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 نگاه یک در شاعر بانوی دو
 

 *پناه دکار یداله قائم
 

 چکیده
شاعر ایرانی هستند که با وجود همه مشکالت )از مشکالت ی انومستوره و پروین دو ب

های علمی و ادبی گرفته تا  خانوادگی گرفته تا مشکالت اجتماعی، از مانع حضور زنان در عرصه

ای فروزان در آسمان شعر و ادب فارسی  نداشتن بچه و تحمل داغ عزیزان( توانستند مثل ستاره

عرانه و احساس لطیف خود بیارایند و اشعاری دلچسب و بدرخشند و سمند سخن را با یوق شا

ه دین و اخالق موجب شده تا کنند. تعهّد و پایبندی پروین و مستوره ب ردمشیرین تقدیم م

یگاه های دینی و قرآنی، جا هایشان سرشار از مضامین اسالمی و اخالقی شود و شخصیت سروده

این است که عفیف و پاکدامنند و ل ا به عفّت و د. آنها افتخارشان خاصی در اشعارشان داشته باش

ای عرفانی به اشعار آنها بخشیده  جلوه ،کنند. خالصه این همه پاکدامنی زنان جامعه هم افتخار می

به تطبیق حیاتنامه و آثار آن  ،است. در این مقاله ضمن آشنایی با این دو بانوی عرصه شعر و ادب

 ای و تحلیلی است. وشتار به صورت کتابخانهدو خواهیم پرداخت. رو  تحقیق این ن

 پروین اعتصامی، مستوره کردستانی، ادبیات تطبیقی، شعر زن. : کلیدواژه

                                                           
 ((Yadollah_ghaempanah@yahoo.comدکترای ادیان و م اهب فقهی. . *

 12/18/89 تاریخ پ یر :   16/17/89 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
 پروین اعتصامی

خیابان  ،در تبریز 1295اسفند  25پروین اعتصامی )زاده  رخشنده اعتصامی معروف به

 ر تهران( د 1321فروردین  15درگ شته  ،جنب مسجد میرآقا ،عباسی

 و نویسنده و شاعر الملک اعتصام به مشهور آشتیانی اعتصامی یوسف ،پروین پدر

دختر عبدالحسین مقدم العداله  ،متخلص به شوری بخشایشی اعتصامی اخترالملک مادر 

 .از شاعران دوران قاجار بود

پروین از جمله مشهورترین شاعران زن ایران است که از همان دوران کودکی سرودن 

الشعرای بهار  و ملک شعر را آغاز کرده. او در عرصه ادبیات از پدر و استادانی چون دهخدا

سال بیشتر  6به هنگامی که  1281آموخت. چرا که وی در سال  ها ها برد و نکته بهره

همراه  ،تبریز وارد مجلس شورای ملی شد ۀعنوان نمایند هبعد از اینکه پدر  بنداشت، 

های  خواهان و چهره به تهران مهاجرت کرد و از کودکی با مشروطه ا  از تبریز خانواده

 فرهنگی آشنا شد.

شاعرانی چون سعید نفیسی، ملک الشعرای  ی بود کهعلت پروین، اعتبار پدر رت وهش

راهنمایی آنها اشعار و پروین با  ندکرد رفت و آمد می هانآ ۀاکبر دهخدا به خان علیبهار و 

 .تر کرد خود را پخته

را زیر نظر پدر  در  عربی و انگلیسی ،های فارسی وین در دوران کودکی، زبانپر

تحصیالت  را در  1313منزل آموخت و به مدرسه آمریکایی ایران کلیسا رفت و در سال 

آموزان ممتاز بود و  های تحصیل  از دان  آن مدرسه به اتمام رسانید. وی در تمام سال

زمان با  زبان و ادبیات انگلیسی پرداخت. پروین هم حتی مدتی در همان مدرسه به تدریس
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داد تا  را به او می سرود. پدر  در کودکی اشعاری از حافظ و سعدی تحصیل، شعر نیز می

با تغییر قافیه، شعر دیگری بسراید؛ وزن آن را تغییر دهد تا در سرودن شعر تجربه بیندوزد. 

های خارجی انگلیسی، فرانسوی،  تابهایی زیبا و لطیف از ک چنین پدر  گاهی قطعه هم

کرد تا آن  کرد و پس از ترجمه آنها به فارسی، پروین را تشویق می عربی( جمع می ترکی و

 از تریللو(« گانه قطرات سه»را به صورت شعر درآورد. به طور مثال، یوسف اعتصامی شعر 

لهام از این سروده، )را ترجمه و در مجله بهار چاپ کرد. سپس پروین با ا شاعر ایتالیایی

پدر وی یوسف اعتصامی، از شاعران و مترجمان معاصر  .را سرود« گوهر و اشک»شعر 

گیری زندگی هنری پروین و گرای  وی به سرودن شعر نق   ایرانی بود که در شکل

 مهمی داشت. 

 رسه برپا شد. او در آن جشن دربارۀالتحصیلی پروین در مد ، جشن فارغ1313در خرداد 

زن و »اعالمیه  هایی از خبری زنان ایران حرف زد. اعتصامی در قسمت وادی و بیس بی

 :گفته است« تاریخ

داروی بیماری مزمن شرق، منحصر به تعلیم و تربیت است. تعلیم و تربیت حقیقی که »

گسترده معروف مستقی  نماید. پیداست  شامل زن و مرد باشد و تمام طبقات را از خوان

سعادت آینده، چه مشکالتی  های گ شته، اصالم معایب حالیه و تمهید برای مرمت خرابی

را از خود دور کرده، تند و چاالک از این  پی  است. ایرانی باید ضعف و ماللت در

 .«ها عبور کند پرتگاه

دانشسرای عالی  ۀعنوان مدیر کتابخان هب 1315مدتی بعد از چاپ دیوان  در سال پروین 

ماه کار  8او بعد از . ان و استادان بودیزد دانشجو و ترتیب او زبان نظم .کار شد همشغول ب

 .علت انزوا طلبی و فوت پدر از کار  استعفا داد هب

ثیرگ اری پدر بر روی أتوان در ت وابسته بود. این را میبی  از حد پروین به پدر 

قدری به  1316. پروین پس از مرگ پدر در سال و دریافت شعرسرایی وی مشاهده کرد

 .دست برداشت ،منزوی شد که برای مدتی از سرودن
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 :فرجام پروین بی ازدواج
ازدواج کرد و « فضل اهلل اعتصامی»با پسر عموی پدر   1313پروین در نوزده تیر ماه 

همسر  .رفت چهار ماه پس از عقد و ازدواج به همراه همسر  برای زندگی به کرمانشاه

م ازدواج با او ر یس شهربانی در کرمانشاه بود. پروین پس پروین از افسران شهربانی و هنگا

از دو ماه زندگی با همسر  به دلیل اختالفات روحی و اخالقی با وی، با گ شتن از 

اخالق نظامی و خشک همسر پروین با  .از همسر  جدا شد 1314ا  در مرداد ماه  مهریه

او لیل جدایی پروین از شوهر  بود. روحیه شاعرانه و لطیف پروین کامالً مغایر بود و این د

 .نداردهم تا آخر عمر خود ازدواج نکرد و هیچ فرزندی 

بر اثر بیماری حصبه  1321فروردین  3وی قبل از دومین نوبت چاپ دیوان اشعار ، 

 درگ شت و در حرم فاطمه معصومه به خاک سپرده شد.

در زمان حیات  ای است که  گ اران سبک شعر مناظره پروین اعتصامی از پایه

هایی مانند مثنوی، قطعه و قصیده در قالب دیوان اشعار  ای از شعرهای  را در قالب مجموعه

 به چاپ رسانده که بیشتر آنها مناظره، هستند.

  دیوان پروین اعتصامی:
 قطعه به صورت مناظره 65باشد، که از آن میان  قطعه شعر می 239دیوان پروین، شامل 

ی  است که مضامین اجتماعی را با دیده تر در قالب قطعات ادبیی بیشواست. اشعار 

 در میان اشعار پروین، تعداد زیادی شعر به صورت مناظره .است انتقادی به تصویر کشیده

اشعار او بیشتر غنیمت داشتن وقت و  ۀمای میان اشیاء، حیوانات و گیاهان وجود دارد. درون

ظلم و ستم به مظلومان و ضعیفان و ناپایداری  های اخالقی، انتقاد از ها، نصیحت فرصت

هایی از سبک شعرای بزرگ پیشین نیز شده است.  دنیاست. در شعر پروین استفاده

این دیوان ترکیبی : »گوید نویسد، می ای که بر دیوان وی می الشعرای بهار در مقدمه ملک

 ۀدو یکی شیواست از دو سبک و شیوه لفظی و معنوی آمیخته با سبکی مستقل، و آن 

شعرای عراق و فارس است به ویژه  ۀو دیگر شیو ناصر خسرو قبادیانی ، خاصهخراسان است

شیرازی علیه الرحمه و از حیث معانی نیز بین افکار و خیاالت  شیخ مصلح الدین سعدی
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است و این جمله با سبک و اسلوب مستقلی که خاص عصر امروزی و بیشتر  حکما و عرفا

ای بدیع و فاضالنه به وجود  ی است ترکیب یافته و شیوهیجو ی و حقیقتپیرو تجسم معان

 .«آورده است

توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول که به سبک خراسانی گفته شده و  اشعار او را می

شبیه است. دسته دوم اشعاری که  شامل اندرز و نصیحت است و بیشتر به اشعار ناصر خسرو

و بیشتر جنبه داستانی به ویژه از نوع مناظره دارد و به سبک شعر  گفته شده به سبک عراقی

توان  نزدیک است. این دسته از اشعار پروین شهرت بیشتری دارند. البته در کل می سعدی

های  یپردازی از بارزترین ویژگ گویی، و طنز آوری، پراکنده سازی، تمثیل گفت مناظره

 شعری پروین است.

 

 مستوره کردستانی

، (1915) 1194ه دیا به اختصار مستوره اردالن )زا شرف خانم مستوره اردالن وماه 

 .(1949) 1227درگ شته 

پدر ماه شرف خانم از سوی پدر از خوانین درگزین همدان بود که جد  ،ابوالحسن بیگ

از ( 1115-1135/  1683-1722زمان شاه سلطان حسین صفوی ) ،بزرگ آنان قادر نام

 .است  اجرت کردههمدان به سنندج مه

میالدی(، زمان  1915خورشیدی و 1194قمری )برابر با 1226ماه شرف خانم در سال 

در سنندج به دنیا آمد و  ،قادری فرهنگِ حکومت امان اهلل خان والی اردالن در خانواده اهلِ

خالف سنت دیرین و جاری زمان، ماه شرف  به تحصیل و تربیت  همت گماشتند و بر

او  .طح با مردان به آموختن علوم متداول زمان تشویق و ترغیب نمودندس خانم را هم

دیری و  عربی را نزد پدر  ابوالحسن بیگ قادری آموخت های کردی، فارسی و زبان

سنجان قرار گرفت و در  نگ شت که این زن توانمند و با استعداد در ردیف ادیبان و سخن

 و مجرب زنان جزو زنانگی ۀصفات خاص داری و خصایص و خانه روامعفت و پاکدامنی و 

 گردید.  کارکشته
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 ازدواج مشقت بار:

فرزند امان اهلل  ،ماه شرف خانم در هفده سالگی به اجبار به عقد و ازدواج خسرو خان

میرزا علی اکبر منشی  .خان بزرگ درآمد. همسر  خسروخان اردالن حاکم امارت بود

از این  ،دانست د را برابر با مردان روزگار میمستوره چون شأن و شایستگی خو»نویسد:  می

پدر و جد او را همراه چند تن از  ،مواصلت و مزاوجت امتناع داشت تا اینکه خسروخان

 تومان هزار سی یمۀلحسن بیگ را مجبور به پرداخت جربستگان به زندان انداخت و ابوا

 مزاوجت بدین ناچار به مستوره .نمود مستوره عقد به منوط را آنان استخالص شرط و هدکر

 که حالی در ؛نداشت دیگری راه جد  و پدر استخالص مقابل در تسلیم جز و داد در تن

ازدواج  بیست و یکمین دختر فتحعلی شاه قاجار ،تر با حسن جهان خانم خان پی خسرو

های قاجار شد. با هجوم قاجار  امارت اردالن دچار دخالت خانوخسربا مرگ  . کرده بود

ا  به امارت بابان در سلیمانیه کوچ  ، مستوره همراه با خانواده18ارت اردالن در سده به ام

 .کردند

گ رانید و چون  مستوره بیشتر اوقات خود را به مطالعه و سرودن شعر و نوشتن تاریخ می

نمود، رفته رفته مستوره به  بیشتر او را بدین کار تشویق می ،خسروخان نیز شاعر بود

مند شد. ماه شرف خانم در میان شاعران فارسی زبان با یغمای جندقی  هخسروخان عالق

 ،ارتباط شعری داشت و با سید عبدالرحیم مولوی که از بزرگان مکتب شعر گورانی است

زیرا هر وقت سید عبدالرحیم مولوی به دیدار دوستان  غالمشاه خان اردالن و  ؛آشنا بود

نمود  کرد و او را تشویق می از مستوره نیز دیدن می ،آمد رضا قلی خان اردالن به سنندج می

توانست با سرودن قصا د  شعری  ۀمستوره با یوق و قریح. تا شعر کردی گورانی بگوید

نویسی پا به پای  نغز و غزلیات آبدار با شاعران نامدار زمان خود مقابله کند و در تاریخ

 را مستوره غزلیات دیوان منشی اکبر علی میرزا. نماید جلوه نگاری وقایع ۀمورخین در عرص

سزاوار »نویسد:  یم او حال شرم در نگار وقایع اکبر علی میرزا. است دانسته بیت هزار بیست

نگاری  در ردیف  است نام مستوره به خاطر فضل و کمال و خط و ربط و شعر و تاریخ

 .«زنان برجسته و مورخین نامدار قرار گیرد
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استحکام و زیبایی در کردستان بابان دست به دست  ،اشعار مستوره به علت پختگی

سرا در اشعار  ضمن ستای  مستوره با گوشه و  سورانی ،ردنالی شاعر معروف کُ .شد می

اما برخالف میل  موجب اشتهار و معروفیت  ؛خواست از حرمت او بکاهد کنایه و طنز می

از  ،گفت وره شعر کردی نمیعلت اینکه مستبه  . نالی ظاهراًمستوره در شعر و ادب گردید

در منطقه کردستان اردالن تا آن تاریخ و بعدها سرودن اما از سوی دیگر  ؛هناراحت بودوی 

ی قانع سازد. به هر ده تا مستوره را برای سرودن شعر کرسورانی مرسوم نبود شعر کردی و

توره شعر کردی به علت اینکه مس یانسرا ی از سورانیا هرپااند که  این عقیده برخی برحال 

 :به این مطلع ،گفت ناراحت بودند و غزلی را سروده به او نسبت دادند نمی
 تتانااات فاااه ساااتی ماااه کاااانی چااااوه ناااازی باااه گرفتاااارم

  
 موژگانااات تیاااری ساااوزی ساااینه خمااای زه باااه برینااادارم

   
 سااتۆپاااب مووهاتوونااه هااه ۆماار  ااه عاشااقان! قوربااان بااه

  
 قورباناات هباا ن بمکااه ژنۆبمااک رمااوو بفااه هاااتم مناای 

   
 گرفتااارم تااو انگیااز فتنااه و مساات چشاامان ناااز بااه: یعناای

  
 امیاادوارم سااوزاند، ماای را سااینه کااه هایاات، مااژه تیاار بااه

   
 اناااد آمااده  تاااو پااابوس  باااه عاشااقان  هماااه! شااوم  فاادایت 

  
 کنناد  تاو  قرباانی  و بکُشاند  مارا  کاه  ده فرماان  ام، آماده  نیاز  من

   
نمادی برای شکنی و حتی  نتسمبل سدانند و آن را  البته برخی آن غزل را از مستوره می

 .دانند درهم شکستن آداب و رسوم مرد ساالری آن زمان می

بختی و آرام  روحی و به قول مستوره روزگار اعتبار   دوران خو به هر تقدیر 

ها.ق به عارضه کبدی گرفتار و  1251خان اردالن در سال زیرا خسرو ؛چندان طوالنی نبود

مرگ همسر و داغ از دست  .ماه مریضی در سن بیست و نه سالگی درگ شتپس از دو 

دادن برادر جوان ناکام  ابوالمحمد که در سن بیست و دو سالگی وفات یافت، عالوه بر 

اینکه نشاط و شادابی جوانی را از او سلب نمود، ضربات روحی زیادی بر پیکر نحیف و 
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وابی، وارد ساخت و او را به سوی انزوا و داری و شب نخ ضعیف او بر اثر دو ماه مریض

 کشانید. عقاید کتاب لیفتأ و دینی کتب ۀعزلت و مطالع

 عبداهلل میرزا. گ رانید خسروخان جانشینان ۀمستوره سالیانی را به تنهایی در میان خانواد

به علت فَترت والیت، با خوی  و  1263 سنۀ در»: نویسد می مستوره حال شرم در رونق

جالی وطن اختیار و در ملک بابان و خاک روم  ،ه یکی از آنها حقیر بودعشیرت ک

 این دست اجل گریبان حال ،سکونت قرار داده و بار سفر آخرت را در آن مقام گشاده

سوی گلشن جنان کشید و در جوار زهرا  هب ،رد را گرفتهشاعر، نویسنده و تاریخ نگار کُ

  .استدفن مسیر قبرستان گردی سیوان  ه و درلکن واقع است که وی در سلیمانی .«آرمید

 مستوره: آثار
: به فارسی سروده شده و در حدود دو هزار بیت است و سه بار به چاپ دیوان اشعار. 1

خورشیدی به همت حاج شیخ یحیی  1314که چاپ اول  در سال  چنان ؛است رسیده

چاپ دوم به  ؛ام گرفتهو اسداهلل خان کردستانی در تهران انج «اعتضاداالسالم» معرفت

چاپ سوم به وسیله آقای  ؛در تهران 1363در سال  «ما» کوش  احمد کرمی سلسله نشریات

یی که بیست غزل کردی سورانی را به نام مستوره در پایان اشعار  که زاده بوره صدیق صفی

  .فارسی بدان افزوده

ستوره را دو چندان : این کتاب معروفیت و ارز  علمی و اجتماعی متاریخ اردالن. 2

 نویسی تاریخ ۀمیالدی در تمام خاورمیانه در عرصزیرا تا اواخر قرن نوزدهم  ؛نموده

 اثر این .است  نپرداخته کار این به کسی ،مستوره جز ،زنان میان در کردشناسی خصوصاً

مرحوم ناصر آزادپور در  ۀشمسی به وسیل 1326میالدی مطابق  1847سال شمند در ارز

 .رسید چاپ سنندج به

 سنت اهل م هب در مستوره عقاید از کوچکی ۀتاب که رسال: این کعقاید مستوره. 3

 در گفت توان می تجرأ به و افزاید می وی دینی عقاید و شخصی ارز  بر ،است شافعی

 .است  لیفی نپرداختهأزمان کسی به چنین ت این تا زنان میان
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بزرگداشت مستوره اردالن برگزار شد  کنگره ،در اربیل کردستان عراق 95در زمستان 

نوشته جمال  هایی از تاریخ سر به مهر مستوره برگو در آنجا ده کتاب منتشر شد. کتاب 

با تصحیح  شرعیات مستورهردی آن از عدنان برزنجی و کتاب کُ ۀاحمدی آ ین و ترجم

از این  ردی آن از نوید نقشبندیکُ ۀنوید نقشبندی و ترجم ۀجمال احمدی آ ین و مقدم

 .ها بود کتاب

 در بیست هشتم بهمن نود وشاعره زن برجسته کردستانی  دیگری برای این بزرگداشت

با حضور جمعی از فرهیختگان، نویسندگان، محققان و دانشجویان استان کردستان در چهار 

 .تاالر مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد

مای  در سخنانی ابراز داشت: نوید نقشبندی، محقق و نویسنده سنندجی در این ه

خوبی توانسته  اما به ؛شاعری روشنفکر بود و با آنکه علم کمی داشته است ،مستوره اردالن»

 «.از آن استفاده کند

که مستوره خانم به دنیا  13تا قبل از قرن »این استادیار دانشگاه کردستان عنوان کرد: 

اما  ؛اند صوص حقوق خود ادعایی نداشتههیچ زنی از نژاد و ملیت حرف نزده و در خ ،بیاید

کند و مستوره  در اشعار مستوره، مرزهای دینی به مرزهای ملی تغییر پیدا می 13بعد از قرن 

خورد و با  تأسف می ،بیند زنان اطراف او از حقوق خود آگاهی ندارند اردالن از اینکه می

 .«ایستد شد، می نها روا داشته میکند و علیه ظلمی که بر آ نوشتن کتابی از حق زنان دفاع می

این شاعره زن، در دوران جوانی درد »محقق کردستانی عنوان کرد:  دیگردرخشی 

عشق زمینی دارد و بیشتر اشعار  در وصف معشوقه خود که همسر او خسروخان بود، 

سروده شده و پس از مرگ شوهر  در غم او اشعار  رنگ و بوی اندوه به خود گرفته و 

 «.شعر عرفانی روی آورده استسپس به 

مستوره در اشعار خود از حافظ و سعدی بهره برده و معتقد است »وی خاطر نشان کرد: 

و نباید در آن ریا به کار رود، چون عشق را مایه پختگی و  که عشق موهبتی خدایی است

 .«داند کمال انسان می
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اشعار  از حافظ و با وجود آنکه مستوره اردالن در »این محقق کردستانی گفت: 

اما توانسته با کالم ساده و روان و با شیوایی ادبی مضامین را بازآفرینی  ؛سعدی تقلید کرده

 «.بلکه نطق و شیوایی خاصی هم دارند ؛آور نیستند کند و نه تنها این اشعار تکراری و مالل

 ترین شخصیت من معتقدم که بزرگ» :عدنان برزنجی استاد زبان کردی عنوان کرد

 .«چون از جنس زن است ،مستوره اردالن بوده ،کُرد

های شعر مستوره کردستانی رویکرد او به عرفان و مضامین عرفانی است که  از ویژگی

 .صبغه خاصی به شعر او داده است

 

 های حیاتی و فکری دو بانوی شاعره قرابت

 چون هر ند.هر دو شاعره در مسیر حیات خود با سیاست و دربار بی  و کم پیوندی دار

 اند. مده و بزرگ شدهآبه دنیا  ،ای که با سیاست اجین هستند دو در خانواده

مورد  ،هر دو بانوی نامدار در بدو حیات خود از طرف پدر و مادر و نزدیکان خوی 

بینند و از  توجه ویژه بوده و عالوه بر تعلیمات رایج تعلیمات و آموز  خصوصی می

 وند.ش تحصیالت خاصی برخوردار می

ها  لطفی ها و کم مهری هر دو سراینده در امر ازدواج و بعد از آن کم و بی  مورد بی

 گیرند. قرار می

جز زبان و پوش  لباس  ههر دو بانو در نیمه غربی کشور در محیطی که از هر نظر ب

 اند. زاده و بالیده ،مشابهت فراوانی دارند

یعی در بین زنان شاعره دست جایگاه رف اند به بانو در مقام شعر و ادب توانسته هر دو

چه اینکه در واقع شعر پروین و مستوره  تازه ببخشند؛ ویژه شعر زنان را جانی هو شعر، ب یازند

ها و مدفن  خانه و زنانی از این قبیل احساس و عاطفۀ زنانه را از حصار سنگین فرامو 

 .از آزادی بیان پیوند دادرهایی بخشید و با آزادی قابل توجهی  ،الگوی مردساالر کهن
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لکن این  ؛اند هر دو بانو از مقام و رتبۀ علمی و ادبی خوی  واقف بوده و بر آن بالیده

تر است و عالوه بر آن مستوره گاهی در عالم هنر هماورد  مستوره پررنگدیوان کار در 

 :طلبیده است
 ای آورده بااااااار کااااااه زی خااااااو  آرزو، نهااااااال ای

  
 ای آورده بهاااااار بااااای گااااال صااااابا، بااااااد بااااای غنچاااااه

   
 اسااااات خرمااااای ساااااال امساااااال را، تاااااو باغباناااااان

  
 ای آورده شاخسااااار هاااار کااااز میااااوه، همااااایون زیاااان

   
 علااام و ساااعی باااارت و بااایخ نیکناااامی، برگااات و شاااا 

  
 ای آورده آموزگااااااااار از جملااااااااه هنرهااااااااا، ایااااااان 

   
 باااارد تااااو از ارمغااااانی حاصاااال وقاااات آنکااااو خاااارم

  
 ای دهآور کاااااار تاااااو  هساااااتی، زاد دولااااات، بااااارگ

   
 (311ص  ،1362 ،یانستدکر)

 گااازینم صااادر عفااااف ملاااک باااه کاااه زنااام آن مااان

  
 قااااااارینم زماناااااااه در نیسااااااات پردگیاااااااان زخیااااااال

   
 افساااار الیااااق اساااات سااااری را مااااا مقنعااااه زیاااار بااااه

  
 چنیاااانم خااااوار نمااااوده دوران کااااه سااااود چااااه ولاااای

   
 همیاااادون ننااااگ اساااات بساااای ساااالیمان زملااااک ماااارا

  
 گیاااانمن زیاااار بااااه همااااه عفاااات کشااااور هساااات کااااه

   
 (74ان، ص هم)

 داری تااااااو مسااااااتوره اینهمااااااه سااااااخن رخشااااااان دُر

  
 نظااااامی گااااو  در تااااو آویاااازه کشاااای ماااای عاقباااات

   
 (85ان، ص هم)

هایی که  ؛ اما مصیبتاگر چه پروین یک قرن پس از مستوره پای به عرصۀ گیتی نهاده

کری آنها را تقویت بسیار شبیه به هم است و این نیز قرابت ف ،اند رو بوده ههر دو با آن روب

 کرده است.
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اند که بانوان اجازۀ فعالیت اجتماعی نداشتند و  هر دو بانو در روزگاری زندگی کرده

موقعیت چندانی برای کسب علم و هنر در اختیارشان نبود و در واقع دنیای آن روز، دنیای 

 فقر فرهنگی زنان بود.

که  چنان ؛وجهی برخوردار بودهخانواده هر دو بانو از پشتوانه علمی و ادبی قابل ت

 و عارف نیز خود بوده، مایل خیلی عرفا و شعرا به مصاحبت»خانواده مستوره  ،اند نوشته

 و محترم رامعرفت  اصحاب و هنر ارباب است؛ بوده دل زنده و ظریف نهایت بی و سرا غزل

 (212ص ، 1375 سنندجی،) «داشته گرامی

 و ها نزدیکی دیدگاه در سرایان، ران و پارسیشاع با مستوره آشنایی این، بر عالوه

های  سروده مستوره، شعر به نگاهی با که چرا است؛ بوده تأثیرگ ار و مفاهیم آنها مضامین

 (121ا  128، ص 1395، )فالحی .شود می تداعی سعدی و حافظ چون هم شاعرانی

در غزلی به وی  .جسته مستوره از معاصران یغمای جندقی بوده و از آثار او سود می

 گوید: پردازد و می تمجید از یغما می

 ریااازد خیاااالم کلاااک از کاااه نیاااز گهااار ایااان

  
 اساااات هناااار اهاااال قاااادوۀ آن هماااات از بااللّااااه

   
 ز جااااه کاااه یغماااا حضااارت ساااخن اقلااایم میااار

  
 اسااات تااار پسااات در  ارکاااان ز پایاااه را عااار 

   
 نطااااق معجااااز از کااااه آفاااااق زباااادۀ مهااااین آن

  
 اساات دگاار ولرساا نیااز ایاان گااویم  بیاادار ز

   
 داناااای کااااوی  ج بااااۀ و ماااان شااااوق آتاااا 

  
 اساااات و شااااجر نااااار افسااااانۀ و موساااای قصااااۀ

   
 (26ص ، 1362، یانست)کرد

ها  از محضر ارباب فضل و دان  که در خانه پدر  گرد می آمدند بهرهپروین هم 

العاده خوی  دچار حیرت  یافت و همواره آنان را از قریحه سرشار و استعداد خارق

ت. در هشت سالگی به شعر گفتن پرداخت و مخصوصاً با به نظم کشیدن قطعات ساخ می
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 ،کرد ترکی و عربی( ترجمه می ،زیبا و لطیف که پدر  از کتب خارجی )فرنگی

باعث شد وی پروین . در حقیقت زمانه پرداخت نمود و به پرور  یوق می ی مییآزما طبع

و ادبیات را در کنار پدر و از  هآشنا شدهای فرهنگی  خواهان و چهره از کودکی با مشروطه

ثیر سعدی أروین تحت تزد. مضاف اینکه پموبیا الشعرای بهار و ملک استادانی چون دهخدا

 . و حافظ بوده و اشعار  ترکیبی است از دو سبک خراسانی و سبک عراقی

لمات ، دچار تأهر دو بانو به علت از دست دادن عزیزان و نزیکان درجه یک خود

پروین بسیار به پدر وابسته نگاران جمله برآنند که  اند. حیاتنامه روانی شدیدی شده ا روحی

به قدری منزوی شد که برای مدتی از سرودن  1316پس از مرگ پدر در سال وی بود. 

 :پدر، این ابیات را سرود فراق درو  دست برداشت
 اجااال دسااات زد تاااو خااااک بااار کاااه تیشاااه آن پااادر

  
 ماااان ویراناااای باعااااث شااااد کااااه بااااود ای تیشااااه

   
 دادناااااد گرگااااات باااااه و نهادناااااد ناااااام یوسااااافت

  
 مااان کنعاااانی یوساااف ای شاااد، تاااو گااارگ مااارگ،

   
 شااااادی خااااااک در و باااااودی ادب گاااااردون ماااااه

  
 مااان زنااادانی ماااه ای گشااات، تاااو زنااادان خااااک،

   
 بااااااود آگااااااه قضااااااا دزد ماااااان، ندانسااااااتن از

  
 ماااان نااااادانی بااااه بخندیااااد باااارد، را تااااو چااااو

   
 ساااااامانت و سااااار داد زماااااین، زیااااار در کاااااه آن

  
 مااان ساااامانی و سااار بااای غااام خاااورد مااای کاااا 

   
 خوانااادم پااااک  خاااط رفاااتم، تاااو خااااک سااار باااه

  
 ماااان پیشااااانی بااااه نوشااااتند کااااه خااااط ایاااان از آه

   
 کاااااردی شاااااب از تااااار تیاااااره مااااارا روز و رفتااااای

  
 مااااان ناااااورانی دیاااااده ای ظلماااااتم، در تاااااو بااااای

   
 مننااد مهمااان همااه حساارت و غاام و اشااک تااو باای

  
 ماااان مهمااااانی بااااه مهاااار، از کاااان جااااهرن قاااادمی
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 دارم ماااااااای نهااااااااان انظااااااااار، ز روی صاااااااافحه

  
 ماااان پریشااااانی صاااافحه، ایاااان باااار نخواننااااد تااااا

   
 اسااات دیاااده گریباااان ساااربه مااان چاااو بسااایار دهااار،

  
 ماااان گریبااااانی بااااه ساااار کنااااد ، تفاااااوت چااااه

   
 نخااااوری دیگاااار و گشااااتی حااااق جمعیاااات عضااااو

  
 ماااااان حیراناااااای و مهجااااااوری و تنهااااااایی غاااااام

   
 بنمودناااااد چمنااااات کااااادامین یحاااااانر و گااااال

  
 ماااان گلسااااتانی ماااارغ ای قفااااس، شکسااااتی کااااه

   
 دانسااااتم ماااای تااااو پاااااک گهاااار قاااادر کااااه ماااان

  
 مااااان کاااااانی گهااااار ای شااااادی، مفقاااااود چاااااه ز

   
 دادم مااااای دل سرچشااااامه ز تاااااو آب کاااااه مااااان

  
 ماااان نعمااااانی اللااااه ای شااااد، چااااه رنگاااات و آب

   
 فتااااد چاااه باااودم، تاااو خاااوان غااازل مااارغ یکااای مااان

  
 ماااان نواخااااوانی بااااه نااااداری  گااااو دگاااار کااااه

   
 بگ اشاااااتیم و رفتااااای و خوانااااادیم خاااااود گااااانج

  
 !مااان نگهباااانی کیسااات باااا تاااو بعاااد عجاااب، ای

   
 (424ص  ،1355 ،عتصامی)ا

 کند: نی پروین در ابیات ییل هم خود نمایی میاروو لمات روم تأ
 دیاااادی  چااااه گلاااازار جمعیاااات ز تااااو! گاااال ای

  
 دیاااادی  چااااه خااااار بدسااااری و ساااارزن  جااااز

   
 پرتااااو همااااه ایاااان بااااا تااااو افااااروز، دل لعاااال یا

  
 دیاااادی  چااااه بااااازار بااااه ساااافله مشااااتری جااااز

   
 نصاااایبت گشااات  قفااااس لیاااک  چماااان، باااه  رفتااای 

  
 دیاااادی  چااااه گرفتااااار ماااارغ ای قفااااس از غیاااار

   
 (424ان، ص هم)
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 چندان ا اعتبار  روزگار مستوره، قول به و ادوران خوشبختی و آرام  روحی 

وی در سوگ ها. ق درگ شت.  1251 سال در ردالنا خسروخان زیرا ؛نبود طوالنی

قول خوی  نثار  هعاطفه و عشق عمیق خود را غمگنانه در قالب غزلی ریخته و ب ،همسر 

 :آفتاب آردالن کرده
 رفااااات جهاااااان جاااااان آن بااااار از چناااااانم

  
 رفاااات جااااان یکباااااره تاااانم از گااااویی کااااه

   
 اماااااروز کاااااه محمااااال سااااااربان ای مبناااااد

  
 رفاااااات کاااااااروان نتااااااوان چشاااااام زآب

   
 ماااااوی چاااااون ژولیاااااده شاااااوم باشاااااد روا

  
 رفاااات میااااان مااااویین آن چااااو مااااا شااااهر ز

   
 شاااتابان خاااوی ساااوی باااه گااال آن دریااا 

  
 رفااااات دوساااااتان ماااااا خاااااواه  خاااااالف

   
 گفتاااااا مسااااتوره  روان مااااه  آن شااااد  چااااو 

  
 رفاااااات آردالن آفتاااااااب افسااااااوس کااااااه

   
 (16، ص 1362)کردستانی، 

دستی  لکن توانمندی و چیره ؛اند ود را آزمودهسرایی طبع خ هر دو بانو در عرصه مناظره

های پروین هم از حیث تعداد و هم  مناظره .پروین در سرودن مناظره بر کسی پوشیده نیست

های  مناظره صدر نشین مناظرات ادب پارسی است و بر ،از نظر استحکام و قدرت انتقال پیام

های زیادی از  ار نبوده و سرودهاظره چندان پر کمستوره برتری دارد. مستوره در عرصۀ من

 یادگار نگ اشته است. ه خود ب

توان رد آن را  مناظره گل و بلبل از جمله مناظراتی است که در دیوان هر دو بانو می

 گیری کرد. ها را سنجید و نتیجه توان سروده گرفت و از باب نمونه تطبیق کرد و تاب و

به « گل پنهان»و « حقیقت و مجاز»، «عیب گل بی»، «امروز و فردا»های  پروین در سروده

 ها به ترتیب عبارت است از: داخته است که بیت آغازین این سرودهرمناظره گل و بلبل پ
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 شاااابی گفاااات گاااال بااااه آهسااااته بلباااال

  
 هساااااات تمنااااااایی تااااااو از ماااااارا کااااااه

   
 (15ص:  ،1355 ،میااعتص)

 سااااار  گااااال باااااا ساااااحر گفااااات بلبلااااای

  
 چراساااات تااااو بگاااارد خااااار همااااه کاااااین

   
 (232ان، ص هم)

 گااااال باااااه گفاااات  مااااای شااااایفته بلبلاااای 

  
 اساااات چماااان چااااراغ تااااو جمااااال کااااه

   
 (78ان، ص هم)

 گفااات بلبااال و بااارگ زیااار گلااای چهاااره نهفااات

  
 ایااام شاااده شاااادمان تاااو باااه روی روی، مپاااو 

   
 (236ان، ص هم)

لیکن بیت آغازین آن عبارت است  ؛در دیوان مستوره مناظره گل و بلبل عنوانی ندارد

 از:
 بلبلااااااای چمنااااااای طااااااارفب باااااااود

  
 گلااااای زیباااااا نکهااااات مااااای مسااااات

   
 (127ص  ،1362 ،یانست)کرد

های دینی و  گیری از شخصیت های قابل توجه اشعار پروین و مستوره بهره از ویژگی

خصوص داماد   هب ،البته در شعر مستوره مدم و ثنای اهل بیت پیامبر)ص( ؛قرآنی است

تر است. او به واقع  تری دارد و درخشانعلی)ع( و دختر  فاطمه)س( ظهور و جلوۀ بیش

وی اشعار زیادی در ستای  مولی علی)ع(  .شاعری دوستدار اهل بیت)علیهم السالم( بوده

 مندی او به علی)ع( است. هگر عالق دارد که حکایت
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های  ارادت و محبت خود را به خاندان پیامبر)ص( به  مستوره در عرصۀ بسیاری از غزل

با منقبت علی)ع( جلوۀ  1«قتیل عشق»نمونه پیوستگی غزل  . برایدهد میای زیبا نشان  گونه

 :حسن افزونی به آن بخشیده است
 را ماااااااا توتیاسااااااات چاااااااو چشااااااام در

  
 اساااات گاااا ار آن باااار را تااااو کااااه خاااااکی

   
 صاااااااااادق ره از آنکااااااااااه دلِ خاااااااااارم

  
 اساااات دچااااار محبتاااات بااااه ماااان چااااون

   
 یاااااا قاااااوس  هاااااالل یاااااا تاااااو اباااااروی

  
 اسااااات یوالفقاااااار شااااااه کاااااف در یاااااا

   
 جباااااااارییل  ماااااااادام کااااااااه شاااااااااهی

  
 اساااااات دار پاااااارده یااااااار درگااااااه باااااار
  

   
 وصاااااف  کاااااه علااااای الحاااااق ضااااارغام

  
 اساااااات شاااااامار از و حساااااااب ز بیاااااارون

   
 شاااااد ا  بناااااده صااااادق ز کاااااس هااااار

  
 اسااااات  افتخاااااار  شاااااهان   جملاااااه  بااااار

   
 زیاااااااراک مناااااااال، غااااااام ز مساااااااتوره

  
 اساااااات کردگااااااار شاااااایر تااااااو مااااااوالی

   
 (17ص  ،انهم)

گری اوج ارادت و عشق خود را به حضرت علی)ع( چنین ترسیم وی در غزل دی

 کرده است:
 باااود اسااات، جاااان و دل در علااای مهااار مااارا تاااا

  
 خاازف مشاات از خااوارتر جهااان دو چشاامم پاای 

   
 (55ص  ،انهم)

                                                           

 های مستوره بدون عنوان است. غزل ن را نگارنده بر غزل مستوره نهاد.این عنوا .1
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هم عشاق ورزیاده و او را رهبار و سااالر خاود و      )س( مستوره با نام و یاد حضرت زهرا 

حسااب   هاز حادیث نباوی حضارت  را پااره تان رساول با        داناد و باه پیاروی    فخر زمین می

 :آورد می
 عاااااالمین خااااااتون فاطماااااه النسااااااء خیااااار

  
 افسااارم و تااااج باااود فااارق باااه خاکپاااا کااا 

   
 رسااااول  بضااااعۀ دیاااان خاااادیوۀ زمااااین فخاااار

  
 رهبااارم اوسااات یقاااین، طریاااق ساااالک مااان

   
 دهااام نمااای شااااهی عاااالم باااه تااان! مساااتوره

  
 پیمباااااارم بتااااااول کنیااااااز کمااااااین زیاااااارا

   
 (75ص  ،همان)

های او  رد به حضرت فاطمه)س( حتی در سوگ سرودهعشق و دلدادگی این شاعره کُ

 گوید: نمونه در سوگ مادر  می . برایتجلی یافته است
 شااااود محشااااور فاطمااااه بااااا کااااه امیااااد دارم

  
 دارم بریاااان دل بااار ز غمااا  غااام ایااان کاااه آن

   
 (111)همان ص 

توان  های پروین هم به اندک توجهی می را در بیت بیت سروده قرآنرد پای آیات 

گیری از مضامین و مفاهیم قرآنی مهارت خاص دارد. او به نیکی  گرفت. پروین در بهره

پرستی، عبرت گرفتن از آیین و  توانسته است، مفاهیمی چون: انفاق، ابلیس، پرهیز از بت

س و فرامین  من  گ شتگان را در اشعار خود جای دهد و برای نمونه در دوری از ابلی

 گوید: می
 گرچااااااااه مپاااااااارس خااااااااود ره ابلاااااااایس ز

  
 اسااااااااات رهساااااااااپار کعباااااااااه بادیاااااااااۀ در

   
 خااااااااط ابلاااااااایس ضاااااااامیر،چو دفتاااااااار در

  
 اساات دفتاار و طومااار بااه چااه هاار گشاات آلااوده
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 مکاااااااان شاااااااایطان مسااااااااکن دل کعبااااااااه

  
 خداسااات جاااای کاااه خاناااه ایااان کااان پااااک

   
 (337ا  338ص  ،1355 ،عتصامی)ا

ابااراهیم)ع(، اسااماعیل)ع(،  هااای: بااه داسااتان هاام قرآناایی اهاا داسااتانپااروین از خیاال 

باه بیاان آنهاا     فیا لطنظار و احساسای   باا   جه داشاته و وتموسی)ع(، عیسی)ع( و سلیمان نبی 

کاه باه موضاوع    « لطاف حاق  »هاا سارودۀ    لکن در میان این دسات از ساروده   ؛پرداخته است

 .مشهورتر است ،پردازد حضرت موسی و انداختن وی در رود نیل می

 

 نتیجه

از بررسی مضامین و ساختارهای مشترک در آثار پروین و مستوره می توان نتایج زیر را 

 :عنوان کرد

نظیر داشته و مستوره به  های آتشین و دلنشین مهارت بی پروین در سرودن مناظره

چنین وجود اشتراکات فرهنگی و فکری میان  سرودن غزل عشق ورزیده شهرت یافته، هم

نی آشنایی و زیست دو بانو با ادب و فرهنگ ایرانی و داشتن التزام و تعهد دو شاعره یع

دینی به موجب تربیت اسالمی و خانوادگی آنها، واژگان دینی مفاهیم اسالمی بر بسیاری از 

فضای کلی باغ شعرشان سایه افکنده است و ل ا هر دو در  کرده و بر یهایشان نفو سروده

هایی چون  پیام و نوا هستند ی شعری مشترک عمل کرده و همها بسیاری از مضامین و پیام

های  مندی از نیای  هآموزی زنان، بهر طلبی و دان  ار به عفّت حجاب، افتخار به دان افتخ

های دینی و قرآنی، توصیه به اخالق حسنه و رعایت عدل و  گیری از شخصیت هعارفانه، بهر

 ارند.ها و امور حاکم بر جامعه د انصاف در قضاوت
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دو  های سنتی شعر توانمند بوده و از حیث روانی، شعر هر دو بانو در استفاده از قالب هر

ست. ها و تکلفات ادبی ا شعر هر دو اغلب خالی از پیچیدگی .اسلوبی روان و منسجم دارد

هایشان  اند و این تجربه تلخ در بیشتر سروده هر دو بانو تقریباً زندگی سختی را تجربه کرده

مان را از رفتن به  های کند و دل های دردمند آشنا می پا دارد و ما را با دردمندی انسانرد 

 دارد. کمای غفلت دور می



 

 

 

 

 

 منابع

محمد عالمگیر  ، به کوش دیوان پروین اعتصامی ،(1355) .اعتصامی، پروین -

 تهرانی، نشر محمد.

