 

این ترجمۀشاهنامۀگردآورندگان  آنتیال به چنین ـ که هامین، درحالی)۴۹۵، ۴۹۴: همان(باشد فارسی بودهمنثوْر

بیژن و «های پردازد که شاید منبع فردوسی در سرایش داستانکند و تنها با احتیاط بدین نکته میای اشاره نمیلهئمس

رسـتم در منـابع بـرای؛ Hämeen-Anttila, 2018: 197(باشـدروایت آزادسرو بوده» رستم و سهراب«و » منیژه

).Ibid: 174-199.نک،فارسی و عربی
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پوشـد و روانـۀ نبـرد بـا بالفاصله پس از اسیرشدن هجیر، گردآفرید جامۀ رزم می: در بر دارد

. گیـردبینـد بـر او تیربـاران میکه سهراب را در میدان نبرد میبه محض این. شودسهراب می

دهـد، تـالش ادامـه میدخـوپیشـروِیدسـت بـه بهافتد و سهراب نیزهوقتی تیرها کارگر نمی

ور شود اّما این نیزۀ سهراب است کـه در کمربنـد گردآفریـد کند تا با نیزه به سهراب حملهمی

گردآفریـد نیـز بـرای رهـایی از چنـگ . گیـرددرد و او را از زیـن برمیافتد و زرهش را میمی

گیـرد ردن نیزه دوباره بر زین جـای میکزند و با دونیمکشد و بر نیزۀ او میسهراب شمشیر می

ق می. نیست» به آورد با او بسنده«یابد که و درمی
ّ
شـود بـه او نزدیـک در نهایت سهراب موف

گردآفریـد . خود پی به جنسیت او ببـردشود و او را در چنگ خود اسیر کند و با کنارزدن کاله

زبانی و البّته تکیه بر زیبـایی چربشود و بابیند به نیرنگ متوّسل میکه رهایی را ناممکن می

فردوسـی، (شود کند و در نهایت از چنگش رها میبستۀ خود میسهراب را رام و دل،ظاهری

۱۳۸۸ :۲/۱۳۴-۱۳۵ .(

:عناصر کلیدی این روایت عبارتند ازنگارندهبه گمان 

تن؛بهبردن به ناتوانی در جنگ تنتمرکز بر غلبه بر دشمن از فاصلۀ دور و پی. الف

پوششی غیرقابل تفکیک از مردان؛. ب
کردن دشمن با تکیه بر فصاحت و زیبایی ظاهری؛بستهدادن و دلفریب. ج
.اسارت یکی از سپاهیان. د

نشـینان سـکایی، کـه زنـان جنگـاور کوچگفـتم)۲-۲.نـک(تر در همین نوشـتار پیش

، بیشتر وظیفۀ حراست از خانه و محیط
ً
طور کـل نیـز اند و بـهشتههای اطراف آن را دااحتماال

اند و از آنجـایی کـه قـدرت جسـمانی شدهنیروی کمکی در نبردها به کار گرفته میدر نقش

،اند و در عـوضشدهتن با مردان مهاجم نمیبهاند، وارد نبرد تنکمتری نسبت به مردان داشته

گردآفریـد نیـز . انـدردهکاین مهاجمان را تارومار می،با تکیه بر هنر تیراندازی از فواصل دور

اسـارتبـه نیـز را هجیـرشود که سپاه دشـمن بـه نزدیکـی دز رسـیده و زمانی وارد نبرد می

شکست سپاه اصـلی و (به نوعی او یک جنگاور کمکی است که در زمان مناسب . استبرده

از همـان،از طرفـی. شودوارد نبرد با دشمن می) ششدن محل استقرار او و خانوادهمحاصره

سعی در شکسـت رقیـب دارد و وقتـی سـهراب بـه او ) نبرد از فاصلۀ دور(ابتدا با پرتاب تیر 
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تـن بـا بهداند که توانایی نبرد تنخواهد راه بازگشت را پیش بگیرد، زیرا میشود مینزدیک می

طور قطع است که بهنکاتی پوششی مشابه لباس مردان جنگاور از دیگر . فرزند رستم را ندارد

اسـت و در ایـن زمینـه نیـز نشـینان سـکایی بودهده از فرهنگ اجتمـاعی و جنگـی کوچبرآم

بنـابراین، . های جنگی زنان جنگاور سـکایی اسـتدهندۀ یکی دیگر از آیینگردآفرید بازتاب

انـد در شناسان دربارۀ پوشش، نقش و تاکتیک جنگـی زنـان نبـردۀ سـکایی گفتهآنچه باستان

.اب نیز قابل شناسایی استصحنۀ نبرد گردآفرید و سهر

با استناد به روایتی از هرودوت بـه اصـل ) ۱۷۸، ۱۷۷: ۱۳۶۱(مطلق بار خالقینخستین

کـه عـالوه بـر ایـن،روایـت گردآفریـد. اسـتسکایی داسـتان رسـتم و سـهراب اشـاره کرده

دآور یاخوبیها است، بهنشین استپدهندۀ عناصر تاریخی مهّمی از زنان جنگاور کوچبازتاب

از میـان ایـن . انـدست که موّرخان یونانی دربارۀ زنان جنگاور سکایی نقل کردههاییداستان

های مختلفی ازیـن صورت. اشاره کرد» ٢٤و استریانگیوس٢٣زّرینه«ها باید به داستان داستان

کتزیاس. استافسانه در کتب تاریخی کهن روایت شده
ً
نخستین کسی بوده که به این ٢٥ظاهرا

ان پرداخته و این اطالع از راه مورخان پس از وی، که در نقل ایـن داسـتان بـه او ارجـاع داست

اسـت و همـان نماندهای از روایت کتزیاس باقیاست؛ چراکه جز بریدهاند، به ما رسیدهداده

).Ctesias, 2010: 36-40(هـای چشـمگیری دارد قطعه نیز با روایت دیگر موّرخـان تفاوت

ماجرا از اینجـا شـروع . ستۀ داستان در روایات مختلف کمابیش یکسان استه،با این حال

زنند و علیه مادها دست به شورش می) اندها بودهای از اسکیتکه شاخه(شود که پارتیان می

»زّرینـه«رهبـر سـکاها در آن دوران زنـی بـه نـام . پیوندنـدبرای غلبه بر آنان بـه سـکاها می

