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 08/03/2015                                                  سامیه اصیل

 زن ۀبار از فردوسی در شعری
 

ها توسط نسخه نویسان و  ابیات زیر سرودۀ فردوسی نبوده و بعد محققان شعر، دانم که به باور اکثر الزم به تذکر می
 ولی چون ثبوت قطعی و مستند موجود نیست و در گنجینۀ اشعار حضرتبان به دیوان وی الحاق شده است. کات

رگی بزتوهین  و راست بگویم! مطالعه اش افکارم را به خود سخت مشغول کردفردوسی بزرگ گنجانیده شده است، 
کردم. لهذا، خواستم با نا توانی قلم خود در برابر این شعر چیزی به طور دفاعیه از مقام زن  شبه مقام زن احساس

در  زن را نیز دریافتم که یتوصیفیک شعر مرد شعر، بزرگاین  بنویسم. اگر چه در جریان تحقیق و مطالعۀ اشعار
 آیندۀ قریب جهت نشر خواهم فرستاد.

بان قلم زمبنی بر گفتۀ زیر صورت گرفته است که گفته اند:  کرد،برابر این شعر در وادار به جسارتشعری که مرا 
      .آزاد است ،بیشتر گویای احساس بوده

 

 شعر فردوسی: زن در

 
 دـنـلــب دـــــایــن امـــن آن از را انـــزن

 دـنـتنـوردن و خفـخ در هـــوستـپی  که
 هــب اکـدر خ  ر دوـه اــو اژده  زن

 هـاک بـاپـر دو نـاک از این هـجهان پ
 اییـست  را  انسگ   ستایی  را  زنان

 ایـارسـه از صد زن پکه یک سگ ب
 ودـــر بـــدخت  هـک  رــه  ردهــپ  سـپ

 ودــب  اختر   دــب  است  دارـتاج  اگر
 دهیدش به گرگ دختر، زاد زن چون

 ش بزرگـننگ ضعیف است و که نامش
 است  نـریم  و  پیشهـدبآن ترک   که

 تن است بد مـکه هم بد نژاد است و ه

 
 دفاعیه از جنس زندر قالب  زن در شعر اصیل

 
  جنس زن

 
 ردــام بـد نــه بــهر آن مرد که از زن ب

 ردـــام بــان زن خودش کــــر همـز شی
 رد را زاده استـــــه آن مـک زنهمان 

 تـزاده اســــرد شهـــان مــــبرایش هم
 دـــو مرد آدم انــــهمچ ،دـزنان سگ نین

 دــــم انـــان کــه از مرد در عظمت شـن
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 دهــــاکی نسبت مــــا پــــه نــزنان را ب
 هـــــت منـر مثبـــهه ات م  ــه این گفتــب

 ورـــت خـه و مفـــد خفتــان نیستنــــزن
 ورــل و شعـه عقـــابت بـد و ثـور انـغی

 دــــه گرگش دهنـــد بـــایـده بـزنچرا 
 دــــزرگش دهنـــام بــــه نـه کـهمان ب
 م ردیفـــه و هـــایـــروز هم پـزن ام

 ردد ضعیفـــمی نگ به صف ایستد و
 دــــوان شونـه حیـــر ملقب بـان گـزن

 د؟ــــان شونـه انســدگر مرد ها از چ
 زن خلقت است ،را است داـستایش خ
 خودش بدعت است ،ستاییولی سگ 
 رتـــو دخت رــواهـادر و خــزن و م

 رتـــاج ســد و تــه نعمت هستنـــهم
 ود؟ـن بـر و ریمـــان را چرا مکــزن

 ودـوء ظن بــدام در ســردش مـچو م
 رـــــار بشــــــم، افتخـــم، زنــــاصیل
 ذرـــدر گ مدر حقهـــا د گویی ـــز ب
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