کوش  علی  ، به«نپروی  یادنامه» پروین اعتصامی»(، 1371). روحانی، محمّدحسین -

 .دنیای مادرتهران: نشر دهباشی، 

 جغرافیای کردستان و تاریخ در تحفه ناصری  (،1375) .شکراله میرزا سنندجی، -

 .کبیر امیر انتشارات مؤسسه :تهران طبیبی، اهلل حشمت: تصحیح و مقابله)چاپ دوم(، 

ه مستور اشعار تطبیقی بررسی ؛مست و مستوره ، (1395) .کیومرث فالحی، -

فرهنگی  و علمی خدمات زندگینامه، مجموعه کتاب شیرازی از حافظ و کردستانی

 .نور پیام دانشگاه انتشارات فرهنگی؛ مفاخر و آثار انجمن :تهران کردستانی، مستوره

 .سرا داستانانتشارات تهران: ، پروین اعتصامی ،(1393). انگیز کراچی، روم -

به کوش   ،«ماه شرف خانم» کردستانی دیوان مستوره ،(1362) .کردستانی، مستوره -

 «.ما»نشر تهران: احمد کرمی، 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 زن در آینۀ تاریخ و ادبیات
 

 *ماه نظری دکار
 

 دهیچک

زن یکی از چند کلید رازگشای فرهنگ قداست و پاکی است که سیر به سوی جمال و جالل 

ی، سیاسی و... تی و عوامل طبقاامّا درگ رتاریخ و به مقتضای وقایع اجتماع ؛الهی را میسر می سازد

به همین  های گوناگونی در تصاویری اهورایی یا اهریمنی شده است. در سیر تاریخ مورد نگر 

مورد ستای  قرار گرفته، گاه صدر نشین « زن ایزدان»ای مقدس  تندیس الههۀ خاطر گاه در چهر

شهر و به عکس گاه  یر به آرمانگر به رستگاری و در گامی فراتر نمادی برای س ها یا هدایت میکده

 کار و غیرقابل اعتماد قلمداد شده است. ، فریبعجوزه هزار داماد

حافظ خانواده و نگهبان آت  و  نشین یا ای خانه مستوره ،در بستر تاریخ و رشد فرهنگ و تمدن

و ...  های شبانه ای برای کامرانی و بزم ها، وسیله گرمابخ  زندگی یا در پس هزاران پرده نشینی

هود، ین  یدر بند هشن، آزن را،  ۀمقاله نگار های متعددی را ایفا کرده است. هدف این نق 

به صورت اجمالی مورد ، ات معاصریّادب ت ویّعصر مشروط ادب کهن فارسی، ،میقرآن کر

 ای. گیری از منابع کتابخانه داده است با رو  توصیفی ا تحلیلی  با بهره بررسی قرار

نویسندگان. نگاه شاعران و ،قرآن ن،ز کلیدواژه:

                                                           

 (nazari113@yahoo.com). های خارجی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج دانشیار دانشکده ادبیات و زبان. *

 12/18/89 تاریخ پ یر :   16/17/89 تاریخ وصول:

mailto:nazari113@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 د شناخته نشد و دریچنان که با آنهرگز زن واقعی  ۀچهر ،ها اندیشی کیتاربه خاطر

، تِ مطلقیّطلبی و حاکم وری، قدرت ، تمتّع و بهرهییو کامجاو پرتو منشوری از خودپرستی

گرا و ظاهرپرست و  الطور اعم، موجودی جم م کردند که بهیترس تی کایب از وییّشخص

باعث سقوط آدم  یطانیش ۀوسوس ان خطاکار دانستند که بیاو را اوّل اکار و ... معرفی شد.یر

ن زرتشت، زن و  یکه در آ حالی صالحان طرد شد. در ۀد و از جرگین گردیاز بهشت بر

 ۀک نفس واحده پا به عرصیاز  میقرآن کردن و در ییاه توأماً رویک گیمرد، هردو از 

اال به تقوا و شایستگی و  ؛گری برتری ندادندیک را بر دی چیهستی گ اشتند و ه

فی، سزاوار دادند یک را وظایی هریجو زندگی و تعالی و کمال ۀزکاری، که برای ادامیپره

پرداخت و زن سرپرست کودکان و  رون از خانه به شکار مییکه در عهد نوسنگی مرد ب

رواج « زدان یزن ا» ن علت که یت و زرع مشغول و به همر افراد خانواده بود و به کشیسا

شأن مرد  مان و همیپ هم، مورد پرست  و تقدس قرار گرفت. زن همکار« الهه» نیافت و ای

ه رانده شد و ید و او از متن زندگی به حاشیبود تا زمان نظام پدرساالری فرارس

  یوهام و خرافاتِ ازپای از ا زندگی وی در هاله در این شرایط د.ین گردینش گوشه

 .رقم خورد ن شدهییتع

ن ید و به ایچو مرد مطرم گرد ۀن  زن از دندیتبار آفر هودییهای  که در تمدن چنان

که  نیا ۀجاد کردند و به بهانیطلبان ا ح دادند و مفرّی برای فرصتیاعتبار مرد را بر زن ترج

 او ک شود،یت ممنوعه نزدطان را بخورد و به درخیش ۀب وسوسیحوّا سبب شد که آدم فر

قدر زن را  های متمادی پراکندند و آن نی را در دورانیشوم پنداشتند و ب ر بدب را مطرود و

جه در یدر نت ت تنزل دادند.یّوانیحۀ را به مرتبی اله ۀفین لطیمهری قرار دادند که ا مورد بی
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وی را نمادی از مای یهای مغرضانه و مردساالری س   داورییپۀ یات فارسی تحت سایادب

ی و کژفهمی و... معرفی کردند و زن را از یرأ دلی، سست جهل و نقض عهد، نازک

اری یدند که بسین امور اصرار ورزیقدر در ا   محروم نمودند و آنین حقوق خویتر عییطب

اما در دوران مشروطه نگاه به  ؛امور ظاهری و پوچ زندگی گشتند ۀخودباخت از زنان هم،

خصوص در ادبیات  هب بعد از آن حضور زن در جامعه و دچار دگرگونی شد وزنان، اندکی 

 معاصر مطرم گردید.

 

 پیشینه

از  جمال زن در آینه جالل و؛  زهره زرشناس از زن و واژهدر این زمینه به کتاب 

از پوران  ماده وجود زن ؛جالل ستاریاز  سیمای زن در فرهنگ ایرانآملی؛  یاهلل جواد آیت

از بنفشه حجازی  زن به ظن تاریخ؛ اهلل نکو نام از آیت زن مظلوم همیشه تاریخمیرشاهی؛ 

 توان اشاره کرد. و... می

 

 مبانی تحقیق

آمده  anahita aredvisura)) «اردویسور آناهید»اوستا به نام »در  «Anahita: آناهیتا»

ید به عنوان موکل آب نیز بر سایر فرشتگان برتری و ارجمندی دارد. از ناه ۀفرشت .است

بخشی یاد شده است.  برکت ۀها و چشم بخ  گیاهان و رستنی نیروبخ  زندگانی و توان

ای است که مردان زورمند و دلیر از او اسباب فر و چیز خواهند. پیشوایان  آناهیتا فرشته

جویند. دوشیزگان از او شوی خواهند. زنان آسان  هنگام نماز و نیای  از او دان  و خرد

 ؛سازد خیز و بارور می ها را حاصل های خود دشت از او خواهند. آناهیتا نه تنها با آبزاییدن 

 (54، ص 1371)حجازی،  .«کند بلکه نطفه مردان و زهدان زنان را پاک و منزه می

د نا مونث است. د نا دختر  ۀبه معنای اندیشیدن است. در لغت خود واژ «Daena ا:د ن»

 ؛توان دارای دو چهره و دو شخصیت دانست ست. این ایزد را میمادر او زمین ا اهورامزدا و

 ،یابد دو جنبه می ،شود ظاهر می ،زیرا هنگامی که به عنوان وجدان آدمی که فناپ یر است
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 کردار ،چینوت پل سر در دیگر جهان در ابدین ترتیب که پس از درگ شت انسان، د نا 

د نا به صورت دختری زیبا بر او  ،ار باشداگر فرد نیکوک. کند می مجسم او برای را انسان

ترسناک  بر او به شکل زنی مهیب و ،کار باشد کار و گناه کند و اگر فرد زشت جلوه می

ای است که  د نا همان الهه .پردازد شود و به قضاوت کردن در مورد اعمال فرد می ظاهر می

از روی اعمال و کردارشان به ها را  گیرد و انسان در مورد پادا  و مجازات افراد تصمیم می

 (121ص  )همان،. «سوی بهشت و دوز  می راند

به معنای دان  و معرفت است و معانی « چیستی»ز میان ایزدان مونث ا«  Chisti:چیستی»

چیستی از ایزدانی است که  .دیگری از جمله اندیشه، آگاهی، آیین و دستور دینی نیز دارد

 )147ص  ،)همان .«دان  استۀ لهغالباً همراه ایزد د ناست. او ا

 

 بحث

 :توجه به زنان در دوران مشروطیت و بعد از آن. 0

ر یارتباط با سا و اسییس ،خاطر تحوالت اجتماعی ت بهیّدر دوران مشروط .1. 1

سندگان نسبت به زنانِ جامعه یحدودی نگاه شاعران و نو شرفته و... تایکشورهای پ

زندگی  حوالتی درت و   کاسته شدیب کم و ،زییست و زن ریزان تحقیافته و از میدگرگونی 

لِ علم و دان  یتحص ،شرفتیپ ،اری افکاریدنه را برای بید که زمیاجتماعی آنان ایجاد گرد

 ؛وجود آورد به و...

اسی یل سیمسا عصر سلطنت پهلوی هرچند شعار آزادی زنان محور ن دریچن هم .2. 1

 زنان در اری ازیهم بس ولی باز ؛شدند ارخوردبرخی از حقوق اجتماعی بر قرارگرفت و

های  دگرگونین ی  چون گ شته بود و ایت آنان کم و بیّداشتند و وضع جامعه قرار ۀیحاش

 ؛  نبودیسطحی، رفرمی ب

گر ییافته است و د تر قیات تحولی عمیّنق  زن در ادب از انقالب اسالمی، بعد .3. 1

و رهزن چ و ابروانی کمانی یدهانی کمتر از ه تن با نیمیس ف خالِ سروقدانِیصرفِ توص

 ،ازهاین ،ک زنی منظر سندگان معاصریآثار نو بلکه در ؛بودمطرم نسو، یبا کمند گ ها دل
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ت یّیهن زینرد و یگ قرار می و... وی مدنظر ها دغدغه ،های درونی و کشمک اندیشه  ،اوهام

شود و در آثار بزرگانی  ان مییب  یرونیو بی ات درونیّت و خصوصیّرانی با تمام فردیزن ا

طاهره صفارزاده و ...  ،ن بهبهانی، فروغ فرخزادیمین اعتصامی، سین دانشور، پرویمیچون س

شود و  گر آغاز میینند و تولدی دیآفر های مختلف اجتماعی می اتی تازه در صحنهیح

 شود. تر نشان داده می تر و پررنگ فعال ،حضور زنان در متن جامعه

 :عنوان نیمۀ دیگر در ادیان . زن به1

هایی  ه برآن حجابک ل،یست اصا یجوهر قی،یای است حق در اصالت آدمی هسته

ت و اصالت آدمی را یّود اجتماعی و تصوّرات فرهنگی مترتب است که معنویز قا متنوع

 ست که:ا ای ن مسمّی و اسم فاصلهیایم که ب اند و آموخته گفته دهد. دگرگونه جلوه می

 غباااار تاااانم  شااااود یجااااان مااا  ۀرحجااااب چهااا  

  
 کاااه از آن چهاااره پااارده بااارفکنم   یخوشاااا دمااا 

   
 (343ص  ،1391)حافظ،

م و یک واحدی ۀمین وگرنه از نظر خلقت دو مییها همان فاصله ،مانیها نقاب تو و من و

واس به هم یاه ریگ ۀساق دو ،مهرماه در مهرروز و اهورامزدا، هشن،گونه که در بند همان

 ی،یوینآن فرّه به م و کرگشتندیپ کری به مردمیپ اهیگ دو از و... سپس هر اندیده را برویچیپ

)و مادر(  پدر ؛دیا مردم»: که گفت «انهیشی و مشیم»د و... هُرمزد به یشان روان گردیا در

م به انجام یان کارها را به عقل سلیجر دم،یم آفرین عقل سلید. شما را با برتریا انیجهان

 .«دییو را مستاید، دیک ورزیکردار ن د،ییک گویگفتار ن د،یشیاند کین ۀشید. اندیرسان

 (91ص ،1368، فرنب )

واقع  اند و در ستی به عاالم هستی پا نهاادهیزن و مرد از عاالم ن ،میقرآن کاردر  .1. 2

هن لباس لکم و أنتم »... د: یفرما می قرآن کریم در که خداوند چنان گارند.یکدیمکمل 

ۀ یرایو پ نتیپس زن و مرد در کتاب آسمانی ما مسلمانان ز (197/)بقره ...«لباس لهن 

مرد  به برابری زن و هم، نساء ۀدر سور .نیستبرتری  هیچ یک را بر دیگری، وگرند یکدی

ها الناس اتقوا ربکم الذّی خلقکم من نفس واحده و خلق منها يا اي: »اشاره شده است که
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ان ین امر مکرراً بینحل ا ۀدر سور . نیزنفس واحده است د بری( باز هم تأک1/)النساء« زوجها

 «...ن وحفدهيواهلل جعل لکم من أنفسکم أزواجا و جعل لکم من أزواجکم نب» :شود که می

د و از همسرانتان برای شما ی)خدا برای شما از جنس خودتان همسرانی آفر ،(72 /)النحل

 ها بر یکدیگر برتری انسان 13آیه رات حُجَ ۀدر سور و فرزندان و نوادگان خلق فرمود...(

دو،   نیرا در عالم خلقت ایز ؛نه مؤنث و م کر بودن ،ستا زگارییتقوی و پره اساس بر

چند  کی ازیزن در حقیقت  که آفرین  را تداوم می بخشند.اند  جفت و زوجِ الهی

 عاشق توأم با سااحتِ جامال و جااللِ ،رازگاشای فرهانگ قداست و پاکای استِ دیکل

کند و  خلق میی چون باران بهار ، یند و با هستی خویآفر زندگی می ،مهار حق که با

 بخشد. زندگی می

افت. یرواج  «زدانیزن ا»پرست    یک« neolithique» ن درعصر نوسنگییچن هم. 2. 2

ن یحفظ و نگهداری آت  بود که مادران و زنان ا   از حد به زنان،یتوجّه ب گریل دیدل

ب آنان و افراد تحت سرپرستی ایشان یشتر نصاید آن بیرا فوایز؛ ا برعهده گرفاتندفه ریوظ

 که است دورانی ادگاری اجاق، آت  و ۀجا به نشان هر ل حضور زنان درید تمثیبود... شا

 (18ص  ،1378 جاسبی،) .«داشتند می نگه فروزان وستهیپ را قرارگاه وندر آت  زنان،

ک الهه یدات، که در عهد مادرساالری، نه تنها به عنوان عت و سرور موجوین مادر طبیا

موجودات ، بر بلکه با تولّد فرزندان ؛رفت روی الهی، مقدّس و محترم به شمار مییو ن

و باعث بالندگی و تکامل جسمی و روحی  آورد میرا به ارمغان ات یجهان برکتِ ح

ها  آب در اسطوره ۀعنوان اله شه قوّت گرفت و بهین اندیهای بعد ا در دوره ،شود آنان می

 مطرم شد.

مان و به یپ هم همکار و مرد زن و ،زیآغاز جنگ و ست و (Bronz)عصر مفرغ  در. 3. 2

 د و زن را ازینظام پدرساالری حاکم گرد ؛ن دورانیا بعد از .شأن بودند نوعی برابر و هم

همواره به زن بدگمان  پدرساالر ۀمرد در جامع ن کرد.ینش ه راند وگوشهیمتن زندگی به حاش

 جا زن از هن استدالل نابیبا ا د وینافریای ب فاجعه« حوّا»ترسد که چون  است و از آن می
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است که  ای گان، درخور همان معاملهیکوکاران و صالحان طرد شد و به پندار نرنین ۀجرگ

؛ دانند زن می بلکه باالتر از آن خالق ،دهد و خود را نه تنها خالق جهان مرد با وی انجام می

بدون چون  ست،ا دارند که آدم پسر خدا روند و اظهار می ن هم فراتر مییان از اینا ظاهربامّ

إذ قال ربک للمالئکه إنی »: ده است و با دست خود گلِ وی را سرشتهیواسطه او را آفر

 (71 )ص/. «نيخالق بشرا من ط

دند که عروج روحانی از بخشند و معتق اتی چند فقط آدم را عظمت مییبا تمسک به آ

طرف  و از «ه من روحیينفحت ف»: ده شده استیالهی در روم او دم ۀرا نفحیز ؛آنِ اوست

ن یشه در تصورات مشرق زمیکنند که ر چو مرد، مطارم می ۀن  زن را از دندیگر آفرید

ی هاا تمدن ۀخ است که در همایتار ۀیّانگر تسلّط مرد در دوران اوّلیا به قولی بی ،دارد

حاضرت آدم را بدون  ،خداوند که م کار پنداشته شده است ه حسب ظااهر،بتبار،  هودیی

د، او یآدم را ملول د« هوهی»که  ده است. معتقدند وقتیین کمک و دخالت آفریتر کوچک

 زن را و ن مردیاتفاوت م اننیظاهرب که 1.دینآفر حوّا را می ا  از دنده خواب کرد و را در

 (23ه ی، آ2باب  ،1364)کتاب مقدس،  .دانند ن  میین آفریناشی از هم

زن  ،آنان ۀشیطلبان که در گمان و اند ن فرصتیهبوط آدم و حوّا باز مفرّی است برای ا

که با  چنان؛ دین گاردیست که باعث رانده شادنِ آدم از بهاشت برا ین خطاکاریّاوّل

، باب همان) کند. وعه اغوا میدرخات ممن ۀویصحبتی خاود با ماار، آدم را درخاوردن م هم

 ب خوردند ویدو فار زن و مرد هر کریم قارآنات یاسااس آ که بر حالی در (4، ص 3

 پس هر ؛(21/) اعراف «طانيفوسوس لهما الش»ا ی ؛(36/)بقره «طـانيفاز لهما الش» لغزیدند:

 انیعص به و داد قرار عتاب مورد را آدم دو، ن آنیب تعالی از طان شدند و حقیش ۀدو وسوس

ن پدر ین، دیدر غرب و شرق، د آن از پس .(35)طه/ «ربه فغوی آدم عصی و» کرد: منسوب

« ژان مارکال»رو  نی  پرست  مادر رواج گارفت. از ایت، دوباره کایّحیشد تا با ظهور مس

تا قدرت  د،یر کشیقدرت به ز ۀکیمادر را از ار ۀپدرساالر، اله ۀد: اگر جامعیگو به حق می

                                                           

 .معادل شکم مادر است لحاظ رمزشناسی، دندۀ آدم، از. 1
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م در ینی بود، که تحولی عظیم باکره، انقالبی دیپرست  مر ونت خود را حفظ کند،خش و

م( یگر )مریزنی د ،ت را به سقوط کشاندیّاگر زنی )حوّا( بشر .جاد کردیآن عصر ا ۀجامع

آن زن مطرود که شوم و  . پیآمد این تفکر،دیگاهی واال بخشیوی را نجات داد و به زن پا

ن ب ر انقالبِ یامّا ا؛ ده شودیرستگاری باشد و پرست ۀلیوانست وست ،شد ناک پنداشته مییمب

 ،جهینت سای رسمی در دلِ خاک پژمرد و دری  از آن که ثمر دهد، توسط کلینی، پید

ط یشفاعت و رحمت مادر، زمانی دراز ظفرمند نبود و مح انت پرسطوت پدر، بیید

  کمترین یدایمجالِ پ تا،   از آن قدرت داشتیغرب، ب ز پدرساالری دریانگ رعب

مدت بس  ن داستان حوّایچن نیو ا ا اندکی بهبود بخشدیاورد و یری در وضع زن فراهم بییتغ

 رشه دیزی ریگر ن زنیفروغ ساخت. بنابرا ه انداخت و بییرا در سا میدراز، نق  و نگار مر

 (61ا  61 ص، 1373، ستاریدارد. ) تورات

های قومی و  آداب و رسوم جاری و فرهنگ ۀنن به پشتوایاستنباط مردم از احکام د

کار گرفتن آنها، به صورت دلخواه و غالباً به   ر احکام و بهیتفس نه را براییمحلّی، زم

عنی عوامل یرات اجتماعای یگر به اقتضاای تأثید سوی از های متضاد فراهم آورد، و وهیش

ها  ییکشورگشا ۀیمی( در ساهای فرهنگی و قو نظر از سا قه )صرف اسی زمانه،یس طبقاتی و

گارد  ابانین و بینش حاکم که روزگاری خود کوچ ل و طوا فینی قبایو فتوحات و شهرنش

د و فرو  بردگان و رواج فساد و هرزگی، با یبودند و مسا لی چون زراندوزی از خر

که  رانی نهاد. چنانیت زن رو به تنزل و ویّموقع زان و حرمسراها و غالمان و...ی  کنیافزا

مشمئزکننده است.  بسیارزند که  رقم می را ان بعد از اسالم نقشی از زنیدبخشی از ادب ا

 ینکه زن، ا تا جایی .کند عنصر و... معرفی می وفا، ناقص عقل و سُست او را موجودی بیکه 

زنان به » سد:ینو می مالصدرا، با کمال تأسف .دهند ت تنزل مییّوانیح ۀالهی را، به مرتب ۀفیلط

نوی، ی  آنان به زخارف دیگرا و تایسستی عقل وجودشان در ادراک جز  ۀواسط

وانات یرت و من  اغلب زنان مثل حیس بسته ملحق شوند. وانات زبانیبه ح ک است که،ینزد
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اما خداوند به آنها صورت انسانی پوشانده است تا مردان از دوستی زنان و نکام با  ؛است

 (136ا  137 ص م، 1881 ،شیرازی) .«آنان متنفر نباشند

ان جامعه که اشعاار و یّشاعران بزرگ و مرب . دیدگاه شاعران و مربیان در مورد زن:4. 2

 ؛کنند م میینامقبول از زن ترسا بسیار ،ییمایس ،افکاارشان زبانزدِ خااص و عاام است

ن یهاان اکند و در ای خرد معرّفای مای العقل و بی ، زن را ناقصبوساتانکه سعدی در  چنان

 زن به مرتبه و گاه، چیدگاه وی هیاز د زن برتری دارد. کند که مرد یاتاً بر جاد مییتوهّم را ا

که مردانای که  چنان؛ ماویی بزدل و ف مردِ ترسو،یمگر در توص؛ رسد منزلت مرد نمی

ن یچن شوند و با زنان برابر می ،دان معرکاه ندارندیی با دشامن را در میارویارای روی

 :اند آبرویی بی ۀمای ،دانیمر
 تاااااو در جناااااگ پشااااات  یرا دیاااااد ییکااااا

  
 بکااااا  گااااار عااااادو در مصااااااف  نکشااااات

   
 مخنااااااااث بااااااااه ازماااااااارد شمشاااااااایرزن  

  
 کااااااااه روز وغاساااااااار بتابااااااااد چااااااااو زن

   
 خااو  گفاات! گاارگین، بااه فرزنااد خااوی    چااه

  
 چاااااو فرماااااان پیکاااااار بربسااااات و کااااای    

   
 گریااااز یخااااواه اگاااار چااااون زنااااان جساااات 

  
 یاااااااازمر یماااااااارو آب مااااااااردان جنگاااااااا

   
 (264 ص تا، بی)سعدی، 

دختر  ژهیا منی ابد وی ان حضور میینبرد با توران ۀصحن در ،یدچرا گردآفر ن استیاگر چن

 ژنیب چال اهیس بر و شود می پدری رانده ۀازخان تبار، رانییپهلوان ا ژن،یخاطر ب اب بهیافراس

  مهراب کابلی، ر و دانای کل از طرف همسریندخت به عنوان سفیا سیو  شود مقیم می

ران یپادشاه ا روانه دربار گر،یبرای م اکراتی در رابطه با ازدواج رودابه و زال و مسا لی د

جداگانه را طی  ۀدو دور( شاهنامهدر )ار، یاسفند ون همسر گشتاسب و مادریا کتای. شود می

 ندیب یاساس خوابی که م که براست شه وآزادی یپ عاشق یدختر ،ک برهه از زمانیکند.  می

ند و یگز رانی را به همسری برمییا ۀگشتاسب شاهزاد و کند صر روم مشورت مییبا پدر  ق
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دهد و او را از  ار را پند میینگر که اسفند مدبر و عاقبت ،دان زنی است نکتهیگر، د ۀدر بره

دون را یزهوشی فرین که با یکاوت و تیا فرانک همسر آبتیکند.  ی منع مینریزجنگ و خو

ضحاکِ  دهد که کا  همتا پرور  می دارد و مردی بی رس ضحاک دور نگه میاز دست

از زبان  یستیما شاهد سخنان ناشا گاهی البتّه گاه . سازد و... ران مییستمگران زمانه را و

، شاهنامهولی احترام به زن و مشورت با او در  ؛میدر مورد زنان هست شاهنامههای  تیّشخص

عالوه بر  و ندیگو سخن بسزا می شاهنامهل زنان در ین دلیبه هم .گاهی خاص داردیجا

ن همه در یولی با ا ؛شان موردِ پرست  قرار گرفته است های درونی ییبایی ظاهری، زیبایز

جهل، » لیهای مردانه از قب داوری  یپ ۀیزن تحت سا ماییسو ت یّات فارسی شخصیّادب

کژفهمی در  خفتن، مکاری، ن ووردخ ی،یرأ دلی، سست نازک العقلی، نقض عاهد، ناقص

تی برای مشورت، یّصالح افشاگری در اسرار، بی اختری، بد اژدها، شباهت با مار و زنی،یرا

این موارد  از بدتر .ف شده استیقرار گرفته و توص« چنانی رهای آنیگر متغیتی و دظرفِ بی

ل یبزاری مادی تبدگان به این نرنیار ایدر اخت د و صددرصدیی مفی، به عنوان کاالشده یکر

ای پسر »د: یگو مین زن گرفتن  یاندر آ قابوسنامه که عنصرالمعالی در چنان ؛شده بود

دوست و پارسا و  د و کدبانو و شویین باید روی و پاک زن پاک .دار کویحرمت خود را ن

باره  کیتو  ،تو باشد ۀدیزبان و... اگرچه زن مهربان و پسند دست و کوتاه شرمناک و کوتاه

چ مرد یکی هیدار و نزدید  به زنان را ر فرمان او مبا  و... ویشتن را در دست او منه و زیخو

 زن از (128ا  131ص ، 1373، عنصرالمعالی). «و زشت باشد یراگرچه مرد پ ر،استوار مدا

 اغواگر و فظ کندحرا  تواند نفس خود ست که نمیامورد بدگمانی عنصر المعالی دگاه ید

ی، زن یاغلب معلمان اخالق و ناقدان زهد و پارسا تی منفی،یّن یهنیبا چن ست.اغواشونده ا و

یکر چند نمونه از  مثال به عنوان .اند ر قرار دادهین و تحقیمختلف مورد توه طرق را به

 :است اتیتفکر چنینانگر یگر خود، نماید ۀمیمهری مردان بزرگ و نگاه آنان به ن بی
 چاااه فریاااب رعناسااات باااس غَر  یزنااا یپسااارگیت یا

  
 فتنااه سااازد خویشااتن را چااون بااه دساات آرَد عاازَب      

   
 (37 ، ص1394 )ناصرخسرو،
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بندگی و غداری و یماژ در آثار ادبی است که برای فرین ایکی از پرکاربردتریتفکر این 

 باشد. می« زن»ه یهای ثابت تشب هیکی از پا،اغلب یا یمکاری دن

 ،اتیا و مادیوابسته به دن گرا،اهرظ ،سطحی است زن موجودی ،ییم سنایحک نظر در

 :استگرفته قرار وی  م مت مورد نکوه  و که
 هرکااااااااااااه در دام زن نیفتادساااااااااااات

  
 عقااااال شااااااگرد و او چاااااو استادسااااات 

   
 زن شاااادن بااااه شااااهوت و مااااال   ۀبنااااد

  
 پااس باار او حکاام کااردن، ایناات، محااال     

   
 یزشاااااات باشااااااد کااااااه در زناشااااااوی 

  
 یجاااااوی یو خاااااواجگ یبناااااده باشااااا 

   
 شااااااو حااااااالل و حاااااارام زن م ۀبنااااااد

  
 نگردانااااااادت عیاااااااال عیاااااااال  تاااااااا

   
 (663 ص ،1393 سنایی،)

اان عاالم یجهان هستی که ناج ن سروریطرز تفکر امام محمد غزالی در مورد زن، ا

باروری و »ۀ ل ممکن درباریبا بدترین تحل ،یابند می و   یافتهت در دامان او پروریّبشر

در نظر وی نوعی  سانی بدان وابسته است،اتِ انیکه اصل دوامِ ح «ات زنانگییخصوص

نکاتی  الملوک ۀحينص لسوف بلندمقام در کتابین فیه شده است و ایع اب و عقاب توج

چون غزالی به زعم  اوست. ۀهای زمان شییاند کج ۀدهند کند که نشان رامون زنان یکر مییپ

عقوبت  ،زیده چحقّ تعالی زنان را هشت  وه ممنوعه خورد،یطان از میب شیحوّا به فر»

راث، یگانه را به شوهر کردن، کمی میفرموده: مثل زادن، جدا شدن از مادر و پدر و مرد ب

طالق که به دست ایشان نگردد، یا مرد را چهار زن حالل کرد و زن را یک شوی، در خانه 

م معتکف باید بودن، گواهی دو تن برابر یک مرد، امیری را نشایند و نه نیز قضا را و نه حک

 غزالی،) .«را و فضل را هزار بهره است یک بهره از آن زنان راست و دیگر مردان و...

 واناتی مثلیاز حم مومه  خصلت زنان ده صفت خوی و ن براییچن هم (237، ص 1362
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و  یندگز استر، کژدم، مو ، کبوتر، روباه و گوسفند برمی مار، سگ، ،کپی ،خوک

 کند. سازی می تشابه

ران یفرهنگ ا و اجتماعی خیتار ۀکنند ات فارسی به عنوان منعکسیببا نگاهی به اد

ا به عنوان معشوق و ی زن به ا جامعه نگاه بالتبع اسندگان یم که نگاه شاعران و نویابی درمی

ف و ناتوان که یز، نگاه به موجودی است ضعیرآمیخته با هوس و تحقیدلبر با نگاهی آم

اند و  ه به زن شدهیشه تشبیهم ،ه مردان بدی کیتا جا ،سزاوار ترحم و شفقت است

 به مرد. انکاردان

باه صاورتی غیار     اجتمااعی،  رواباط  در خاانواده و  ی،یاقتادارگرا  ن اساتبداد و یی اها هیپا

از  همشناسان  جاامعه که افتیع یگر اجتماع تسریهای د بعداً در حوزه و انسانی، بنا نهاده شد

د، یا ر چهار ساختار تولیاس ،س دومرا به عانوان جنزن  ود آفت چنین تفکراتی مصون نماندن

 ،وضاع فعلای   ی زناان را از یرهاا  دانناد و  ت و پرور  اجتماعی کودک مییّثل، جنسمد یتول

 چال، ی)م دانناد.  مای  ،آن ادغاام شاده اسات    که زن در ساختار، ن چهاریدگرگونی ا منوط به

ان زن و یا و انساانی م  یحصح ۀی برای رابطیمبنا ،ییها ن استداللیپس با چن (367 ص ،1373

را زن در یا ز؛ ماند برای برقراری نهادهای دمکراتیک، باقی نمی ،ای متعادل مرد و طبعاً جامعه

نخسات( موجاودی    ۀ)باه اساتثنای هازار    رانی به طور اخاص یطور کلی و زن ا خ، بهیطول تار

در  تحاوالت قارار داشاته و دارد و    ۀیاست که به لحاظ فرهناگ حااکم بار جواماع در حاشا     

ر، باعث شده که اغلاب  یناپ  اجتناب ر وییرقابل تغیقت غیک حقیبه عنوان  او ه ماندنیحاش

ار مضار و  یبارای جامعاه بشاری بسا    ایان بااور،   کاه   ،ت رضاا دهناد  یّن وضاع یباد هام  زنان 

 است. نیخطرآفر

ان عهد یپا تا ریخی،تابررسی  درو عهد مشروطیت: نگر  به زنان از عهد قاجار . 5. 2

هرچند که زنان در . ستیه هم نیی از زن و حقوق زن و آزادی او حتی به کناقاجار نام

ولی  ؛داشتنداجتماعی تحوالت  ۀت، حضوری فعّال در صحنیّجنب  تنباکو و جنب  مشروط

گرچه با صدور فرمان  ای زودگ ر بود که اثری از آن باقی نماند. ن حضور مثل جرقهیا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40                                                                                        زن در آینۀ تاریخ و ادبیات

 

 

 کی از موضوعاتیا ی ،شدتر  کمی پررنگت حضور زن در تحوالت اجتماعی یّمشروط

 توانستن ،امدهاین پیامّا ا؛ شتندی دایها که اغلب روشنفکران و شعرا بدان اشاره بود روز

ی برای زنان و ورود آنان به متن اصلی ین حقوق ابتداین کمتریتأم ۀکنند لیساز و تسه نهیزم

نسوان و  ۀی، به خاطر جامعالنین گیالد د اشرفیبه عنوان مثال اعتراض س تحوالت باشد.