ــر. اســتبوده ــا رهب کنــد و بــدین ترتیــب اتحــاد، ازدواج می٢٦پارتیــان، مرمــروسزّرینــه ب

هـای طـوالنی بـا مادهـا ایـن اتحـاد وارد جنگ. گیـردسکایی علیه مادها شـکل میـ پارتی

شـود سـپاه مـاد، اسـتریانگیوس، میۀشود و در یکـی از نبردهـا زّرینـه همـاورد فرمانـدمی

23. Zarinaea.
24. Stryangaeus.
25. Ctesias.
26. Mermerus.
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)Mayor, 2014: 380 .(ه تحلیـل مـا از صـحنۀ نبـرد بخشی از ایـن داسـتان کـه مربـوط بـ

:استآمده٢٧گردآفرید است در روایت دیمیتریوس
استریانگیوس نامی، یک مرد مادی، زنی سکایی را از اسـبش پـایین کشـید، چراکـه زنـان 

ـ چهره اسـت جنگند، و وقتی دید که این زن جوان و خوشمی٢٨هاسکایی همانند آمازون

تر، زمانی که پیمـان صـلح سپس. اجازه داد که بگریزدبه اوـ باشدآنکه به او آسیبی زدهبی 
.منعقد شد، دل مرد مادی مبتالی زن جنگاور سکایی شد، ولی در جلب نظر او ناکام ماند

مانده از جمله قطعۀ باقی(در این روایت هویت زن سکایی مجهول است، اّما دیگر منابع 

افزون بـر شـواهد ). Ctesias, 2010: 37.نک(اند دانسته» زّرینه«نام این زن را ) از کتزیاس

ناپـذیری شـماری در کتـب تـاریخی یونـانی و رومـی بـه تفکیکشناسی، اشارات بیباستان

.، نـکنیز؛بخش سوم همین نوشتار. نک(وجود داردپوشش زنان جنگاور سکایی از مردان 

Gera, 1997: 92 .(ینه تنها زمانی ماند که جنسیت زّرمینجای کمتر تردیدی باقی ،بنابراین

طبق روایت دیمیتریوس، این . استافتاده آشکار شده بوده» استریانگیوس«که وی در چنگ 

حتی در روایـت مـوجز دیـودوروس نیـز بـه . دهدزیبایی زّرینه است که جان او را نجات می

هرچنـد کـه ). Diodorus, 1989: 1/2.34.1-5(اسـت العادۀ زّرینه اشاره شدهزیبایی خارق

جملـه از(شـود، بـر اسـاس منـابع مادی در اولین مواجهه جذب زیبایی زّرینـه میۀندفرما

و شودسکاها و مادها عاشق این زن میمیانپیمان صلح انعقادوی تنها پس از ) روایت باال

بنـابراین، بیـراه . رسـدکه همسر زّرینـه، مرمـروس، بـه قتـل میطبق برخی منابع، بعد از این

بر هوش و فصاحت خویش برای رهایی از چنـگ ،افزون بر زیبایی،زّرینهنیست که بپنداریم 

استریانگیوس تکیه کرده و اگرچه چونان جنگاوری دلیر پا به میدان نبرد گذاشـته، در نهایـت 

). Gera, 1997: 93(است برای گریز از چنگ دشمن متوّسل به زنانگی و نیرنگ شده

27. Demetrius.
ای یونانیـان و رومیـان از زنـان جنگـاور سـکایی هسـتند و شـواهد ها روایت اسطوره»آمازون«تر گفتم که پیش. ٢٨

ها را و سرمت(اند ها قائل شدهزی که مورخان قدیم بین آنان و سکااست که برخالف تمایشناسی نشان دادهباستان

های اوراسـیا نشین اسـتپای همان زنان جنگاور کوچ، این زنان اسطوره)اندها پنداشتهها و اسکیتنبیرگان آمازون

.اندبوده) افق سکایی(
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کـه ویژه ایـنبـه(و روایت گردآفریـد وجـود دارد هایی که بین این روایت با وجود تفاوت

ها میـان ایـن دو شباهت) شودمیدگرد آفریسهراب برخالف استریانگیوس در لحظه عاشق 

ینۀ سکایی و استریانگیوس مـادی در نقل داستان زّر. روایت بسیار عمیق و انکارناپذیر است

کهـن دارد و بـر اسـاس متون تاریخی مختلف حکایت از شهرت ایـن روایـت در روزگـاران 

ناشدنی خود بـه وی ای نوشته و در آن از عالقۀ وصفمادی به زّرینه نامهۀهمین متون فرماند

شهرت پیـدا کـرده٢٩»عاشقانۀ مادیداستان«است و در نتیجه داستان این دو به پرده برداشته

همـاورد مـرد که زنی پهلوان و زیبا این). Mayor, 2014: 379; Ctesias, 2010: 37(است 

ها و روایـات یونانیـان از زنـانای اسـت کـه در افسـانهمایـهد بنکنـیشخود را شیدای خو

، پهلـوان معـروف ٣٠»آخیلوس«است و ریشۀ آن به داستان نبرد جنگاور سکایی وجود داشته

:شـده در، نقلSchwartz, 1943: 75(گـردد ، ملکۀ آمازونی، برمی٣١»سیلیاِپنته«یونانی، و 

Gera, 1997: 93 .( این هنگامی که و زندمیسیلیا پنتهزخمی مهلک به آخیلوس در آوردگاه

جـذب زیبـایی و در نهایـت عاشـق او در شـرف مـرگ اسـت ) سـیلیاپنته(جنگاور آمازونی 

شـمارد و تنهـا در طول نبرد، آخیلوس این جنگـاور را در هنـر همتـای خـویش می.شودمی

). Gera, 1997: 93(است کند که شکستش دادهمییک زن نگاه حیثزمانی به او به

کـه در روایـت نبـرد گردآفریـد دیـده یمایـۀ دیگـربـه بن،بندی این مبحثپیش از جمع

ورگـه، همسـر اسـپاِرترا، را در بخـش پیشـین آمـد کـه هوم. اسارت هجیر: پردازممیشود می

ـق بـه نوش بهسپاه سکاهای هوم،برد و در ادامهکورش دوم به اسارت می
ّ
رهبری اسپاِرترا موف

شوند و در نهایـت راندن سپاه هخامنشیان و به اسارت گرفتن چند تن از بزرگان آنان میعقب