 :ویدگ ت آنان در جامعه درخور توجّه است که مییّوضع
 آن دختااااار ده سااااااله اگااااار درس بخواناااااد  

  
 عصااامت و عفااات شاااود و خاناااه بماناااد     باااا

   
 رخاااا  طاااارب از گنبااااد گااااردون بجهانااااد 

  
 مثاااال پساااارت اسااااب بااااه کوچااااه ندوانااااد  

   
 در مدرسااااه از خااااواب شااااود کسااااره بیاااادار

  
 نیساااات خبااااردار  یساااااز عاقباااات کااااار ک 

   
 (81 ا 81، ص1363 )نسیم شمال،

 فیتر به توص ی هرچه تمامیبایبه ز باغ بهشتف زن و شوهر در کتاب یتکال ۀدربار

است  ییها گری رجحان نداده است. اشعار  سرشار از سرودهیک را بر دی چیپرداخته و ه

 ؛ه را دربر داردل دان  برای همیمی چون دفاع از حقوق اجتماعی زن و تحصیکه مفاه

رفت. وی  شمار می عفتی به نی و بیید درآن زمان مدرسه رفتن دختران برابر با نوعی بیچون 

 :کهد وگش مال شده ، زبان به اعتراض مییپاآنان که حق وحقوق  نیاز ا
 از رجااااال شااااده چااااه شاااادکه اساااام نساااااءکمتر

  
 حقااااااوق مااااااادر بیچاااااااره پایمااااااال شااااااده   

   
 (281 ص، )همان

 آزادی زنان محور چند شعار هر پهلویدر عصر »: عصر پهلوی تا کنون زن در. 6. 2

 از برخی م قرار داشتند ویغاتی رژیهای تبل استیها قرار گرفت و زنان در مرکز س استیس

شتر یرا بیز ؛قرارداشتند جامعه، ۀیچنان درحاش عمل هم در ولی؛ برخوردار شدند مزایا
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دی یهای مختلف اجتماع از نق  کل در عرصه آنان مورد توجّه قرارگرفت و حضور کمّی

 (14، ص 1371کار،) .«بهره ماندند بی

 و کجا! ییگرا آرمان ید؛ای، با فعل و عمل راست نظرن حکم و ن تحوالت،یبا وجود ا

شه مردانه حتی در روم و جان یت اندیّزی و حاکمیست تفکر زنچون این . گرایی کجا! اقعو

که فکرانِ معاصر است  رنج  روشن که مورد اناده استشه دویرچنان  اری از زناانیبس

 عنییانسانی  ۀرفته شده در جامعین روابط پ یدارتر شهیس معاصر رینو ن دانشور رمانیمیس

های شوم قرار دارد، مورد  استیس ۀطرین جهان هستی،که تحت سیا را در «یگرد ۀمین»

ن یم از ظلم که چندییا بهتر بگویدهد. از استبداد خانگی، از مردساالری،  قرار می سرزن 

ک ی ،ی کهینن و نهادهااز سُ ،دیگو کسی و غربت سخن می چهره دارد، از فقر، جهالت، بی

خواستم شاهد  می» :که گوید دردمندانه سخن می ،ساازد گاری مسلاط مییانسان را بر د

ست. آن یوغ ندر ،ام چه را شهادت داده نان بدهم که آنیزمانۀ خود باشم و به خواننده اطم

 دانشور،). «گران بچشانمیام و دهنم را سوزانده و... طعم آن را به د آ  زقومی را که خورده

ها،  ، اوهاام و دودلیاازهیها و ن ک زن، خواستی، منظر سووشون( رمان 32، ص 1348

است. در  سندهیا  ملحوظ نظر نو های زندگی روزمره ماخمصه نی وهای درو کشمک 

ان شده است، ی  بظاهری ات درونی ویّت و خصوصیّرانی با تمام فردیتِ زن ایّن رمان یهنیا

زنان، از زری )همسر یوسف(  ۀبلکه هم ،رانییفکر و باسواد ا هم نه فقط زن روشن آن

ت و صیّانگر شخیکدام ب آرا مادر فردوس، تا عمه خانم و... هر ن، دده بزمیگرفته، تا نسر

کنند، نه به قعر کراهت نزول  بایی و پاکی پرواز مییز که نه به اوج ،شندیطبقه خاص خو

عنی انسان با تمام یاند،  صد دامادند و نه حوری و فرشته. زن ۀند، نه عجوزینما می

ن رُمان چنان تنگ نشده که تنها راه، یار و انتخاب در ایره اختیدا ها و ابعاد انسانی. گییدچیپ

ی از قهرمانان سووشون زری است مغلوب و یکد. گانه مفّرِ آنان باشیر یم باشد و تقدیتسل

که  حل شده استچنان وسف یزندگی  ۀازها و امورِ روزمریاو در ن وسف،یمفتون همسر  

وسف ندارد و روم جان زری در یجان در مقابل  ۀحجابی به چهر« زری»نمی بیند.  جز او را
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 رود و ان زری میتا عمق ج ک نظری وسف بای گریاز طرف د. ان استیوسف عرینظرگاه 

باز به قول »و« وسفیقول  به» ،شدیاند ل است که وقتی زری میین دلیبه هم .رویاند می

 شد. یاند وسف میی ،زری وجود در پس حجااب شد.یاند مای« وسافی

ن نزد مستر یچن ها درس خوانده و... و هم سییدر مدرسه انگل»با وجود این که  ،زری

 به نه، شود، می تر کیی نزدیبه خانمی و کدبانوفقط  او .،..دوزی و نگر گلدوزی و شبکهیز

الخمر  میشه و دایرلندی شاعرپیوقتی مک ماهون ابه این دلیل  !دی و هراسییا امیقتی و یحق

و تنها صفت برجسته زری را در  «آور است جانیشه هیک زن قشنگ همیوجود »د: یگو می

 او منحل ،شود ن نمییخشمگزری   ت او(یند )نه عقل و درایب او می ۀصورت بزک کرد

ن تلقی ین او را توههیم توییبگو تر واضحا یوسف است. ی  یدر شعر مک ماهون و ع شده

زری » شود. می قدم بعدی ساقی هم ت نفس او کجاست!  و دریّهو کند. پس صولت و نمی

د به وسف واگ اشته و خویزری انگار عقل را به  (5ا  13ص ،)همان .«دیجام ما را پُرکن

 دل خو  کرده است. ،ای عاطفه

 ، پس زری آنجاست تا یها ا فرشی تحت قدمی ،وسف استیاندام  ای بر زا ده ،زری

 ابد.ی ت خود را بازماییّزری فارد وسف،یامّا بعد از مارگ  ؛وسف باشدیشتر یوسف بی

د داد یک دانای اسرار به او ندا و نویزری مثل مرغی از قفس آزاد شد و »د: یگو راوی می

دانست که از  گر مییک ستاره، هزار ستاره، در یهن  روشن خواهد شد، دیکه نه 

ه یگر»: دش در یهن او ماندگار می، ن ندایو ا دیا نخواهد ترسین دنیز در ایچ چیکس و ه چیه

ار درختان یی در شَهرت و بسیها د و درختیات درختی خواهد رو نکن خواهرم، در خانه

ها از باد  درخت و دیخواهد رسان گریغام هر درختی را به درخت دینت. و باد پیدر سرزم

نتیجه   (313ص  ،1348 دانشور،) .«دیدیآمدی سحر را ن که میه را در»د: یخواهند پرس

سندگان نسبت به زن یبعد از نهضت مشروطه تا حدودی نگاه شاعران و نوگیریم که  می

چند شکل آرمانی آن  افت. هریه    کایزی کم و بیست ر زن و زنیافت و تحقیر ییتغ

ران ر  داد که یات ایّرات محسوسی در ادبیین، تغیشیات پیّسه با ادبیامّا در مقا ؛افتیتحقّق ن

ن بهبهانی، یمین اعتصامی، سیبا درخش  ستارگانی در علم و ادب چون فروغ فرخزاد، پرو
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 رقاسمییده جام، نازلی امیال مساعد، فریانی، مهو  مساعدی، ژیه کاویّطاهره صفّارزاده، رق

دند و حضور زن را در متن جامعه یاتی تازه در صحنه اجتماعی آفریر حین سده اخیدر ا و...

کشند و به  ر مییکنونی به تصو ۀجامع در موقعیّت زن را ،ن شاعرانیتر نشان دادند. ا پررنگ

نه، یزن را با آ ب،سهراگاهی شاعرانی چون  گردند. آل نمی دهیای ایآرمانی در دن دنبال زنِ

ای یدر دن است نوآ ین. یکه خود نشانگر نگرش نگرند یمهمسان سبزی و...  ،دیخورش نور،

 د:یگو که می چنان نه جمال الهی.ینور محض است و آ ،وجودِ زن پرتجلّی شاعر،

 دم کهید در کرد/ قفسی بی را بومی دم، ماهین/ کودکی دیدم در روی زمیزها دیچ»

ص  ،1377 سپهری،) .«دیکوب می هاون در دم، نوردیرا  زد/ من زنی می رروشنی پرپ درآن،

ز کهن، از زن یهای رازآم آشنای مکتب جان نگر، ژرف ریف وظشاعر با روحی  (277

 نگاه وی در ،ها از پلشتی ن جهان پریگران در ایسازد! نه همانند د ع مییری بدیتصوموعود، 

نگرد.  ای فراتر از جسم او را می چهیه از دربلک؛ ستینفسانی ن ۀلیک وسیزن برای او 

او،   دهیهم در وجودی آرمانی، پس زن برگز گر! آنینگاه ، نگاه انسانی است به انسان د

های انسانی باشد. زنی  خ جهان و آکنده از من یای از زنان واالی تار د مجموعهیبا

 تا سوار بر ارابه:یهچون آنا و ، دپو  و فرشتهینهاد، سپ روی و پاک  ، پاکیاند پاک

ن یر همیز/ رنگ  حرف بزن خواهر تکامل خو / ماوعاود!  ۀحرف بازن ای زن شاباان

با زنی ( سهراب 413ص )همان ، .ریراه باارو تاا صافاای باغ اسااط/ های عاطفی باد شاخه

د و یتا خون شاعران را بپااال د، که حوری تکلم بدوی است،یگشا لب به سخن می

های شور، او را مطهر گرداند. نه هوس آلوده به نفس ... پس  ز تماام کسالتخواهد ا مای

ن ینش نه، خلوتیآ یآب و آفتاب و زالل زنی به قداستِ مادر و حرمت خواهر، به روشنی

خوی  را ۀ چهر ؛دهد ای که به دست  می هینموس شاعر، در آیآن رازمند درون، که

ن گام برای رستگاری سهراب ینخستکه  ردیگ میگانگی را یجای ب ،ییآشنا و گردن می

د. او بارها در ینما و عروس شادمانی جلوه می رسد ان مییحزن او به پا شود و برداشته می

شود و از سر ترس نه دشمنانگی بر فانوس جمال دوست  آزمون گداخته میۀ ن بوتیا
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بخشد و با  گری مییزن درونی خود را خلعت د ،معماگونه ۀپس پرد در ،گاه آن دمد. می

کسی است که شاعر دردهای « شاسوسا»به هرحال  1،«شاسوسا» نامد ای او را می لقب تازه

 (95ا  98، ص همان) کند. او فا  می مویی درون را بر

به در نظر او عشق  کند. تکاملی را طی می رِیسزن  ،کهستا یگریت دیحکا شاملونگاه 

 توان شکوفا شاد. ن سرسبزی مییکه در چن مفهوم سبزی خاک را به همراه داردزیبارویان، 

 ۀمیطبع، ن ای نازک چهره،  م گمگشته بود و گاه در وجودِ گلین مفاهیدر ا شاعر، ها سال

وقتی  ی،گی از همسر اوّل  و دورانِ سرگشتیکرد. بعد از جدا جو میو گر خود را جستید

و تاب  کرد ی میرا تداعوار «فیزیس» یتکرارۀ ش ، نغمجو  و خرو ۀزندگی با همکه 

بر سنگال  زندگی وی هبوط کرد، در م نا «دایآ»ی، ی، حوّاافتت را برنمی این کسالتۀ ادام

د. یده بود، از هم دریدی که بر گردن  تابیناام و قید بندِ ،ها، دستی مهربان ن لحظهیواپس

ن کران از زبان شاملو به گو  جا ن ناجی رستگاری را با عظمتی بییف ایبهتر است توص

 م:یبسپار

ی یبه رهار / گین را دیکه زم/ هم در آن هنگام/ چنان چون فرمان بخششی فرود آمد 

 (19ص  ،1375 )شاملو، دی نبود.یمن ام

د یای تازه بخش جلوه ،های یهن شاعر را کییتار ،نه به دست با نور چشمان یدخترکی آ

راند و  ا از وجود شاعر میطان ریی که با آمدن  شیآن خدا. ، سیر دادنییای فرازمیو به دن

ای برتر، که  شوند از هر شعله ی که شوری مییسازد. من و تو ز مییات آبی نور لبریاز آ

گر من و ما را از هم یمه که دیرا بر آن دو نیز ؛افتیمنِ شکست، پای تاختن نیگاه اهر چیه

ا از ی ورزی و کرد و نه عشق   مییستا ،ست، زن را فقط، نه برای زن بودنیزی نیگر

اند تا شوق وحدت را در  افتهیکدیگر را یموسی که یما و آنیستن و مُردن، بلکه آنیای ز بوسه

ل ات جسمانی وج ابیّت  عشقی است کهرسالت چنین  و گر جاری کنندیکدیهای  رگ

 د:یگو رهد و می شورهای شهوانی و زودگ ر می ۀکند و از شعل اندام را رها می

                                                           

 .نمای کاشان است اما مقدس ؛شکسته بناهای درهم می ازیقد ۀنگار ک سنگیشاسوسا: . 1
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 «در فراسوهای پرده و رنگدارم /  ست می/ تورا دودر فراسوی عشق»

دور از  ،ن باشکوهیشهودی چن ه کشف وب دای برون،یمای درون با آیبودی آن هم

مشی و  دهد، می ی گ شته خبرها دوردست از عشقن یا .یابد همیشگی دست میت اعاد

 کند میزالی مادر را نثار شاعر یری است که تمامی عشق الیاساط ۀدیدرهم بافته و تن ۀانیمش

 ،1393)فرخزاد،  «میتیک واقعی ۀدو پاراو/ من و  /اکنون» تا ایمان آورده و ندا سر دهدکه:

 (145-147ص 

راث پدران یاز جنس م کر است و یهن  از بار م ،بزرگ فات، شاعرین توصیبا تمام ا

 ۀدیگر و زن را آفر ن ین است و خود را آفریدار و سنگ د ناآگاهانه( سخت وامی)اگرچه شا

شتن یمثبت خو ۀروان مردان  اری از زنان و مردان افسونیز همانند بسین« دایآ»داند.  خود می

ۀ سلطر یا خداگاونه و زی  است که ناخودآگاه او را به سوی مرد برتر، مرد ماقدس یخو

نگهبان  که ن روم مؤنثین زن ابدی، اینه قدرت . ا ،دی  درآیخو ۀگمشد ۀمیت نیّشخص

فرجام، بردگان را آزاد و  کیسانای درونی او بود که شوربختان را ننی رکیزم ۀاستحال

سلطنت  ۀروی محبّت و عشق بر ارابید شعر، با نیدوار ساخت و رسول ناامیدان را امینوم

که ،دوزِ نوروزی خاود نو ۀخاود در جاام ۀکه زد و شاعر در منِ کودکانیدان عریجاو

های پلشت و از  از عشق، کند ان مییا عرچد و در برابر  روم ریپ می ،ماای اوستیآن

 ها و زشتی ای برای تمام نهیآ آیدا،راه و...  مهیاران نیشان و نامرادی. از وجود یاهای پریرؤ

 افت.یباز انسان در مییبگو ا بهتریای را در وجود زن  شده مان گمیپس ا شد. های او زیبایی

  (223ا  225ص  ،1375، شاملو)

های م کر،  نه در یهنات ناروای مردپردازین روایا و اشارات، اه فین توصیبا تمام ا

ن یست که دوام ایانی نیچ روی پایهنوز زنده است و آن را به ه ،نیژه مشرق زمیو به

کند که با طرم  ت مسا ل بغرنجی، برای تمام ناظرانِ حوادث اجتماعی مطرم مییّوضع

 د و گفت:یای موجود را بهبود بخشها و تضاده د بتوان فاصلهیشا ،ن و اصولی چندیمواز
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 ،که د آنیبه ام/ ام تو را پرداخته /ام فتهیام که تو را ش همان/ ام شناسی، به خود گفته مرا می

 (229. )همان، صگری باشدیفردا روز د

 

 جهینت

ی دربارۀ هر نظام اجتماعی، مستلزم آن است که اثرات آن در تمام یاا قضاوت نها

ق و ید دقیابی شود. بایان زنان و مردان، ارزیمی ضیگونه تبع چیههای زندگی، بدون  جنبه

ات یّاثرات آن نظام را در تجرب ها و نقل قول ادّعااها، ج خطابهییگسترده، در ماورای ته

 ؛ن کردیین زد و تعیواقعیِ تمام اعضای جامعه، تخم

شته بوده و ات گ بّت موجود، محصول کلّ تجربیّن ادّعا که وضعید بر ایه و تأکیاا تک

ۀ طکه در راب ست. تا زمانییباشد کافی ن عت و حاوی وحی خلقت مییت طبیّحاکی از ماه

ت مردان تجربه نشده، به هیچ وجه هم یّتی جز حاکمیّچ نوع حاکمیزنان و مردان، ه

 ؛های تجربی، حکم گرفت توان از محکّ مقایسه نمی

و ها  تمام مراحلِ ترقّی تمدّنخ، یدهد که در طول تار ات گوناگون نشان مییّاا تجرب

شه با قدمی در راه تعالیِ مقام اجتماعیِ زنان، همراه بوده است. یط زندگی، همیبهبود شرا

ن ین ماندن آن مقام را، بهترییا پایسان جهان، باال رفتن ینو خیلسوفان و تاریاری از فیبس

 ؛اند ها دانسته ا واماندگیِ تمدّنیشرفت یشاخص پ

ها، چون زنان و  انسان ۀهای معمولی و استدالل و طرز عمل یهن هم رو ه به یاا با تک

اند،  ت، زندگی نکاردهیّت و سلب صالحیّحاکم ۀای جز همان رابط گاه در رابطه چیمردان ه

عت زنان یبداند که طب ،تواند کس می چیداند و نه ه کس مای چید ماعترف بود که نه هیبا

 ؛عت مردان چگونه یچگونه است و طب

 و ساختهنظر از پی  ک یشود، مشخّصاً  ت زن شناخته مییعچه که امروزه به نام طب اا آن

چ یتشان به انحراف کشانده شده که در هیطرف، با منع صالح کیمصنوعی است که از 

 ؛گر، سابقه نداشته استید ۀزد نیع و تمکیگروه مط



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه انجمن مفاخر                                                                                                      41
 

 

شده و اجازه  لت سواد رفعیسی به فضراا در مدت کوتاهی که منع زنان از دست

ل و یفقط معدودی از آنها برخالف م صحبت و همراه شوند، اندکه با عموم مردم هم افتهی

های  العمل اند و با عکس ت ادبی آنها را در دست دارند، مطلبی نوشتهقیّکه موف ار مردانییمع

 ؛اند مواجه شدههم زی یقهرآم

ت احاساساتشان را یّشتر و واقاعیی بهاا را با آزادی هایشان شهیهر روزه اند ب،یاا زنان اد

زنان را  فت: تاکنون،گد ین وجود، در کمال تأسف بایبا ا؛ دارند اباراز می تر، مطمئن ۀبا اراد

گران و ینفوی د ریشتر در زیاند که اجزای عواطف آنها، ب چنان سطحی و تصنّعی بار آورده

 ه هم هریّن قضیچند که ا هراند.  متشکل شده ات خودشان،یّبررسیِ تجرب ۀجیکمتر در نت

آزادی  ۀهمان درج جامعه، در تیکه حاکمّ ولی تا زمانی؛ کند دا مییروز، مصداق کمتری پ

برای زنان هم  ،داند ت را که برای مردان، معقول و مستحق مییّد و آزادی در خالقیاز تقل

 ؛د گرفتچنان مصنوعی و مقلّد به خود خواهن عتی همیزنان جامعه، طب سزاوار نداند،

 ۀانیِ جامعین تضاد آشکار آن با تمام اصول بنیع در ت مردان،یّاا دوام طوالنی حاکم

 ؛کند حوادث اجتماعی مطرم می مسا ل بغرنجی برای تمام ناظران مدرن،

خود پافشاری  ۀنشد د سنتّی و تجربهیمی، به عقایکه مکاتب مختلف قد اا تا زمانی

در  ت و مطالب مهمّی،یّدر تشکّل شخص عوامل مهمّی، گران رایکنند و روابط فرد با د می

 ؛رود چ انتظاری نمییاز علم هم ه کنند، های علمی محسوب نمی بررسی

ها را که  ت انسانیّن شناخت از چگونگی تشکّل شخصیتر ن و متکاملیتر قید دقیاا با

ن عییت ربه دست آورد تا بتوان د باشند، همگی موجوداتی مدّعی به استقالل و اراده می

های متفاوت و روابط اجتماعی متفاوت را، از  عتیاثر طب اصول اخالقی و رو  تفکّر آنها،

 ؛هم جدا ساخت

دوران معاصر، هنوز هم مانند تمام جوامع بدویِ دوران گ شته،  ۀماند اا در جوامع عقب

در  ند.ک گری زندگی نمییچ فرد دیمتقابل با ه ۀچ فردی در موضع متساوی و رابطیاً هیبتقر
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ن یشود. تمام ارتباطات در ا گانه تلقی میین جوامع، متساوی بودن با دشمن بودن، یا

ن فرد یتر کیسازند که هر فردی، نسبت به نزد ن اهرامی را متشکّل مییجوامع، اجزای چن

 ۀوقت که رابط در هرحال، هر. دهنده ا حاکم و فرمانیبر است  ردست و فرمانیا زیگر، ید

های مردان  شهیاز مواضع متساوی آغاز شود، متقابالً و مستمراً، تفکّر زنان، اند زنان و مردان،

دهد و تفکّر مردان هم درمقابل،  جا می ،های محسوس تیّق و واقعیی از حقایرا در فضا

 ؛درسان های زنان را گستر  داده و به تعالی می شهیاند

م که دورانِ یبر سر می ای مدرن به توان مت کر شد که امروزه ما، در جامعه ان مییپا اا در

م تا ید عدالت متساوی را برپا سازیمی را پشت سر گ اشته و بایدی و تسلیاخالقِ تقل

 .ی شکوفا گرددیجو ابد و کمالیل یتعارضات اجتماعی تقل
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 شناسی گریماس بر اساس الگوی روایت نامه مرزباننقش زنان در 
 

 *دکار نرگس جابری نسب

 **دکار مریم جاللی

 ***فاطمه خدارحمی
 

 چکیده
های ادبی چشمگیری از منظر  اثر مرزبان بن رستم از جمله آثاری است که قابلیت نامه مرزبان

ها حاصل بازنویسی است که در قرن هفتم  شناسی دارد. این مجموعه حکایت ساختار ادبی و زیبایی

شناسی قابل تأمّل است.  های موجود در آن از منظر دان  روایت هجری قمری انجام شده و روایت

ای دارند. در پژوه   زنان نق  قابل مالحظه ،های این اثر ده حکایت از مجموعه حکایتدر چهار

اساس الگوی گریماس بررسی کنند.  سعی محققین برآن است که جایگاه کن  زنان را بر حاضر

تحلیل و شناخت  ،دهد شناسی در اختیار قرار می ها با الگوی روایت چه بررسی انطباق حکایت آن

تواند زوایای پنهان و ارزشمند این اثر را  های سازنده در حکایات است که می کن  علمی عناصر و

 های موجود نمایان سازد.  به عنوان دستور زبان خاص کنشگران زن در داستان

 نامه، الگوی گریماس، کنشگران زن. مرزبان کلیدواژه:

                                                           

 ((nargesja@azad.ac.ir. استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب. *

 دانشگاه شهید بهشتی. استادیار**. 

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی. ***

 12/18/89 تاریخ پ یر :   16/17/89 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

های روسی  ا پرداختند، فرمالیسته ساختار روایی داستان ۀکسانی که به مطالع از نخستین

آنها در تال  بودند تا به مانند علم ریاضی برای ادبیات نیز قواعد و  .گران بودند یا صورت

ها،  اساس آنها بررسی کنند. بعد از فرمالیست ها را بر هایی بیابند و داستان فرمول

اختارهای روایی س ۀو برمون به مطالع 3ژنت 2،تودوروف 1،ساختارگرایانی مانند گریماس

ها بودند و توجهی به  ای در داستان روی آوردند. آنها در پی کشف الگوها و روابط زنجیره

شناسی ساختاری  زبان ۀعناصر داستان نداشتند. اصطالم ساختارگرایی برگرفته از حوز

م به اوج شکوفایی خود رسید، رهیافتی به تحلیل ادبی 1861ۀاست. ساختارگرایی که در ده

( در 124، ص 1396شناسی ساختارگرا یا علم زبان دارد. )برسلر،  که ریشه در زباناست 

شناسی را  های ساختارگرایان عالوه بر تحول در شعر و داستان، دان  روایت واقع پژوه 

ها  هایی که بر قصه مندی یعنی قانون نیز بنیان گ اشت که درصدد یافتن دستور زبان داستان؛

از جمله  4( الجیر داس جولین گریماس8، ص 1372ت. )اخوت، ها حاکم اس و داستان

پردازانی است که با مطالعات معناشناسی و ساختاری متن توانست به  ساختارگرایان و نظریه

گیری از تحلیل معنایی ساخت جمله به دستور زبان جهانی  مند با بهره صورت علمی و نظام

تعدادی  ،کند که هر داستان ان می( وی بی144، ص 1394روایت دست یابد. )سلدن، 

تعدادی الگوی کن  دارد. گریماس ش  نوع کنشگر را در قالب  ،رفت رفت و هر پی پی

 سه جفت متقابل مطرم کرد و سه الگوی کنشی را به وجود آورد:

                                                           
1. Greimas. 

2. Tzvetan Todorov. 

3. Gérard Genette. 

4. Algirdas Julien Greimas. 
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الگوی کنشی اول: در این الگو جفت متقابل فاعل و مفعول است. فاعل کنشگر  .1

  ؛ن چیزی است که فاعل به دنبال آن استاصلی روایت است و مفعول آ

الگوی کنشی دوم: در این الگو جفت متقابل فرستنده و گیرنده است. فرستنده  .2

فرستد و  )محرک( عامل یا علتی است که کنشگر اصلی )فاعل( را به دنبال مفعول می

  ؛برد گیرنده کسی است که از کن  فاعل سود می

رسان است.  جفت متقابل نیروی مخالف و یاریالگوی کن  سوم: در این الگو  .3

کند فاعل را از رسیدن به مفعول بازدارد و  نیروی مخالف کسی یا عاملی است که تال  می

کند.  رسان کسی یا عاملی است که به فاعل در رسیدن به مفعول کمک می نیروی یاری

 (363، ص 1395)هارلند، 

 ،ستگی به میزان ارتباط میان فرستندهرسان ب حضور هر دو نق  نیروی مخالف و یاری

گیرنده و فاعل دارد. هرچه دستیابی به مفعول دشوارتر باشد و در عین حال مفعول دارای 

است. )حاجی  تر ارز  مادی یا معنوی بیشتری باشد، حضور نیروی مخالف پررنگ

یاری رسان یا به درخواست کنشگر یا بدون درخواست وی  ( یاری74، ص 1385آقابابایی، 

رسان یا درونی است؛ یعنی ویژگی خاصی است که در درون  چنین یاری دهد. هم می

مانند هو ،  .کنشگر وجود دارد و او با بهره بردن از آن سعی دارد بر گرفتاری غلبه کند

یا بیرونی است؛ یعنی شخصیتی است که به کنشگر  .اندیشی، مکر و غیره یکاوت، چاره

( گریماس به دنبال آن است که بر طبق 135، ص 1383مانی، رساند. )سلی اصلی یاری می

ها اساس و قاعده ظهور رخدادها در داستان را بیابد. وی در الگوی  به جای  الگوی کن 

های دیگری را مدنظر دارد و  مناسبات و ماهیت ،ها بپردازد که به ماهیت خود شخصیت آن

، 1381پی  از خود دارد. )فضیلت،  تری نسبت به ساختارگرایان به همین سبب نگاه عمیق

ا  توصیفی ۀ( در این پژوه  تال  شده است از منظر تئوری گریماس به شیو261ص 

 نامه پرداخته شود.  تحلیلی به بررسی کن  زنان در چهارده حکایت مرزبان
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 پرسش پژوهش

 شود: گونه مطرم می پرس  این پژوه  این

کدام بخ  الگوی کنشی گریماس قرار نامه در  های مرزبان زنان در حکایت .1

 گیرند  می

 نامه چیست  های مرزبان وجوه اشتراک و افتراق زنان کنشگر در حکایت .2

 ها را نشان دهد  تواند سطح کیفی روایت آیا این امر می .3

 

 پیشینه پژوهش

توان به  بررسی متون کهن ادب فارسی بر اساس رویکردهای ساختارگرایانه می ۀدر زمین

 االت زیر اشاره کرد:مق

نظریه گریماس از محمود فضیلت و  ۀتحلیل ساختاری داستان جوالهه با مار بر پای .1

پرداخته  نامه مرزبانهای داستانی و ساختاری  صدیقه نارویی. در این مقاله ابتدا به بیان مؤلفه

رسی قرار های داستانی را مورد بر گریماس کنشگرها و پیرفت ۀو سپس با استفاده از نظری

  ؛دهد می

گریماس از محمدامیر  ۀنظری ۀاندام بر پای تحلیل ساختار روایتی داستان بهرام و گل .2

بر « اندام بهرام و گل»ۀ مشهدی و فاطمه ثواب. در این مقاله ساختار روایتی داستان عاشقان

یر گیرد و ساختار طرم اصلی روایت با تغی مبنای نظریه گریماس مورد مطالعه قرار می

 ؛شود های روایی و الگوی کنشی تحلیل می های دوگانه، زنجیره ها بر اساس تقابل وضعیت

با تکیه بر الگوی کنشگر گریماس  تاریخ بیهقیتحلیل معناساختاری دو حکایت از  .3

 تاریخ بیهقیاز مه دخت پورخالقی چترودی و نرگس خادمی. در این مقاله دو حکایت از 

آنها  ۀهایی که بیهقی به جز یات موثق دربار شود. یکی روایت می با دو گونه روایت بررسی

پردازی ضعیف قابلیت محدودی برای تطبیق با الگوی  دسترسی نداشته و به دلیل شخصیت

با  پردازی عالی، الگوی کنشگرها کامالً گریماس دارند و دیگری حکایاتی که با شخصیت

 ؛الگوی گریماس قابل تطبیق است
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گریماس از نسرین « الگوی کن »بر بنیاد  نامه مرزبانکایت از باب سوم بررسی دو ح .4

وندی. در این مقاله دو حکایت کنشگر محور  اکبری، خدیجه محمدی و سمیرا ریزه علی

رویکرد  ۀبر پای« سه شریک راهزن»و داستان « شاه اردشیر و دانای مهران به» داستان

های  ن شیوه چقدر برای بررسی حکایتدهد که ای شود و نشان می گریماس بررسی می

 کارآیی دارد. نامه مرزبان

با محور کن  زنان برای نخستین بار است که با رویکرد  نامه مرزبانهای  حکایت

 گیرد.  گریماس مورد بررسی قرار می

 

 اساس الگوی کنش گریماس بر نامه مرزبانهای  تحلیل حکایت

دشاهی در روزگار پا ه است که:از باب اول آمد« هنبوی با ضحاک»در حکایت 

بودند و هر روز از مغز سر جوانی برای مارها غ ا  ا  درآمده ضحاک دو مار از هر دو شانه

کردند. زنی بود که هنبوی نام داشت. روزی از قضای بد قرعه به نام پسر، شوهر  درست می

ردناک سر داد های د و برادر  افتاد. هنبوی برای دادخواهی به درگاه ضحاک رفت و ناله

ولی امروز چگونه است که سه مرد  ؛و گفت: هر روز از هر خانه بردن یک مرد رسم است

اند  واقعه را به ضحاک گزار  دادند. او دستور داد که به هنبوی اجازه  من برده ۀاز خان

دهند یکی از این سه نفر را انتخاب کند تا او را آزاد کنند. هنبوی را به زندان بردند تا 

 (51ا 52، ص 1379)وراوینی،  ب کند در نهایت برادر را برگزید.نتخاا

کارگیری  هیعنی هنبوی است. او با ب داستان؛« زن»در این حکایت فاعل یا کنشگر تنها 

ها در  که شخصیت رسان مطرم است. با توجه به این هو  و درایت خود به عنوان یاری

اساس نقشی که در طول داستان  د نه برشون بررسی می ،دهند گستره کنشی که انجام می

شود، بلکه هر کنشی که  گیرند. در واقع ویژگی شخصیت از کن  او جدا نمی برعهده می

 (25، ص 1391های شخصیتی است که دارد. )کهنمویی پور،  در جهت ویژگی ،دهد انجام می

آمده است  ،قرار دارد نامه مرزبانکه در باب اول « نماه با بهرام گور خره»در حکایت 

اما در تاریکی راه را گم کرد و به روستایی رسید.  ؛که: روزی بهرام گور برای شکار رفت
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شخصی به نام خرّه نماه که کشاورز ثروتمندی بود و  ۀدر آن روستا به طور ناشناس به خان

تدا شناخت، اب سیم و زر فراوانی داشت، پناه برد. میزبان که مهمان را نمی ،چارپایان ،غالمان

ولی در  ؛ای انجام نداد. بهرام گور نیز هرچند به روی خود  نیاورد از او پ یرایی شایسته

توجهی کشاورز را به دل گرفت. هنگام شب که چوپان  باطن  خشمی به وجود آمد و بی

اند.  نماه خبر داد که امروز گوسفندان بسیار کمتر از همیشه شیر داده از صحرا آمد، به خرّه

نماه دختری  در این میان خره .گفت: ممکن است این اتفاق از نارضایتی شاه باشد خرّه نماه

ها و  ند و دختر پیشنهاد داد از خوراکیزیبا و عاقل داشت. خانواده قصد کوچ کرد

برای مهمان بگ ارند. خرّه نماه پ یرفت و دستور داد برای  ،اند هایی که یخیره کرده شراب

پهن کنند. دختر نیز برای خدمت کنار بهرام آمد. همین امر ای آراسته  بهرام گور سفره

رود و  شود فردا روز، شیر گوسفندان افزون شود. بهرام گور نیز به کا  خود می باعث می

 ۀزند و دختر را با احترام در جام دهد آن ده و متعلقات  را به نام خرّه نماه می فرمان می

، 1379)وراوینی،  آورند. ی به نزد بهرام گور میبزرگی و شکوه بعد از بستن پیمان زناشوی

 (58ا  65ص 

کنشگر «. دختر»و « نماه خره»وجود دارد؛ « زن»دو « نماه با بهرام گور خره»در داستان 

را « فرستنده»نماه نق  عامل محرک و به عبارتی  بهرام گور است و خره ،اصلی داستان

عهده گرفته است. هر دو زن در ستون مثبت را به « رسان یاری»دارد و دختر نیز نق  عامل 

که نیروی مخالف  کنند. با این های کنشگر را پر از روند حکایت می ماجرا قرار دارند و کفه

توان  می نیز رسان ممکن است در روایت وجود داشته باشد و یا وجود نداشته باشد و و یاری

، 1393اشته باشد. )اسکولز، رسان حضور ند روایتی داشت که در آن نیروی مخالف و یاری

 ( حُسن این روایت در کامل بودن الگوی کنشی گریماس است. 151ص 

دو مرغابی در کنار جویی خانه  از باب دوم آمده است که:« روباه با بط»در داستان 

پشتی به او  بیماری پیسی گرفته بود. روزی الک ،داشتند. روباهی که در همسایگی آنها بود

ن درد جگر مرغابی است. روباه برای فریب به سراغ مرغابی ماده رفت. با او گفت: درمان ای
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از راه دوستی و مهربانی درآمد و در طی دوستی شوهر او را متهم به خیانت کرد. مرغابی 

گویی چگونه از دست او رهایی یابم   ابتدا مقاومت کرد و در نهایت گفت: تو اکنون می

اگر به  ؛گویند اند که آن را مرگ مرغابی می برایم آوردهروباه گفت: گیاهی از هندوستان 

شود. مرغابی ماده که نگران  رود و دو روز غایب می رسی. روباه می او دهی به هدفت می

زند و جگر او را از جا  رود. روباه نیز جستی می روباه می ۀشود به خان نیامدن روباه می

، 1379آورد. )وراوینی،  را به دست میآورد. با خوردن جگر مرغابی سالمتی خود  درمی

 (151ا  159ص 

گیرد. در واقع کنشگر و  کنشگر قرار می ۀدر این داستان مرغابی ماده جزو خواست

سودبرنده از کنشگر روباه است. در عین حال فکر مرغابی ماده در گروه مخالف نیز قرار 

ایستد. در ارتباط  در مقابل او میکند و با ادله  دارد. زمانی که شروع به مخالفت با روباه می

 ۀاند که آنها را از گون های حیوانی ارا ه شده با شخصیت ، معموالًنامه مرزبانهای  با داستان

هایی در لباس  اند و نه انسان آورند. این جانوران نه حیوانات واقعی فابل به شمار می

به شکل حیوانات مسخ  فرضاًها، اگر  حیوانات، آنها حیواناتی هستند با افکاری که انسان

ها قوانین مطلق اخالقی  ( در فابل433، ص 1373دارا بودند. )تراویک،  مسلماً ،شدند می

ها به خواننده  بسیار وجود دارد و این قوانین از طریق معرفی اشیا، حیوانات و گاهی انسان

زنان را نشانه  ،ن( بنابراین قطب منفی این داستا46ا  47، ص 1349)براهنی، ؛ شود ارا ه می

های داستان نیز  هرچند نق  آفرین ،شود گرفته، زنی که در لباس و هیئت حیوان ظاهر می

 حیوانات هستند.

ماجرا مربوط به دهقانی است که مال و  ،از باب دوم« دهقان با پسر خود»در داستان 

شتن اموال فراوان دارد. همیشه پسر را به درست مصرف کردن و حساب دخل و خرج دا

اما آزمای  ؛ کند که دوستان  را آزمای  کند مادر  او را نصیحت می .کند نصیحت می

ای جمالت به  ید و او در پاره  آ های مادر از آب درمی خالف گفته ،پسر که سطحی بود

«. اند که نباید زنان را محرم راز خود دانست راست گفته» کند. پسرگفت: مادر  توهین می
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اما همان ؛ که به تهیدستی گرفتار شد ف کردن ثروت پدر پرداخت تا اینچنان به تل پسر هم

 (161ا  165، ص 1379دوستان به تمسخر  پرداختند. )وراوینی، 

اما در برابر  ؛اندی  است مادر در داستان به عنوان عامل محرک کنشگر دانا و عاقبت

بخشی از داستان فرزند  آید. در رفتارهای پسر نیروی بازدارنده و مخالف نیز به شمار می

 ۀدهد که نشان از جامع های مادرانه را با الفاظی ناشایست پاسخ می محبت و راهنمایی

( اما در مجموع نق  تعریف شده از زن 97، ص 1394مردساالر آن دوره است. )تلخابی، 

 در این داستان مثبت است. 

یک زن وجود دارد  نامه انمرزباز باب سوم « به ملک اردشیر و دانای مهران»در داستان 

اما حکایتی دیگر در دل حکایت  ؛کند به ازدواج می و آن دختر پادشاه است که با مهران

به که  کند. دختر با مهران گیرد. شاه اردشیر دختر  را ترغیب به ازدواج می اول شکل می

 اما کند؛ نظمی به پدر شکایت می رود. او به دلیل بی زیر یک سقف می ،عارف است

کند که رو  زندگی  درست است.  شاه را قانع می ،به که اهل امور دنیوی نیست مهران

 (178ا  185، ص 1379)وراوینی، 

دختر  ،کند که ازدواج کند در این حکایت زمانی که شاه اردشیر به دختر  پیشنهاد می

 است و زمانی که دختر مخالف با عملکرد« مفعول»جزو خواسته کنشگر یا به عبارتی 

شود و  به، تبدیل به کنشگر دوم می  شود. همسر او، مهران کنشگر عوض می ،همسر  است

گیرد. از سویی دیگر دختر  قرار می« مخالف»دختر اردشیر در جایگاه بازدارنده کنشگر یا 

شود که به راحتی نظرات خود  شاه اردشیر به عنوان زنی آگاه، هوشیار و زیرک معرفی می

دهد. هرچند باز در این داستان به  های دیگران نمی ه راحتی تن به خواستهکند و ب را بیان می

شود که سیر  اما کنشگری پویا و مثبت نشان داده می ؛عنوان کنشگر اصلی حضور ندارد

چرخد که عالوه بر زیبایی ظاهری و پاکدامنی، با وجود  داستان حول محور او می

دهد.  چه برای او مقدر شده است، نمی های پدر که شاه مملکت است، تن به آن سرزن 

کند و  برای ازدواج معیارهای خاص خود را دارد و با مشورت با پدر او را با خود همراه می
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اند، به  منفعالنه داشته در روزگاری که زنان در امر ازدواج و انتخاب همسر رویکردی کامالً

، 1393)وولف،  کند مطرم میها و معیارهای خود را  شکلی پویا و هنجّارشکنانه خواسته

آن نیست که به عنوان یک زن  ،چه زن نیاز دارد کند که آن ( و در نهایت اثبات می74ص 

کند، یهنی باشد که قدرت تشخیص  خواهد طبیعتی باشد که رشد می بلکه می ؛حکم براند

ن به چنین نگر  مثبتی از زنا. کند دارد و روحی باشد که آزادانه و بدون مانع زندگی می

با نگر  امروزین جوامع منطبق است؛ بنابراین  شود که کامالً ندرت در متون کهن دیده می

 نق  دختر در بخ  اول داستان مثبت و در بخ  دوم داستان منفی است. 

ثروتمندی خاناه   ۀحکایت از موشی دارد که در خان ،از باب چهارم« مو  و مار»داستان 

ه است. روزی از صحرا مااری بازرگ و زشات باه بااغ      ساخت و از آنجا دری به باغ گشود

اماا   ؛کناد  کند. مادر، مو  را ترغیب به تارک خاناه مای    مو  را اشغال میۀ آید و خان می

، ص 1379کناد. )وراوینای،    مو  قصد مبارزه با مار را دارد. در نهایت ماار را بیارون مای   

 (234ا  244

ای مثبت و خردمند به  با چهره اما ؛در این داستان مادر کنشگر اصلی روایت نیست

 از لحاظ عاطفی، سالمت فرزند  برای  منفعت دارد.  ظاهراً .شود مخاطب معرفی می

بازرگان ثروتمندی است که  ۀدربار ،از باب پنجم« مرد بازرگان با زن خوی »داستان 

اما از  . بعد از مدتی به شهر خود بازگشت؛شود و مجبور به ترک شهر می هشد ورشکست 

اما  ؛ا  دید که همسر  با دیگری است. قصد کشتن هر دو را داشت شکاف در خانه

 (331ا  333، ص همانجو فهمید شرعا تزویج کرده است. ) و صبوری کرد و بعد از جست

که این امر به  آن همسر مرد بازرگان در این داستان عامل محرک کنشگر است. بی

 خود  باشد.  ۀخواست

کالغ زیبایی است که جغدی عاشق او  ۀدربار ،از باب ششم« زاغزاغ با  ۀبچ»داستان 

ای را با مادر  فرستاد تا او را خواستگاری کند. کالغ با دختر  صحبت  شود. واسطه می

پ یر تو  خواهم تو را به ازدواج کسی دربیاورم که زیردست و فرمان می گوید: کرد و می
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من به خاطر خوشی خود حاضر به  دهد که باشد. در نهایت دختر به مادر پاسخ می

 (384ا  386ص همان، فرومایگی همسرم نیستم. )

زنان این داستان مادر کالغ و کالغ دختر است. کنشگر اصلی مادر کالغ است. 

هر دو  و در یک جا جمع شده است ،بازدارنده کنشگر و خواسته کنشگر در این داستان

اما بازدارنده  ؛ست که دختر ازدواج کندیکی هستند و آن دختر است. خواست مادر این ا

تری دارد و به حفظ  متعادل خواست دختر است. دختر در داستان دیدگاه نسبتاً ،این اتفاق

 ۀچه امروزه هم مورد پسند و سلیق جایگاه معهود مرد در روابط زناشویی معتقد است. آن

 تماعی است. تقریباًحفظ جایگاه مردان و زنان در روابط خانوادگی و اج ،اهل علم است

 ها خنثی است.  وضعیت شخصیت

ماجرای مرد پارچه فروشی  ،نامه مرزباناز باب ششم « زن دیبافرو  و کفشگر»داستان 

خرد که بنابر سخن صاحب  در خانه هر چه  ای می فروشی پرنده است که در بازار از پرنده

پنهانی داشت پس از بیرون  ۀگوید. زن که با کفشدوز نوجوان زیبایی رابط بیند، می را می

اما وی  ؛رفتن همسر  او را به خانه دعوت کرد و ماجرای پرنده را برای  تعریف کرد

فرو  رسوا کرد و  حرف زن را باور نکرد. سرانجام پرنده آن دو را در حضور مرد پارچه

 (413ا  415ص همان، آسیبی سخت به آنها رساند. )

است و در جایگاه مخالف قرار دارد. تعریف  زن در این روایت بازدارنده کنشگر

 حاصل از این زن منفی است. 

خوانیم که دزد بسیار تیز و چاالکی  می ،نامه مرزباناز باب ششم « دزدِ دانا»در داستان 

شبی طبق روال همیشه منتظر فرصت مناسبی برای دزدی بود. ناگهان زن بدکاری را 

ام و نه دزدی  من نه بهتانی گفته» گفت: صدای بلند می برند. زن با بیندکه به نزد قاضی می می

ص  همان،کند. ) دزد از شنیدن سخنان زن از دزدی توبه می «خواهید  ام. از من چه می کرده

 (427ا  429
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در این داستان کنشگر اصلی دزد است. زن فرستنده و عامل محرک برای کنشگر به 

 آید و نقشی مثبت دارد.  شمار می

پنهانی  ۀای است که از رابط ماجرای مرد بافنده ،از باب هشتم« الهه با مارجو»داستان 

گوید که برای یک هفته به فالن ده  شود. روزی به زن  می زن  با مرد دیگری آگاه می

فرستد. مردبافنده نیز با  ا  را به دنبال دوست  می پزد و همسایه رود. زن نیز غ ایی می می

ترسید  ،د و زیر تخت پنهان شد. زن که دیگ غ ا را خالی دیدبیرون رفتن زن غ ا را خور

ا  شده باشد. از خانه بیرون رفت. از قضا آن روز در شهر پیچیده  که همسر  متوجه رابطه

بود که پادشاه به دنبال خوابگزاری است تا خواب  را تعبیر کند. زن نیز به درگاه پادشاه 

اما باید به زور متوسل شوید تا خواب را  ؛همسرم خوابگزار ماهری است»رفت و گفت: 

شاه دستور آوردن مرد بافنده را داد. او سه روز مهلت خواست. در بیابان «. تعبیر کند

که ماری را دید و مار تعبیر خواب را به شرط گرفتن نیمی از  گشت تا این سرگردان می

چوب مضروب کرد. بار  ها سر مار را با اما مرد پس از گرفتن سکه ؛پادشاه گفت ۀهزار سک

دوم نیز مار برای تعبیر خواب هزار سکه خواست، ولی باز مردبافنده چیزی به مار نداد. بار 

بار اول از آسمان گرگ و حیوانات وحشی »مار گفت:  .ها را به مار داد سوم مرد تمام سکه

تو به من حیله بارند،  بارید و تو مرا زخمی کردی. بار دوم که روباه و حیوانات مکار می می

ا  595ص  همان،) .«بارید و تو به عهد خود وفا کردی زدی و بار سوم گوسفند و بره می

576) 

 «گیرنده»زن بافنده در این داستان در جایگاه سودبرنده از کنشگر یا به عبارت دیگر 

 منفی قرار دارد. 

ها  ت که طرمماجرای نجّار ماهری اس ،از باب هشتم« درودگر با زن خوی »در داستان 

دوستی  ۀکرد. زن زیبایی داشت که با مرد دیگری رابط ها را زبردستانه ترسیم می و نق 

رفت و تا  ، از خانه بیرون میبودبرقرار کرده بود. زن هر شب هنگامی که نجّار خواب 

آمد. نجّار از این وضعیت خسته شده بود. با خود اندیشید باالخره  هنگام صبح به خانه نمی

دهم و دختر پرهیزکاری را به ازدواج خود  زن بدکار را رسوا خواهم کرد و طالق  میاین 
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آورم. شبی نجّار خوابیده بود. زن طبق معمول برخاست و بیرون رفت. نجّار در را  درمی

 محکم بست. وقتی زن آمد، در را بسته دید. شوهر را صدا زد که در را باز کن. نجّار گفت:

خورد، بر سرت  آیم و آن تیشه که از ستم تو بر پای من می بیرون می جا برو وگرنه از این

اگر در را باز نکنی، خودم را  کوبم. چاه عمیقی در نزدیک در کنده شده بود. زن گفت: می

اندازم تا فردا شهربان به قصاص من خونت را بریزد. پس سنگ بزرگی را به  در این چاه می

ود  پشت دیواری پنهان شد. نجّار صدای سنگ دست گرفت و در آن چاه انداخت و خ

را شنید. بیرون آمد تا ببیند چه شده است. زن سریع به خانه پرید و در را بست. سروصدا به 

من با فقر و  ها جمع شدند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است. زن گفت: پا کرد. همسایه

رود و  از خانه بیرون می ن کار من هر شبولی او در عوض ای ؛سازم تنگدستی شوهرم می

گردد. من دیگر تحمّل این وضعیت را ندارم. نجّار از دروغ و تهمت زن درمانده  صبح برمی

خود را  ۀماند. هر دو به نزد قاضی رفتند. در نزد قاضی نیز زن سخنان دروغین و فریبکاران

و حکم  ها را گفت. سرانجام قاضی زن را گناهکار دانست آغاز کرد. مرد نیز واقعیت

 (616ا  618ص  همان،مجازات را برای  صادر کرد. )

این داستان با الگوی کنشی گریماس مطابقت دارد. در این داستان کنشگر زن 

گیرد رسوای  کند. زن با  کنشگری زیبا، اما خا ن است تا جایی که همسر  تصمیم می

نزد حاکم شهر  دهد که پس از رفتن به حیله و نیرنگ همسر  را مورد تهمت قرار می

واقع مفعول واقع شده  شود. رسوایی زن نجّار خواسته نجّار است. در حقیقت روشن می

کنشگر زن، کنشگری  .را نیز دارد« مخالف»است. در عین حال نق  بازدارنده کنشگر یا 

 منفی است. فرعی و کامالً

روان زن انوشی آمده است که: خسرو ،از باب هشتم« ایراجسته با خسرو»در داستان 

ای داشت که پادشاه برادر و پدر  را کشته و او را به ازدواج خود درآورده بود.  شاهزاده

 روزی زن از خلوت رفتن با خسرو در حضور دیگران ممانعت کرد. خسرو با خود گفت:

 او از کشتن برادر و پدر  است. پس به وزیر ، ایراجسته، دستور ۀعلت این حرکت کین
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که زن آبستن بود. ایراجسته در آن لحظه دانست که خسرو از  جود اینکشتن  را داد با و

خود برد. روزی خسرو در شکارگاه  ۀروی خشم تصمیم گرفته است؛ بنابراین، زن را به خان

دازد. خواهد به سمت بره تیر بین اندازد. می ای را گیر می کرد. میشی، قوچی و بره تفریح می

سازد. خسرو از  و قوچ نیز خود را سپر بالی می  میکند  می  خود را سپر بالی او می

دیدن این صحنه بسیار تعجب کرد و به یاد کشتن زن و فرزندی که در شکم داشت، افتاد. 

های  ماجرا را برای وزیر  تعریف کرد. وزیر رفت و زن و فرزند پادشاه را با لباس

یهو  شد. وقتی به هو  ارزشمند آراست و به خدمت پادشاه آورد. خسرو از شادی زیاد ب

 (622ا  631ص  همان،آمد، از وزیر بسیار سپاسگزاری کرد. )

این داستان ربطی به الگوی گریماس ندارد. فاعل یا کنشگر خسرو است و خواست او 

ارتباط با همسر  است؛ بنابراین همسر  مفعول است. زن در این داستان هیچ نق  

 بت است. دیگری ندارد و نگاه به او در حکایت مث

« آزادچهره»های  ماجرای دو کبک به نام ،از باب نهم« عقاب و آزادچهره و ایرا»داستان 

که تصمیم  شوند. تا این هایشان توسط عقابی شکار می است که هر ساله بچه« ایرا»و 

گیرند به پناهگاه عقاب بروند تا از بالی او در امان بمانند. سرانجام با طی کردن  می

شوند به جایگاه عقاب برسند و با سخن گفتن با عقاب توجه او  موفق می ،ارمسیرهای دشو

 (651ا  731ص  همان،را جلب کنند و در پناه  زندگی کنند. )

، کنشگری مثبت و پویا است نامه مرزبانهای  بر خالف بیشتر داستان« ایرا»در این داستان 

گیرد و او در واقع حکم   میکه مورد مشورت، نظرخواهی و احترام از جانب همسر قرار 

 را برای کنشگر دارد. « رسان یاری»
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 نامه مرزبانهای  . جدول بررسی زنان در حکایت0

  مفعول)خواسته کنشگر(  فاعل)کنشگر(

 منفی مرغابی ماده خنثی هنبوی

 مثبت دختر شاه اردشیر خنثی مادر کالغ

 منفی زن نجّار  

 مثبت همسر خسرو  

  گیرنده)سود بردن از کنش(  ک(فرستنده)عامل محر

 خنثی مادر مو  مثبت نماه خره

 منفی زن بافنده مثبت مادر پسر دهقان

   مثبت همسر بازرگان

   مثبت زن داستان دزد دانا

  مخالف  رسان یاری

 منفی مرغابی ماده منفی هنبوی

 مثبت مادر پسر دهقان مثبت نماهدختر خره

 منفی دختر شاه اردشیر مثبت ایرا

 خنثی دختر کالغ  

 منفی زن دیبافرو   

 منفی زن نجّار  
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 ها . جدول نقش رفتاری ) مثبت، منفی و خنثی( زنان در داستان1

زنان 

 مخالف

زنان 

 رسان یاری

زنان 

 گیرنده

زنان 

 فرستنده

زنان به عنوان 

خواسته 

 کنشگر

زنان 

 کنشگر

مرغابی 

 (اماده)

مادر  (اهنبوی)

 )=(مو 

 هنبوی)=( (امرغابی ماده) )+(نماه خره

مادر پسر 

 دهقان)+(

دخترخره 

 نماه)+(

زن 

 (-بافنده)

مادرپسر 

 دهقان)+(

دختر شاه 

 اردشیر)+(

مادر 

 کالغ)=(

دختر شاه 

 (ااردشیر)

همسر   ایرا)+(

 بازرگان)+(

  (ازن نجّار)

دختر 

 )=(کالغ

زن داستان دزد   

 (ادانا)

  همسر خسرو)+(

زن 

 (ادیبافرو )

     

      (ازن نجّار)

 

 نتیجه

های ادبی جدید است. گریماس از  ترین رویکردها در پژوه  شناسی از مهم روایت

نق  کنشگران و « الگوی کن »کند از طریق  جمله ساختارگرایانی است که تال  می

ها آشکار کند و درک بهتری از متن را به مخاطب عرضه کند. در  ها را در داستان شخصیت

پردازد. در این مقاله با استفاده از  مند به تحلیل عناصر داستان می طریق علمی و نظامواقع از 

مورد بررسی  نامه مرزبانچهارده حکایت مرتبط با نق  زنان در  ،الگوی کنشی گریماس

یعنی گاه مثبت و  ؛ها در مورد زن نگرشی دو سویه وجود دارد قرار گرفت. در این داستان

وفا و  کار، بی صاحب اندیشه، خرد، هو  و یکاوت و گاه خیانتگاه منفی است. گاهی 
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ها تأثیر بگ ارد.  تواند بر سطح کیفی روایت ها می فاقد خرد و اندیشه است که این نگر 

رسان و  ها در ش  نوع کن  )فاعل، مفعول، فرستنده، گیرنده، یاری زنان در این حکایت

به عنوان  95/42کن  مختلف  21ز مجموع توان گفت: زنان ا گیرند. می مخالف( قرار می

به عنوان کنشگری خنثی ایفای  14/18به عنوان کنشگری منفی و  18/39کنشگری مثبت، 

 کنند. نق  می



 

 

 

 

 

 منابع

 فردا. انتشارات اصفهان:  ،دستور زبان داستان ،(1371. )احمد اخوت، -

فرزانه  ۀمترج ،درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات(، 1393اسکولز، رابرت. ) -

 مرکز. نشر طاهری. تهران: 

 اشرفی. انتشارات تهران:  ،نویسی قصه(، 1349براهنی، رضا. ) -

مصطفی  ، ترجمۀهای نقد ادبی ها و رو  درآمدی بر نظریه(، 1396برسلر، چاکلز. ) -

 .نیلوفر نشر تهران: ،عابدینی فرد

ناساختاری تحلیل مع(، 1399خادمی، نرگس. )پاییز  ؛پورخالقی چترودی، مه دخت -

، جستارهای ادبی مجله دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگر گریماس

 .47ا  67ص  ،166، مسلسل 3 ماره، ش42دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، دوره 

نشر تهران:  ،عربعلی رضایی ۀترجم ،تاریخ ادبیات جهان(، 1373تراویک، باکنر. ) -

 فروزان. 

 ترفند. انتشارات تهران:  اپ دوم(،چ) شاهنامه و فمینیسم(، 1394تلخابی، مهری. ) -

های باب  بررسی الگوی کنشگران حکایت(، 1385حاجی آقا بابایی، محمدرضا. ) -
 .68ا  111ص ،32 مارهپژوهشنامه ادبیات تعلیمی، ش ،نخست کلیله و دمنه

تهران:  ،عباس مخبر ترجمۀ ،ادبی معاصر ۀراهنمای نظری(، 1394سلدن، رامان. ) -

 طرم نو. انتشارات 

نامه براساس الگوی  های مرزبان بررسی ساختار حکایت(، 1383سلیمانی، زهرا. ) -
 ایرانشهر: دانشگاه والیت.  ،کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیۀنام پایان ،پراپ

بررسی دو (، 1383وندی، سمیرا. ) ریزه ؛ محمدی، خدیجه؛اکبری، نسرین علی  -
کاو  نامه زبان و ادبیات ، گریماس« الگوی کن »نامه بر بنیاد  وم مرزبانحکایت از باب س

 .267ا  282ص  ،29 ماره، ش15فارسی، دوره 
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تحلیل ساختاری داستان جوالهه با مار (، 1381 صدیقه. ) ،نارویی  ؛فضیلت، محمود -
ال شناسی نظم و نثر فارسی) بهار ادب(، س ، فصلنامه تخصصی سبکگریماس ۀنظری ۀبر پای

 .253-262ص ،15 مارۀ، شپنجم

 تهران: ،فرهنگ توصیفی نقد ادبی(، 1391نسرین. ) ،خطاط ؛پور، ژاله کهنمویی -

 دانشگاه تهران. 

 تهران: ،به کوش  خلیل خطیب رهبر ،نامه مرزبان(، 1397وراوینی، سعدالدین. ) -

 صفی علیشاه. انتشارات 

نشر ورا نوربخ ، تهران: صف ۀ، ترجماتاقی از آن خود(، 1393) .وولف، ویرجینا -

 نیلوفر. 
 ،درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افالطون تا بارت(، 1395هارلند، ریچارد. ) -

 چشمه.نشر  تهران: ،گروه ترجمه شیرار



 

 

 

 

 

 

 

 ظهیری سمرقندی سندبادنامهتحلیل نقش و شخصیت زن در 

 
 *ثمرین فرزانه ثروت

 **محبوبه طبسی
 

 چکیده
برانگیز در متون ادب فارسی  گ شته تا کنون یکی از موضوعات چال های او از  زن و ویژگی

های متفاوت وجودی زن را در آثار منظوم و منثور  بوده است. شاعران و نویسندگان بسیاری جنبه
یکی از آثار منثور برجسته در ادبیات فارسی است که محور اصلی  سندبادنامهاند.  خود بیان کرده

تحلیلی ا ای و به شیوۀ توصیفی  ستند. در این مقاله که به رو  کتابخانهه« زنان»های آن  داستان
به این نتیجه رسیدیم که این کتاب با عنوان  سندبادنامههای  انجام شده است، پس از بررسی داستان

شود؛ زیرا درونمایه و مفاهیم اصلی در حکایاتِ آن شرمِ مکر و دسیسۀ زنان  نیز یاد می« مکرالنساء»
واقع نق  فعّال زن را در ابعاد  شود. این داستان در حتی بر درایت و تدبیر مردان چیره میاست که 

اً کشد. اصل این داستان هندی است و نگاه منفی و تقریب تصویر می منفی آن در خانواده و جامعه به
فته است. پ یر ثیرأاز آیین و دیدگاه سنتی هندوان و ایران باستان ترحمانه به زن در این کتاب  بی

دو هدف را  ،احادیث و عباراتی از بزرگان دین و ادب فارسی ،ظهیری سمرقندی با آوردن آیات
های سبکی این قرن است و  دنبال کرده است: اول آراستن و مزین کردن متن داستانی که از ویژگی

ام دینی و ها، براساس احک های حاکم نسبت به زنان در داستان هدف دوم زدن مهر تأیید بر دیدگاه
های  مفاهیم فرهنگی و عامیانۀ متداول در دورۀ حیات او. گفتنی است که مؤلف تنها به بیان ویژگی

 های مثبت در زنان نیز اشاره کرده است. بلکه به برخی از ویژگی ؛منفی زنان نپرداخته است

 .، قرن ششم، ظهیری سمرقندیسندبادنامهشخصیت زن، نقد و تحلیل،  کلیدواژه:

                                                           

 (F.servat@yahoo.com)دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات. . *

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.**. 

 12/18/89 تاریخ پ یر :   16/17/89 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

ادبیات، هنری است در قالب زبان و کالم که از فرهنگ، تفکّرات و احساسات انسانی 

کنندۀ فرهنگ، اعتقادات، باورها و روابط  گیرد و منعکس های مختلف سرچشمه می ملّت

اجتماعی آنها است. انعکاس جایگاه فرهنگی و اجتماعی زن در متون ادبی جوامع مختلف 

ها در طول تاریخ بنابر  برانگیز بوده است. انسان و مفاهیم بحث همواره یکی از موضوعات

فرهنگ و تمدن قومی و نژادی، اساطیر، م هب، وشرایط ویژۀ جغرافیایی، تاریخی، 

اند و همین مسئله  های متفاوتی نسبت به زن داشته اجتماعی، اقتصادی وسیاسی، نگر 

شاید در  گوناگون داشته باشند. های متفاوتی در جوامع موجب شده است تا زنان جایگاه

توان گفت که در  اما می ؛زنان در مقایسه با مردان، گاه برابر و گاه برتر بودند ،جوامع اولیه

اند. به دنبال این تسلط که بیشتر ناشی از  مردان بر زنان تسلط بیشتری داشته ،طول تاریخ

عه را آنان تشکیل بیشتر باسوادان جام ،برتری جسمی و حضور اجتماعی مردان بود

تر  ادبیات و تاریخ جوامع مردانه ،دادند. طبیعی است که هرگاه قلم در دست مردان بوده می

تصویر  سیمای زن را به ،ای که پسندشان بود نوشته شده است و مردان به هرگونه

تاریخ و ادبیات، تصویر زن واقعی روزگار و  واقع سیمای نمودیافته در کشیدند و در می

توانیم تصویر زن واقعی را که در  ندرت می بهبنابراین  ؛های گوناگون نبوده است دوره

زیسته در آینه ادبیات مالحظه کنیم. این زن گاهی زنی آرمانی  قرون و اعصار گ شته می

 کرده، یا زنی تحقیر های شاعران و صوفیان نمود پیدا می است که تنها در رویاها و واقعه

گاهی به قلم  (12، ص 1385. )حسینی، لت مردان بوده استشده و ناقص که موجب ضال

تر  شنوی در برابر مرد و بزرگ بزرگان به صفت نیکِ شرم و آزرم به مفهوم تواضع و حرف

 کند: نشینی خود افتخار می شود و بر پرده موصوف می
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 ماااارا ندیاااادی بیاااارون پاااارده از کااااس

  
 مااااارا شااااانیدی آوا کااااس  هرگاااااز نااااه 

   
 (175ص  ،1، ج1394)فردوسی، 

 رود: و گاهی چون گردآفرید به میدان می
 زره زیاااار بااااه گیسااااو کاااارد نهااااان

  
 گااااره روماااای تاااارگ ساااار باااار باااازد

   
 شاااایر کااااردار بااااه دژ از آمااااد فاااارود

  
 زیاااار بااااه بادپااااایی میااااان باااار کماااار

   
 (195)همان، ص 

 :شود و چون سیندخت رسول می

 گرفاااات گفااااتن ساااایندخت هااااای سااااخن

  
 گرفاااات نهفااااتن خناااادان گشاااات لااااب 

   
 پیاااااام کابااااال ز کاماااااد گفااااات چناااااین

  
 ناااااام  سااااایندخت  باااااود زنااااای  پیمبااااار

   
 (231)همان، ص 

ها  تأثیر سمبل های مختلف همواره تحت ها در دوره گیری تصویرهای یهنی انسان شکل

های ادب فارسی  الگوهای دینی و سنتی آنها بوده است؛ برای مثال در نمادپردازی و کهن

خود  ،سمبل زمین ودنب مؤنثاند.  زمین و ماه مؤنث ،فسآسمان و خورشید م کر، ن، عقل

کنند. دنیا مادری  این نتیجه را دربردارد که دنیای دون را هم با صفت زنانگی تصور می

گر و اغواکننده نیز  کند، حیله فرزندخوار است و به هیچ یک از افراد نسل آدم ترحمی نمی

اساس فرهنگ و تمدن قومی و  بر( اقوام گوناگون 83 ا 84، ص 1385)حسینی،  .هست

های  ها و شرایط اجتماعی، سیاسی، تاریخی و اقتصادی از جنبه نژادی، م هب، اسطوره

اساس تأثیر و تأثر فرهنگ و تمدن جوامع مختلف بر  اند. بر مختلف به زن توجه داشته

، در آسانی ردّ پای اعتقادات و باورهای جوامع مختلف را دربارۀ زن توان به یکدیگر می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه انجمن مفاخر                                                                                                      14
 

 

توان در ترجمه متون هندی از زبان  هایی از این تأثیر را می ادبیات فارسی پیدا کرد. نمونه

های این سرزمین به نثر فارسی  ها و قصه یافتن حکایت سانسکریت در روزگار ساسانیان و راه

و ترجمۀ متون یونانی و عبرانی پس از اسالم و وارد شدن حکمت و فلسفۀ یونانی و 

های ناشی از برخورد آرا و  ت، دید که این تأثیر و تأثر گ شته از سودمندیاسرا یلیا

ستیزی  های زن های گوناگون با یکدیگر، موجبات ورود نگر  های تمدن نزدیکی اندیشه

بر همین اساس برخی بر این نظرند  (84ص )همان، . در ادبیات فارسی را فراهم کرده است

ریگی از  جای در ادبیات ایرانی نق  بسته، مرده ستیزی و خوارداشت زن که جای که زن

، سندبادنامه، هزارافسانقبیل  هایی از دانیم کتاب که می چنان ؛تعالیم بودایی و مانوی باشد

، ص 1375. )ستاری، اند االصل همه هندی ،و غیره که سراسر در مکر زنان است نامه طوطی

گریزی است. نسبت دادن صفاتی چون  نستیزی و ز زن ،ها دیدگاه غالب در این داستان (17

 ،های مادی و غیرمعنوی است گری، سفلگی، شهوترانی و... که ویژگی بدعهدی، حیله

درست همانند تصویری که در متون دینی  .دهد تصویری پلید و کامالً زمینی از زن ارا ه می

سی جایگاه، نق  و در این پژوه  به برر بینیم. و عرفانی از دنیا و مفاهیم وابسته به آن می

پردازیم. در  ترین آثار ادب فارسی در قرن ششم می از برجسته سندبادنامهشخصیت زن در 

موجوداتی پلید و بدسیرت معرفی  های این متن زنان نق  محوری دارند و بیشتر داستان

های هفت وزیر  اند و خیانت کنیزِ پادشاه به عنوان یک زن، علت اصلی روایت داستان شده

 .است

 

 اهداف تحقیق و روش تحقیق

 سندبادنامهدر این پژوه  عالوه بر اینکه به تحلیل نق  و شخصیت زن در 

های  پردازیم، به اشتراکات فرهنگی و اعتقادی نسبت به زن در میان ادیان و فرهنگ می

برآنیم تا  ،متفاوت نیز اشاره خواهیم داشت. با توجه به اینکه اصل این داستان هندی است

ها و تفکرات سنتی هندوان را دربارۀ زنان در این داستان با عبارات و مصادیق  گاهدید

عنوان مهر تأیید برای بیان  موجود در ادب فارسی و آیات و احادیثی که نویسنده به
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تحلیلی است که  اها آورده است، مطابقت دهیم. رو  ما در این پژوه  توصیفی  دیدگاه

 ت تحلیلی استفاده شده است.ای و مقاال از منابع کتابخانه

 

 پیشینۀ تحقیق

جمله  اند. از اند و نوشته دربارۀ سیمای زن، جایگاه و شخصیت او بسیار گفته

توان به مقاالتی چون  می ،انجام شده است سندبادنامههایی که دربارۀ جایگاه زن در  پژوه 

نوشتۀ علی « و دمنه کلیلهو  سندبادنامههای زنان در دکامرون با  بررسی تطبیقی ویژگی»

 ،سندبادنامه کلیله و دمنهجایگاه زنان در متون نثر فارسی کهن » ؛جهانشاهی افشار

رویکرد تحلیلی به » ؛زمین و ناهید دهقانی نوشتۀ زهرا ریاحی« نامه طوطی ،جواهراالسمار

و نوشتۀ محمدامیر مشهدی، عبداهلل واثق عباسی و اکرم عارفی « سندبادنامهعناصر داستانی 

های زنان در ادبیات کالسیک با تکیه بر  شناختی ویژگی تحلیل روان»ای با عنوان  نامه پایان

نوشتۀ زینب برزگرماهر اشاره « سندبادنامهو  بختیارنامه، نامه مرزبان، کلیله و دمنههای  کتاب

ن اما در ای ؛کرد. در همۀ این موارد جایگاه زن در این متن با متون دیگر مقایسه شده است

 ایم.  پرداختهسندبادنامه طور مشخص و تنها به این موضوع در متن  مقاله به

 

 سندبادنامهدربارۀ 

ترین میراث ادبیات فارسی که از گ شتگان به ما رسیده، کتاب منثور  یکی از باارز 

هایی چون: سندباد حکیم، حکایت وزراء  است که طیّ قرون گ شته بر آن نام سِندبادنامه

ان هفت وزیر، هفت فرزانه، کتاب مکرالنساء، قصه شاهزاده و هفت وزیر و... سبعه، داست

نظران بر   علی ظهیری کاتب سمرقندی مؤلف این کتاب است. صاحباند. محمدبن   نهاده

 سپس بر ؛ها هندی است که در ابتدا به پهلوی ترجمه ن داستاناند که اصل ای این عقیده

است. در قرن چهارم خواجه عمید قناوزی یا  اساس متن پهلوی به عربی ترجمه شده

منصور سامانی آن را از پهلوی به نثر مرسل ترجمه کرد، بن  فناروزی به فرمان امیر نوم

)شمیسا،  .سپس در قرن ششم ظهیری سمرقندی این نثر مرسل  را به نثر فنی بازنویسی کرد
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احادیث، ابیات فارسی و  سمرقندی این متن را با استفاده از آیات قرآن و (131، ص 1394

 ویک( ، ص بیست1381)ظهیری،  .عربی و امثال آراسته و به شکلی مصنوع درآورده است

وسه داستان فرعی است. داستان اصلی این  شامل یک داستان اصلی و سی سندبادنامه

گونه است که: در ایام گ شته در سرزمین هندوستان پادشاهی بود به نام  کتاب این

نویسد: یکی از پادشاهان هند  چنین می تاریخ یعقوبییعقوب مؤلف  ابی مدبنکوردیس، )اح

همان پادشاهی است که سندباد حکیم در زمان او بود و همین کو  کتاب « کو »

پرور بود. او صاحب  ، ص دوازده( که عادل و رعیّت1381مکرالنساء را نوشت( )ظهیری، 

جمال به او داد. در کودکی او  داوند پسری باتا اینکه پس از ن ر و نیاز، خ ،شد فرزند نمی

اما در مدّت ده سال هیچ یک از  ؛را برای تعلیم فرهنگ و آداب ملوک به حکما سپردند

تا اینکه تصمیم گرفتند شاهزاده را به سندباد بسپارند تا  .انواع علم و حکمت را یاد نگرفت

موفق به تعلیم شاهزاده شد.  ،بود او را تربیت کند. سرانجام سندباد که به فضل و علم ارجح

روزی که قرار بود شاهزاده به همراه سندباد برای عرض محصَّالت و محفوظات  نزد 

پادشاه برود، سندباد از دالیل نجومی استنباط کرد که شاهزاده مدت هفت روز با هیچ 

نابراین شود. ب زیرا هرچه بگوید موجب هالک او می ؛ای نباید لب به سخن باز کند آفریده

سندباد مصلحت را در آن دید که خود متواری شود و به شاهزاده سفار  کرد که نزد 

خامو  ایستاد و  ،پادشاه مُهر سکوت بر لب بزند. وقتی که شاهزاده به خدمت پادشاه رسید

هرچه ندما و وزرا پرسیدند، هیچ پاسخی نشنیدند. در حرم پادشاه کنیزی بود که عاشق 

گوید: چون شاهزاده از مادر یتیم شد و من دایگی او را  به پادشاه می جمال پسر بود، وی

شاید که لب به سخن  ،کردم و به مهر مادری او را پروردم، او را به حجرۀ من بفرست

شمارد و  بازکند. پس از موافقت پادشاه و رفتن شاهزاده به حجره، کنیز فرصت را مغتنم می

گوید: اگر مرا از وصال خود برخوردار کنی، شاه را به  یکند و م به شاهزاده اظهار عالقه می

کنم تا تاج و سلطنت نصیب تو شود. شاهزاده این امر را دور ازکرم و فتوّت  زهر مسموم می 

نزد شاه  ،بنابراین با آن مخالفت کرد. زن که به آرزوی خود نرسیده بود ؛دانست مردان می
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کند، او شاهزاده را متهم به خیانت کند. او با  رفت تا پی  از آنکه شاهزاده کنیز را متهم

گیرد و نیز تالفی و  پی  از آنکه تضریب و تخلیط او در دل و طبع شاه جای»خود گفت: 

تدارک نپ یرد و مهلت این هفت روز بگ رد، به غرایب تمویه و بدایع تزویر، آبروی او بر 

پی  از آنکه او خیانت من خاک اهانت و م لّت ریزم و از مرتبت و درجت  بیندازم و 

تقریر کند، من او را به ترک امانت و تعرّض خیانت متّهم گردانم و از خوف این مقال و 

البال کنم... و برفور جامه چاک زد و موی برکند و روی  دهشت این حال خود را فارغ

شاه بخراشید و المُستَغاث ای مسلمین آواز درداد و متنکّروار و متحیّرکردار پی  تخت 

( پادشاه سخنان زن را باور کرد و فوراً حکم به مجازات شاهزاده داد. 54)همان، ص  .«رفت

شاهزاده در ایّام نحوس بود، سکوت کرد و زبان به دفاع از خود نگشود. هفت وزیر شایستۀ 

تصمیم گرفتند هر روز یکی  ،پادشاه که به مکر زنان آشنا بودند، چون از ماجرا اطالع یافتند

نها نزد ملک برود و داستانی از مکر زنان بگوید تا بتوانند شاهزاده را از این اتهام و از آ

رود و  نشیند و نزد پادشاه می کار نمی مرگ ناحق نجات دهند. کنیز هم در این مدت بی

کند تا پادشاه را  هایی در باب معایب وزیران و عدم اعتماد پادشاه به وزیران بیان می داستان

ده، او را وادار به فرزندکشی کند. سرانجام روز هشتم شاهزاده به دفاع از خود خشمگین کر

کنیز هوسران به سزای عمل خود  کند و و برمال کردن نقشۀ کنیز، لب به سخن باز می

ای که از این داستان بیان کردیم قطعاً موضوع و محور اصلی داستان  رسد. در خالصه می

های شایع و  توان آن را یکی از محورها یا مؤلفه ه میمکر زنان و خنثی کردن آن است ک

تکراری در متون ادبی کالسیک ما و بسیاری از متون ادبی و فرهنگی سایر ملل از جمله 

تواند نیز  می ،هند دانست. یادآوری داستانِ یوسف و زلیخا که از قصص دینی ما است

ز این موضوع برجسته است؛ گواهی بر این باشد که حتی در مفاهیم و موضوعات دینی نی

طور کلی  مکری که اغلب موارد شهوت علت اصلی آن بوده است. البته شاید بتوان به

های گاهی  ها و مؤلفه یکی از ویژگی ،ستیزی را اگرچه بسیار کلی است اصطالم زن

طور تلویحی و پوشیدۀ اغلب متون نظم و نثر ادب کالسیک  محوری و اصلی و گاهی به

؛ به طوری که در جای جای متون ادبی ما زن نماد شهوت، مکر، سستی فارسی دانست
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ای  های سنتی و اسطوره اعتمادی، حب دنیا و... است. بیان مختصری از دیدگاه اراده، بی

ضرورت دارد تا  ،طور خاص دیدگاه هندوان و ایرانیان کهن به طور عام و نسبت به زن به

های تاریخی و تحوالت آن،  ان و مقایسه با واقعیتبتوانیم بر اساس مصادیق موجود در داست

به تحلیل نق  زن در این متن بپردازیم. نکتۀ بسیار مهمی که در این کتاب وجود دارد و 

این است که در این کتاب گفتمان داستان از پنج  ،طلبد بررسی آن جستاری دیگر را می

شود. گفتمان اول از  ختم می منبع ناشی شده، که همۀ آنها تقریباً به یک دیدگاه و نظر

 ؛ها حکمی را برای فرزند صادر کند پادشاه است که بیشتر شنونده است تا براساس شنیده

گفتمان دوم از آنِ کنیز است که با دسیسه درصدد جلب نظر پادشاه برای محکوم کردن 

تا شاه اند  گفتمان سوم مخصوص به هفت وزیر است که بنا را بر این گ اشته ؛شاهزاده است

گفتمان چهارم متعلق به شاهزاده است که دوران  ؛را از سیاست فرزند منصرف کنند

واقع  نحوست را گ رانده و بهبود یافته، که بیشترین آراء خود را از سندباد حکیم که در

اما  گفتمان پنجم که هیچ سهمی در  کند و دهندۀ این داستان است، دریافت می شکل

های مؤلف  صلی و فرعی که از هند گرفته شده ندارد، افزودههای ا گیری داستان شکل

احادیث و عبارات مشهور مزین کرده  ،داستان، ظهیری سمرقندی است که آن را به آیات

 است.