در نبـرد . گـرددنوشان با هخامنشیان میکورش وادار به انعقاد پیمان صلح و مّتحدکردن هوم

گیـرد پسـر رمی، د٣٢هادیگری که بین سپاه کورش و شاخۀ دیگری از سکاها، یعنی ماسـاژت

اّما در نهایـت سـپاه . آید، ملکۀ جنگاور سکایی، به اسارت هخامنشیان درمی٣٣»تومیریس«

29. Median Romance.
30. Achilles.
31. Penthesilea.
32. Massagetae.
33. Tomyris.
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ــۀ دال ــن ملک ــت میای ــیان را شکس هخامنش ــد ووْر ــل میدهن ــه قت ــورش را ب رســانند ک

)Herodotus, 1975: II/I/205-216(پـارتی و ۀ؛ در ادامۀ روایت زّرینه، مرمروس، فرماند

ق می، درزّرینههمسر 
ّ
زّرینـه کـه . شود استریانگیوس را بـه اسـارت ببـردنبرد با سپاه ماد موف

ۀجویـد و فرمانـداست از این اقدام همسرش بیـزاری میمورد لطف استریانگیوس واقع شده

دهد و در نهایت در توطئۀ قتل مرمروس مادی را با دیگر اسیران بلندمرتبۀ سپاه ماد فراری می

ها، حـتی با وجود در همۀ این مثال). Gera, 1997: 97(گردد شده میدست زندانیان آزادهم

تفاوت روایت زّرینه با دو روایت دیگر، فرمانده یا شخصی که بستگان یا دوستان زن جنگاور 

فرجـام کـار ).Ibid: 96(شـود خـورد یـا کشـته میبرد شکسـت میسکایی را به اسارت می

، مقـدمات حضـور گردآفریـد در داسـتان را فـراهم هجیـراسارت گرفتنسهراب هم که با به

.کند، بر همه روشن استمی

تنیـده از حقـایق تـاریخی و ای در همروایت کوتاه نبرد گردآفریـد بـا سـهراب مجموعـه

. های زنـان جنگـاور سـکایی داردها از داستاناست که ریشه در روایات یونانیهایی مایهبن

کنـد، بلکـه بـر تـأثیر عمیـق روایت گردآفرید اشـاره نمیتنها به اصل سکایی گفته شدآنچه 

کید داردمایهو بنعناصر  این نیست که منبـع یـا نگارنده مراد . های یونانی در ساختمان آن تأ

های سـکایی ای کـه بـه افسـانهمنابع فردوسی داسـتان رسـتم و سـهراب را از منـابع یونـانی

تر گفتم، زنان جنگـاور سـکایی از قـرن هشـتم طور که پیشبلکه همان،انداند گرفتهپرداخته

هـا وارد هنـر و ادبیـات یونـان های اساطیری و بـا نـام آمازونپیش از میالد در قالب داستان

به پیـرویدر میان یونانیان و ،چه شفاهی و چه کتبی،های این زنانها داستانقرن. بودندشده

بـزرگ ن و سکاهای ساکن مرزهای شرقی ایراِنپارتیا. از آنان میان رومیان رواج پیدا کرده بود

شـدۀ هـای یونانیدر نتیجـه، روایت. انـدتأثیر فرهنگ، ادبیات و هنر هلنـی بودههر دو تحت

زنان جنگاور سکایی با روایات سکاهای مرزهای شرقی ایران درآمیخته و سـپس وارد متـونی 

نجبـا و حکـام آن منـاطق های پهلـوانی یا کتب دیگری که بـه داسـتانسکیسرانچون کتاب 

.بوداند راه پیدا کردهپرداختهمی

ت انتساب برخـی صـفات و ویژگیعالوه بر روشن،آگاهی از این تأثیرات
ّ
هـا ساختن عل
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های سـّنتی ازیـن موضـوع را به زنان جنگاوری چون گردآفرید و بانوگشسپ، نارسایی تحلیل

بـه زیبـایی و در روایـت گردآفریـد صـر. کنـدبیش از پیش نمایان می
ً
او اشـاره ذکـاوتاحتا

اسـت کردهربایی دختر رستم اشـارهبه دلنامهبانوگشسپآیدنلو نیز با ارائۀ شواهدی از . استرفته

، ۱۷۳: ۱۳۸۳(ربایی زنانۀ بانوگشسپ در عـین پهلـوانی از نظـر مزداپـوردل). ۱۸: ۱۳۸۷(

ری ) ۱۷: ۱۳۸۷آیدنلو، به نقل از،۱۷۴
ّ
مـردان است کـه در آن ایـن رحومردمبرآمده از تفک

نظر ها شاید جـامع بـهگونه تحلیلاین. کنندهستند که معیارهای یک زن کامل را تعریف می

ص نیست این
ّ

مانع نیستند، چراکه در سخن مزداپور مشخ
ً
ها از چه گونه نگاهبرسند ولی قطعا

لۀ زیبایی ئنگارنده مسفرهنگ ایران باستان یا فرهنگ بشری؟ به نظر:استفرهنگی نشأت گرفته

ای های کلیشهموّرخان زّرینه را با ویژگی. آمیز زن جنگاور برآمده از روایات یونانی استاغراق

م نشان دادتر پیش.)Gera, 1997: 84(اندچون خردمندبودن، دلربا و دالوربودن وصف کرده

انـد؛ در داده بودهگونه صفات را بـه هیپسـیکراتیا، همسـر مهـرداد ششـم، نیـز نسـبت که این

اب های کهن نیز آمازوننگاره
ّ

تصویر ـ زادۀ آتنیدرخور مردان اشراف ـ ها پهلوانانی زیبا و جذ

). Mayor, 2014: 89(آیـداند و در مـواردی جاذبـۀ جنسـی آنـان بسـیار بـه چشـم میشده

ی اگـر حّتـ. هـا وجـود نـداردیک آنین دست بسیارند و مجال پرداختن به یکاهایی ازمثال

فرض کنیم ویژگی زیبایی در عین جنگاوری از روایات کهن سـکایی وارد ادبیـات شـفاهی و 

آمیـز بـه ایـن ویژگـی را های اغراقسازی و پرداختکلیشه٣٤،استیونانی شده بوده... هنر و

اسـت کـه زیبـارویی زن آیدنلو محتمـل دانسته. پردازی یونانیان دانستباید محصول روایت