 

 ها ها و اسطوره جایگاه زن در سنت

ستیزی یا میزوژینی عبارت است از تنفر یا بیزاری از زنان که غالباً از طرف مردان  زن»

گیری افکار میزوژینی را به ارسطو و  شود. تاریخ شگل جماعت زنان اعمال می نسبت به

ها رواج یافته و به دلیل تسلط  زمان او تا امروز این نوع اندیشهرسانند. از  یونان قدیم می

الگوهای یهنی و فکری مردان و  جامعۀ مردساالر در تمامی ادوار تبدیل به یکی از کهن

گریزی یا  ستیری یا زن زنبه یاد داشته باشیم که  (17، ص 1385 )حسینی، .«زنان شده است

ستایی شاعران و اندیشمندان امر مطلقی نیست و مانند بسیاری دیگر از نتایجی که در  زن

یعنی نسبت به شخص  ؛شود، درجات و مراتبی دارد مان می های اجتماعی نصیب تحلیل
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اند، سرزمینی که در آن زیسته،  شتهشاعر و نویسنده، زنانی که در زندگی او وجود دا

ای که تجربیات خود را در آن سپری کرده، دین و م هب آبا و اجدادی و تاریخ و  زمانه

های فلسفی و دینی  با بررسی نگر  (13)همان، ص  .فرهنگ مکتسب او متفاوت است

 توان دریافت که با توجه به سلطۀ تفکر حاکم بر یهنیت جوامع مختلف دربارۀ زن می

های  مردساالری بر یهن و ضمیر مردمان )اعم از زن و مرد( در طول سالیان دراز، خوان 

گون فلسفی و دینی و ادبی با دیدی مردانه و مردساالر روایت شده است. در نگاه  گونه

بعدی مردساالر، زن برای مرد آفریده شده و از خود هویتی مستقل ندارد. هر جا سخن  تک

گری و مکّاری زن توأم است. از نظر اینان در ساختار  بیشتر با حیله ،از هویتی زنانه برود

آفرین ، زن موجودی منفعل، حساس، مقهور و مغلوب آفریده شده و مرد در نقطۀ مقابل 

ستیزی و  در آیین هندو نیز با زن (121همان ، ص) .آن، موجودی فعال، عاقل، قاهر و غالب

نشان از خوارداشت زن  ،رسوم این آیین دربارۀ زنان رو هستیم. بسیاری از مردساالری روبه

ترین شأن شخصیتی و اجتماعی را  های قانون هندو نازل در این مکتب دارد. زنان در کتاب

بعضی اند و چون مأخ   های اجتماعی و م هبی محروم شده دارند و از حضور در فعالیت

چه از  نه نتیجه گرفت که آنگو توان این های پارسی، آثار کهن هندوان است، می حکایت

 .ستیزی و پست انگاشتن زنان را به همراه داشته است فرهنگ این مردم به ایران رسیده، زن

ترین  گفتنی است بسیاری از مکاتب و ادیان  منشأ آفرین  زن را از نازل (159، صهمان)

د که تأثیر اند. زرتشتیان بر این نظرن عناصر و حتی گاهی با منشأ اهریمنی توصیف کرده

اما  ؛اهریمن در نوع آفرین  زن در دورۀ آفرین ، موجب چنین تمایزی در او شده است

کند که همان عادت  پ یری را دوچندان می تنها این نیست بلکه آثار جسمانی زن این آسیب

ماهیانه است و با احکامی سخت در آیین زرتشت همراه است. آنها نماز را بر زن واجب 

و سقط جنین  1نمندی نه به دلیل عزت، بلکه به دلیل فیزیک جسمانی یعنی دشتا ،دانستند نمی

تصوری اهریمنی داشتند که در تعالیم زرتشت  ،در او. در ایران باستان از عادت ماهیانه زن

                                                           

 .دشتانمندی: قاعدگی ؛ت ماهانه قرار دارد. دشتانمند: حا ض و زنی که در زمان عاد1
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یک  ،مندی به آب نگاه کند اگر دشتان»منعکس شده است. در فرگرد وندیداد آمده است: 

گناه مرتکب شده است. اگر در  2پانزده تنافور ،در آب رود گناه کرده است. اگر 1فرمان

. پانزده تنافور گناه کرده است ،باران رود یا ایستد، برای هر یک قطره باران که بر وی بریزد

 (1537ص ، 3، ج 1376)رضی، 

چنین نگاه منفی داشتند که در این مقال فرصتی  ،هندوها نیز به عادت ماهیانه در زن

به آن نیست. به هر روی بازتاب این دید منفی مشترک در ادیان و برای پرداختن 

های مختلف را با ضعف و شدت در متون داستانی، تعلیمی و تاریخی ادوار مختلف  فرهنگ

 و سیم تلقی نموده است: توان مشاهده کرد. برای نمونه: موالنا در این بیت زن را برابر با زر  می
 زن و زرّ و سایم  سودای تو طبع در نهد گاهی

  
 مصااطفی خیااال نااورِ تااو جااان در نهااد گاااهی

   
 (4، ص 1379)مولوی، 

فهمیم تقابل مادیات و معنویات است که به باور موالنا زن در  چه که از این بیت می آن

ردیف مادیات و اموال دنیا قرار دارد. در جای دیگر او نفس انسان را زن و عقل را مرد 

نهاد، زن نبود و مرد بود  ی بسیار راضی است که اگر نفس زشتداند و حتی از این تلق می

 :کردیم آن وقت چه می
 باااااود مااااااده او عقااااال آنکاااااه وایِ

  
 دبااااو آماااااده و ناااارّ زشاااات  نفااااس

   
 او عقااااال باشاااااد مغلاااااوب الجااااارم

  
 او نقااال نباشاااد خساااران ساااوی جاااز

   
                                                           

تعیین  stirفرمان: یکی از هشت درجۀ گناه یادشده در اوستا است. پادافره و جزای هر گناه با واحد استیر . 1

 (497، ص 1، ج 1376و مقرر شده است. هر فرمان گناه چهار استیر، هر استیر چهار درم سنگ است. )رضی، 

عبارت است از گناهانی که مرتکبین بدان، بدون آمرز  مانده و در جهان « تَنافور»تَناپوهر و در پازند . 2

آیند تا به کردار و  )گ رگاهی است که روانان مردم به سر آن گرد می«: پل چینَوَت»دیگر، روانشان از 

ن، توانند عبور کرده و به بهشت رسند. )هما ( نمی1361، ص 3، ج 1376شان رسیدگی شود. )رضی،  اعمال

 (482، ص 1ج 
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 بااود ناار عقلاا  کااه آنکااس خنااک ای

  
 باااود مضاااطر و مااااده زشااات  نفاااس

   
 (364، ص 5، ج1381 )همان،

طلبی،  مبنای تشابه در این نمادپردازی میان نفس و زن از دیدگاه موالنا عافیت

 دنیاخواهی و ریاکاری است:
 زانااو ساار باار ساار منااه کاادبانو نفااس ای هااال

  
 معناای ایاان جلااوه نگااردد طااراری و سالوساای ز

   
 (1291، ص 1379)همان، 

 است. گر تشبیه نفس به کدبانویی که طرار و جلوه

کند که اگر به  از زبان قهرمان داستان حکمی کلی را بیان می شاهنامهفردوسی نیز در 

شود؛ به دلیل این که نظر زنان  جز نابودی چیزی حاصل نمی ،حرف و نظر زن عمل شود

 گیری درست را ندارند: صا ب نیست و آنها قدرت تمیز، تشخیص و تصمیم
 انجمااااان مهتااااار باااااود کاااااو کسااااای

  
 زن فرمااااااااان ز را او بهتاااااااار کفاااااااان

   
 باااااد بااااه شااااد زن گفتااااار بااااه ساااایاو 

  
 نااااازاد ماااااادر ز کاااااو زنااااای خجساااااته

   
 (171، ص 3، ج1394)فردوسی، 

 و یا: 
 شاااااه شبسااااتان اناااادر آمااااوزم چااااه

  
 راه نمایناااد کااای زناااان دانااا  باااه

   
 (15، ص همان)

ها از نیز بر خرافی بودن زن تأکید دارد و معتقد است که آن تاریخ بیهقیبیهقی در 

نادیده را و راه مردی  علتی افتاد جوان جهان»...  :کنند کاسبی می ،کاربست خرافات و حیله

که با زنان نتوانست بود... و با طبیبی نگفته بودند تا معالجتی کردی  بر وی بسته ماند، چنان
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این »ها و دکّانِ ایشان است که  که حیلت راست استادانه... زنان گفته بودند، چنان

 (986، ص 1396)بیهقی،  .«اند اوندزاده را بستهخد

مخالفت جامی با زن، با تأکید بر این باور که حوا از دنده چو آدم آفریده شده، 

 شود: گاه از چو راستی متولد نمی خوبی آشکار است. او بر این نظر است که هیچ به
 آفریااااده شااااد چااااو پهلااااوی از زن

  
 ندیاااده هرگاااز راساااتی چاااو از کاااس

   
 (696، ص1395، )جامی

 کند: می نیز این باور را چنین بیان مینظا 
 گوینااااااااد چااااااااو پهلااااااااوی از زن

  
 راسااات جاناااب چاااو جاناااب از مجاااوی

   
 (195، ص 1399)نظامی، 

در متون م هبی ایران باستان، هند و دیگر ملل، مطالبی را مبنی بر تسلیم آسان زن در 

س این نظریات حرکت در مسیر ته یب اسا توان یافت. بر برابر امیال و حوایج نفسانی می

خصوص اگر زن زیبا باشد. آنان انحراف زن را از  نفس و حقیقت برای زن دشوار است؛ به

دانند برای نمونه بودا به زنی هرزه، که زنان بدکاره را در  تر از مرد می مسیر درست راحت

 گوید: داشته است، می خانۀ خود نگاه می

تر از  شود. زن خیلی آسان سادگی آشفته و بدراه می زن، بهامراپالی! دل و اندیشۀ یک 

سپارد. پس، دنبال کردن طریق واال برای زن،  رود و دل به حسد می مرد به راه امیال خود می

شدن بر شهوت و  دشوارتر باشد. خاصّه زن جوان و زیبا چنین است. باید که تو با چیره

( چنین 243 ا 244، ص 1379جب زاده، )ر .وسوسۀ نفس، در سوی طریقت واال گام نهی

دیدگاهی در مهابهارت نیز وجود دارد و کشیشان اروپایی در قرون وسطی نیز مانند 

ناپ یرند  تران و در کامرانی سیری جوی، شهو اندیشیدند که زنان، طبیعتاً، جفت مهابهارت می

آیند؛  شمار می اسد بهوفا و ف گر، بی شکن، آشوب و به همین دلیل خطرناک، یعنی یاتاً قانون

نشین و از چشم دیگران پنهان کنند تا بتوانند بر  پس مردان باید، به هر وسیله، آنان را خانه
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( در کی  زروانی نیز مطالبی فراوان در 171 ا 171، ص 1375)ستاری،  .آنان مسلط شوند

در  «روایات هبوط»شده  های بازسازی در بعضی از صورت»توان دید:  نکوه  زنان می

آغو  شد و بعد  نخست با اهریمن هم ،( شریر، یعنی زن بدکارهJahiکی  زروانی، جهی )

اند که  مرد راستکار، یعنی کیومرث را فریب داد. اگر چنین باشد، زروانیان بر این باور بوده

، ص 1376. )عرب گلپایگانی،  هوس جنسی زن موجب حضور شر در این جهان است

128) 

 

 سندبادنامهزن در 

داستان نق  زنان برجسته و آشکار است که از  21در  سندبادنامهداستان کوتاه  33از 

داستان نق  منفی دارند. در این متن،  15داستان نق  مثبت و در  5میان آنها در 

 ،گونه که بیان شد خورند؛ اما همان چشم می های کوچک با مضامین تکراری به داستان

گری زن است که پوششی برای کلیه  ت مکاری و حیلهدرونمایه و محور اصلی آنها صف

های دیگر عنان اختیار از  شود و مرد، چه در نق  همسر و چه در نق  صفات زشت او می

شود. برای جلوگیری از  دهد و مقهور این خصیصۀ یاتی زن، به تعبیر نویسنده می دست می

مثبت زن در صفات  تکرار، چند صفت منفی مشخص و فراگیر را بررسی کرده، سپس به

 پردازیم. این متن می

 

 صفات منفی
 :مکر و نیرنگ
ترینِ صفات منفی زن در این کتاب مکر و نیرنگ است که قطعاً ارتباط مستقیم  برجسته

گونه که گفتیم کنیزک برای رسیدن  با نق  کنیزک و رفتار او در داستان اصلی دارد. همان

زند و طبق معمول در مقابل آن افرادی هستند  می به امیال شهوانی خود به مکر و حیله دست

این اعتقادند که بیشتر زنان مکار و  آیند؛ زیرا بر که درصدد خنثی کردن این مکر برمی

شوند. این باور  طلبی و کامجویی خود به مکر و نیرنگ متوسل می شهوترانند و برای عشرت
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ور مستقیم و غیرمستقیم از زبان ط شمار بودن مکر زنان، در جای جای کتاب به مورد بی در

که نویسنده برای تأکید بر فراوانی و محوریت  طوری شود، به وزیران به پادشاه گفته می

« کرد آن مرد که مکر زنان جمع می»ها را  گریِ زن یکی از این داستان صفت مکر و حیله

زنان را جمع  گردد تا مکر ها گرد جهان می نامیده است. در این داستان مرد دانایی مدت

گونه است که: او بعد از  شود. داستان به این کند، حال آن که خود اسیر مکر زنی می

ها که گرد جهان گشته است، هنگام بازگشت به وطن خود در راه برای  گ شت سال

برد. زنِ  ا  می شود. یکی از جوانمردان آن روستا او را به خانه استراحت وارد روستایی می

شود که در آنها علم حیل و مکرهای زنان  بیند و مطلع می های مرد را می کتابمیزبان وقتی 

های ایشان است، برای اثبات ناممکن بودن وقوف بر مکر زنان مکری  و رنگ و نیرنگ

پیمانه پیمودن و ریگ بیابان را به دانه  دانست که آب دریا را به» :کند که مرد دانا می

نستن و در حدّ و حصر آوردن. در حال دفترها بیرون آورد تر از مکر زنان دا شمردن، آسان

و جمله بسوزانید و گفت: ... توبه کردم که درین باب خَوض نکنم و درین گرداب غوطه 

 ا 182 ، ص1391)ظهیری،  .«نخورم و دانستم که هیچ آفریده را با شما مجال دعوی نیست

خواهد به واقعیت مکار  جهان میجو در و نویسنده با تأکید بر دانایی مرد و جست( 181

بودن زنان و وسعت این موضوع تأکید کند و مؤکد کردن این موضوع آنجاست که مرد 

به حقیقت » دارد: جو دست برمیو شود و از این جست دانا با کید زن میزبان فریفته می

وال ترین مردمان در ج داستان مکر زنان از اِشراف فهم و ادراک وَهم زیادت است و عاقل

 (75. )همان، ص «محال ایشان رود و به عشوه و الوۀ ایشان مغرور گردد

های زنان در برابر مردان و گاهی در برابر زنان دیگر توسل به جادو و  یکی از حربه

رویند که به  های ادبیات فارسی، جادوگران پیرزنانی زشت افسون است. در بیشتر داستان

آیند و قهرمان را فریب  زنان زیبا و زاهد درمی صورت ویژه به های گوناگون، به شکل

زن با غوالن همنشین است و « شاهزاده با وزیر و غوالن»دهند. برای مثال در داستانِ  می

دهد تا طعمه غوالن شود. زن و زیبایی او رهزن سالمت  شاهزاده را با زیبایی خود فریب می
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وزیر قدرت افسونگری « سگ گریان پیر و عاشق و گنده»مرد است. در ادامه، در داستانِ 

شود. ماهروی پیشنهاد وصال را  کشد. جوانی عاشقِ ماهروی نجیبی می تصویر می  زنان را به

پ یرد و بر این نظر است که آرام  و آسای  دل معشوق  ازای دریافت زر و جامه نمی  به

د زر بودی، پس مجرّ اگر وصول مقصود و حصول مفقود به»... های دنیایی نیست:  به جلوه

ها بودی و اگر زیبایی به عَلَم دیبایی در کنار  هاست، معشوق دل دار گنج کان که مایه

ها بودی و لکن حجلۀ آرای   آمدی، کِرم پیله که مایۀ هر اطلس و دیباست، محبوب جان

دهد که  پیری به جوان قول می ( گنده136 ص )همان، .«دیگرست و حجرۀ آسای  دیگر

اگر رابعۀ »...  :او را رام خواهم کرد ،ماهروی در نجابت چون رابعه باشدحتی اگر این 

به دانۀ  ،وقتست، سنگ در قندیل عصمت  اندازم و اگر چون زهرۀ زهرا بر قبّۀ خضراست

بنابراین به شکل زن زاهدی به خانه آن ماهروی  (139 ص . )همان،«حیلت در دام  آرم

د تا این که دل زن را در قبضه امر و نهی خود کن رود و با کرامات بر او جلوه می می

آورد که به سبب  آوردن دل زن، سگی را نزد ماهروی می دست آورد. بعد از به درمی

پیر داستان  کند. گنده جو میو ریزد و ماهروی دلیل آن را جست های فلفل اشک می قرص

وی خداوند مسخ کند که به سبب رد کردن معشوق و ظلم به او، از س دختری را بیان می

شده، به شکل سگی درآمده است و این سگ همان است. ماهروی از ترس و ناراحتیِ 

عنوان دالل  پیر به دهد. گفتنی است در این داستان گنده ع اب به ازدواج با جوان تن می

شود و نکتۀ دیگر این که با ماهرویی متدین و پارسا مواجه  محبت به مکر و حیله متوسل می

هاست، تعلقی نشان  دهندۀ زن ها فریب به زر و زیبایی که همواره در داستان هستیم که

جنس خود را فریب دهد.  تواند هم اما یک زن به راحتی می ؛شود دهد و فریفته نمی نمی

پیر نمونۀ کامل یک زن  ، گنده«یر و مرد جوان با زن بزازپ گنده»چنین در داستانِ  هم

کند تا جوان را به  ند داستان باال با نق  داللگی تال  میشهوتران و فریبکار است. او مان

وی ه ،برساند. در این داستان زن بزاز به دنبال هرزگی ،مقصود  که وصال با زن بزاز است

گری میان بزاز و  افتد. او با حیله پیر در این دام می ولی به وسیلۀ گنده ؛و هوس نیست
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با زیرکی این اختالف میان زن و شوهر را به  چنین دوباره اندازد و هم همسر  اختالف می

 کند.  صلح بدل می

شود، جمالت بسیاری در  گوید که قدرت مکر زنان بر دانایی چیره می نویسنده به ما می

نهایت است و خرد  غدر و مکر زنان بی»خورد:  سرتاسر متن دربارۀ این چیرگی به چشم می

سی همۀ عمر خوی  را در آن صرف کند، از احصا و استیفای آن عاجز و قاصر و اگر ک

زنان را مکر و حیلت » :( و یا199)همان، ص « هنوز جزوی از اجزای آن حصر نکرده باشد

« که دست تدارک عقل بدان نرسد و پای خرد از ادراک آن قاصر ماند شمار است، چنان بی

اندازه است  فنون مکر و صنوف غدر زنان بی»گوید:  ( و در جای دیگر می182)همان، ص 

رأی به ترّهات ایشان التفات ننماید و غَثّ و  و در حدّ حَزر و حصر نگنجد و عاقل روشن

سَمین و مَعین و مَهین آن را وزنی ننهد و به مشاورت و مفاوضت نامفید ایشان در هیچ مهمّ 

( 175. )همان، ص «خوض و شروع نپیوندد که عواقب آن وخیم و خواتم آن یمیم باشد

بر این نظر است که مکر و حیله زنان یاتی است و آنها در این صفت متمکن و  نویسنده

ایشان از الحان هزارداستان  زنان را مقرّ در وَکر مکر و آشیانۀ غدر باشد و داستان»جاگیرند: 

( و در ادامه 113)همان، ص « ترست و حیلت و خدیعت ایشان از ریگ بیابان بیشتر عجیب

زنان را »کنند:  کند که این خصلت زن را بیان می فراوانی استناد می های به تصانیف و نوشته

در اصناف » :( و73)همان، ص « هاست ها و در خداع و حیلت تألیف در مکر و غدر تصنیف

مکر زنان و اوصاف غدر ایشان، حکایات نادر و غریب آورده و تقریر کرده که به یمّ و 

مود و نکوه  و ستای  و ابا و ارادت ایشان الیق مدم و جدّ و هزل ایشان، التفات نشاید ن

( در آخر برای اثبات دیدگاه خود و تصدیق 92)همان، ص  .«محو و اثبات نباید پنداشت

شکی بر این  کند تا دیگر و اقوال خلفا و بزرگان دین اشاره می قرآناین نظر به نص صریح 

اقوال و افعال زنان به : »موضوع وجود نداشته باشد و تأکیدی بر صدق این باور باشد

نزدیک هیچ عاقل، معتمَد و معتبر نیست و مکرهای ایشان زیادت از آنست که در حساب 

آید و خدای تعالی با عظمت و بزرگی خوی ، کید زنان را عظیم خوانده است. کما قال: 
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کند که  ناد میسورۀ یوسف است 29او به قسمتی از آیه  (152. )همان، ص «اِنَّ کَيدَ کُنَّ عَظِيمٌ»

پس « فَلَمَّا رَءَا قَميصَه قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن کَيدِکُنَّ اِنَّ کَيدَ کُنَّ عَظِيمٌ»فرماید:  خداوند می

شک، این از مکر شما زنان  چون ]شوهر [ دید پیراهن او از پشت چاک خورده گفت: بی

 است، که به راستی مکر شما ]زنان[ بزرگ است.

اگر نسبت کید را به همۀ زنان داد، با اینکه این »... گوید:  ر این آیه چنین میدر تفسی

پیشامد کار تنها زلیخا بود، برای این است که داللت کند که این عمل از آن جهت از تو 

سرزد که از زمرۀ زنانی و کید زنان هم معروف است و به همین جهت کید همۀ زنان را 

دانیم  و این بدان جهت است که همه می« إِنَّ کَيدَ کُنَّ عظيمٌ»بزرگ خواند و دوباره گفت: 

ولی در زنان برای جلب  ؛خداوند در مردان تنها میل و مج وبیت نسبت به زنان قرار داده

های مردان راه یابند و  میل مردان و مج وب کردن ایشان وسا لی قرار داده که تا اعماق دل

عقلشان را بگیرند و  ،های آنان را مسخر نموده خود دل های فتان و اطوار سحرآمیز با جلوه

های خود بکشانند و این  سوی خواسته به ،هایی که خودشان هم متوجه نباشند ایشان را از راه

 (184، ص1391)طباطبایی،  .«همان کید و ارادۀ سوء است

با گوید: عقل در دستِ نفس چنان گرفتارست که مردِ عاجز  میگلستان سعدی نیز در 

  :زنِ گربز
 ببنااااااااد ساااااااارایی باااااااار خرّماااااااای در

  
 بلنااااااد برآیااااااد وی از زن بانااااااگ کااااااه

   
 (191، ص 1377)سعدی، 

 اساااات مکاااار جملگاااای بااااه زن نخشاااابی

  
 تلبااااااایس از زماناااااااه خاااااااالی نیسااااااات

   
 آیاااااد زناااااان از کاااااه مکاااااری و کیاااااد

  
 ابلااااااایس از نیایاااااااد وقتااااااای هااااااایچ

   
 (323 ص ،1372)نخشبی، 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه انجمن مفاخر                                                                                                      11
 

 

 :نادانی و نقص عقل
نقص عقل یکی دیگر از صفاتی است که در ادوار مختلف و در متون ادبی نادانی و 

هایی  و دینی به زنان نسبت داده شده است و برای آنها ابیات، کلمات قصار و یا داستان

العقل برای زنان در متون ادبی و دینی آشنا هستیم.  که با واژۀ ناقص طوری به ؛اند رقم زده

مده است: و از آنجا که آیینه خاطر زنان را غبار نقص آ القلوب محبوببرای نمونه در 

سعادت  باشد، مادر آن پسر بی عقل مانع پ یرفتن تمثال صور حسن و قبح مقدسات می

؛ به نقل از (Mirza Barkhordar, 1957,44 .را این معنی، خالف رای و طبع افتاد

 ( 96، ص 1385ای،  صیّادکوه و بهمه

ها به  طور مستقیم از زبان شخصیت یا به ها و الب حکایتنویسنده در ق امهسندبادندر 

« زن و گوسفند و پیالن و حمدونگان»در حکایتِ  پردازد. توصیف نقصان عقل در زنان می

شود؛ به این صورت که نویسنده رفتار زن را  ای ناگوار می حماقت و نادانی زن سبب فاجعه

ت زن نق  کلیدی ندارد و فقط دهد. در این حکای در حد عملکرد گوسفند تقلیل می

گشنی دیدند در راهی با زنی به سرو بازی »دهد.  واکنشی در مقابل حرکات حیوان نشان می

کرد... روزی آن گوسفند مر زن را سرویی زد. زن از آن متألّم شد، سنگی بر سر  می

مد، گوسفند زد. گوسفند از قوّت زخم از پای درآمد و بیهو  بیفتاد. چون به هو  بازآ

که با  کینه در دل گرفت. تا روزی زن را برابر دیواری دید، حمله برد و سرویی زد چنان

دیوار بایستاد. زن در دست آت  افروخته داشت، بر گوسفند زد، پشم گوسفند درگرفت. 

مالید تا آت   گوسفند از بیم آت  خود را در پیلخانه افکند و خویشتن را در بندهای نی می

 ا 61، ص 1391)ظهیری،  .«در نی افتاد و قوّت گرفت و پیلخانه درگرفت کشته شود. آت 

شود. او بدون آنکه  تدبیری زن سبب واکنشی شبیه به رفتار حیوان می ( نقص عقل و بی61

تدبیری بیندیشد و خود را از رفتار غریزی حیوان نجات دهد، دقیقاً مانند خودِ حیوان به 

خورد، درصدد تالفی  ای از حیوان می کند. ضربه یصورت غریزی و بدون اندیشه عمل م

کند که دقیقاً به مانند شا  زدن حیوان است و در ادامه با کینۀ  آن ضربه، سنگی پرتاب می

شود. آت   ور می زدن پشم حیوان آت  این کینه شعله شود که با آت  حیوان مواجه می
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که در نهایت گریبان نمادی ازخشم است وخشم خود نشانی از سفاهت و حماقت است 

بازی کردن زن با گوسفند از  گیرد. انتخاب زن در برابر گوسفند و هم خود انسان را می

که در ابتدای  طوری گیرد؛ به طور عمد صورت می سوی نویسنده با هدفی مشخص و به

این کار )بازی زن با »شود که:  داستان این جمله از سوی مهتر دانا و حکیم گفته می

 (61، صهمان) .«ای نیست و هر آینه بدین سبب آسیبی به روزگار ما رسد تعبیه بیگوسفند( 

« ساله کودک پنج»پردازد. در داستانِ  روشنی به این موضوع می نویسنده در حکایتی دیگر به

تر و مدبرتر از زن باتجربه و سالخورده نشان  ساله را عاقل نویسنده سعی دارد کودک پنج

ان، زن و کودک خود نشانی آشکار از تحقیر است. در داستانِ دهد. تقابل زن و حیو

شود تا با حضور  ، پولی از طرف سه نفر نزد پیرزنی به امانت گ اشته می«ساله کودک پنج»

آن سه نفر در بازگشت، این پول به آنها برگردانده شود؛ اما در این میان یکی از آن سه نفر 

نفر به نزد حاکم شرع از پیرزن شکایت  گیرد. آن دو پیرزن را فریب داده، پول را از او می

گوید: زر را بازده و او را محکوم  کند. حاکم شرع می کنند. پیرزن شرم حال را بیان می می

ساله به پیرزن  زیرا شرط را رعایت نکرده است. در این میان کودکی پنج ؛کند به غرامت می

ماجرا را بازگوی و به قاضی بگو که:  ،دانآموزد که در مقام دفاع از خود در میان شاه می

سه جمع نگردند، این  کیسۀ ایشان من دارم و زر با منست. اما شرط میان ما آنست که تا هر»

. «ودیعت به ایشان تسلیم نکنم. بفرمای تا یار سوّم را حاضر آرند و امانت خود بگیرند

  پیرزن را از گرفتاری ساله با عقل و تدبیر به این شیوه کودکی پنج (211)همان، ص

طور مستقیم و بدون یکر حکایتی، وزیر بر پادشاه تأکید  در جای دیگر به دهد. نجات می

( اما 59)همان، ص  .«عقل التفات کند نشاید که پادشاه به گفتار زنی ناقص»کند که:  می

هم  باز ،نکتۀ جالب توجه این است که با تمام تأکیدی که نویسنده بر نقص عقل زن دارد

عقلند، بر کمال عقول رجال  زنان اگرچه ناقص»داند:  مردان را گرفتار مکر و حیله آنان می

( 92. )همان، ص «خندند و عقال را به حبایل گفتار چون کفتار در جوال محال خود کنند

وزیران با یادآوری مکرر فریبکاری زنان به پادشاه، بیم آن دارند که او اسیر این فریب شود 

پادشاه... نتیجۀ »به تحریک زن مکار از بین ببرد:  ،جالل شاهی را که فرزند اوست و زبدۀ
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)همان،  .«اقبال و زبدۀ جالل پادشاهی را به تحریض ناقص عقلی، هدف تیر تلف گرداند

( نکتۀ بسیار مهم در متن، این است که نویسنده در پایان هر حکایت که صفاتی از 125ص 

موثق نمودن باورها و اعتقادات، به آیات قرآنی و کالم بزرگان برای  ،کند زن را بیان می

 .«اِنَّهُنَّ ناقِصاتُ العَقلِ وَ الدّينِ» :کند تا مهر تأییدی بر این اعتقادات باشد دین استناد می

 گوید: شبستری نیز با اقتباس از این حدیث در گلشن راز چنین می (93)همان، ص
 دیننااااد و عقاااال ناقصااااات چااااون زنااااان

  
 گزیننااااااد ایشااااااان ره مااااااردان چاااااارا

   
 (51، ص 1377)شبستری، 

؛ 132اساس نظر دزفولیان منبع حدیث را صحیح مسلم ص  ثروتیان در شرم این بیت بر

کند و بر این نظر است که: در فرهنگ ایرانی به زنان به  بیان می 67، ص2مسند حنبل، ج 

از این فرهنگ جای شگفتی  نگرند و تأثر عارف بزرگی چون شیخ شبستر دیدۀ حقارت می

آوری بین زن و مرد  دربارۀ تساوی ایمان قرآناست و حتی تقابل احادیثی چنین، با دیدگاه 

که حدیث  اگر چنان»نویسد:  ( جای تأمل دارد و در ادامه چنین میاَلمُومِنون وَ اَلمُومِنات)

ان نیز اثری گمان در عقل و خرد ایش صحیح باشد، اشاره به بیماری زنان است که بی

زمانی در   دربارۀ این دیدگاه کریم (116 ا 117 ص ،1395)ثروتیان،  .«ناخو  دارد

روزه را  مراد از این دیوانگی سه مثنویپاورقی، به نقل از یکی از شارحان متأخر 

داند که مانند قاعدگی زنان در سر هر ماه در اثر  های مردان در سر هر ماه می پریشی روان

 (519، ص 5، ج 1398)زمانی،  .کند اص بروز میترشح غددی خ

 :هوسرانی، اغواگری
زنی فعال و زیرک با شخصیت و کارکردی منفی است که از زیرکی  سندبادنامهزنِ 

کدخدای با زن و »برد. در آغاز داستانِ  خود برای ارضاء هوای نفسانی خود بهره می

ترتیب  به ،توان در نظر گرفت بندوبار می تمام صفات منفی که برای یک زن بی« طوطی

مردی زنی داشت که متابعت وساوس شیطانی و موافقت هواجس نفسانی »گفته شده است: 

نمودی و قدم در طرق مجهول شهوات و نَهَمات زدی و با جوانان نوخط و اَمرَدان باجمال، 
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در این داستان، کدخدای طوطی سخنگویی  (63، ص 1391. )ظهیری، «ها باختی عشق

کرد. شبی کدخدای برای  افتاد، بازگو می که هرچه در خانه از خیر و شرّ اتفاق می داشت

ضیافتی بیرون رفت. بالفاصله کدبانوی خانه به معشوق رقعه نوشت و حکایت شکایت درد 

 فراق، شرم کرد و به دست معتمدی به دوست خود فرستاد و گفت:
 مپاااارس کااااه چناااادان اشااااتیاق تااااو بااااه دارم

  
 مپااارس کاااه چنااادان اتّفااااق باااه اسااات دردی

   
 زدماااای وصااااالت داماااان بااااه کااااه دسااااتی

  
 مپااارس کاااه چنااادان فاااراق از زدم سااار بااار

   
 (64)همان، ص 

کدبانو و معشوق شب را به شادی و خرمی گ راندند. بعد از رفتن معشوق، کدخدای 

دو  از رنج فرقت و جدایی و محنت غیبت و تنهایی، »به خانه آمد. زن به دروغ گفت: 

دو  »گوید:  آید و به کدخدای می ( طوطی به سخن می65)همان، ص .«ام ای نخفته لحظه

)همان، ص  .«درین وثاق، مجمع وَفد عشّاق بوده است. بیرون رفتن تو بود و درآمدن جوانی

اندیشد که کدخدای سخنان طوطی را درمورد هوسرانی و  ای می ( به این ترتیب زن حیله66

عیال من که در زهد و عفّت، فاطمۀ زهرا و خدیجۀ »گوید:  پ یرد و می هرزگی او نمی

( و از سر 72)همان، ص « کبراست، به ه یانات و ترّهات تو آلودۀ خُبث و خَبَث گشتی

نیز « مرد لشکری با معشوقه و شاگرد»در داستانِ  کند. تکه می غضب طوطی را تکه

بر آن، عاشق  ط دارد و عالوهخوانیم که زن با وجود داشتن همسر، با مرد لشکری ارتبا می

داستان شود. در آخر  شاگرد مرد لشکری که چون حور و پری در صورت بشری بود، می

بیند، زن برای  و زن را با شاگرد و مرد لشکری میشود  وارد خانه می ،کدخدای خانه

بندوباری خود با طرم داستانی زیرکانه خود را از این  سرپو  گ اشتن بر هوسرانی و بی

انگیز است که نویسنده با پرداز  این داستان و غلو در  کند. شگفت تهام مبرا میا

حال  ؛دهد مرد را بسیار ساده لوم و نادان جلوه می ،کاربستن حیله و نیرنگ از سوی زن به

بینیم که زن برای هر سه  می ،این مرد همسر او باشد یا دو فاسق او. اگر به داستان توجه شود
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 ؛افتد برد و نه تنها مکر او بر هر سه نفر کارگر می چندین ترفند به کار می مرد در یک لحظه

بلکه با گمراه کردن همسر، مراوده با  فاسق خوی  یعنی شاگرد مرد لشکری را برای خود 

کند که  همسر او به شاگرد مرد لشکری  چنان مرد را توجیه می کند. زن، آن فراهم می

آیی و  و این زن مر ترا به منزلت مادر. باید که پیوسته می تو مرا به محل پسری»گوید:  می

نمایی و به حسن لطف، کودک را دستوری داد و زن را بر آن مساعی که نموده  مرادات می

ای نفیس و زادی سَنی و هَنی  بود و چنین خیری اکتساب کرده و از بهر آخرت، یخیره

وفایی و عدم تعهد  این داستان بی در  (91. )همان، ص «مُدَّخر گردانیده، محمدت گفت

طبق روال « زن بازرگان با شوهر خوی »توان دید. در داستانِ  نسبت به همسر را آشکارا می

های متن، همسر زن برای تأمین مصالح معیشت و رعایت اسباب فراغت و طلب  همۀ داستان

غنیمت دانسته: رود و مدتی از خانه دور است و زن فرصت را  تحصیل تفرّج به مسافرت می

گیرد و هر شبی  حجاب عصمت و نقاب عفّت از خوی  برمی« َلدَّهرُ فُرَصٌ وَ اِلّا فَغُصَصٌا»

ا   زن در پی هرزگیرود. از قضا در این داستان،  رای تحصیل ل ّت به خانۀ معشوق میاز ب

 سامان در تحت تصرّف و پیری که جوانان بی بازرگان گنده»شود.  با شوهر  مواجه می

فرمان او بودند، طلب کرد تا از بهر او زنی با جمال جوید که شبی چند با او به روز آرد... 

تر نبود، به  پیر زر بستد و چون کسی از زن او با جمال دیناری چند بر دست او نهاد... گنده

خانۀ او رفت و گفت: جوانی به غایت با جمال و بازرگانی بسیارمال آمده است... زر بگیر و 

دهشت و  ا تا ترا آنجا برم... چون قدم از در حجره درنهاد، شوهر خوی  را دید. بیبی

حیرت فریاد برآورد و چنگ در ری  مرد زد و المستغاث ای مسلمین آواز داد که ای 

ای و مرا به دست غم سپرده و  وفای نابکار و ای بدعهد بدکردار، مدّتها برآمد تا رفته بی

( جالب آنجاست 113 ا 116)همان، ص  .«ا و عشرت مشغول شدهخود با ماهرویان به تماش

کند که همسایگان با  شود و آنقدر رسوایی می که باز هم زن به مکر و حیله متوسل می

دهد و او را به  کنند و مرد زرها را به زن می صدهزار شفاعت و زاری میان آن دو صلح می

متون داستانی، کمتر از وفاداری برای مرد  برد. بد نیست در اینجا اشاره شود که در خانه می
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حال آنکه وفاداری  .ای منحصر برای جنس مؤنث است سخن رفته است، گویا وفا ویژگی

اما همواره برای  .بلکه پیامدهای آن دوسویه است ؛فرد نیست وصفی برای خود و منحصربه

اساس این  ر باز هم بررسد زیربنای این تفک تر بوده است! به نظر می تر و خوب زنان زیبنده

بسیار نیک  ،باور است که مردان موجوداتی برترند و وفاداری زن به مرد اگر واجب نباشد

 ؛طلبی برای مرد همواره عادی و طبیعی جلوه داده شده است است و در فرهنگ عوام، تنوع

با  کند و یا خود را پس از مرگ شوهری اختیار نمی ،اما زن برای اثبات وفاداری به مرد

های  در هندوستان( نویسنده در ادامه داستان 1)مراسم ساتی کردن .سوزاند همسر خود می

کنندگی زن آورده است که تقریباً نتایج همۀ آنها  بسیاری با مضمون هوسرانی و گمراه

ای غلو  یکسان است و تأکید بر این ویژگی منفی دارد. گاهی در بیان این ویژگی به اندازه

های یاتی زن است و تمامی  ، از ویژگیصیتوخصشود این  ن استنباط میکند که چنی می

کنند و از سویی مردان را در مقابل این ویژگی  گونه رفتار می این ،ها اگر فرصتی یابند زن

 کشد. تصویر می  بسیار ضعیف و ناتوان به

مکر  ای دیگر از این هوسرانی و کاربست شیوه« سرو و معشوقزن پسر با خ»در داستانِ 

کند. داستان از  موصوف می« بازی روبه»کند و  نویسنده زن را به صفت  و حیله را بیان می

رود  این قرار است که: وقتی همسر زن، دهقان متدین، برای کسب و کار از خانه بیرون می

افکند. پدر دهقان برای زراعت و  زن با معشوقۀ خود  بر لب جوی آب، جامۀ خواب می

یابد. آهسته نزدیک  رود و در کنار آب، زن پسر را خفته با معشوق می می حراست به مزرعه

رود تا به شوهر جریان را بازگوید. زن  کند و می شود و خلخال از پای زنِ پسر بیرون می می

خواهد که به صحرا بروند.  شود و پی  همسر  رفته و از او می از نقشۀ پدرشوهر مطلع می

کند، مرد   د. روز بعد که پدر، دهقان را از ماجرا خبردار میخوابن هر دو در همان جا می

                                                           

تازگی از  رسم ساتی )ستی(: آیینی م هبی در میان جوامع هندی بود که در آن، زنی که شوهر  را به. 1

زد. در هند باستان این رسم اهمیت فرهنگی و  دست داده بود، در مراسم ختم شوهر ، خود  را آت  می

 شد. دینی بسیاری داشت و نشانۀ وفاداری زن به شوهر تلقی می
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اند که دشمنی خسرو )پدر شوهر( و زن پسر چون  راست گفته»گوید:  خشمگین شده و می

دشمنی مو  و گربه است که به هیچ وقت از یکدیگر ایمن نتوانند بود. دو  من بودم 

 بر ( در این جا زن عالوه154، ص)همان .«ای بدان موضع با زن خوی  خفته. تو غلط دیده

زند. پدر از  میانۀ پدر و پسر را نیز برهم می ،انگیزی با فتنه ،دهد اینکه همسر  را فریب می

 شود. کند و پسر نسبت به پدر بدبین می زنِ پسر ع رخواهی می 

عمق شهوترانی زن را نویسنده با قربانی کردن فرزند به دست مادر در برابر دیدن 

رو هستیم که با  کند. در اینجا با زنی روبه بیان می« کودک و رسن و چاه»داستانِ  معشوق در

داند و به  متابعت از شهوات شیطانی با دیدن معشوق خود فرقی میان سبو و کودک نمی

بندد تا او را داخل چاه بیندازد. زنان و حتی مادران  جای سبو، رسن را بر گردن کودک می

( در این 212)همان، ص  .وفا و شهوتران هستند افرادی کامجو، بی های این متن در داستان

ای بسیار است که قداست مادر بودن و  ستیزی به اندازه داستان بدبینی نسبت به زن و زن

های کهن، این جنبه از زن مورد ستای  بوده است و به  پرور  فرزند که حتی در اسطوره

شیده شده و با برجسته کردن هرزگی زن گردد، به چال  ک تاریخ آفرین  بشر بازمی

های  البته شاید بتوان این را از ویژگی صفت اصلی، نادیده گرفته شده است؛ عنوان یک به

 . نه بیان حقایق اجتماعی و فرهنگی های عامیانه دانست، کنندگی داستان سرگرم

د به عبارتی گیری  با استنا گونه که در سطور پی  اشاره شد نویسنده پس از نتیجه همان

کند و  و یا آوردن ابیاتی، بر این باورها تأکید می قرآنای از  از بزرگان یا حدیث یا آیه

ناستوده است نزدیک ارباب الباب و اصحاب احسان و اعیان »کند:  حکمی را صادر می

ایهان، تدبیر زنان و استصواب ایشان را منقاد و ممتثِل بودن و مُظهر شرع و مُفتی عقل 

زن به خوی و عادتِ شیطان است و چون طبیعت و «... النِّساءُ حَبائِلُ الشَّيطانِ»ماید که: فر می

شهوت او به چیزی مایل شود، نهمت طبع و شره نفس، پی  عقل و خرد او حجاب غفلت 

بدارد و هوای دل و نهمت تن در مقابلۀ دین و دیانت او حایل و مانع گردد، شرم و آزرم 

نهمت بردارد و روی در کف پای شهوت مالد و پشت پای بر روی فروگ ارد و هوا و 
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توان  شود، می ها آورده می ( این عبارات را که در پایان داستان193)همان، ص  .«مروّت زند

 :های سنتی و دینی متداول در عصر نویسنده دانست به منزلۀ دیدگاه
 انااااد پااااروین ورچااااه ماهنااااد گرچااااه

  
 انااااااااد نفاااااااارین اهاااااااال و یمّ در از

   
 آزارنااااد و ننااااگ و جنااااگ ساااابب

  
 انااااد کااااابین خاااارج و رنااااج علّاااات

   
 (194)همان، ص 

 :تدبیری بی
های بزرگ  خوانیم که یکی از جنیان سه نام از نام می« پری و زاهد و زن»در داستانِ 

برای رفع آن، از اسماء الهی مدد  ،الهی را به زاهد آموخته بود تا هرگاه امر مهمی پی  آمد

تدبیری زن، سبب شد که هر سه نام بزرگ بدون  مشورت زاهد با زن و بی بگیرد؛ اما
رسیدن به هیچ حاجتی از دست برود. زاهد از شدت ناراحتی به سبب مشورتی که با زن 

که به استصواب رأی و استعالم زنان رود و به استشارت و  سزای آن»گوید:  کرده بود می
( نویسنده از زبان  وزیر بر این باور 169ن، ص )هما .«استخارت ایشان کار کند، همین است

های  فایده و مشورت تدبیرهای زنان بی»کند:  تأکید می ،که رایزنی با زن سبب زیان است

)همان، ص « ضرر و زیان نباشد منفعت بود و اکاییب اقوال و اباطیل افعال ایشان بی ایشان بی
 کند: ( و قول بزرگان را ضمیمه آن می169

 زنااااان گفاااات بااااه اری،د عقاااال اگاااار

  
 احتیاااااااط بکاااااان و اعتماااااااد مکاااااان

   
 (199)همان، ص

وشاوِرهنَّ » :کند ای به کلماتی از حدیثی این حکم را اثبات می در جایی دیگر با اشاره و

( گفتنی است که در متون نظم و نثر فارسی بر عدم رایزنی با 93)همان، ص  .«و خالفُوهُنَّ

 بسامد باالیی دارد:زن تأکید شده است و این توصیه 
 مگااااوی هرگااااز راز زنااااان پاااای  کااااه

  
 کاااوی باااه یاااابی بااااز ساااخن گاااویی چاااو
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 زن فرماااااان باااااه کااااااری هااااایچ مکااااان

  
 زن رای زناااااای نبیناااااای هرگااااااز کااااااه

   
 (219، ص 6، ج 1394)فردوسی، 

 (178، 1377با مفسدان گناه. )سعدی، مشورت با زنان تباهست و سخاوت 

 :شکنی و بدعهدی پیمان
نویسنده تأکید بر این دارد که بر قول و فعل «  بان و زن شاهزاده و گرمابه»نِ در داستا

کند که مبنای  بند نیستند. او ثابت می بندند پای آنان بر عهدی که می ؛زنان اعتمادی نیست

راحتی پیمانی را که با  شکنی زن، شهوت و هوس است. زن شهوتران به بدعهدی و پیمان

ای برای حمام به نزد  . داستان از این قرار است که: شاهزادهشکند شوهر بسته است، می

بان با بررسی اندام شاهزاده، عیب و نقصانی در آلت تناسلی  آید. گرمابه بانی می گرمابه

کند که این نقصان ممکن است سبب نقصان فحول و  بیند. به او گوشزد می شاهزاده می

ازای مبلغی زنی را در اختیار او بگ ارد تا  هخواهد ب رجولیت در تو شود. شاهزاده از او می

بان با طمع بر پولِ شاهزاده و اطمینان از اینکه  میزان رجولیت خود را امتحان کند. گرمابه

شود، همسر خوی  را  این نقصان سبب گرفتاری او در ارتباط همسر  با شاهزاده نمی

ماند و به شهوترانی  شاهزاده میها در کنار  اما همسر ساعت ؛آراسته نزد شاهزاده می فرستد

زند و خود را از درختی  بان از غصه بسیار تنگدل شده به صحرا می پردازد. گرمابه می

بان را برباد  ( طمع مرد و هوسرانی زن، زندگی گرمابه126، ص 1391)ظهیری،  .آویزد می

 اره کرد:توان اش های فراوانی دربارۀ بدعهدی زن در ادبیات فارسی می داد. به نمونه
 باشاااااد هااااازار یکااااای ناااااه گااااار زن

  
 باشاااااااد اساااااااتوار کااااااام عهاااااااد در

   
 بساااااتند عهاااااد و وفاااااا نقااااا  چاااااون

  
 شکسااااااتند قلاااااام زنااااااان نااااااام باااااار

   
 (394، ص 1399)نظامی، 

 ماااادار محاااارم زنااااان بااااا را کااااس هاااایچ

  
 شاااارار و سااات  پنباااه  دو ایاااان مثاااال  کاااه 
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 (554، ص 5، ج1381)مولوی، 
 بااااااارزن هااااااایچ در یاااااااافتن نشااااااااید

  
 زن در و شمشاااااایر در و اسااااااب در وفااااااا

   
 بساات تااوان چااون زن باار اساات مااردی وفااا

  
 دسااات مردمااای از بشاااوی گفتااای زن چاااو

   
 ساااااازی چااااااره ماااااردان کردناااااد بسااااای

  
 باااااازی راسااااات زن یکااااای از ندیدناااااد

   
 (195، ص 1399)نظامی، 

 دل بااه قااول و فعاال زن بسااتن، خطااا باشااد خطااا      

  
 مجااااو از زن ره و رساااام وفااااا یعقاااال اگاااار دار

   
 Mirza Barkhordar, 1957, 640)98، ص 1385ای،  به نقل از صیّادکوه و بهمه ؛) 

وفایی و  در دور روزگار، دفاتر در غدر و مکر زنان و بی»مده است: االسمار آ جواهردر 

اند. به قدر امکان از  خصال اند. چه ایشان حورمثال و شیاطین بدعهدی ایشان در تحریر آمده

 :تجنّب و باپرهیز باید بود کهمخالطت ایشان م
 لتااااااا خلقاااااان شاااااایاطینٌ النساااااااء انّ»

  
 الشااااایاطین شااااارِّ مااااان بااااااهلل نعاااااوی

   
 داری طمااااااع وفااااااا گاااااار زنااااااان از

  
 سبکسااااااااااری غایااااااااات از باشاااااااااد

   
 شاااهدند و شاااکر و شااایر چاااون گرچاااه

  
 «عهدنااااااد ناااااااقض و دیاااااان ناااااااقص

   
 (21ص  ،1386؛ به نقل از اختیاری و همکاران، 216، ص 1352)ثغری، 

اما بد نیست که  ؛چه مسلم است پیام این حکایت عدم اعتماد به زن و پیمان اوست آن

نگاهی گ را به روی دیگر این حکایت داشته باشیم و آن استفاده از زن برای رسیدن به 

مقاصد و مطامع از سوی مرد است. این سوء استفاده را در ادوار مختلف تاریخی و فرهنگی 

عنوان واسطه یا  های پیشین، زنان به چون دوره رد. در دورۀ غزنویان، همکتوان مشاهده  می
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برای تحکیم قدرت و یا  ،داد ای که بزرگی به بزرگی می کاالیی برای ایجاد دوستی، هدیه

، 1398)کهدویی و حسینی،  .اند یافته جهت اعمال نفوی بر دیگران و یافتن متحد، حضور می

کند. ملکشاه و  خان فرنگی به روم حمله می سام« ن نامدارامیرارسال»( در داستان 143ص 

حسین »شود. در  کند و آواره می بانوی او در لباس کنیزان فرار میکشند و  امیران او را می

شود و  اه و مظلومیت آنها دیده میگن های فراوانی از تجاوز به زنان بی نمونه« کرد شبستری

 (136، ص 1382. )باقری، شوند یرانی داستان مرتکب میقهرمانان ابیشتر این تجاوزها را نیز 

شده به زنان در مقایسه با  داده های منفی نسبت گفتنی است که بسامد باالی ویژگی

گیری داستان در سرزمین هند است. نگاه  مردان در این داستان، نشان از خاستگاه شکل

باال تا حدودی به آن فرهنگ هندی به جایگاه زن نگاهی مثبت نبوده است و در سطور 

اند،  ایم؛ اما نویسندگانی چون ظهیری سمرقندی که به بازنویسی این داستان پرداخته پرداخته

روایات و سخنان بزرگان، با توجه به اینکه ممکن است در صحت آنها  با استناد به احادیث،

ت نسبت به زن را در اند. در ادامه چند دیدگاه مثب تردید باشد، مهر تأییدی بر این باورها زده

ها  توان نتیجه گرفت که این ویژگی راحتی می دهیم؛ با توجه به اینکه به این داستان شرم می

 در این داستان بسامد پایینی دارند. 

 

 صفات مثبت
 :خردمندی و پاکدامنی

گوید که بسیار دوستدار  وزیر از پادشاهی سخن می« دوست پادشاه زن»در داستانِ 

 یشود که همسر او بازرگانی متمول و ثروتمند ن بوده است. او عاشق زنی میمعاشرت با زنا

طور  بندد و به رفت. پادشاه دل به وصال زن می که همواره برای تجارت به سفر می بود

کند و با آگاهی از عشق  رود. زن با احترام از او استقبال می ناشناس به خانۀ آن زن می

جوید تا پاسخ این ابراز عالقه را بدهد. در خانه کتابی از  تمهیدی را می ،پادشاه به خود 

گوید: پادشاه این کتاب را مطالعه کنند  آورد و به او می مرد بازرگان بود که نزد پادشاه می

خواند که:  تا بنده به خدمت بپردازم و پ یرایی کنم. پادشاه در این کتاب این جمالت را می
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، 1391)ظهیری،  .د، دیگران درِ او به مشت بکوبندهرکه به انگشت، درِ مردمان بکوب»

خیزد و ع ر  کند و بالفاصله از جای برمی شدت اثر می ( این سخن در دل پادشاه به196ص

کند که قدم در حرم هیچ آفریده به شهوت نگ ارد. به سبب تعجیل در  خواهد و ن ر می می

بیند و بر زن  و کف  شاه را میرسد  گ ارد. بازرگان می رفتن، پادشاه کف  خود را جا می

برند؛ شاه با  کند. برادران زن شکایت نزد شاه می شود و او را از خانه بیرون می بدگمان می

دهد که همسر او هیچ خطایی نکرده و  شود و به او اطمینان می دیدن مرد بازرگان متوجه می

کند.  خوی  استمالت میرود و از همسر  بر او هیچ تعرضی نرفته است. بازرگان به خانه می

بلکه محور  ؛منظور حمایت از نجابت زن نیست توجه داشته باشیم که بیان این داستان به

اصلی داستان این است که پادشاه بر سیاستی تعجیل نکند که به سبب عواقب آن پشیمان 

  ه است.توان نتیجه گرفت که نویسنده در این جا دیدی مثبت به زن داشت شود؛ اما به هر روی می

نویسد که  نویسنده در ابتدای داستان اصلی از مشورت پادشاه با یکی از زنان حرم می

برای او صفات مثبتی چون کیاست، فراست، شهامت، ح اقت و خردمندی قا ل است و این 

داند. این زن برای بهبود حال پادشاه که از نبود  های مثبت را جمال و زیباییِ زن می ویژگی

کند. زن برای توصیه  دعا و توسل به خداوند دعوت می ،ت است، او را به ن رفرزند ناراح

جوی حال پادشاهان از و داند جست که می طوری به ،کند به پادشاه بسیار خردمندانه عمل می

کند. این نگر ،  سوی فرودستان جایز نیست. او بسیار مدبرانه پادشاه را راهنمایی می

های عامیانه بر عهدۀ دایگان و زنان  ه عموماً در داستاننگرشی مثبت نسبت به زن است ک

 (29. )همان، ص باتجربۀ حرمسراهاست

عفت و پاکدامنی و  ،نیزکه در باال گفته شد« پیر و سگ گریان عاشق و گنده»در داستانِ 

عدم تعلق به مال دنیا را در شیوۀ رفتاری دختر جوان نسبت به عاشق خود بیان کردیم. در 

گوید که به سبب مال دنیا و زیبایی ظاهری  ن، نویسنده از زن جوانی سخن میاین داستا

رسد با عفت و  شود و حتی زمانی که با افسونگری زنی دالل به عاشق می فریفته نمی

 (131. )همان، ص ماند پاکدامنی تا آخر عمر نزد همسر می
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 :وفاداری
هاست. اگرچه قصد  ن داستانای در میان ای داستان ویژه« کبک نر با ماده»داستانِ 

زده منع کند،  نویسنده در این داستان بر این است که پادشاه را از قضاوت نادرست و شتاب

رحمی در قضاوت مردان نسبت به زنان اشاره  نوعی به وفاداری زنان در نبود مردان و بی به

خو ، مکان ها زندگی  شود. دو کبک پس از سال دارد. داستان از زبان حیوانات نقل می

روند که آب و هوای این محل با مزاج زن  زندگی خود را تغییر داده و به جای جدید می

سازگار نیست. مرد مدتی برای کسب روزی زمستان، محل جدید را ترک کرده و به جای 

شود و  بیند. نسبت به او بدگمان می شکم زن را برآمده می ،گردد رود. وقتی بازمی دیگر می

 ،گوید که در غیبت تو با هیچ نامحرمی مجالست و مخالطت نداشتم ده میهرچه کبک ما

رود. بعد از اینکه خشم کبک نر از  که با کتک، کبک ماده از دنیا می تا این ،کند قبول نمی

بینند  شود، گروهی از پرندگان که کبک ماده را در آن وضعیت می رود و آرام می بین می

دن ماجرا از زبان کبک نر، پرندگان به مالمت او پرداخته و پرسند. بعد از شنی ماجرا را می

شود که  شوند و چنان تصور می گویند: در این نواحی زنان ما نیز به این عارضه مبتال می می

آنها باردار هستند؛ حال آنکه پس از سه ماه با خوردن فالن بیخ و اجابت مزاج این مشکل 

ن گفت که قصد نویسنده در این داستان ( شاید بتوا99)همان، ص  .شود برطرف می

اساس باورهای سنتی و  توان گفت که بر اما آیا می ؛توصیف وفاداری زن نبوده است

 شوند  رحمانه مردان می فرهنگی کهن، زنان گاهی قربانی قضاوت بی

وفایی مردان و وفاداری  به بی« جاماس و زن معصومۀ او»نیز در حکایتِ  نامه طوطیدر 

شود. داستانِ مردی که فقط به دنبال ثروت زن  است و یک بار او را در چاه  ه میزنان اشار

بیند، بنای توبه و  گردد و چون بعد از مدتی زن را زنده می اندازد و صاحب ثروت زن می می

اندازد تا  کشد و در چاه می بخشد. دوباره مرد زن را می گ ارد و زن او را می ندامت می

 (19، ص 1386)اختیاری و همکاران،  .او شودصاحب مال و دارایی 

پیر که اغلب  شود.گنده تصویر کشیده می اندیشی مثبت زنان به چاره« پیر نابینا»در داستانِ 

اندیشی او  شود، در این داستان با چاره های عامیانه با صفاتی منفی ظاهر می در داستان
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استان از زبان شاهزاده که دوران یابد. این د باخته به اموال خود دست می بازرگانی مال

که پس از نقل این داستان  طوری شود؛ به گفته می ،نحوست را گ رانده و بهبود یافته است

یکی از درباریان بر مادر شاهزاده که نه ماه او را در خزانه رحم نگاهداشته و پس از والدت 

هایی  نی است، داستاندر اینجا گفت (221، ص 1391)ظهیری،  .فرستد تربیت کرده درود می

پیران بر زنان  اغلب به برتری عقل و خرد کودکان و گنده ،شود که از زبان شاهزاده نقل می

است و در این مقال فرصتی برای  برانگیز  جوان و مردان گواهی دارد که خود تأمل

 پرداختن به آن نیست.

شود که  ن نقل میدر این متن در پایان هر داستان جمالتی از زبان گویندگان داستا

ای،  توان آنها را باورهای اسطوره حکمی کلی دربارۀ اوصاف متفاوت زنان است و می

شود؛  بندی آورده می هایی از آن در این جمع فرهنگی، دینی و سنتی تلقی کرد که نمونه

 اغلب این سخنان خطاب به پادشاه است: 

تسویل ایشان )زنان( التفات نفرماید. از به اقاویل و تخییل و اباطیل و »... پادشاه باید که: 

بهر آنکه زنان اگرچه ناقص عقلند، بر کمال عقول رجال خندند و عقال را به حبایل گفتار 

کند  در ادامۀ همین جمالت به پادشاه گوشزد می« چون کفتار در جوال محال خود کنند...

 (92)همان، ص  .داردکه مثال  قصّۀ آدم و حوّا و یوسف و زلیخا بر این باور اشاره 

منفعت بود... و هرکه  های ایشان بی فایده و مشورت تدبیرهای زنان بی»پادشاه داند که: 

 :قدم در بادیۀ هوای ایشان نهد، هرگز به کعبۀ نجام نرسد و جمال فالم نبیند...

 اِشــــراکٌ الحُــــ َّ فَــــاِنَّ حُــــبَّهُنَّ دَع

  
ــنَّ وَ ــ ِ اِنَّهُــ ــ ِّ لِقَلــ ــراکُ الصًّــ  اَشــ

   
ــتَ اِذا ــا تأَمَّلـ ــيهنَّ مـ ــن فـ ــقٍ مِـ  خُلُـ

  
ــيسَ ــا فَلَــ ــدسٌ يَجمَعُهــ  اِدراکُ وَ حَــ

   
 (168)همان، ص
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هایی برای قلب  واگ ار دوستی ایشان ]زنان[ را که دوستی آنها شِرک است و آنها دام

فهمی که حتی ادراک و حدس،  ها تأمل کنی، می . اگر به شایستگی در اخالق زنندعاشق

 :یابد ا را درنمیحقیقت آنه
 زنااااان آنکااااه از منااااه دل زنااااان باااار

  
 سااااااازند فقااااااع کااااااوزۀ را ماااااارد

   
 او باااار بوسااااه زننااااد پُاااار بُااااود تااااا

  
 بندازناااد  دسااات  ز شاااد تهااای  چاااون

   
 ()همان

اقوال و افعال زنان به نزدیک هیچ عاقل، معتمَد و معتبر »... بر پادشاه مقرر است که: 

که در حساب آید و خدای تعالی با عظمت و نیست و مکرهای ایشان زیادت از آنست 

و از آن تجنّب و « اِنَّ کَيدَکُنَّ عَظيمٌ» :بزرگی خوی ، کید زنان را عظیم خوانده است...

سخت گیری نسبت به زنان  خطاب که به ، در ادامه به سخنی از عمربن«تح یر فرموده است

يذوا بِاهللِ مِن شِرارِ النِّساءِ وَ کونوا اِستَع»کند:  استناد می، خلفای راشدین شهرت دارددر میان 

پناه جو ید به خدای تعالی از بدانِ زنان و برح ر باشید از نیکان  «...مِن خيارِهِنَّ عَلی حَذَرٍ

ایشان، از بهر آنکه نظر شهوت ایشان چون به چیزی میل کند، دین و دنیا فروگ ارند و 

دولت التفات ننمایند... کژی در طبیعت  مقصود و مطلوب خود بردارند و به مصالح دین و

 (152. )همان، ص «ایشان سرشته است و ک ب و نفاق و زُور و شقاق با طینت ایشان آمیخته

بلکه از نیکان آنها نیز باید پرهیز کرد؛  ،برانگیزِ سخن، این است که از زنان بد نکتۀ تأمل

 ق با طینت زن آمیخته شدهطبیعت زن بر کژی سرشته و دروغ و نفا ،ی معتقد استوزیرا 

و نتیجۀ این باور آیا جز این  ؛ این باور بر آفرین  جبری زن با این صفات تأکید دارداست

تواند باشد که بر زنان با این اوصاف نباید خرده گرفت  آیا هنگام حساب و کتاب در  می

پاسخ  ،بدانیمجایگاهی یکسان با مردان نیز قرار خواهند گرفت  اگر این را یک باور دینی 

برانگیز است. در جای دیگر نیز بر این طبیعت تأکید شده است که:...  ها چال  به این سؤال

 (84. )همان، ص «طبیعت ایشان وَکر مکر و جبلّت ایشان معدن زرق و خَتل بود»
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هرکه بر مهر زنان و موافقت ایشان اعتماد نماید، در عواقب »... بر پادشاه مقرر است که: 

)همان، ص  .«ورطۀ ندامت و غرامت مأخوی شود و دل او طُعمۀ عَنا و لقمۀ فنا گرددآن در 

های گ شتگان  وفایی و بدعهدی زنان است. در دیدگاه ( این سخنان تأکیدی بر بی125

شود که در  وفایی و ناپایداری است به زنی تشبیه می همین شاهد بس که دنیا که مظهر بی

 :ر بسامد باالیی در ادبیات داستانی و تعلیمی ما داردعقد بسی داماد است. این باو
 وَفاااااااااء لَهُاااااااانَّ فَمااااااااا یِکاااااااارَهُنَّ دَع

  
 سَاااااااواءُ عُهُاااااااودُه نَ وَ الصَّااااااابا ریاااااااحُ

   
 (68)همان، ص 

زیرا آنها را وفایی نیست و عهدشان چون باد  ؛یکر و یادکرد ایشان ]زنان[ را واگ ار

 صبا است.

داند  ا حتی برای حیوانات سبب ع اب و رنج جاوید میدر جایی دیگر همنشینی با زن ر

او  ،و بر این نظر است که اگر کسی یا حیوانی را بخواهید در رنج و ع اب مدام نگاه دارید

 :را زن دهید

 عِقابِاااااااه فااااااای تَماااااااادَوا وَ اَخَااااااا وهُ یِ ااااااابٍ رُبَّ

  
 عَ ابِااااااااه فاااااااای یَروهُ وَ زَوِّجااااااااوهُ قااااااااالو ثُاااااااامَّ

   
 (85)همان، ص

رگی که او را گرفتند و پیوسته آزار  دادند. پس ]گروهی[ گفتند: او را زن چه بسا گ

 دهید و او را در ع اب  واگ ارید.

به حقیقت داستان مکر زنان از اشراف فهم و ادراک وهم »... بر پادشاه مسلم است که: 

رور ترین مردمان در جوال محال ایشان رود و به عشوه و الوۀ ایشان مغ زیادت است و عاقل

 های دیو هستند. زنان پایدام« النّساءُ حَبائِلُ الشَّيطانِ( »...75)همان، ص .گردد

 شاااااااود رمیاااااااده زن فعااااااال از دیاااااااو

  
 تلباااااایس یکاااااای او برآمیاااااازد چااااااون
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 حیااااال و مکااااار و فساااااون و فریاااااب در

  
 ابلااااااایس نمایاااااااد  هاااااااا بنااااااادگی

   
 (71)همان، ص 

گری  ار شیطان در تلبیس و حیلهآمیز است که زن را آموزگ حدی اغراق این دیدگاه به

 شوند.  از زن رمیده می ،کنندگان نوع بشر هستند داند و حتی دیوان که گمراه می

گونه که گفته شد اصل این داستان هندی است و آیات و احادیث آورده شده به  همان

ر اساس اید ولوژی خود و باورهای دینی متداول د بلکه نویسنده بر ؛متن اصلی تعلق ندارد

آن دوره، این آیات و احادیث را به متن افزوده است که در بیشتر موارد آنها مهر تأییدی 

با  ،بر آن باورها هستند. یکی از وزراء برای اینکه پادشاه را قاطعانه از دسایس کنیز دور کند

این نظر است  چرا که بر ؛کند مشورت با زن را به شدت رد می قرآن کریمآوردن آیاتی از 

این  .ردان بر زنان مسلط هستند و نظرات ناقص ایشان محلّ نقصان و گرفتاری استکه م

شاوِرهُنَّ وَ »و « اِنَّهُنَّ ناقِصاتُ العَقلِ وَ الدّينِ»، «اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساءِ»آیات عبارتند از: 

مرحوم « عَلَی النِّساءِ اَلرِّجالُ قَوّامونَ» :( در تفسیر آیۀ93، ص 1391)ظهیری،  .«َخالفُوهُنّ

قیم بودن مردان بر زنان عمومیت دارد و منحصر به »... گوید:  عالمه طباطبایی چنین می

 ؛شوهر نسبت به همسر نیست و چنان نیست که مردان تنها بر همسر خود قیومت داشته باشند

ومی که بلکه حکمی که جعل شده برای نوع مردان و بر نوع زنان است، البته در جهات عم

ارتباط با زندگی هر دو طایفه دارد و بنابراین پس آن جهات عمومی که عامه مردان در آن 

عبارت است از مثل حکومت و قضا )مثالً( که حیات  ،جهات بر عامه زنان قیومت دارند

، که جامعه بستگی به آنها دارد، و قوام این دو مسئولیت و یا... دو مقام بر نیروی تعقل است

چنین دفاع از سرزمین با اسلحه که قوام  تر است تا در زنان، هم ن بالطبع بیشتر و قویدرمردا

آن برداشتن نیروی بدنی و هم نیروی عقلی است، که هر دوی آنها در مردان بیشتر است تا 

. «اطالقی تام و تمام دارد «اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساءِ» :در زنان و بنابراین، این که فرمود

 (543، ص 1391)طباطبایی، 
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 نتیجه

برانگیز بوده است.  های او در متون ادبی و تاریخی همواره چال  موضوع زن و ویژگی

های متفاوت وجودی زن را در آثار منظوم و منثور خود  شاعران و نویسندگان بسیاری جنبه

آسانی ردّ  بهگر، و تمدن جوامع مختلف بر یکدی اساس تأثیر و تأثر فرهنگ بر. اند بیان کرده

طور عام در متون داستانی فارسی  پای اعتقادات و باورهای جوامع مختلف را دربارۀ زن، به

دنبال کردیم. دانستیم که پژوهندگان، اصل این داستان را از  سندبادنامهطور ویژه در  و به

صلی وسه داستان فرعی دارد و موضوع ا دانند. این کتاب یک داستان اصلی و سی هند می

گری آنهاست. نتیجه  خصوص مکاری و حیله های زنان به آن توصیف نق  و ویژگی

رحمانه به زن در این کتاب از آیین و دیدگاه سنتی  گرفتیم که نگاه منفی و تقریباً بی

هندوان و ایران باستان تأثیر پ یرفته است؛ زیرا زنان در نزد آنها جایگاه پایینی نسبت به 

اند. آنها بر این نظر بودند که  زنان در برابر امیال و حوایج نفسانی  تهمردان در جامعه داش

بنابراین، حرکت در مسیر ته یب نفس و حقیقت برای زن دشوار  ؛شوند آسانی تسلیم می به

خصوص اگر زن زیبا باشد. توصیف زنان با صفات منفی هوسرانی، نقص عقل،  به ،است

گری و... در این متن بسامد باالیی دارد. در حکایات فرعی داستان، مردان  وفایی، حیله بی

شوند. مسلم دانستیم که هدف اصلی داستان توصیف  قربانی شهوترانی و مکاری زنان می

ویژه آغاز داستانِ اصلی نیز  در بازخوانی دقیق داستان بهاما  ؛های منفی در زنان است ویژگی

دریافتیم که داستان، با وجود وزیران خردمند و دانا، با مشورت و رایزنی پادشاه با زنی 

شود که پادشاه اوصافی مانند: کیاست، فراست، شهامت، ح اقت و  خردمند آغاز می

داند.  جمال و زیباییِ زن می های مثبت را خردمندی برای او قا ل است و این ویژگی

های مثبت زنان چون خردمندی، پاکدامنی و  نویسنده در چند حکایت نیز به ویژگی

وفاداری اشاره دارد. آرای گاهی متناقضِ نویسنده درباره زن، حکایت از چال  نویسنده 

ور اما به هر روی باور غالب بر این متن به تبع سایر متون کهن با ؛با این موضوع دارد

کنندۀ این متن در قرن ششم، این باور را با استناد به  ویژه اینکه مزین ستیزی است؛ به زن

 ارات بزرگان مُهر تأیید زده است.احادیث و عب ،آیات
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، تهران: نشر (چاپ دوم) رهنگ ایرانسیمای زن در ف(، 1375ستاری، جالل. ) -

 مرکز.
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- Farahi, M. B. I. M.T. (1957). Mahboob ol gholoob, Tehran: amir kabir 
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 (ونوس و آدونیس، ایزوت تریساان و، رومئو و ژولیت، ویس و رامین، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین)
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 چکیده
 و شاعران پرور  برای خوی  بطن در را ای گسترده دامنۀ متمادی قرون طول در ادب غنایی،

 و ادبیات پیدای  طول در یوق صاحبان و ادب اربابان است. کرده فراهم مختلف نویسندگان
 در و اند گفته ها سخن او شامخ مقام و شان زیبایی و عشق ستای  و زن وصف در بیاد شاهکارهای

و  نظامی گرگانی و اسعد فخرالدین چون پروری سخن شاعران عاشقانه ایرانی، های منظومه گسترۀ
 آنان در زنان که اند پرداخته ای عاشقانه های داستان نظم به بدیه ژوزف و شکسپیر اروپایی، ادب در

 در زنان فعال نق  است. زنان به زمان آن جامعه نگاه از نشان آنان موقعیت و دارند عالف نق 
 تکریم و ایران جامعه در زن واالی جایگاه گر تجلی رامین و ویس و شیرین و خسرو منظومۀ

 و ژولیت و رومئو و مجنون و لیلی داستان در شدن زمانه جبر تسلیم و بودن منفعل .اوست شخصیت
اختیاری زنان را در قرون وسطی و دورۀ جاهلیت اعراب  بی و مردساالری جامعه ،ایزوت و تریستان

 ادب در زنان نق  مقایسۀ و بررسی راستای در کوششی است حاضر کشد. پژوه  به تصویر می
 تریستان ،رامین و ویس ،مجنون و لیلی ،شیرین و خسرو های داستان بر تکیه با جهان و ایران غنایی

 .آدونیس و ونوسو  ژولیت و رومئو ،ایزوت و

 رومئو ،رامین و ویس ،ایزوت و تریستان ،شیرین و خسرو ،مجنون و لیلی غنایی، ادب کلیدواژه:
 .آدونیس و ونوسو  ژولیت و

                                                           
 Hkhadivar@ gmail.com))استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان. . *

 shahroozjamali44@gmail.com). استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان. **

 .مرکز جهاد دانشگاهیکاربردی  ا و مدرس دانشگاه علمیانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی د***. 
(yasamins88@yahoo.com) 
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 مقدمه
 های منظومه عرصۀ در خصوص به است. جهان ادبیات ترین غنی از یکی غنایی، ادب

 ژوزف و شکسپیر و ایران از فخرالدین اسعد نظامی، چون پروری سخن شاعران که عاشقانه

 زنان عاشقانه های منظومه در اند. زده نظیری بی ادبی شاهکارهای خلق به اروپا دست از بدیه

 آفرینی نق  داستان، اصلی قهرمان نق  در اند و بوده عشق سکه دیگر روی همواره

 ناپ یر اجتناب واقعیتی بشری نتمد تکوین در مرد کنار در زن حضور که آن با .اند کرده

 باقی ابهام پردۀ در گاهی اما اند؛ داشته عهده بر را ای ویژه مسئولیت بار همیشه و است

ای در  های اصلی زندگی و تمدن بشر است، سهم عمده زن که یکی از پایه» اند. مانده

ا شأن و مقام زن های دوام نسل انسان بوده است؛ ام باالبردن تمدن بشر داشته و یکی از پایه

های زیادی  در طول تاریخ به دالیل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراز و نشیب

 (15، ص 1375)ستاری، «. داشته است

 زندگی مسیر تغییر باعث آنان، فعال حضور و اند داشته مؤثری نق  جامعه تغییر در زنان

 و داری حکومت و یاستس ؛فردی و اخالقی های ویژگی که ومثل خسر ،است شده مردان

 شود می داده سوق مثبت جهت در و گیرد می قرار شیرین شخصیت تأثیر تحت ا  پادشاهی

 و رساند می پادشاهی تخت و تاج به را او نهایت در که رامین زندگی بر ویس تأثیر یا و

 عشق با نیز لیلی حتی کند. می زندگی ویس کنار در بختی خو  با هشتاد و یک سال رامین

 زنان از یک هر نیز اروپایی های منظومه در کند. می تبدیل عارفی دیوانه به را مجنون ودخ

 سه هر ونوس و ایزوت ژولیت، تأثیرگ ارند. داستان مردان سرنوشت تغییر در نوعی به

  دهند. می تغییر نابودی و مرگ به را داستان م کر قهرمانان زندگی پایان و سرانجام
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 ار نظامی بررسی نقش زن در آث

برجستگی نق   ،نماید چه بی  از همه مهم می آن ،هنر سرایندگی نظامی های از جلوه

تر دیده شده است. در  گراست که در آثار مشابه کم زن به عنوان موجودی مستقل و انتخاب

های ظاهری، برخورداری از آزادگی  شیرین زنی است که با داشتن جایبه ،این منظومه

دار است و دامن خود را به  پرشور به خسرو، در همه حال خویشتن کامل و داشتن عشق

دامن،  من ، پاک زیرک، آگاه، بزرگ ،کامل یزن آالید. شیر های زودگ ر نمی هوس

اندیشی، نه تنها خود را از  بند به قوانین خانواده و اجتماع است که با تدبیر و درست پای

کند و  ثیر گ اشته، شخصیت  را دگرگون میأدارد، که بر او ت بازی خسرو در امان می هوس

 ،سازد. نظامی برخالف نگر  متداول جامعه زمان خود ای باشکوه می از عشق خود حماسه

پ یرفتن  ۀه او را شایستدهد ک ارتقا میتا جایی را نگاهی متفاوت دارد و مقام و منزلت زن 

رین او نمونه بارز )زن داند. خسرو و شی مسئولیت در سطح کالن اجتماعی و حکمرانی می

 محوری( است.

 :نگرش زیباخواهانه .0

 ۀنگر  زیباخواهانه است. در حوز ،های ظریف و زیبای نظامی به زن یکی از نگر 

 های زنانه الهام نگرفته باشد.  ها و زیبایی توان یافت که از ظرافت شاعری را نمی ،ادبیات

 در علت همین به است. اولویت در انآن زیبایی ،هستند مهمی یا مثبت نق  هر در زنان

 رسیدن نیز برای شاعر .شود نمی دیده معشوق عنوان به زشتی زن هیچ غنایی، ادبیات حوزۀ

 آن آمیز اغراق توصیف به و دهد می جلوه زیبا را داستان  های شخصیت تمام هدف این به

 دربار در هک دخترانی حتی و مریم اصفهانی، شکر شیرین، توصیف چون هم پردازد. می

 چشمه. در شیرین ناپ یر وصف توصیفنیز  و جمعند بانو مهین

 :نگرش منفی .1

سبب نوعی نگر  منفی به آنان شده است و شاعران  ،برخی خصایل منفی اخالقی زنان

در نصیحت فرزند  محمد و  پیر گنجهاند.  بسیاری لب به تعریض و بدگویی زنان گشوده
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کار نباشی، چون تو مرد  مراقب با  تا مانند زنان، فریب :گوید کاری می منع او از ستم

 :هستی نه زن

 یااااارانره مخساااااب چاااااون پ  یندر چنااااا

  
 یااااارانگااااارد کااااان دامااااان از زباااااون گ

   
 کااااااا  باژگونااااااه نااااااورد ینتاااااا بااااااد 

  
 مااااارد ی،چاااااو زن کاااااه مااااارد یباااااینفر

   
 ( 51 ، ص1393)نظامی، 

آورند و  دواج ابن سالم در میزمانی که لیلی را به اجبار به از لیلی و مجنوندر منظومه 

شاعر  ،گ راند رساند که لیلی اکنون با شوی خود خو  می کسی این خبر را به مجنون می

 :دهد خصایلی را به زنان نسبت می
  زن گاااااار نااااااه یااااااک هاااااازار باشااااااد 

  
  در عهاااااااد کااااااام اساااااااتوار باشاااااااد   

   
 گاااااااه نیرنااااااگ  زن چیساااااات  نشااااااانه

  
  در ظاااااهر، صااااالح و در نهااااان، جناااااگ  

   
 (134 ص ن،)هما

نظامی  ،که برخاسته از حسد اوست «بدگویی مریم از شیرین نزد خسرو»در بخ  

 :سراید گونه می این

 ساااااااافالند یحااااااااانزنااااااااان ماننااااااااد ر 

  
 سااااو جمالنااااد  یااااروندرون سااااو خبااااث و ب 

   
 برخاسااااات ینااااادچاااااو گو یزن از پهلاااااو

  
 از جانااااب چااااو جانااااب راساااات   یمجااااو

   
 (187ص )همان، 
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اعتقاد عمومی و عرف اجتماعی در خصوص  ۀکور نشان دهندرسد موارد م  ظر میبه ن

ای داشت سعی در  زیرا اگر نظامی چنین عقیده ؛نه عقیده شخصی نظامی ،زنان بوده است

 داد. تکریم مقام زن در آثار خود نشان نمی

 :نگرش آرمانی .1

 قامم آرمانی بازآفرینی به داستانی، و روایی های منظومه در خصوص به فارسی ادب در

 گرفتن نظر در بدون ایران، گهر پر سرزمین گرای آرمان شاعر است. شده خاصی توجه زن

 و دانا حکیم، مادری جایگاه در زنان و سازد می را خلقت اعالی مَثَل زن از ها سنت و عرف

 نگاهی زن به گنجه پیر نگاه عفیفند و و طناز معشوقی و دلسوز مربی عادل، مداری سیاست

نقطه مرکزی و قهرمان حقیقی داستان شیرین  خسرو و شیریندر منظومه  است. آرمانی

 ،شعور ،با قاطعیت و در کمال احترام به زن از شخصیت انسانی او ،نظامی واست 

و  خسرو و شیریننق  زن در دو منظومه کند.  عواطف و جایگاه او دفاع می ،احساسات

 متفاوت است.  لیلی و مجنون

ای پدرساالر است.  نظام قبیله ۀلیلی دختر سوختو با وفا؛ اما پیشه است  عاشق ،شیرین

نه مردان. مردان در  ،زنان به عنوان قهرمان داستان است ۀشناساندن چهر ،هدف نظامی

  .های اوست زنان در بخ  روشن داستان ۀمت تاریک داستان جای دارند و چهرقس

ار دارد و زن در کانون توجه ها غلبه آشک در آثار نظامی، نگر  آرمانی بر دیگر نگر 

خسرو و در منظومه » :کند که خاورشناس روسی یادآوری می« برتلس» .تری قرار دارد بی 

نه خسرو. در این داستان  ،مرکزی آن شیرین است ۀقهرمان واقعی داستان و نقط شیرین

ال ای قابل خرید و فرو  برای ارضای امی خسرو مانند مردم روزگار خود، زن را بازیچه

شعور و یکای   ،ها اما نظامی با قاطعیت از شخصیت انسانی او و از قهرمانی ؛پندارد خود می

 (11 ،ص1375، )برتلس «.گوید سخن می

کلیه  .مهین بانو زنی است که در جایگاه حکمران قرار دارد و پادشاه ارمنستان است

جا که  از آنست. امور مملکت در دست اوست و از موقعیت اجتماعی واالیی برخوردار ا

زمان وقوع این داستان مربوط به دوران ساسانی است. نظامی با قرار دادن زنان در جایگاه 
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درست در  .کند اثبات میرا رفیع اجتماعی، سیاسی، حکومتی، خانوادگی ارز  زن ایرانی 

کنند و زنان ابزاری برای امیال جنسی  زمانی که اعراب دختران خود را زنده به گور می

که  اما این ؛دهد زن ایرانی را در باالترین مرتبه در اشعار خود جای می ،ردان بی  نیستندم

دچار تناقض  ،ای قرار داده است گاهی بر خالف ادعاها و تصوارت  که زن را در چه مرتبه

شاید ناشی از استیالی اعراب و  ،گشاید شود و زبان به بدگویی و تعریض به زنان می می

اوج نفوی  کهزیسته  میی ان بر دیار و فرهنگ فارسی باشد و نظامی در قرنرواج فرهنگ آن

ها قرار  ثیر این نگر أممکن است تحت ت بنابراین ؛زبان و لغات عربی است ،فرهنگ ،افکار

 گرفته باشد. 