باشد که پهلوانی و زیبایی را بـا هـم ... ایشتار و،هایی چون آناهیتاگرفته از الههمجنگاور الها

های گمان او ریشه در این فرضـیه دارد کـه چـون در داسـتان). ۱۸: ۱۳۸۷آیدنلو، (اند داشته

کنند، بنابراین شاید بتوان زن جنگـاور ایزدان در قالب پهلوانان زمینی نمود پیدا می،حماسی

در طول این مقاله نشان دادم ). ۱۶: همان(انسانی ایزدان جنگاور اساطیری دانست را تجّسم

گوبـرشـاخ... که پدیدۀ زن جنگاور سکایی حقیقتی تاریخی است که در روایـات یونـانی و

، به زیبایی ظاهری َسـنابانوی )Nart Saga(نارتیهای کهن قفقازی، موسوم به ساگاهای برای مثال، در داستان. ٣٤

).Colarusso, 2002: 129-130(استنارتی از زنان جنگاور قفقازی اشاره شده
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این پدیده ارتبـاطی ،در نتیجه. استای و اساطیری به خود گرفتههای افسانهپیدا کرده و جنبه

ها را باید از منظـر مندی و زیبایی الههتوانکهایندیگر . زدان جنگاور نداردبا تجسم زمینی ای

که ساختۀ ذهن بشـر، متناسـب بـا ـ ... ها وبدین معنی که خدایان، الهه؛دیگری بررسی کرد

بـا توّجـه بـه نقـش و پایگاهشـان ـهای طبیعـی هسـتندمحیط پیرامونی و درک او از پدیـده

کـه از نتیجـه ایـن. همواره در اوج کمال باشـند،چه در صورتچه در سیرت و ،بایستمی

هایی بـا صـفات پهلـوانی آنجایی که پدیدۀ تاریخی زن جنگاور ارتباطی به نمود زمینی الهـه

نمایـد کـه کلیشـۀ زیبـایی ظـاهری آنـان از اسـاطیر دینـی سرچشـمه نـدارد، بسـیار دور می

.باشدگرفته

گاوراسکندر در سرزمین زنان جن. ۲ـ۵

هـا رسیدن اسکندر به شهر هروم ذهن پژوهشـگران را بـه سـمت افسـانۀ آمازونصحنۀ کوتاِه

: ۱۳۹۳؛ ذوالفقـاری، ۳۲۰-۳۱۸: ۱۳۸۷؛ وداد، ۱۸-۱۷: ۱۳۸۷آیـدنلو، (اسـت سوق داده

،اسـت؛ نیـزکه بدون بررسی پیشینۀ پـژوهش سـخن پژوهشـگران پیشـین را تکـرار کرده۹۳

در اینجا تنهـا بـه ابیـات مـرتبط بـا موضـوع بحـث اشـاره ).٣٥»هروم«ذیل : ۱۳۹۹سّیدی، 

است کوه قاف، دانستهیاان و قفقاز اران و االنیعنییران،داستان شهر زنان را برآمده از شمال غرب ایشۀرّیدیس. ٣٥

و نباید آن را منتسب بـه استتر نشان دادم که افسانۀ سرزمین زنان ساخته و پرداختۀ یونانیان بودهپیش).جاهمان(

را هم از مناطقی دانسته کـه » اران«که سّیدی این). بخش سوم همین نوشتار. نک(های دیگری دانست گروه/ گروه

و ) روایت مورد بحث(شاهنامه است به داستان مواجهۀ اسکندر با زنان نبرده در جا برخاستهن از آنداستان شهر زنا

کهن. گرددنظامی برمینامۀ شرف
ً
نامهشرفمشخص شده » هروم«موقعیت جغرافیایی ترین جایی که در آنظاهرا

:است

ـــــود از آغـــــاز کـــــار ـــــد آموزگـــــارهـــــرومش لقـــــب ب ـــــردعش خوان ـــــون ب کن

)ذیل ماده: دهخداشده در، نقل۴/۲۷۷: ۱۳۸۸، نظامی(

حّتـی اگـر بـا تسـامح . انـدنهاده» رومیـه«است که عجم بـر را نامی دانسته» هرومه«) ۲۷۴: ۱۳۴۸(بناکتی 

تمام سرزمین روم را در بر می را در سخن بناکتی ـ» هرومه«
ً
در نظر بگیـریم، بـاز بـا » روم شرقی«ـگیردکه طبعا

از نظـر )بردا در کشـور آذربایجـان کنـونی(است تفاوت زیادی خواهد داشت، چرا که بردع ردهآنچه نظامی یاد ک

باید بـه های دقیقدر هر صورت تا زمان پژوهش. استها با آسیای صغیر فاصله داشتهجغرافیایی فرسنگ
ً
تر، فعال

» بردع«سخن نظامی اعتماد کرد چرا که زادگاه وی در همسایگی 
ً
دربارۀ نام کهن آن چیزهایی شنیده بوده و احتماال

←
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:کنممی

ــــدارن روم ــــا نام ــــت ب ــــی رف بدان شارستان شـد کـه خـوانی هـرومهم

ـــان داشـــتند شــــهر نگذاشــــتندکـــه آن شـــهر یکســـر زن کســــی بــــر دِر

ــن آن زنــان ــت پســتان چ ــوی راس ــانس ــر زن ــر ب ــار ب ــتی دوان ن ــو گش چ

ــرد ــده م ــردار پوین ــه ک ــپ ب ــوی چ ـــردس کـــه جوشـــن بپوشـــد بـــه روز نب

)۱۲۳۶-۱۲۳۳ب/ ۶/۸۵: ۱۳۸۸فردوسی، (

کـه انـد ـبریدههای خـود را میها یکـی از سـینهآیدنلو پس از نقل این افسانه که آمازون

به همانندی پوشش آمازونـدربارۀ نادرستی آن سخن رفت
ً
هـای هـا در برخـی نگارهتلویحا

باید به ایـن ). ۱۷: ۱۳۸۷آیدنلو، (است اال آمده اشاره کردهیونانی و رومی با آنچه در ابیات ب

های کهن جامۀ بزم است، ها در تصاویر و نگارهبرهنۀ آمازوننکته توجه داشت که جامۀ نیمه

توان دریافت که با توجه به فضا و موقعیت که بر پایۀ بیت چهارم از ابیات یادشده میحال آن

رشی مشـابه جامـۀ بـزم ایـن گـروه از ست، جامۀ رزمی که ُباداستان، از جامۀ رزم سخن رفته