را حسود معرفی  ا مادر شیرویه ا ،شخصیت مریم، زن رسمی و قانونی خسرونظامی، 

زیرا هیچ زنی حاضر نیست عشق و یا داند؛  را در زنان طبیعی می اما او چنین حسی ؛کند می

هر چند مریم زنی ایرانی نیست؛ اما نظامی او را با اقتدار و  همسر خود را به رقیب بسپارد.

ای که حتی خسرو برای آوردن شیرین به قصر از او اجازه  به گونهکند.  قدرتمند معرفی می

ترسد که او به خشم  زیرا می ؛ار با شیرین را نداردبازی آشک گیرد و حتی جرأت عشق می

 :و سبب جنگ بین ایران و رُم شود بیاید
 یاااااااارماجاااااااازت ده کااااااازان قصااااااار  ب 

  
 پرسااااااااتاران سااااااااپارم یبااااااااه مشااااااااکو

   
 گیااااار جهاااااان یکاااااا یمجاااااواب  داد مااااار

  
 یاااارشااااکوهت چااااون کواکااااب آساااامان گ  

   
 یرینتاااااازه شاااااد ناااااام شااااا یاگااااار حلاااااوا

  
 رینینخواهااااااد شااااااد فاااااارو از کااااااام شاااااا

   
من نخواهم  ،دهد که اگر شیرین حلوای تری باشد جوابی دندان شکن به او میمریم  و

فرو رود و او را بر تو تلخ خواهم کرد و تا زمانی که  یگ اشت که از گلوی تو به شیرین

  .خسرو جسارت ازدواج با شیرین را ندارد ،مریم زنده است
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 گری زنان  خردمندی و هدایت

حکیم  .های شخصیتی زنان در آثار نظامی است نگری از ویژگی دهخردورزی و آین

به خردورزی زنان نیز توجه کرده و به کرات  ،پردازی قهرمانان آثار  در شخصیت گنجه

توان  گری زنان را در ابعاد مختلف می هدایت .ستوده است درایتزنان قهرمان را به عقل و 

ر معاشرت با خسرو که منجر به تجمیع عشق و مانند رفتار خردمندانه شیرین د ،بررسی کرد

 عقل شده است.

 :. هدایت به عشق حقیقی0

هستند و در برانگیختن عشق و احساسات در مردان عشق سکه  دیگر زنان همواره روی

ها، روحیات  های ظاهری آنان، خلقیات، رفتارها و من  ییسزایی داشتند، زیبا نق  به

آمیز آنان همواره نبض احساس و عالقه را  خنان عشقها، مهرورزی و س گری لطیف، عشوه

آفرینی زنان در آثار  اما در نق  ؛در مردان باال برده و ضربان عشق آنان را تندتر کرده است

یافته و مهار شده است و توسن سرک  عشق مردان را از  سازمان ،ها نظامی این اغواگری

که  اند. شیرین عالوه بر این کرده لجام گسیختگی به عشقی حقیقی، متین و آرام هدایت

مربی و راهنمای خسرو نیز  ،صیدافکن است؛ اما در سایه خردمندی خود و معشوقی دلربا

خسرو را با زیرکی و گسیخته  داری و یکای خوی  افسار هست و با درایت و خویشتن

 ،با وصال رسد و بازی به عشق حقیقی می که خسرو نیز از مرز هوس کند تا این تمام مهار می

 رسند. هر دوی آنان به آرام  می

 :مداری . هدایت و حکمرانی و سیاست1

های  تر آثار حکمی و اخالقی نشانی از به رسمیت شناختن حضور زنان در عرصه در کم

تر در امور منزل و امور  شود. نق  زنان بی  داری دیده می سیاسی و اجتماعی و مملکت

 رد شخصیت زنان نگرشی منفی است. تربیتی است و نظر اکثریت در مو

اما حکیم گنجه با نگاه حکمت آمیز خود زنان را در آرمان شهر خود به حکمت و 

داری مردان است. مهین بانو  داری آنان برتر از حکومت رساند و حتی مملکت حکومت می
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ی او کند، هزار قلعه بر باالی کوه دارد و شکوه بزرگ از اران تا ارمن را فرمانروایی می

 .کند گونه اقرار می تر از مردان است و نظامی در مردانگی وجود او این بی 
 یاااابیجاااا مااارد   بساااا زن ناااام کاااان 

  
 یاااابیزرد  یااا بساااا ماااردا کاااه رو  

   
 ( 191، ص1381نظامی، )

گستر و  زند و پادشاهی عدالت شیرین بر اریکه قدرت تکیه می ،پس از مرگ مهین بانو

ورزی بهرام  اهمیت دیگر این است که به دلیل دشمنی و کینهحا ز  ۀستیز است. نکت ظلم

شود مدتی مدا ن  خسرو مجبور می ،های او کاری ها و فریب بازی چوبین با خسرو و نیرنگ

تخت و  ،رسد. شیرین که این تاج را ترک کند و تاج و تخت پادشاهی به بهرام می

ن دوباره حکومت و شکست در به دست آورد ،داند پادشاهی را سزاوار و حق خسرو می

سزایی دارد و با پند و نصیحت و تحریک شجاعت  بهرام و از میدان به در کردن او نق  به

در جنگ با  اوشوراند و  خسرو را علیه بهرام می ،و غیرت و یادآوری حق مسلم پادشاهی او

یابد  می کند و خسرو قدرت از دست رفته خوی  را باز شود. بهرام فرار می بهرام پیروز می

 :فرمانروایی را مدیون شیرین است و این سلطنت و
 تاااااااا باااااااود لناااااااگ  یساااااااتور پادشااااااااه 

  
 چنااااااگفرا یاااااادمااااااراد آ یبااااااه دشااااااوار 

   
 یناااکتاااو دولااات جاااو کاااه مااان خاااود هساااتم ا  

  
 یناااکباااه دسااات آر آن، کاااه مااان در دساااتم ا    

   
 (155 ص )همان، 

 را بااااه دساااات آر  یتااااو ملااااک پادشاااااه  

  
 یاااارکاااه مااان باشااام، اگااار دولااات باااود      

   
 یمنمااااااا یار بااااااود دساااااات  یاااااازماااااارا ن

  
 یمگشااااااا یو گرنااااااه، در دعااااااا دساااااات  

   
 (157 ص )همان،
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 :نوازی هدایت به رعیت .1

پس از ازدواج شیرین با خسرو و مسلط شدن خسرو بر اوضاع کشور، شیرین همواره 

سازد و عواقب  گستری رهنمون می لعب و طرب به کسب دان  و عدالت ،خسرو را از لهو

 :دارد ح ر میبر داند و او را از ستمگری  ی و ظلم را شور  مردم میبیدادگر
 ینااااااایکاااااااه در کم حااااااا ر کااااااان زان 

  
 ینینشاااااا بااااااد کنااااااد خلااااااوت  یدعااااااا

   
 یااااادگااااه بانااااگ و فر  ناااادارد سااااودت آن 

  
 داده باشااااد ملااااک باااار باااااد   ینکااااه نفاااار 

   
 یبااااد اساااات و جورساااااز  یسااااوز جهااااان

  
 یرا نااااااواز یااااااتگاااااار رع هتااااااو را باااااا

   
 گااااار باااااا   چاااااارهنجاااااات آخااااارت را  

  
 مناااازل ز رفااااتن بااااا خباااار بااااا     یااااندر ا

   
 ( 387 ص )همان،

 :اعتقاد به توانمندی زنان و پرهیز از نژادپرستی و تفکیک جنسیتی .4

او از  است. مدارانه انسان نگاهی زن، به های  منظومه در گنجه منصف شاعر دیدگاه

 داند. نمی مردان را خاص اقتدار و قدرت و کند می پرهیز جنسی تفکیک و جنسیتی نگاه

 در او ادعای صحت .نیست نژادپرست اما ؛است گرا ملی و نظامی شاعری ایران دوست

 هویداست.  بانو مهین و مریم نق  در شده یاد موارد از پرهیز

 است. ارمنستان حکومت دار سکان که زنی بانو مهین و است رم پادشاه دختر مریم

 ،آنان برای بلند جایگاه و ارز  شدن قایل و داستان در شخصیت دو این آوردن با نظامی

  است. کشیده بطالن خط جنسیتی نگاه و پرستی نژاد روی بر

 به ا  فرمانروایی زمان که در گستر عدالت پادشاهی است، بانو مهین جانشین شیرین

 :را نیازرد موری حتی نظامی قول
 شااااهی گشااات مقااارر شااایرین بااار چاااو

  
 ماااااهی ز شااااد مااااه باااار ملااااک فااااروغ
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 کااارد فرمانااادهی وکااا ساااال یاااک دران

  
 نیااااازرد را مااااوری بلکااااه ی،غاااارم نااااه

   
 ( 191 ا 192 ص همان،)

ترسد که  می ،قرار است شوریده و بی ،حتی زمانی که در پی خسرو است و از این عشق

ل ا تاج و  ؛مبادا این شوریدگی روزی بر او غلبه کند و با رعیت به ستم و بیداد رفتار کند

 :رود سپارد و خود به دنبال خسرو می و امور پادشاهی را به فردی مطمئن می تخت
 یااااایرا یدهکاااااز شاااااور  یدترسااااا  یهمااااا

  
 ییوفاااااا یکناااااد نااااااموس عااااادل  بااااا   

   
 یساااااااپرد آن پادشااااااااه ییباااااااه ماااااااوال

  
 یکالهااااا آماااااد از صااااااحب یردلااااا  سااااا

   
 (192همان، )

شناس و  و یک روانا ،بریم که حکیم گنجه فقط شاعر نیست از بیان این ابیات پی می

آگاهی داشته  های شخصیتی زنان و امور جامعه کامالً شناس قهاری است که به نکته جامعه

شناسی روز دنیا ثابت شده است که هر جا مسئولیتی خطیر به زنان سپرده  است. در روان

اند و هرگاه در اموری که  آن مسئولیت برآمده ۀآنها به نحو احسن از عهد ،شده است

به لحاظ اخالقی و جلوگیری از تضییع شدن حقوق  ،اند ضعف و ناتوانی کرده احساس

 ،نظامی که با روحیات زنان آشناست .اند دیگران آن وظیفه را به فرد دیگری واگ ار کرده

نظیر در شخصیت و نق  شیرین گنجانده  این خصلت پسندیده را با ظرافت و مهارتی بی

 است. 

 

 عفاف زنان

های مهمی است که نظامی برای زن قا ل است. در  اری از ویژگید عفاف و خویشتن

، لیلی و مجنونرساند در داستان  این نگر  را به حد اعلی می خسرو و شیرینمنظومه 

ای و  های قبیله افتد و عاشق و معشوق به دلیل محدودیت ای اتفاق می عشق، در محیط بسته
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قانه آنها محدود به چند پیغام و نامه و یکی اجتماعی مجال ارتباط ندارند و تمام روابط عاش

شود که در همین محدوده نیز  جانب عفاف و حیا کامالً رعایت  زده می دو دیدار شتاب

 :رود گردد. در نخستین دیدار، لیلی در ده قدمی مجنون ایستاده است و جلوتر نمی می
 فااااروزم یگونااااه کااااه شاااامع ماااا    یاااانز

  
 بساااااااوزم ،تااااااارک روم ی گااااااار پااااااا 

   
 قاااادم زدن هااااالک اساااات    یباااا یاااانز

  
 اساااات ناااااک یاااابدر ماااا هب عشااااق ع 

   
به سبب عفت و  ،پدر مجنون ،پیچد عشق لیلی و مجنون می ۀو یا زمانی که آواز

کند و تنها راه  دامنی و شخصیت لیلی او را به طور رسمی از پدر  خواستگاری می پاک

 :داند وصال آنان را عقد و نکام می
 یونااااد مهاااار و پ  یااااق خااااواهم بااااه طر 

  
 فرزناااااااد تاااااااو را ز بهااااااار فرزناااااااد 

   
 (124 ، ص1383نظامی،)

 

 وفاداری زنان 

زنان هستند که سمبل وفاداری و عدم خیانت  و قهرمانان آثار نظامی، این ها در شخصیت

خورد. هر گاه خسرو با  تر به چشم می هستند و بالعکس این خصیصه در مردان بی 

گردد و او را تهدید به  رآشفته میب ،شود و عفاف شیرین مواجه میداری  خویشتن

به تهدید خود  ،بازی با شکر اصفهانی کند و در نهایت با عشق گ رانی با دیگران می خو 

 کند. پوشاند و به عشق پاک و وفادار شیرین خیانت می عمل می ۀجام

حتی در زمانی که زمینه خیانت برای  مهیا  .اما شیرین همیشه به خسرو وفادار است

صبرانه و مشتاقانه  بیکه آید و به رقیب عشقی خسرو، )فرهاد( کسی  لند بیرون میسرب ،است

 .کند و تا آخر عمر این وفاداری ادامه دارد نیز توجه خاصی نمی ،در آرزوی شیرین است

اوج وفاداری به عشق را با خودکشی  ،زند. شیرین حتی عشق شیرویه پسر خسرو را پس می
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رساند و نظامی با شخصیت و هویت دادن به زن در این  ت میخسرو به اثبا ۀدر کنار جناز

همواره زنان به داشتن چنین جایگاهی و مردمان نیز به  .رساند مجموعه او را را به عر  می

پایان داستان به یمن وفاداری شیرین از حیث قوت » :بالند داشتن چنین زنانی بر خود می

کند و هیجان آن را به  و زیبایی است برابری می داستان که خود نیز پر از شور ۀتأثیر با هم

 ( 187 ، ص1378)زرین کوب، «. رساند غایت می

وفانامه تبدیل کرد و سرگ شت عاشق و  را بهنامه  گونه هوس بدین ،خودکشی شیرین»

 لیلی و مجنون ۀ( در منظوم117 ص، همان«. )معشوق را در عفت و حرمت عاشقانه پایان داد

ای است  وفاداری زنان عاشق است. عشق او فنا شده در نظام اجتماعی قبیلهنیز لیلی سر آمد 

بختی لیلی مضاعف است و در بین تمام عشاق او  نگون .که مانع وصال این دو دلداده هستند

زیرا هم از عشق خود محروم است و هم به واسطه وفاداری به عشق  ؛تر است از همه محروم

  .مجنون از شوی خود

 ؛یابیم که نظامی درمی لیلی و مجنونو  خسرو و شیرینواشکافی منظومه  در بررسی و

به  ،لیلی و مجنونتر و تأثیرگ ارتر است. در  پررنگ خسرو و شیرینحضور زنان در  و نق 

جایی برای مانور دادن و  ،ای عرب دلیل ترسیم و تصویر کشیدن جامعه بسته و محدود قبیله

ی تنها زن شوربخت و اسیر سرنوشت منظومه است که جز آفرینی زن وجود ندارد و لیل نق 

اما در خسرو و  ؛نق  دیگری ندارد ،چند مواردی که در مورد شخصیت او یکر شد

 شیرین، شیرین زنی تمام عیار است و سمبل یک زن واقعی است. 

 

  رامین و ویس در زن نقش

 که است خورداربر قدرتمندی و فعال چنان شخصیت زن از ،رامین و ویس داستان در

 و عمل قدرت انتخاب، به میل گستاخی، شود. می دیده تر کم ایرانی های داستان در آن نظیر

 است. رامین و ویس در زن های ویژگی ترین مهم از پرستی زیبایی و طلبی عشرت شجاعت و

 در فخرالدین د.دار کمتری دید ساسانی و اسالمی دوران زنان این خصایص در

 اثر پارتی روم ،خود زمان یهنی عادات و اجتماعی شرایط بر عالوه نانز پردازی شخصیت
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 جشن در شاه و اند داشته بسیار قدرت درباری زنان دوران آن در که داشته نظر در را خود

 اسالمی، و زرتشتی رسم خالف بر و است کرده دعوت را بزرگان و زنان خود، نوروزی

 گیرد. می او اجازه مادر از دختر، پدر جای به درباری، ازدواج در

 :زیباپرستی مادی
 باعث گاهی که است زنان مادی زیباپرستی ،رامین و ویس منظومۀ های ویژگی از یکی

 نکوه  به زبان فخرالدین، گاهی است شده ببس که .شود می اخالقی ابت ال و انحطاط

 شرایط علت به ؛دارد قرار واالیی جایگاه زن در منظومه این در که آن با گشاید. می زنان

 ضد اشعاری بر زن، از خود واقعی تصور خالف شاعر بر زمان، آن عمومی افکار و جامعه

 است: زنان سروده
 هوشااانگ پااای  موباااد گفااات نیکاااو چاااه

  
 فرهناااااگ و شااااارم از بااااای  آز را زناااااان

   
 ناتمامنااااااااااد آفاااااااااارین  در زنااااااااااان

  
 نامناااااد زشااااات و کاااااام خاااااوی  رو آن از

   
 (84 ، ص1398)گرگانی، 

 که است دلیل همین به است. آزاد جسم  و س زنی جسور و شاداب است. روموی

 وجود .است ملموس و طبیعی زنی او کند. می واگ ار رامین به را خود روم و جسم آزادانه

 در انتخاب و استقالل کودکی، همان از است. عجین زندگی و کوش ، تکاپو با ویس

 و رنگ و زیبایی طالب است. حاکم خود، ادهار بر نیز، بچگی زمان در است. پیدا درون 

 و کند می شکایت ویس پروازی بلند و خودکامگی از به شهرو دایه، که جایی تا بوست

 برد: نمی فرمان را او و است آمده بار به دیگر که نویسد می
 گیاااارد پاااارواز گاااار کااااه ترساااام هماااای

  
 گیااااارد انبااااااز یکااااای خاااااود کاااااام باااااه

   
 بایساااااات کااااااه چونااااااان ورا بپااااااروردم

  
 شایسااات کاااه باااویی هااار و رنگااای هااار باااه

   
  (35 ص )همان،
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 او که این به توجه با و دارد وجود ویس در نیز انتقام حس گری، انتخاب روحیۀ بر افزون

 و شود می رامین عاشق ،دایه اغواگری با ولی ؛خدا ترس است و دامن پاک عفیف، زنی یاتاً

تسلیم  اما شود. می عشق این تسلیم سختی به و گشاید نیز می دایه به دشنام لب گاهی حتی

جویی از مردی است که او را از شوهر مورد  شدن ویس در برابر عشق رامین نوعی انتقام

ا  )ویرو( جدا کرده و قاتل پدر  است و وی را با نیرنگ و اجبار از زادگاه   عالقه

 :رباید می
 برآشااااافت دایاااااه باااااا ویاااااس ره دگااااار

  
 گفااات ساااخن یااازدان  بااایم و شااارم کاااه

   
 یااازدان ز براندیشااام چاااون خاااود مااان کاااه

  
 کیهاااااان شااااارم ناااااه بایااااادم راماااااین ناااااه

   
 ساااااگالم زشاااااتی کااااانم زشاااااتی چااااارا

  
 وبااااااالم  روزی بااااااود زشااااااتی  از کااااااه

   
  (117ص )همان، 

 اما ،رامین دارد به که عشقی تمام با دارد که شدت چنان آن ویس گری در انتقام روحیۀ

شود  رامین مجبور می و کند می کیفر سخت را او گل( با )ازدواج او به ویس خیانت دلیل به

 :بشنود سرد و آزار دل سخنان ویس از و بماند سرما و برف و یخ میان در ها ساعت
 سااان باادین گریااد همااین ماان باار جهااان

  
 باااااران و برفساااات ایاااان امشااااب ازیاااارا

   
 رهااااانی آتاااا  از کااااه بااااردم گمااااان

  
 نشااااااانی باااااارفم در کااااااه ندانسااااااتم

   
 (277 ص )همان،

 سخن ویس برای مرو های از زیبایی موبد شاه اوست. شجاعت ویس دیگر خصلت

زند که عشق  عشق رامین را فریاد می ،او حضور در ترسی هیچ ویس بدون و گوید می

 :اوست که ویس را در مرو نگه داشته است
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 آبااااااد مااااارو شااااااها گفااااات را مااااارو

  
 بااااد را تاااو مااار باااد ور اسااات نیاااک اگااار

   
 گااااه بااای و گااااه راماااین ویر بیااانم چاااو

  
 مااااه چاااه و جاااای باشاااد مااارو چاااه مااارا

   
  (139 ص )همان،

 ؛داند نمی کار گناه را خود که اوست. نظیر بی شجاعت و نفس به از اعتماد پاسخ این

 ارادۀ و میل به و است خوی  عشق دنبال به داند. او می انتخاب و اختیار و حق صاحب بلکه

 و رفتار پای شجاعت و جسارت با و گزیند برمی ،داند می ودخ شایسته که را چه آن خود

 بیند. نمی یا دوراندیشی و ترس برای دلیلی ایستد و می خوی  کردار

 :شهرو نقش
 و اند فرزند  سی از یک هر که شادخوار، و طلب و عی  شهرو زنی است دنیادوست

 ترجیح چیز هر بر را خود شخصی منافع او است. آورده دنیا به جداگانه از مردی را خود

 هنوز که بار یک .گیرد می ازدواج به تصمیم دختر  برای خود، اراده به همواره و دهد می

 :بندد می موبد با او را ازدواج پیمان ،است نیامده دنیا به
 پاااااس وزیااااان دختااااار تااااااکنون نااااازادم

  
 بااااس ماااان داماااااد تااااویی زایاااام اگاااار

   
 (31 ص )همان،

 نکام به را او ،نیست ویس همسری الیق کسی هک این تشخیص با دیگر زمانی و

  :آورد درمی برادر 
 همساااار تااااو بااااا جفتاااای نیساااات ایااااران در

  
 باااارادر خااااود تهساااات کااااه ویاااارو مگاااار

   
 (36 ص )همان،

 و دختر که آن پس از ویرو، و ویس عروسی خوردن هم به از پس نهایت در و

 ،هدایا و رشوه دریافت قبال در ،شوند موبد نمی شاه برابر در تسلیم به حاضر ا  خانواده
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 باز با و گ رد می خود شوهر خون از سادگی به و کند می فرامو  را خود پسر و دختر

 :کند می خیانت همه به ،دژ درهای کردن
 فرسااااتاد چناااادان خواسااااته شااااهرو بااااه

  
 یاااااد دفتااااری در آن کاااارد نتااااوان کااااه

   
 بگشاااااااد برشاااااااه دز درگاااااااه کجااااااا

  
 دلشااااد هاشااا در شاااد هااام آنگاااه   دز باااه

   
 (61 ص )همان،

 :نقش دایه
 ویس از داری نگه وظیفه نیز کودکی زمان در او است. رامین و دایه، مسبب عشق ویس

او  ،برد می مرو به اجبار به را ویس موبد که زمانی در .است داشته عهده بر نیز را رامین و

 بندد: می ویس بر موبد را ،جادو و طلسم با و رود می ویس همراه
 جساااااتن تاااااو کاااااام جاااااز چااااااره انمناااااد

  
 ببساااااتن تاااااو بااااار را شااااااه افساااااون باااااه

   
 بیااااورد دو هااار ویاااس روی کاااه آن از پاااس

  
 کااااارد صاااااورتی را یکااااای هااااار طلسااااام

   
 (76 ص )همان،

 تر بی  اوست که های اندیشی با چاره و است پررنگ بسیار منظومه، این در نق  دایه،

 ویس است که شادخوار و طلب عشرت ،دوست دنیا زنی او شود. می فصل و حل مشکالت

 که است عواملی از کردار  و گفتار و دایه وجود .کند می تشویق صفات همین به را نیز

  کند. جلوه غیراخالقی رامین و ویس منظومه موارد از برخی در تا است شده باعث

 از را او شود، می وی خوی و خلق و مقاصد متوجه موبد که با آن و او زن با نفویی است

 هیچ از کند و برای ویس مادری می .است تر دایه بی  یک از او نق  راند. نمی خود درگاه

  کند. نمی دری  کوششی
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 را ویس نیرنگ و دستان با و دارد به سزایی نق  رامین و ویس عشق پیدای  در

 :کند می ور او شعله دل در را رامین عشق آت  و فریبد می
 شااااد دلسااااتان ویااااس پاااای  دایااااه چااااو

  
 شاااد نهاااان باااد و بااادگمان جاااادو چاااو

   
 بپیراساااااات فریبنااااااده هااااااای سااااااخن

  
 بیاراساااات نیاااارنگ  بااااه و دسااااتان بااااه

   
 (81 همان، ص)

 :است کشانده رسوایی این به و فریفته را او دایه که کند می اعتراف ویس هم
 افکنااااد رسااااوایی ایاااان در دایااااه ماااارا

  
 ساااوگند باااه و دساااتان باااه و نیرناااگ باااه

   
 (111 ص )همان،

 با بار اولین و است. داستان های نشیب و فراز و خم و پیچ پر وقایع دایه، خالق

 رامین که زمانی .شود می آگاه رامین و ویس عشق از موبد که اوست غفلت و احتیاطی بی

 ؛خفته موبد در ظاهر دهد. می ویس به را او سفر خبر دایه دارد. را موقان شهر به قصد سفر

 :شنود می آنان را اناست و سخن اما بیدار
 گفااااات را ویاااااس پنهاااااان دایاااااه بیاماااااد

  
 خفااات تاااوان چاااون اساااوی روز چاااونین باااه

   
 ارماااان سااااوی خواهااااد رفاااات رامااااین کااااه

  
 دشااااامن جناااااگ و شاااااکار یااااارچنخ باااااه

   
 بیاااااادار بااااااود موبااااااد شاااااااه را قضااااااا

  
 گفتاااااااار واروناااااااه آن دایاااااااه از شااااااانید

   
 (115 ص )همان،

 ها نقشه تمام داند می موبد که این وجود با که ستا این داستان در دایه نق  جالب نکتۀ

 را ویس مدت این در که اوست چنین هم و است دایه وجود از ها گری چاره و ها حیله و

 از را او حال این با است. جسور و جادوگر زنی و کند. می حمایت رامین به رسیدن برای
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 از مرو زاول به سفر برای که انیزم و کند می اعتماد نیز او به بلکه ؛راند نمی خود درگاه

از وی  و سپارد می دایه به را باغ آن کلید و کند می باغی زندانی در ویس را ،شود می خارج

 را او با طعن حتی و بگیرد عهده به خوی  غیبت را در ویس داری نگه که خواهد می

 :کند می خطاب ناجوانمرد گر و افسون
 داد را دایاااااااه مااااااار بنااااااادها کلیاااااااد

  
 اساااااتاد دیاااااو فساااااونگر گفااااات  بااااادو

   
 بسااااااااایار ناجوانمردیااااااااات بدیااااااااادم

  
 آر جااااا بااااه جااااوانمردی ره یااااک باااادین

   
 بساااایار کاااارد دایااااه اناااادرز شاااااه چااااو

  
 ناچاااااااااار داد را وی خاناااااااااه کلیاااااااااد

   
 (195 ص )همان،

 و گر هدایت همواره که است دایه این رامین و ویس عشق رسیدن ثمر در به

 و پیچ پر مراحل تمام در و کرد روشن ویس وجود در را عشق است. او آت  ساز رهنمون

 از ه،کرد حرکت رامین و ویس پای به پا ،عاشقی های مشقت و خطرات و عشق جاده خم

 و آمد نمی پدید داستان در عشقی ،نبود دایه اگر نکرد. دری  ای و حیله نیرنگ ،تال  هیچ

 ها و عی  و ها خوشی تمامویس  رسید. نمی به وصال گاه هیچ ،داد می عشقی ر  هم اگر

دایه  مدیون را خود مشترک زندگی وصال و نهایت در و بودن رامین با شیرین های لحظه

 دست موبد از ویس را، که بود او و مادری کرد ویس برای کودکی از که زنی است.

 تاب زندگی های سختی و نامالیمات برابر ویس در نبود، قطعاً دایه اگر داد. نجات کار ستم

  برد. می بین از را خود و آورد نمی
 

  ایزوت و تریستان در زن نقش

 ایزوت و تریستان شاه، مارک شخصیت سه با ممنوع، عشق تریستان و ایزوت داستان

 از ناشی قدیمی باور و دارند تری کم نق  زنان داستان، این در است. شده پرداخته و ساخته

  است. کرده ایجاد زن از دیگری چهرۀ وسطی قرون اجتماعی موقعیت
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 دردهای کردن درمان و بینی غیب به قادر فقط ناتوانی، عین در و است اختیار بی زن

 ؛نیست آنان بودن خرافی و بدیاتی نشانگر، مادر  جادوگری ایزوت و است. ناپ یر درمان

 یعنی رو یدیان، در که است سبب بدان این» است. دو ایزدی آن ویژگی نشانگر بلکه

 و دانستند می الوهیت رمز و راز مظهر و آسمانی و غیبی موجودی را زن سلت، قوم کاهنان

 داشت. خورشیدی خصلتی بود و سلطنت اقتدار نماد آنان اساطیر غالب در زن پرستیدند. می

 )ستاری، .«باشد خصلت همین به مبهم ای اشاره ایزوت نیز موی زرین صفت است ممکن

  (37 ، ص1393

 است. همراه تری بی  عفت و خداترسی با زنان، رفتار ایزوت و نتریستا منظومۀ در

 و هستند اطرافیانشان و خود زندگی برای ریزی برنامه و گیری تصمیم قدرت فاقد آنان

 قرون نجبای و اشراف عادات و آداب» :که است آن علت است. تقدیری و منفعل تر بی 

 نیز مشروع و قانونی طور زن به و ودب حقی گونه همه دارای مرد ستبر بود.  و خشن وسطی

 در و داد می طالق را زن ،کرد می اراده هرگاه مرد، بود. صغیر همیشه گویی و نداشت حق

 اگر حتی زن، واقع در بود. فراوان ،کلیسا صریح منع رغم به ها، طالق فئودال محیط

 توانست نمی و ودنب جنگ اهل زیرا ؛آمد می شمار به زیردست انسانی ،بود می هم زاده نجیب

 (177 ، ص1371 )ستاری، بزند. شمشیر مرد چون

 معامله مورد آنان بود. شده زنان شدن منفعل سبب وسطی قرون شرایط دلیل، همین به

 انجام آنان ازدواج شرط گاه نداشتند. اختیاری هیچ خود از و گرفتند می قرار مردان

 و سخت کارهای این مردی اگر که دبو اژدها و غول بردن بین از و العاده خارق کارهای

  کند انتخاب را او دختر که این بدون ،آمد درمی دختری همسری به ،داد می انجام را شگفت

 صدق قضیه این نیز، ایزوت و تریستان داستان در باشد. داشته را مناسب همسری شرایط یاو 

 ایزوت در اما ؛کند یم پیدا را با ایزوت همسری شرایط ،اژدها کشتن با تریستان کند. می

 به را وی او، اراده خواست و گرفتن نظر در بدون و شود می معامله دیگر بار یک جا این

 به را او راحتی به ،بر ایزوت گرفتن خشم از پس نیز شاه مارک سپارند. می شاه مارک

 نقهرما ای ندارد.  ایزوت، چاره رضا و تسلیم جز زن مواردی چنین در و بخشد می ج امیان
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 خود قلب و روم جسم، ،اسارت عین در خواستند می که است زیردستی زنان نماد و داستان

 گره مرگ با بلکه ؛است نخورده پیوند زندگی و ایزوت بر تکاپو وجود سازند. آزاد را

 شخصیتی و ندارد شادابی و جسور او شخصیت ندارد. مرگ جز فرجامی و است خورده

 نابود  طرد یا جهان همان اما ؛است هماهنگ جهان با تدااب که شخصیتی» است. انگیز رقت

 (141 ، ص1377 )اسکولز، .«کند می

 جادویی داروی مهر واسطه به که است انتخاب و عمل قدرت ایزوت زنی مطیع و فاقد

 افتد، می فاصله روح  و جسم میان کند. می دگرگون را او پیرامون دنیای که، است

 اما ؛است تریستان عاشق او شود. تریستان می به متعلق روح  و شاه مارک نصیب جسم 

 زمانی بلند کاج زیر در قرارگاهشان در کند. می کتمان را عشق این دیگران برابر در پیوسته

 از قبل و کند می دستی پی  شود؛ می درخت باالی شاه مارک حضور متوجه ایزوت که

 مرا ساعتی چنین در که کرده ستاخیگ چه امیر تریستان ای» :زند می فریاد تریستان رسیدن

 چه کنی. تضرع گویی می که چنان تا ای خوانده مرا که است بار چند .کشاندی جا این به

 (92 ، ص1336)خانلری، « خواهی  می چه من از ای! کرده ها زاری

 :ایزوت( )مادر ایزوت ملکه نقش
به واسطه  که این هب توجه با است دختر  نام هم «ایرلند پادشاه همسر»ملکه ایزوت 

 اما در ؛دارد ایزوت و تریستان عشق ایجاد در مؤثری ساختن مهرداروی جادویی نق 

 است سوز دل خوی  دختر به نسبت او .است نشده گفته وی دربارۀ چندانی مطلب ،منظومه

 مبادا که است وصلت این شاه بسپارد، نگران مارک به را دختر  است قرار که زمانی و

 نابودی و تباهی موجب عالقگی بی این و باشد عالقه بی خود آینده مسره به دختر 

 این ایزوت نیز که شود می جادو و سحر درمانگری قدرت به متوسل ل ا او شود؛ زندگی

 دهد می برانژین به را جادویی داروی مهر او است. برده ارث به خوی  مادر از را خصلت

 خصایصی چنین شود. ایجاد آنان در ر ارادیغی عشق که ایزوت بدهد و شاه به مارک که

 وسطی قرون سخت شرایط نیز است و زنان ایزدی قدرت به ها سلت قدیمی اعتقاد از ناشی

 و جادو به توسل جز ای چاره ،بود فرما حکم خوی  سرنوشت تعیین در زنان اختیاری بی که
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 ،شد ی نزدیککورنوا ایزوت به پهلوانان تسلیم زمان چون» گ اشت. نمی باقی سحر

 و کرد فراهم قوی نوشابه و آغشت شراب در را آنها چید و ها ریشه و ها گل ،ها گیاه مادر 

 و ریخت صراحی در را دارو ،رسانید انجام به را کار آن و جادویی دان  به که آن از پس

 و بروی شاه مارک کشور همراه ایزوت به باید تو دختر! ای گفت و سپرد به برانژین نهانی

 یاد به مرا های گفته بگیر و را شراب پس این صراحی وفاداری! او محبت در که دانم می

 چون اما ؛نشود نزدیک آن به لبی هیچ و نبیند چشمی هیچ که کن پنهان چنان را آن .بسپار

 دارو به آمیخته شراب این ،بمانند تنها داماد و عروس که شد آن هنگام و رسید زفاف شب

 من! با هم بنوشند. دختر را آن تا ایزوت بده شهبانو و شاه مارک به و بریز جامی در را

 که است چنان دارو این خاصیت زیرا بچشانی! شراب این از را ایشان تنها که با  مواظب

 و زندگی در جاودانه و شوند می عاشق هم و جان به دل از ،بنوشند هم با را آن که کسانی

 (53 ص ،همان) .«دارند می دوست را یکدیگر مرگ

 :برانژین نقش

 کورنوای برانژین یک خدمتکار ساده در دربار شاه ایرلند است. زمانی که ایزوت را به

 مأموریت تا کند می ایزوت روانه همراه نیز را او ایزوت مادر ،فرستند شاه می نزد مارک

 ادعا ت واس ایزوت و تریستان دلدادگی مسبب آغاز او نماید. اجرا را مادر ایزوت جادویی

 کند می گناه احساس شدت به و است این عشق آتشین شده ایجاد موجب ندانسته ،کند می

 بستر ایزوت بر زفاف شب در حتی و کند می نثار را خود هستی همه دلیل همین به و

 ربوده دریایی دزدان توسط کودکی در او بپوشاند. ایزوت را رسوایی تا رود می شاه مارک

 از ایزوت شهبانو شود. می فروخته کنیزی و خدمتکاری ایزوت جهت مادر و به شود می

 جنگلی در را او که سپارد می غالمانی به را او و گیرد می او قتل به تصمیم رسوایی ترس

 هنگام در است عاقلی و زیرک او دختر اما ؛کنند معدوم را ا  جنازه و بکشند افتاده دور

 سبب و برانگیزد دو غالم را آن عواطف و احساسات کند می سعی ،مرگ به شدن نزدیک

 ندارم یاد به .خود از جز یک خطا دانم نمی دوستان ای» :دهد می توضیح چنین را خود قتل

 پیراهنی که داشت خود با عزیز زیوری ما از یک هر کردیم سفر ایرلند عزیمت از که وقتی
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ایزوت  که شد چنان تیکش در داشتیم. همراه زفاف شب برای را آن و بود سفید برف چون

 گناهی دوستان ای دادم. او به را خود پیراهن عروسی برای من و درید را خود زفاف پیراهن

 (69 همان، ص) .«است من مرگ خواهان او اکنون اما ؛است همین ،ام کرده من که

 :دست سفید ایزوت نقش
 هر یستانتر با زندگی در رقیب عشقی ایزوت زرین موی است. که ،ایزوت سپید دست

 های بالتکلیفی و ها قراری بی قربانی .تحقیر شدن او و خیانت جز به ،کند می تحمل را چیزی

 خواهد ای می گونه به ،با ایزوت سپید دست ازدواج با تریستان اصل در که شود. می تریستان

 گیرد می شدت درد او گویی اما ؛دهد تسکین را خود و کند موی فرار ایزوت زرین عشق از

 ایزوت سپید دست را شخصیتی ستاری کند. فرامو  ایزوت زرین موی را که تواند نمی و

تریستان با  دست که سپید ایزوت تریستان، داستان در» :گوید می او دربارۀ و داند می نمادین

با وی  تریستان زناشویی و است رسمی و شرعی کلیسای مظهر رمزی ،کند می وی وصلت

 شتابان تریستان و پاید دیری نمی سبب همین به و است کیشی تسپنجی راس پیروزی نمودار

  (55 ، ص1393 )ستاری، گردد.  زنا آمیز  باز می عشق به

 گیرد، می تریستان و کاهردن صورت بین پنهانی سخنان که او زنی کنجکاو است زمانی

 داردی عمر  لحظات آخرین در تریستان که شنود می آنان را سخنان و است ایستاده گو 

 خشم» انگیزد. برمی ایزوت سپید دست را خشم امر این کند. می طلب موی را ایزوت زرین

توزتر  کینه ،شود عاشق هرچه زن بپرهیزند! آن از باید همه و است انگیز هراس سخت زنان

 از ایشان بدمهری شود. می انگیخته زود هم شان کینه ،زود مهرند که چنان هم است. زنان

ایزوت سپید  توانند. نمی در کین اما ؛توانند می روی میانه عشق یابد. در می تر بی  مهرشان

 و داشت می دوست را تریستان آن همه بود. شنیده را سخنان همه کرد، تکیه دیوار به دست

 که اندیشید و داشت نهان دل در ها را شنفته دارد. دیگری با یافت که او دل درمی اینک

 خواهد کین ،است داشته دوست  جان همه از بی  که آن زا ،برآید دست  از روزی اگر

 (257 ، ص1336 )خانلری، .«گرفت
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 ایزوت»گیرد.  تریستان می از را خود شدن قربانی انتقام نهایت در ایزوت سپید دست

 کاهردن در اینک گفت: و آمد بستر تریستان سوی به .گرفت باز را خود کینۀ دست سپید

 چگونه بادبان گفت و لرزید بر خوی  تریستان دیدم. دریا در را او کشتی من رسد. می

 را جان توانم نمی دیگر گفت تریستان .است سیاه سراسر بادبان که بدان گفت ایزوت .است

 (265 ص )همان، .«داد جان بار چهارمین در و ایزوت ،یار ای :گفت بار سه دارم نگه بدن در

 

  ژولیت و رومئو در زن نقش

داند ریشۀ کینۀ قدیمی میان دو  او هیچ گاه نمی باز و سرک  است.ژولیت دختری لج

 سخت قوانین و کند هنجارشکنی خواهد می خانواده کاپولت و مونتاگو چیست  اما

 آفرین فاجعه نهایت ا  در گری جوانانه عصیان این که بزند. کنار خود  نفع به را اجتماعی

 خواستگاری زمان در پدر  است که ای ساله سیزده سال و سن کم دختر ژولیت شود. می

 است. نشده سالگی 14 تحوالت و تغییر از پر دوره وارد هنوز او که ایعان دارد او از پاریس

 .است نکرده تجربه را عشقی هیچ که دارد کودکانه شمایلی و شکل داستان، قهرمان بانوی

 بخ  این در ،برقصدخواهد که با او  از ژولیت می رومئو که ها زمانی در جشن کاپولت»

 بوسه طلب او رومئو از .کند می اشاره ژولیت بودن کودک بعضاً یا و بودن جوان به شکسپیر

 که آن از تر معصوم و کند پنهان را خوی  دل راز که بود آن از تر جوان دختر، کرد.