هـا، که در برخی نگارهای، چنانای از روایات افسانهبه عبارت دیگر، در پاره. جنگاوران دارد

صۀ ظاهری این زنان
ّ

. استبرهنگی بودهـ نیمهچه در رزم چه در بزمـ مشخ

. رفته اسـتی این زنان جنگاور اشاره در این روایت کوتاه به نکتۀ مهّمی دربارۀ آیین زندگ

اسـت و دوشیزه ماندنگویند که در شهر آنان رسم بر ای به اسکندر میاین جنگاوران در نامه

دهد و اگـر دختـر بزایـد تنهـا در اگر زنی به ازدواج گراید مقام جنگاوری خود را از دست می

ش صورتی آن دختر به میان جنگاوران راه می
َ
باشد و فرزند ذکـور نیـز جـایی در یابد که َمرْدف

).۱۲۶۶-۱۲۵۹، ۸۷-۶/۸۶: ۱۳۸۸فردوسی، (جمع آنان نخواهدداشت 

ها که در منابع یونانی از آن سخن ممنوعیت ازدواج در میان آمازونوضوعبا ماین روایت

پردازی یونانیان دربارۀ زنـان جنگـاور ای دیگر از افسانهمایهخوان است و به بناست، همرفته

→
جغرافیای موسـی در » Hrum«ارتباطی با » هروم«با این تفاصیل، این ). »هروم«ذیل : ۱۳۹۹سّیدی، (است بوده

دربـارۀ ریشـۀ (است، نیـز نـدارد موقعّیت آن را در حوالی سمنگان تعیین کرده)81: 1901(، که مارکواْرتخورنی

).Mayor, 2014:365-368.ن جنگاور آمازونی در منطقۀ آذربایجان نکداستان مواجهۀ اسکندر با زنا
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ایـن نکتـه را ) ۲۰: ۱۳۸۷(آیـدنلو . تغییر نقش زن پهلوان پس از ازدواج: کایی اشاره داردس

است که جنبۀ جنگاوری پهلوانانی چون بانوگشسپ بعد از ازدواج به محاق درستی دریافتهبه

وجو ، جنگاور آمازونی، جسـت٣٦»هیپولیت«توان در داستان مایه را میریشۀ این بن. رودمی

، بـه ٣٧»ِتِسـئوس«اش، خواست خود همراه معشوق یونانیهکه این زن جنگاور بزمانی . کرد

زنـی : شـودکند تبـدیل بـه زنـی بـا معـاییر فرهنگـی یونـان میرود و با او ازدواج میآتن می

های یونانی، زنان آمازونی با ازدواجطبق افسانه). Gera, 1997: 94(، یک همسر »شایسته«

داد دیگر یک آمـازون بـه حسـاب از آنان تن به ازدواج میمخالف بودند و اگر کسیسخت

تواند جنگاور باشد یـا یک زن یا می،هابنا بر این افسانه.)گفته شدتر که پیشچنان(آمد نمی

و » اسـپاِرترا«، »تـومیریس«بـا ایـن حـال ماجراهـای ). Ibid(همسری وفـادار و نـه هـر دو 

در توضیح این نکته باید . باشندروّیههای نقض این لتوانند مثاتر آمد، می، که پیش»زّرینه«

یئبه یک مس
ّ
در .هاها و ایرانیتفاوت بین رویارویی زنان جنگاور با یونانی: تر پرداختلۀ کل

همـواره مغلـوب مـردان جنگـاور یونـانی ) هـاآمازون(روایات یونانی زنان جنگاور سـکایی 

در سه مثـال ). Ibid: 94-95(اجرا متفاوت است اّما در مواجهه با مردان ایرانی م٣٨شوندمی

نیـز بـا وجـود » زّرینـه«کننـد و آشکارا بر کورش غلبه می»اسپارترا«و » تومیریس«یادشده، 

گریزد الحیلی از چنگ او میرا ندارد به لطایف» استریانگیوس«که در جنگ توان غلبه بر این

ارتبـاط بـه ایرانیـان نیسـت، بـا ش بیپارتی، که نـژاد» مرمروِس«و البته در کشتن همسرش، 

از دید مورخان یونانی ٣٩.کندمیهمکاریدشمن 
ً
ما

ّ
در توضیح این تفاوت باید گفت که مسل

36. Hippolyte.
37. Theseus.

ها، هرچنـد بـا انـدکی گسـتاخی، از اسـکندر بینیم که آمازونرسیدن اسکندر به شهر هروم میدر همین صحنۀ. ٣٨

:گویدها وارد جنگ نشود و اسکندر هم در پاسخ میخواهند که با آنمی

ــــــوس و تبیرهجنــــگ را آمــــدم بــــا زنــــاننــــه مــــن  ک ــــــیالِن ــــــه پ ــــــانب زن

)١٢٨٩ب/٦/٨٨: ١٣٨٨فردوسی، (

او تردیدی نیست، تنها از ) مقدونی(شود در اصالت یونانی رومی خوانده میشاهنامهاسکندر، که هرچند در 

. داندخود نمیخواهد به شهر این گروه از زنان وارد شود وگرنه نبرد با آنان را در شأنروی کنجکاوی می

که بـا پادشـاه ایرانـی وارد رابطـه در داستان مهرداد ششم و هیپسیکراتیا نیز دیدیم زن جنگاور سکایی بعد از این. ٣٩
←
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مایۀ ایرانی را بـه چـالش بکشـد و شکسـت دهـد دسـتۀکه یک زن بتواند شاه یا فرمانداین

اساس، زنان جنگاور بر این). Ibid: 95(است رفتهبرای خوارکردن رقیب به شمار میمناسبی

اند در صـورت ازدواج بـا آنـان نبردان یونانی خود را نداشتهکه به هیچ عنوان توان غلبه بر هم

. شـدندگرفتند و مطیع مـردان میباید نقشی انفعالی، مطابق با نقش زنان یونانی، به خود می

نگـاور آمـازونی و بـودن ازدواج بـین زنـان جمایۀ تکرارشـوندۀ ممنوعکنار هم قرار گرفتن بن

بـه ایـن داشـتههایی کـه همـواره حکایـت از شکسـت آنـان در برابـر مـردان یونـانیداستان

بر و است که در صورت پیوند این دو گروه، زنان جنگاور سابق تبدیل به زنانی فرمانانجامیده

هـاذکـرش گذشـت، شـهرت افسـانۀ آمازونکهچنان. پارسا برای همسران یونانی خود شوند

محدود به سرزمین یونان نبوده و به دیگر منـاطق، از جملـه ایـران و منـاطق سکانشـین 
ً
قطعا

های گونـاگون در مایـهپـای آن را در قالـب بناسـت و رّدمرز ایران، نیز راه پیدا کـرده بودههم

شکل تغییر نقـش ایـن شخصـیت از زنـی پهلـوان بـه هایی مثل داستان بانوگشسپ بهداستان

.توان دیدنیز میهمسری نمونه

گردیه. ۳ـ۵

که بهرام سـپاه کند و با اینتری در داستان ایفا میشدن بهرام، گردیه نقش پررنگپس از کشته

خردمنـدی .کارۀ لشـکر اسـتسـت کـه در عمـل همـهسپارد، این گردیه اسینه میرا به یالن

مداری تو سیاس) ۲۸۰۱ب/۸/۲۱۳، ۲۷۸۶ب/۸/۲۱۲، ۱۵۶۱ب/۷/۵۹۶: ۱۳۸۸فردوسی، (

خواهنـد کـه در گردیه هستند و بر همین پایه افراد مختلف بارهـا از او میاز صفات برجستۀ

، مــث(زن آنــان باشـد کارهـای مهـم رای
ً
همـین ویژگــی ). ۲۷۵۱ب/۸/۲۰۹: همــان. نـکال

دسـت خسـرو شدن بـرادرش بهترین شرایط پس از کشتهمداری اوست که در سختسیاست

در . یرکی زیر بار خواستۀ خاقان، یعنی مّتحدشدن بـا ترکـان، نـرودشود با زپرویز، باعث می

→
ها کنـار پادشــاهدر لشکرکشـیفّعــال حضـور : دهـدشـود خصوصـیات پهلـوانی خــویش را از از دسـت نمیمی

زده و همواره به جسارتش اشاره صورت مذکر اسمش صدا میکه پادشاه او را باو این)Mayor, 2009: 323.نک(

).مقالهبخش چهارم همین . نک(تواند شاهدی بر درستی این مدعا باشد است، میکردهمی
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، »تبـرگ«همـاورد » گردیـه«گیرد و در این نبـرد نهایت بین سپاه گردیه و خاقان نبردی درمی

.شوددالور سپاه خاقان، می

عناصـر مشـترکی بـا آنچـه دربـارۀ گردآفریـد گفتـه شـد، دیـده ،در صحنۀ نبرد گردیه با تبـرگ

:شودمی

کند و هماوردش به جنسّیت او پی گردیه لباس رزم برادرش را به تن می: مردانهپوشش .۱

).۲۸۴۷-۲۸۳۹ب/۲۱۷-۸/۲۱۵: همان(کند که خود را به تبرگ معرفی میبرد تا ایننمی

ــهـ بــه کــارگرفتن نیرنــِگ.۲ ــه بــرای شکســتـاصــطالحب : همــان(دادن دشــمن زنان

ین مورد کمی با آنچه دربارۀ گردآفرید آمد ا): ۲۸۶۴-۲۸۶۰ب، ۲۸۵۸-۲۸۵۷ب/۸/۲۱۷

کند و دشـمنش می» جوییچاره«گردیه برخالف گردآفرید، پیش از آغاز نبرد . متفاوت است

ربایی هماوردش را از نظر احساسـی دارد تا با دلخود از سر برمیکشد، کالهرا به یک سو می

، در نبرد با )۲۸۶۴بیت (لۀ ازدواج ئکردن مسنمایی با مطرحبعد از رخ. تأثیر قرار دهدتحت

این نیرنگ در صورتی که وی نکار برداش دست باال را دارد، چراکه با بهخوردهدشمن فریب

هـا و گوییمجموعـۀ ایـن چرب. مغلوب تبـرگ بشـود، جنگـاور تـرک او را نخواهـد کشـت

ینـان را بـه گردیـه کند بلکه ایـن اطمتنها دشمن را از نظر احساسی درگیر میها نهسازیچاره

. دهد که زنده از این نبرد بیرون خواهد آمدمی

خـال قتـل رسـاندننکتۀ مهم دیگر در داستان گردیه ازدواج او با گستهم و در نهایت بـه 

ای در این نکته. )۳۰۰۳-۲۹۳۳ب/۲۲۸-۸/۲۲۲: همان(خسروپرویز به دستور شاه است 

ازدواج : آن را در یـک روایـت کهـن گرفـتتوان رّدروایت وجود دارد که با اندکی درنگ می

حـاد در برابـر مادهـا و قتـل پـارتی بـه» مرمـروِس«سـکایی بـا ی»زّرینـه«سیاسی 
ّ
منظور ات

جای وفاداری به همسرش جانب مادهـا را که زّرینه چرا بهاین. آفرینی زّرینهمرمروس با نقش

روشن نیست، اّما عالوه بر اینمی
ً
» استریانگیوس«در جبران لطف که محتمل استگیرد دقیقا

فـاقچنین عملی زدهدست به 
ّ
باشد، مذاکرات بر سـر صـلح دو گـروه را، کـه پـس از ایـن ات

ـی کـرد رخ می
ّ

دهد، بایستی انگیزۀ مهمـی در چـرخش زّرینـه از حمایـت از مرمـروس تلق

)Gera, 1997: 96 .(مادها قرارگرفتن تنگنابه عبارت دیگر، دور از ذهن نیست که پس از در
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»مرمـروس«چندی از بزرگان سپاه، آنان در عوض آزادی زندانیان و حـذف رفتناسارتبهبا 

نهد و تنها به کشـتن ها وقعی نمیکه به هیچ عنوان به مشورت زّرینه مبنی بر رهایی گروگانـ 

حاد دادهـاندیشدآنان مییکایک
ّ
گردیـه دو بـار بـه. باشـندبه زن سکایی پیشنهاد صلح و ات

بار پیش از پیشـنهاد یک(کند نویسد و دست دوستی به سوی او دراز میخسروپرویز نامه می

حاد با ترکان و بار دیگر پس از شکست لشکر خاقان
ّ
و شاه تنهـا زمـانی بـه او ) خاقان برای ات

حـاد دامدهد که از ناتوانی لشکرش در بهپیشنهاد مصالحه می
ّ
انداختن گستهم آگاه شده و ات

ازدواج سیاسی گردیه بـا گسـتهم را بایـد . استو گردیه او را بیش از پیش نگران کردهگستهم

ی کردبه
ّ

زمانی که شاه ایـران . مثابۀ تهدیدی غیرمستقیم از جانب گردیه برای خسروپرویز تلق

کند دیگر دلیلی برای وفاداری گردیه به دشمن شاه که پایگـاه کمتـری با مصالحه موافقت می

) حکمرانان اصلی ایران(پیمان صلح میان مادها . ماندباقی نمیاز او دارد 
ً
ما

ّ
و زّرینه نیز مسل

بـا تابرقدرنمایی در برابر یک ارزشمندتر از وفاداری او به همسری بوده که تنها برای قدرت

جویـد دیگـر از بود و زمانی که آن ابرقدرت با زن جنگاور سکایی آشـتی میاو ازدواج کرده

در مقایسـه بـا مادهـا کـه حاکمـان (اش مایهمنطقی پشت حمایت از همسر کمنظر سیاسی 

. وجود نخواهدداشت) اندایران بوده

اشارت شاهنامهبودن گردیه در » زنرای«مداری، بارها به افزون بر خردمندی و سیاست

تا ) ۲۹۴۵ب/۸/۲۲۴، ۲۹۳۵ب/۸/۲۲۳: ۱۳۸۸فردوسی، . نک،برای مثال(است رفته

یدسینه میام هنگام مرگ به یالنجایی که بهر :گو

ـــک ـــواهر نی ـــدین خ ـــن ب ـــه ک ـــرا رایزننگ ـــر ت ـــس او م ـــی ب زنز گیت

)۲۶۸۰ب/۸/۲۰۴: همان(

»هیپسـیکراتیا«ـ تا حدودیـو» تومیریس«، »اسپاِرترا«زنی را در روایات مربوط به قش راین

ار همســر و حضــور دو شخصــیت نخســت در نبردهــا در کنــ. تــوان شناســایی کــردنیــز می

و ها نبـودهگر لشکرکشـیاست و آنان تنها نظـارهشک تشریفاتی و نمادین نبودهفرزندشان بی

در امور مختلف به سپهداران مشاوره
ً
درایـت و کـاردانی آنـان در کنـار . انـددادهمیاحتماال

اه کارۀ سـپرفتن سـپهداران، آنـان همـهاسـارتاست که پس از بهجنگاوری منجر به این شده
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های مهـرداد در لشکرکشـی» هیپسـیکراتیا«حضـور . شوند و شکست را به پیروزی بدل کنند

ششم را نیز نباید محدود به جنگاوری او کرد و خردمندی کـه یکـی از صـفات برجسـتۀ وی 

قان او را از نظر جسمانی و عقالنی، هر دو، همتای مهرداد ششم چنانـ بوده 
ّ

که یکی از محق

٤٠.است، نمایان بودهدادههایی که به شاه میـ در مشورت)Mayor, 2009: 367(پنداشته

دهد که روایت گردیه نیـز برآمـده از روایـات زنـان جنگـاور سـکایی آنچه آمد نشان می

زادۀ در این راستا باید به این نکته اشاره کرد که بهرام چوبینـه از تخـم خانـدان نجیـب. است

پـارتی بـه شـمار آمدهحـاکم ری بـوده، که همچون بهرام و گردیه»مهران«
ً
اسـت، و اصـالتا

)Lukonin, 2008: 3/2/704(.تر آمدبر مبنای آنچه پیش٤١) یعنی ریشۀ سـکایی پارتیـان و

ای در میـان سابقۀ طوالنی... های همسایه وساز چون جنگ با سرزمینگرفتن از زنان در امور سرنوشتمشورت. ٤٠

بروسـیوس، (انـد گرفتهها مشورت میرتبه در این زمینهمان هخامنشینان نیز از زنان عالیاست و در زایرانیان داشته

ت این). ١١٤: ١٣٩٥
ّ
م این است که اگی در زنان سکایی یادشده گرفتهزن بودن گردیه را مشابه این ویژکه رایاّما عل

، اسـپاِرترا، تومیریس(اندهی سپاه فرم) ، هیپسیکراتیا، گردیهزّرینه(رانی ها خصوصیات حکمشخصیتتمامی این 

.را با هم دارند) دادنمشاوره(، جنگاوری و خردمندی )و گردیهزّرینه

باشد تردید جـدی های بزرگ پارتی، در کنار خاندان سورن و کارن، بودهجزو خاندان» مهران«که خاندان در این. ٤١

بهرام را به پارتیان پیونـد تبع آنه خاندان مهران و بههای جعلی کنامهآمدن نسبدربارۀ احتمال فراهموجود دارد و

های مربوط به زندگی بهرام حّتی از دورانی که داستان). Lukonin, 2008: 3/2/704.نک(است بزند سخن رفته

ه ونه کگنبنابراین، هما. )Frye, 2006: 3/1/163(استبوده، آمیخته با افسانه بودهوارد نبرد با لشکر بیزانس شده

اند تـا بـر قـدمت و های جعلی دست زدهنامه، به تألیف نسب»بهرام چوبینه«، یا شاید »مهران«افرادی از خاندان 

تأکید بورزند، دور از ذهن نیست که بپنداریم کسانی که بـه نگـارش ) تبع آن بهراممهران و به(اصالت این خاندان 

های پارتی ها را با عناصری که ریشهاین داستان،اندام ورزیدهاش اهتمهای مربوط به زندگی بهرام و خانوادهداستان

توان از این رو، شباهت صفات و کردار گردیه با زنان جنگاور سکایی را می.آنان را برجسته سازد، درآمیخته باشند

کید این روایات بر ریشنشانه ینـه بـه قـدری زنـدگی بهـرام چوبداستان(های پارتی خاندان بهرام برشمردهای از تأ

ی در ایـن بـاره نوشـته شـده 
ّ
شـاهنامۀ اسـت و بـه احتمـال زیـاد گردآورنـدگان بودهاهمّیت داشته که کتب مسـتقل

ندیم جبلة که طبق گزارش ابنـ )شوبین(کتاب بهرام شوس هایی نظیرداستان بهرام چوبینه را از کتابابومنصوری

-Hämeenشـده در نقل،۳۶۴: ۱۳۸۱، نـدیمابـن(انـد رگرفته بودهبـاستبن سالم آن را به عربی برگردانده بوده

Anttila, 2018: 33 .( از این کتاب و محتوایش که داستان بهرام چوبینه را از آغاز کار تا مروج الذهبدر مسعودی

,Hämeen-Anttilaشده در ، نقل۱/۲۷۶:تابی، مسعودی(است نامۀ وی در بر داشته، یاد کردهمرگ همراه با نسب

2018: 33.(
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نشو و نمای آنان در محیطی که زنان سکایی همانند مردان در میدان جنـگ و نیـز سیاسـت، 

که چنان ـ ویژه حکمرانی به
ً
انروای مناطق سکانشین با پارتیـان مّتحـد حیث فرمزّرینه بهمثال

ای دیگر از بازتاب پدیـدۀ زن ، گردیه را نیز باید نمونه)اندپرداختهبه ایفای نقش می ـشودمی

.به شمار آوردشاهنامهجنگاور سکایی در 

نتیجه

اسـت طلبی بودهپدیدۀ تاریخی زن جنگاور برآمده از نظام اجتماعی مبتنی بر مساوات. ۱

.های اوراسیا جستنشینان استپیشینۀ این پدیده را باید در فرهنگ کوچو پ

اسـت و ترین دوران وارد ادب و هنر و تاریخ یونان باستان شـده بودهاین پدیده از کهن. ۲

ورود این پدیده به فرهنگ . اندشناختهها می»آمازون«ها زنان جنگاور سکایی را به نام یونانی

در روایـات زنـان آنهاها و صفات پرتکراری شده که نمود مایهیری بنگیونانی منجر به شکل

.قابل مشاهده استشاهنامه ویژه های ایرانی بهجنگاور در حماسه

که بارزترین نمونه از صورت یونـانی و  ـ نام سرزمین هروم و گردیه، زنان بیگردآفرید. ۳

ۀ پدیدۀ تـاریخی زن جنگـاور سـکایی دهند، همگی، بازتابـشدۀ زنان جنگاورندایافسانه

٤٢.هستند

منابع

.اساطیر: تهران. به کوشش رضا تجّدد. الفهرست). ۱۳۸۱(ندیم ابنـ 

ۀ مطالعات ایرانی. »پهلوان بانو«). ۱۳۸۷(آیدنلو، سجاد ـ 
ّ
.۲۴-۱۳:۱۱ش . مجل

.تهرانشر ن: تهران. ترجمۀ محمود طلوعی. زنان در ایران باستان). ١٣٩٥(بروسیوس، ماریا ـ 

بـه . األلباب في معرفة التواریخ و األنسـابأولیةروض: تاریخ بناکتی). ١٣٤٨(بناکتی، فخرالّدین ـ 

ی: تهران. کوشش جعفر شعار
ّ
.انجمن آثار مل

اسـتدر شـمار جنگـاوران آمـازونی آوردهتر گردیـه و گردآفریـد راگران پیشکه یکی از پژوهشچنان. ٤٢
)Mayor, 2014: 378-379 .(
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بـه مناسـبت همـایش ]:[سـراییفردوسی و شاهنامه: در. »رستم«). ۱۳۹۰(خالقی مطلق، جالل ـ 

.فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران. المللی هزارۀ شاهنامۀ فردوسیبین

. »دربـارۀ موضـوع نبـرد پـدر و پسـر: یکی داسـتان اسـت پـر آب چشـم«). ۱۳۶۱(ـــــــــــــ ـ 

.۲۰۵-۱۶۴: ۲ش،نامهایران

ـی«). ١٣٩٣(خطیبی، ابوالفضل ـ 
ّ
: جلـد دوم(تـاریخ جـامع ایـران: در. »اشکانیان در حماسـۀ مل

زیـر نظـر کـاظم موسـوی .)ریخ ساسـانی و تـاریخ اسـاطیریدنبالۀ تاریخ هخامنشی تا پایان تا

.المعارف بزرگ اسالمیةمرکز دایر: تهران. بجنوردی

: تهـران. با نظارت دکتر محّمد معین و سّید جعفر شـهیدی. نامهلغت). ١٣٧٧(اکبر دهخدا، علیـ 

.دانشگاه تهران

.»های عامـهانه و افسـانههای عاشـقمعشوقان جنگجـو در منظومـه«). ۱۳۹۳(ذوالفقاری، حسن ـ 

.۱۱۴-۹۱: ۷۷ش. زبان و ادبیات فارسی

.نی: تهران. فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه). ۱۳۹۹(سّیدی فرخد، مهدی ـ 

.سیامک: تهران. ترجمۀ شاهرخ راعی. مبانی تاریخ پارتی). ١٣٨٦(شیپمن، کالوس ـ 

دفتر ششم با همکاری محمـود (مطلق به کوشش جالل خالقی. شاهنامه). ١٣٨٨(فردوسی، ابوالقاسم ـ 

.المعارف بزرگ اسالمیةدایرمرکز : تهران). امیدساالر، دفتر هفتم با همکاری ابوالفضل خطیبی

تـاریخ جـامع : در. »یونانی مآبی در دورۀ سـلوکی و اشـکانی«). ١٣٩٣(کالییری، پییر فرانچسکو ـ 

زیـر نظـر . )ساسـانی و تـاریخ اسـاطیریدنبالۀ تاریخ هخامنشی تا پایان تاریخ: جلد دوم(ایران

.المعارف بزرگ اسالمیةمرکز دایر: تهران. کاظم موسوی بجنوردی

،۲دورۀ،نقد و بررسـی کتـاب فـرزان. »قدرت بانوگشسپ و تیغ عشق«). ۱۳۸۳(مزداپور، کتایون ـ 

.۱۸۰-۷:۱۶۸ش

. لـّدین عبدالحمیـدابتحقیـق محّمـد محیي. مروج الذهب و معـادن الجـوهر). تابی(المسعودی ـ 

.دارالمعرفة: بیروت

بـه کوشـش . تصحیح و حواشی حسن دسـتگردی. نامهشرف). ۱۳۸۸(نظامی، الیاس بن یوسف ـ 

.قطره: تهران. سعید حمیدیان

.پژوهان دانشفرهنگ: اصفهان. دیدگاه انگارشی بر شاهنامۀ فردوسی).۱۳۸۷(وداد، فرهاد ـ 
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