 برای که کودکانی چون گاه آن کرد، برآورده را او خواست ،کند به معصومیت تظاهر

 .«بوسیدند را دیگر هم باز خواستند... تر بی  چشند می را فرنگی توت طعم بار ننخستی

  (311 ص ،1381 )شکسپیر،

 فرزند ژولیت تنها رواج داشته است. خانواده از فرزندان پ یری  اطاعت رنسانس دورۀ در

ر  پد دارد. زیادی اهمیت ،ها کاپولت خاندان او برای ازدواج دلیل همین به .است خانواده

 به بردن پی از پس اما ؛باشد هم ژولیت خود میل باب که است ای گزینه دنبال به ابتدا

 فراهم را اجباری ازدواج یک مقدمات و داده نظر تغییر تدریج به ،رومئو با او آشنایی

 برخوردار باالیی گیری تصمیم قدرت و قوی شخصیت است که از دختری ژولیت کند. می
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 و جرأت کند.  مخالفت خود پدر با باید خانواده و جامعه عرف فخال بر که جایی تا ،است

 جامعۀ در کند. می ازدواج با رومئو مخفیانه که است حدی ژولیت تا شجاعت و جسارت

 نظام است. ضعیف بسیار ها گیری تصمیم و خانواده امور در زنان نق  بریتانیا، زمانِ آن

ژولیت  مادر که بینیم می داستان این در و ستا مبتنی ساالری مرد مبنای بر کامالً جامعه،

خود  به و حتی کند نظر اظهار تواند نمی ،نیز فرزند  تنها آینده مورد در و ندارد نقشی هیچ

 بر که است مردان قدرت و زور دهنده نشان این دهند. نمی گیری تصمیم اجازه ژولیت هم

 و قومی اختالفات قربانی هجامع در که ژولیت نماد دخترانی است .فرماست حکم جامعه

 .دهند می پس را خود طایفه افراد جای بی تعصبات و خودخواهی تاوان و شوند می ای قبیله

 حق و طلبی استقالل و ایستد می زمان آن های ارز  برابر در خوی  آزادانه با انتخاب او

 خاک رومئو ازا  با  پنهانی ازدواج با ژولیت زند. می فریاد همه گو  به را زنان انتخاب

 او روم چنان آن عشق رویاند، می عشق گل تک دو خانواده این خصومت و کینه خشک

 در و بزند مرگ به را خود و بکشد سر را بیهوشی داروی که این از که است کرده تسخیر را

 او باکی بی و شجاعت ندارد. ابایی و ترس ،رسد فرا او نجات برای تا رومئو دفن شود دخمه

 پیکر دیدن با متأسفانه و خام است و زده شتاب دختری صد حیف که اما ؛است ینتحس قابل

 پاک عشق به وفاداری نماد او دهد. می پایان خود زندگی رومئو با خنجر رومئو به جان بی

  نیست. پررنگ خیلی آنها نق  که دارند وجود دیگری زنان داستان، در است. خوی 

 آفرینی نق  قسمت چند در جز هاست، کاپولت خاندان بزرگ بانوی که ژولیت مادر

این  پرسد رومئو از زنی می که دارد حضور جشن در ها کاپولت ضیافت شب در کند. نمی

 بگویم برایت .است این خانه بانوی ،ژولیت مادر» :گوید زن کیست  و او در جواب می

  (311 ص )همان، .«ام کرده پرستاری من ،کردی صحبت او با که دختری

 این فقط ،درآورد پاریس عقد به او را اجبار به گیرد می ژولیت تصمیم پدر که زمانی در

 گونه هیچ حق دیگر و ژولیت برساند به را پیغام این نیز او که دهد ژولیت می مادر به را خبر

  ای ندارد. عقیده ابراز
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 زمانی در ست.ا دایه ،دارد را او اختیار ،ژولیت مادر از تر بی  داستان در که زن دیگری

 ژولیت و زند می صدا را دایه او ،رومئو است با صحبت مشغول بالکن ژولیت در که

 ندارد ژولیت اجازه که است جایی تا او دایه بر تسلط گویی ،گردد برمی اتاق به بالفاصله

  (314 ص همان،) دهد. انجام کاری یا برود این او جایی بی که

 او دارد. سزایی به او با رومئو نق  ازدواج و کلیسا در ژولیت یافتن دایه نیز در حضور

 او به و رود می رومئو دیدن به خیابان در تمام هیبت با ،دو آن عشق از شدن مطلع از بعد

 خورد می رومئو سوگند .«کن مندانه رفتار شرافت او با است جوان بسیار ژولیت» :گوید می

 او بفرستد. کلیسا به را ژولیت تا کند پیدا ای که بهانه گوید می دایه به سپس و چنان کند که

 کند نمی فرقی او برای .است زناشویی های ل ت فکر آکنده از افکار  تمام که است زنی

 قوی شرابی چون او را عروسی شب و ازدواج انداز چشم» دیگر؛ مرد یا باشد مرد این که

  (316 ص همان،) .«برساند او هب را رومئو پیغام تا رفت ژولیت نزد بسیار شتاب با کرد. مست

 رومئو دست به )تیبالت( ژولیت عموی پسر که زمانی .است ژولیت و رومئو بین او رابط

 که آورد می پیام رومئو برای و دارد خبر دو این ازدواج از که اوست تنها شود. می کشته

 (321 ص همان،) است. اندوهگین بسیار شوهر  تبعید و عمو پسر مرگ از خانمت

 و به یکر نام او بسنده شده است تنها که شود می برده نام از دختری داستان ابتدای در

 رومئو قبل که اشرافی و زاده بزرگ دختر رزالین، همان .آید نمی میان از او به صحبتی دیگر

 طمع رومئو به و هاست کاپولت میهمانان لیست در او نام و اوست بستۀ دل و عاشق ژولیت از

 و صحبت هیچ داستان در شود. می ژولیت عاشق که رود ها می کاپولت ضیافت به او دیدن

  نیست. ا  خانواده اعضای دیگر و رومئو مادر نق  از سخن

 

 آدونیس و ونوس در زن نقش

 متعدد های نق  ،منظومه این بودن ای اسطوره دلیل به ،آدونیس و ونوس داستان در

 است. زیبایی هۀال ونوس است. داستان قهرمان شود. نمی ها دیده منظومه دیگر چون زنان

 بسیاری هواداران ی یزیبا دلیل به که داند می چون و .جو انتقام و ران هوس ،گر عشوه زنی
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ای او به علت ه خودنمایی است. طلب استقالل و گر طغیان زنی کند. می بازارگرمی ،دارد

 شده روا ستم حق  در هک است دختری هایی است که در جامعه متحمل شده است. آسیب

 متعدد خدایان با که است دلیل همین به اند. نداده او به را خواه  دل همسر انتخاب اجازه و

 خدای صالحدید با را وی اما ؛نیست او عالقۀ مورد و شایسته همسر هفا یتوس دارد. رابطه

خود  های میناکا ونوس علت، این به و اند درآورده او همسری به اجبار به ،ز وس خدایان

 ،شود می پایمال شخصیت  که جا هر و جوست او یاتاً انتقام کند. می جبران را با دیگران

 و ها گری عشوه با و بیند می زمین در را آدونیس که زمانی گ ارد. می به انتقام دست

 او انتقام آت  ممانعت این دارد. امتناع آدونیس اما ؛دارد آدونیس ج ب در سعی اغواگری

 برای ،شود می آدونیس پیروز آوردن دست به و فریب در که زمانی و کند می ورتر لهشع را

 رود. می آسمان به و کند می رها را وی، او از گیری انتقام

 

 نتیجه
 بسیار داستان در زنان حضور که، یابیم درمی اروپایی و ایرانی های بررسی منظومه در
 زن، آفرینی نق  بدون و هستند یگر سکهد روی زنان عشق، آمدن وجود به در است. مؤثر

 ،ها هستند داستان که قهرمان معشوق، نق  بر است. عالوه مفهوم بی عاشقانه منظومه
بسیار مؤثرند. در اکثر  داستان ماجراهای پیدای  در که دارد وجود دیگر فرعی های نق 

 دست به اتفاقات و وقایع تر بی  و مادر، از حتی است. پررنگ بسیار دایه نق  ها، داستان

 منظومه در هستند. و معشوق داستان عاشق عشق آغازگر آنان اغلب خورد. می رقم آنان
و  ها توصیه و کند می آفرینی نق  دیگری شخصیت هر از تر دایه بی  رامین و ویس

 و مددکار ویس و او مشاور آید. عشق پدید می رامین و ویس بین که اوست تحریکات
 و طلب دایه زنی عشرت برند. می پناه به او ،شوند می درمانده که جا هر و است رامین
 و جادوگر زنی کند. می منتقل ویس به نیز را یاتی خود خصلت این و است گ ران خو 

 شود. می متوسل گری افسون به بارها رامین و ویس وصال راه در و سحر و طلسم است اهل
 در اما ؛ویس دارد دایۀ مشابه شخصیتی هم ژولیت دایۀ نیز ژولیت و رومئو منظومه در
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 جادو و اهل اما ؛است ران هوس و طلب شبیه دایه ویس، عی  روحیات  تر، پایین سطحی
 داستان در .کند نمی دری  کمکی هیچ از ژولیت و رومئو پیوند راه در نیز او نیست. افسون

او  نق  نه دایه؛ اما ،دارد حضور گزار خدمت نق  در تر برانژین بی  نیز ایزوت و تریستان
 با که است برانژین ،ایزوت و تریستان عشق مسبب .کند می خودنمایی داستان بین در نیز

 وجود به ایزوت و تریستان ارادی غیر و اجباری عشق ،مهردارو نوشیدن و خود غفلت

 ادتار نیز جان پای برانژین تا حتی و است ایزوت راز هم و همراه داستان پایان تا او آید. می
ای  دایه نق  مجنون و لیلیو  شیرین و خسرو منظومه در دهد. می نشان شهبانو به را خود

 به اند و او بوده نشین هم و ندیمه که اند بوده دخترانی ،شیرین اطراف در فقط شود. نمی دیده
 به نیز آدونیس و ونوس داستان در .اند کرده می همراهی را او شکار و تفریح ،تفرج وقت

های  یکی از نق  .شود نمی دیده آن در دیگر های منظومه الگوی بودن، ای سطورها سبب
 در است محسوس ها داستان همه در که است. مادر نق  ها، منظومه همه رنگ در کم

 حضور ،خانواده در مردساالری نظام چنین هم و فئودالی نظام دلیل به غربی های منظومه

  شود. نمی دیده ها داستان در نظر اظهار و گیری تصمیم و مادر
 حق او حتی است. خودرأی و مستبد ژولیت مردی پدر ،ژولیت و رومئودر داستان 

 در ندارد. وجود صحنه چند در جز ژولیت مادر گیرد. می فرزند  تنها از را همسر انتخاب
 به مجبور ژولیت را ،بزرگ کاپولت که زمانی و دارد تشریفاتی حالت حضور  واقع

 آن خانوادگی و اجتماعی نظام زیرا ؛کند می سکوت ژولیت مادر ،کند می یسپار همسری

 موارد چنین نیز ایزوت و تریستان داستان در است. داده نمی زنان به را حق این بریتانیا، زمان
 توجه با و شود می هم این اتفاق تکرار ونوس و آدونیس داستان در .شود می دیده مشابهی

 اختیار سلب و زن شخصیت به توجهی بی این اما ؛ای دارد اسطوره حالت داستان که این به
 و کند نمی انتخاب را خود همسر خود میل و اراده با نیز ونوس و دارد وجود منظومه در نیز
 بسیار زن نق  ایرانی های اما در داستان کنند. می محروم نیز خود حق ترین طبیعی از را او

 رسوم و آداب و اعراب جامعه به مربوط که مجنون و لیلی منظومه جز به است. متفاوت
 و قدرت و بزرگواری و کرامت از ایرانی های منظومه زن در است. نشینان بادیه جاهلیت

  است. برخوردار منزلت
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 نیز لیلی اروپاست. در وسطی قرون زنان مانند نیز زنان وضعیت لیلی و مجنوندر داستان 
 هر از بارتر اسف وضعیتی هم شاید و است زمانه جبر اسیر ونوس ایزوت و و ژولیت مانند

یا  و اند وصال معشوق رسیده به اطرافیانشان همکاری و با زیرکی آنان اگر .نفر آنها دارد سه
 مجنون هم دیدار از حتی بخت نگون بیچاره دختر لیلی آن اما ؛اند کرده لمس را آنان

 است. بوده محروم
 منظومه این زن در است. متفاوت کامالً ها منظومه ردیگ با شیرین و خسرو در زن نق 
 سرزمین بر که اقتدار و قدرت با زنی است. بانو پادشاه مهین است. ارز  با و شده تکریم

 و جرأت با و زیبا و زاده شاه زن اوست. برادرزاده شیرین کند. می فرمانی حکم ارمنستان
 را خود راحتی به که نیست رانی هوس او زن دار. خویشتن اما ؛است پیشه او عاشق جسارت.

  کند. تسلیم خسرو رانی شهوت و خواهی زیاده برابر در
 در شخصیت تکریم و نفس عزت و داری خویشتن و منشی بزرگ همه این علت شاید
جبرهای  و ها محدودیت از دور و آزادزیستی و آزاداندیشی این باشد، او آزادی شیرین،

  است. دهکر وارسته چنین را او زمانه
 است این در تفاوت  رهاست. و او هم آزاد ،دارد شیرین نظیر مشابهی شرایط نیز ویس

 موبد تسلیم را دختر  راحتی به متأسفانه و است زودباور کار و طمع مادر  زنی شهرو که
 را دختر  ،گیرد می تصمیم و اوست که ویس است اختیار شهرو صاحب که این کند. می

 نماد ویس است. ایران جامعه در زنان اقتدار نشان از قدرت و ،درآورد کسی چه ازدواج به
 های منظومه در شیرین. مثل درست بلندپرواز، و خودساخته دختری است. واقعی عاشق یک

 جایگاه از و مختار ،آزاد ،وارسته ایرانی زنان که هویداست نکته این کامالً شده بررسی

 گر نشان این و است شده دمیده ایرانی زن در امنید پاک و روم عفت برخوردارند. واالیی
 فرهنگی پیشینه ،ما ملت و ما ایران که است زمین ایران در تمدن و حد اعالی فرهنگ

 ما ملی مفاخر از رامین و ویس و شیرین و خسرو مثل ایرانی های منظومه و اند داشته سزایی به
 هستند.
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 چکیده
هایی از نظم و نثر در موضوعاتِ مختلف  از قدیم صاحبانِ یوق، در طولِ زندگیِ خود مجموعه

 و« ها سفینه»، «ها جُنگ»، «ها بیاض»ها که با اصطالحاتِ مختلفِ  کردند. این مجموعه گردآوری می
شوند، هم بیانگرِ یوقِ گردآورنده بود و هم بیانگرِ یوقِ جامعه و  و غیره نامیده می« ها کشکول»

بسیاری « هایِ شعری گلچین»دورۀ معاصر  رنده در آن زیسته است. در ایرانِمحیطی که گردآو
اند.  دهبار چاپ ش طور دو یا بی  از دو اند که برخی از آنها با ویرای ِ جدید یا همان نوشته شده

از نخستین گلچینِ چاپ شده  اهایِ شعریِ هشتاد ساله گ شته در ایران  نگارنده آماری از گلچین
هایِ  تهیه کرده است. در این آمار، ضمنِ تهیۀ مشخصاتِ کاملِ گلچین -1393تا پایانِ  1313در 

طرمِ رویِ جلد؛ شعری )عنوانِ اصلی؛ عنوانِ فرعی؛ محتوا؛ گردآورنده؛ تاریخِ چاپ ؛ نوبتِ چاپ؛ 
 و خانه؛ محلِ نشر؛ تعدادِ نسخه؛ شعرهایِ منتخب فقط از  کالسیک است یا معاصر ناشر/ چاپ

تعدادِ شعرهایی که گردآورنده از شعرهایِ خود  آورده است( بسامدِ حضورِ هر شاعر و 
است،  از آنجایی که یکی از شاعرانِ پربسامد، فروغ فرخزاد ودهه به دهه بررسی شده  ،شعرهای 

 در این مقاله، به بسامدِ شعرهایِ او در هر دهه به صورت آماری پرداخته شده است.
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 0مقدمه
خود، مطالب گوناگونی چون: شعر، سخنان نغز و  ۀدر گ شته صاحبان یوق، بنا به سلیق

انتخاب کرده در دفتری یا چند شاعر و عالم را در طول سالیان مختلف یک  ۀحکیمان

های  کردند. بعد از گ شت چند سال، صاحب یوق که تا حدّی از انتخاب یادداشت می

به چاپ  -های مختلف ها و شیوه در قطع -هایی  کتابخود راضی می شد، آنها را به شکل 

هایِ این منتخباتِ  شعری و غیره نمونهکشکول،گلچینِ  ،سفینه ،جُنگ ،رساند. بیاض می

 شعری هستند. 

چنان رواج دارد. از آنجایی  هایشان هم ها و چاپ در دورۀ معاصر در ایران، این انتخاب

های  ها است، نگارنده، گلچین ترینِ انتخاب که انتخابِ شعر و گردآوریِ اشعار، از متداول

ماری بررسی کرده است: از نخستین شعریِ  هشتاد سال گ شته در ایران را به شیوه آ

نق ِ ». )در این باره نگاه کنید به مقاله نگارنده: 1393گلچینِ شعری تا پایانِ سالِ 

                                                           

های  ای است که به شرطِ وفایِ حیات بر روی گلچین این مقاله، بخشی از پژوه ِ شخصیِ گسترده .1

حالِ انجام است. در این پژوه  آماری، میزان بسامد  در ،سال گ شته111شعری چاپ شده در طول  

های شعریشان و مقایسه با بسامد حضور دیگر شاعران در هر دهه )به طور  ان، قالبحضور شاعران، شعرش

سال )به طور مجموعی( بررسی شده است که این مقاله برگرفته از آن و مربوط به  91ی( و در کل یجز

 اند: های شعری مزبور محاسبه نشده است. در این پژوه ِ آماری، گلچین فروغ فرخزاد

شاعر(؛ موضوعی )انتخاب برحسب موضوع(؛ جغرافیایی )شاعران شهر از یک تک شاعری )انتخاب 

هایی که فقط شعر شاعران پزشک، معلم، دانشجو و غیره را گردآوری  ای )مانند گلچین طبقهخاصی(؛ 

 فارسی عمومیکالسیک )انتخاب فقط از بین شعر کالسیک(.  ؛نثری )انتخاب فقط از متون نثر( ؛اند نموده

زیرا با هدفی خاص و برای  ؛این پژوه  بیرون است ۀاند، از دایر ها  منتشر شده یس در دانشگاهکه برای تدر

 اند. مخاطبان دانشگاهی تألیف شده
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هایِ شعریِ معاصر در جهت دادن یوق ادبیِ  خوانندگان از شعرِ کالسیک به شعرِ  گلچین

 .«1387نامه انجمن مفاخر، سال چهاردهم، شماره سوم، پاییز  43نو، شماره 

منتخبات آثار  1313( محمدضیاء هشترودی در 1341-1276محمد ضیاء هشترودی )
به چاپ  مطبعۀ بروخیملیف نمود که از سوی را تأ )از نویسندگان و شعرای معاصرین(

گلهای چهاردهم(  ءنیمۀ سده -1285حسین سعادت نوری ) 1312در مرداد سپس،   1رسید.
نفر از  74بهترین آثار رسانید. عنوان فرعی آن بود: در اصفهان به چاپ  اخگر را از نشر ادب

 . شعرای معاصر

را تألیف کرد که در آن،  بهترین اشعار( 1353-1278حسین پژمان بختیاری ) 1313در 

 هایی از شاعران گ شته و معاصر را برگزیده بود.  ابیات و غزل

جلد اول  -نِ پهلوی( سخنورانِ دورا1317-1261باهایِ ایرانی سلیستر )  جی دینشاه جی

-1266سرتیو محمد حسین جهانبانی )1316در خرداد  از تهران منتشر کرد. 1313را در 

که  گلچین جهانبانیمنتشر ساخت با عنوان:  ابن سینا ۀکتاب خانای از سوی  ( مجموعه1333

شاعر و گوینده از متقدمین و معاصرین در شصت موضوع  822بیت منتخب از  8474حاوی 

تألیف نمود که در آن،  1318را در  گلزار ادب( 1379-1281حسین مکی )ود. مختلف ب

هایی از شاعران گ شته و حال به صورت موضوعی در شصت و سه گلبن  تک بیت

های بعد، از بین شاعران معاصر، شاعرانی انتخاب  گردآوری شده بود. به این ترتیب در سال

هایِ شعری  اگر به همین ترتیب گلچیند. و شعرهایشان در منتخباتِ شعری به چاپ رسیدن

زیرا در بیشتر آنها بعد از معرفی شاعر و نقد  ؛ها ها و ت کره تاریخ ادبیات )با در نظر گرفتن 

تا پایان  1313شود( منتشر شده از  مختصر بر آثار ، نمونه شعرهای شاعر هم آورده می

                                                           

ای از بهترین مقاالت: ادبی، تاریخی، اخالقی، علمی را  مجموعه 1311( در 1357-1277امیر قلی امینی ) .1

از سوی  آثار ۀگزیدتمام محتویات  و با عنوان:  با حفظ 1333گردآوری نموده بود که بعدها در 

بیایید »فروشی تا ید اصفهان به چاپ رسید. انتخاب  شعرها، همه از بین شاعران سنّتی بودند. فقط شعر  کتاب

 ادر قالب چهارپاره ا  1311های ملک الشعراء بهار به تاریخ  ترین سروده از تازه« ای کبوترهای دلخواه

 آورده شده بود.
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منتخبِ شعری به چاپ  611نی زما ۀدهد که در این فاصل بررسی شود، آمار نشان می 1393

اند: با صورت  عنوان منتخبِ  شعری، تجدید چاپ شده 89رسیده است که از این میان 

ویرای  مجدد و یا چاپِ اول.  نگارنده در هر دهه، بسامدِ حضورِ شاعران و بسامد 

شعرهایشان را بررسی کرده است: بسامدِ اشعار؛ بسامدِ شعرهایِ انتخابی؛ قالبِ شعریِ 

 تاریخِ سرودنِ شعرها.  و اند عرهایِ منتخب؛ از کدامِ مجموعه شعریِ شاعر انتخاب شدهش

های ِشعری،  ( در بین این گلچین1345-1313از آنجایی که شعرهای فروغ فرخزاد )

شعرها بررسی  اند، این مقاله، به صورتِ آماری بسامد حضورِ بیشترین بسامد را داشته

 شده است. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 041     ...            دهه: 1هایِ شعری طیِ   خابِ شعرهایِ فروغ فرخزاد در گلچینبسامدِ انت

 

 

 روغ در هر هشت دههبسامد شعرهای ف

 
0111-0141 

مصرع/ سطر نخست 

 شعر

تعداد 

 اشعار

عنوان 

 شعری

قالب 

 شعری

مجموعه 

 شعری

تاریخ 

سرودن/ 

توضیحات 

 شعر

الی الی ای پسر  

 کوچکِ من

-اهواز اسیر چهارپاره دیوِ شب 7

 1333زمستان

گنه کردم گناهی پر 

 ز ل ت

 - دیوار چهارپاره  5

زنی و  به زمین می

 شکنی می

زمستان  -اهواز اسیر چهارپاره دیدار تلخ 4

1333 

از عمقِ پُر ز وحشتِ 

 تاریکی

 1333مرداد    چهارپاره   3

خیز از جا، پی 

 آزادیِ خوی 

 -   چهارپاره   3

دختر کنارِ پنجره 

 تنها نشسته و گفت

 1334بهار  اسیر چهارپاره دختر و بهار 3

رفتم مرا ببخ  و 

 مگو او وفا نداشت

مهر  -اهواز اسیر چهارپاره و درد گریز 3

1337 

شهری است در کنارِ 

 ن شطِ پُرخرو آ

 - اسیر چهارپاره یاد گ شته 3

طفلی غنوده در برِ 

 منِ بیمار

 1333اسفند  22 اسیر چهارپاره بیمار 3

هیچ جز حسرت 

 نباشد کار من

 1333اسفند  اسیر چهارپاره رازِ من 3

ها که بر  ای ستاره

 فراز آسمان

 1334تیر  اسیر چهارپاره ها ای ستاره 2

فاتح شدم/ خود را 

 به ثبت رساندم

ای مرزِ  2

 پُرگهر...

تولدی  نیمایی

 دیگر

- 
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باز شد دل بسته زلفِ بتی 

 گُسل پیمان

 -   غزل   2

بر چهره طبیعت 

 کار افسون

 1333مهر  اسیر چهارپاره پاییز 2

خواهم و دانم  تو را می

 که هرگز

 - اسیر رهچهارپا اسیر 2

دانم اکنون از آن خانۀ 

 دور

 1334بهار  اسیر چهارپاره خانۀ متروک 2

روز یا شب  /  نه، ای 

دوست، غروبی ابدی 

 است

در غروبی  2

 ابدی

تولدی  نیمایی

 دیگر

- 

مرگ من روزی فرا 

 خواهد رسید

بهار -تهران عصیان چهارپاره بعدها 2

1337 

هایِ  در خیابان 2 من پشیمان نیستم

 دِ شبسر
تولدی  نیمایی

 دیگر

- 

روم خسته و افسرده و  می

 زار

 1337مهر  اسیر چهارپاره وداع 2

نیست یاری تا بگویم رازِ 

 خوی 

شراب و  2

 خون

 1333زمستان  اسیر چهارپاره

نگاه کن که غمِ درونِ 

 ام دیده

آفتاب  2

 شود می

تولدی  نیمایی

 دیگر

- 

یاد بگ شته به دل مانده و 

 دری 

زمستان -اهواز اسیر چهارپاره د رفتهاز یا 2

1333 

یاد داری که ز من 

 کنان پرسیدی خنده

 - دیوار چهارپاره شوق 2

 

آخر گشوده شد ز هم آن 

 هایِ راز پرده

 - دیوار چهارپاره بر گورِ لیلی 1

از بهرِ حقوقِ خوی  

 کو  ای زن می

1       - 

 -   چهارپاره   1 ای شعرهایِ من
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ی تو این شعر را برا

 گویم می

شعری برای  1

 تو

به پسرم کامیار  عصیان چهارپاره

و به امید 

 -هروزهای آیند

 1336مرداد  7

باز در چهره خامو  

 خیال

 - اسیر چهارپاره خیال تو 1

 1333مهر  اسیر چهارپاره ناآشنا 1 باز هم قلبی به پایم اوفتاد

بر رویِ ما نگاهِ خدا خنده 

 زند می

 - یوارد چهارپاره پاسخ 1

برو خود را از چشمِ من، 

 نهان کن

 -   چهارپاره   1

ها، ای  بعد از آن دیوانگی

 دری 

 - دیوار چهارپاره گمشده 1

به کنجِ این اطاقِ نیمۀ 

 تاریک

 -   چهارپاره   1

به لبهایم مزن قفلِ 

 خموشی را

پاییز -اهواز اسیر چهارپاره عصیان 1

1333 

کِ عروس 1 بی  از اینها، آه، آری

 کوکی

تولدی  نیمایی

 دیگر

- 

ای ای زنِ  تنها تو مانده

 ایرانی

 1333 -اهواز   چهارپاره   1

جانا دگر آشفتگی از 

 موی که داری

 -   غزل   1

چند در کنجِ قفس ناله و 

 فریاد کنم

 -   غزل   1

دیروز به یادِ تو و آن 

 انگیز عشقِ دل

 1333زمستان  اسیر چهارپاره آیینه شکسته 1

ر گ شتِ پُر شتابِ د

 هایِ سرد لحظه

 - دیوار نیمایی دیوار 1

زلفِ پر خم و پیچ را بر 

 ر  از چه افکندی

1       - 
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شادم که در شرارِ تو 

 سوزم می

 1334 دیوار چهارپاره شکستِ نیاز 1

شبِ تیره و ره دراز و من 

 حیران

 - دیوار چهارپاره ترس 1

گر خدا بودم مال ک 

 کردم را شبی فریاد می

 - عصیان چهارپاره عصیانِ خدا 1

 - دیوار نیمایی  تشنه 1 من گُلی بودم

خواهم  دانم چه می نمی

 خدایا

 - اسیر نیمایی رمیده 1

هایت با دلِ من  نغمه

 آشناست

 -  چهارپاره   1

 

 
0141-0101 

مصرع/ سطر نخست 

 شعر

تعداد 

 اشعار

قالب  عنوان شعری

 شعری

مجموعه 

 شعری

تاریخ سرودن/ 

 توضیحات شعر

هایِ  در خیابان 6 من پشیمان نیستم

 سردِ شب

 - تولدی دیگر نیمایی

 ای نه/ شب  یا روز

 غروبی دوست،

 ست ابدی

 - تولدی دیگر نیمایی در غروبی ابدی 6

آنگاه / خورشید سرد 

 شد

 - تولدی دیگر نیمایی هایِ زمینی آیه 5

فاتح شدم/ خود را به 

 ثبت رساندم

ای مرزِ  4

 ر...پُرگه

 - تولدی دیگر نیمایی

همۀ هستیِ من آیۀ 

 ست تاریکی

 - تولدی دیگر نیمایی تولدی دیگر 4

مرگِ من روزی فرا 

 خواهد رسید

 1337بهار  عصیان چهارپاره بعدها 3
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نگاه کن که غمِ درونِ 

 ام دیده

 - تولدی دیگر نیمایی شود آفتاب می 3

اوریم ایمان بی نیمایی پنجره 3 یک پنجره برای دیدن

به آغازِ فصلِ 

 سرد

- 

 - تولدی دیگر نیمایی آن روزها 2 روزها رفتند  آن

 - تولدی دیگر نیمایی فتحِ باغ 2 آن کالغی که پرید

از عمقِ پُر ز وحشتِ 

 تاریکی

 1333مرداد    چهارپاره   2

از تنگنایِ محبسِ 

 تاریکی

خرداد  -اهواز اسیر چهارپاره در برابرِ خدا 2

1334 

از رویایِ تو  ای شب

 رنگین شده

 - تولدی دیگر نیمایی عاشقانه 2

با امیدی گرم و شادی 

 بخ 

 - دیوار چهارپاره رویا 2

عروسکِ  2 بی  از اینها، آه، آری

 کوکی

 - تولدی دیگر نیمایی

رفتم مرا ببخ  و مگو 

 او، وفا نداشت

 1337مهر  -اهواز اسیر چهارپاره گریز و درد 2

منِ  طفلی غنوده در برِ

 بیمار

 1333اسفند  22 اسیر چهارپاره بیمار 2

کارون چو گیسوانِ 

 پریشانِ دختری

 1334تابستان  اسیر چهارپاره اندوه 2

ها  کسی به فکرِ گُل

 نیست

دلم برایِ باغچه  2

 سوزد می

ایمان بیاوریم  نیمایی

به آغازِ فصلِ 

 سرد

- 

الی الی ای پسر 

 کوچکِ من

-هوازا اسیر چهارپاره دیوِ شب 2

 1333زمستان

یاد بگ شته به دل مانده 

 و دری 

 1333زمستان  اسیر چهارپاره از یاد رفته 2
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یاد داری که ز من 

 کنان پرسیدی خنده

 - دیوار چهارپاره شوق 2

 - دیوار نیمایی شکستِ نیاز 1 آتشی بود و فسرد

این شعر را برای تو 

 گویم می

کامیار و به پسرم  عصیان چهارپاره شعری برای تو 1

به امید روزهای 

مرداد  7 -هآیند

1336 

بر رویِ ما نگاهِ خدا 

 زند خنده می

 - دیوار چهارپاره پاسخ 1

ها،  بعد از آن دیوانگی

 ای دری 

 - دیوار چهارپاره گمشده 1

چه بویی، »پرنده گفت: 

 «چه آفتابی، آه

پرنده فقط یک  1

 پرنده بود

 - تولدی دیگر نیمایی

آ ینه  تمامِ روز را در

 کردم گریه می

 - تولدی دیگر نیمایی وهمِ سبز 1

خواهم و  تو را می

 دانم که هرگز

 - اسیر نیمایی اسیر 1

شبِ تیره و ره 

 دراز و من حیران

 - دیوار چهارپاره ترس 1

چرا توقّف کنم، 

 چرا 

تنها صداست  1

 ماند که می

ایمان بیاوریم  نیمایی

به آغازِ فصلِ 

 سرد

- 

صدایِ ها،  چون سنگ

 کنی مرا گو  می

امشب به قصۀ دلِ  تولدی دیگر غزل - 1

من گو  می 

کنی/ فردا چون 

قصه فرامو  

کنی )از:  می

هوشنگ ابتهاج 

 سایه(

دانم اکنون از آن خانۀ 

 دور

 1334بهار  اسیر چهارپاره خانۀ متروک 1
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پرنده مردنی  1 دلم گرفته است

 است

ایمان بیاوریم  نیمایی

به آغازِ فصلِ 

 دسر

- 

دختر کنارِ پنجره تنها 

 نشسته و گفت

 1334بهار  اسیر چهارپاره دختر و بهار 1

کنان  دخترک خنده

 گفت که چیست 

 1334بهار  اسیر چهارپاره حلقه 1

 - تولدی دیگر نیمایی تنهاییِ ماه 1 در طولِ تمامِ تاریکی

در گ شتِ پُر شتابِ 

 هایِ سرد لحظه

 - دیوار نیمایی دیوار 1

ه رویِ جادّۀ شب ب

 نمناک

 - دیوار نیمایی ها دنیایِ سایه 1

شب سیاهی کرد و 

 بیماری گرفت

 - تولدی دیگر مثنوی مرداب 1

به علی گفت  1 علی کوچیکه

 مادر  روزی

 - تولدی دیگر نیمایی

گر خدا بودم مال ک 

 کردم را شبی فریاد می

 - عصیان چهارپاره عصیانِ خدا 1

گنه کردم گناهی پر ز 

 ل ت

 - دیوار چهارپاره - 1

معشوقِ من/ با آن تنِ 

 شرم برهنۀ بی

 - تولدی دیگر نیمایی معشوقِ من 1

من از نهایتِ شب، 

 زنم حرف می

 - تولدی دیگر نیمایی هدیه 1

ام که  من خواب دیده

 آید کسی می

کسی که مثلِ  1

 کس نیست هیچ

ایمان بیاوریم  نیمایی

به آغازِ فصلِ 

 سرد

- 

 - دیوار نیمایی  تشنه 1 من گُلی بودم

هایت با دلِ من  نغمه

 آشناست

 -   چهارپاره   1
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دانم چه می خواهم  نمی

 خدایا

 - اسیر نیمایی رمیده 1

ایمان بیاوریم  1 و این منم/ زنی تنها

به آغازِ فصلِ 

 سرد

ایمان بیاوریم  نیمایی

به آغازِ فصلِ 

 سرد

- 

 - دی دیگرتول نیمایی رویِ خاک 1 ام هرگز آرزو نکرده

هیچ جز حسرت نباشد 

 کار من

 1333اسفند  اسیر چهارپاره رازِ من 1

 

 
0101-0111 

مصرع/ سطر 

 نخست شعر

تعداد 

 اشعار

قالب  عنوان شعری

 شعری

مجموعه 

 شعری

تاریخ سرودن/ 

 توضیحات شعر

ای شب از رویایِ 

 تو رنگین شده

 - تولدی دیگر نیمایی عاشقانه 5

کا  چون پاییز 

کا  چون  بودم ...

 پاییز بودم

 - دیوار نیمایی پرست اندوه 3

آن کالغی که 

 پرید

 - تولدی دیگر نیمایی فتحِ باغ 2

بر رویِ ما نگاهِ 

 زند خدا خنده می

 - دیوار چهارپاره پاسخ 2

بی  از اینها، آه، 

 آری

عروسکِ  2

 کوکی

 - تولدی دیگر نیمایی

چه »پرنده گفت: 

بویی، چه آفتابی، 

 «آه

فقط یک  پرنده 2

 پرنده بود

 - تولدی دیگر نیمایی

ها  کسی به فکرِ گُل

 نیست

دلم برایِ باغچه  2

 سوزد می

ایمان بیاوریم  نیمایی

به آغازِ فصلِ 

 سرد

- 
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من از نهایتِ شب، 

 زنم حرف می

 - تولدی دیگر نیمایی هدیه 2

نگاه کن که غمِ 

 ام درونِ دیده

 - تولدی دیگر نیمایی شود آفتاب می 2

هستیِ من آیۀ همۀ 

 ست تاریکی

 - تولدی دیگر نیمایی تولدی دیگر 2

یک پنجره برای 

 دیدن

ایمان بیاوریم به  نیمایی پنجره 2

 آغازِ فصلِ سرد

- 

 - تولدی دیگر نیمایی آن روزها 1 روزها رفتند  آن

آنگاه / خورشید 

 سرد شد

 - تولدی دیگر نیمایی هایِ زمینی آیه 1

آه، ای مردی که 

 مرا هایِ لب

 - اسیر چهارپاره نق ِ پنهان 1

از عمقِ پُر ز 

 وحشتِ تاریکی

 1333مرداد    چهارپاره   1

ای و  از من رمیده

 دل هنوز من ساده

 - اسیر چهارپاره حسرت 1

از تنگنایِ محبسِ 

 تاریکی

خرداد  -اهواز اسیر چهارپاره در برابرِ خدا 1

1334 

امشب آن حسرتِ 

 دیرینۀ من

 1334بهار  اسیر ارهچهارپ مهمان 1

تا نهان سازم از تو 

 بارِ دیگر

 - دیوار چهارپاره اعتراف 1

تمامِ روز را در 

آ ینه گریه 

 کردم می

 - تولدی دیگر نیمایی وهمِ سبز 1

چرا توقّف کنم، 

 چرا 

تنها صداست  1

 ماند که می

ایمان بیاوریم  نیمایی

به آغازِ فصلِ 

 سرد

- 
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ها،  چون سنگ

صدایِ مرا گو  

 کنی یم

امشب به قصۀ دلِ  تولدی دیگر غزل - 1

من گو  می 

کنی/ فردا چون 

قصه فرامو  

کنی )از:  می

 هوشنگ ابتهاج سایه(

 1336مهر  9 عصیان چهارپاره ظلمت 1 چه گریزست ز من

دانم اکنون از آن 

 خانۀ دور

 1334بهار  اسیر چهارپاره خانۀ متروک 1

دختر کنارِ پنجره 

 تنها نشسته و گفت

 1334بهار  اسیر چهارپاره دختر و بهار 1

پرنده مردنی  1 دلم گرفته است

 است

ایمان بیاوریم به  نیمایی

 آغازِ فصلِ سرد

- 

در طولِ تمامِ 

 تاریکی

 - تولدی دیگر نیمایی تنهاییِ ماه 1

رفتم مرا ببخ  و 

 مگو او وفا نداشت

 1337مهر  -اهواز اسیر چهارپاره گریز و درد 1

د و شب سیاهی کر

 بیماری گرفت

 - تولدی دیگر مثنوی مرداب 1

طفلی غنوده در برِ 

 منِ بیمار

 1333اسفند  22 اسیر چهارپاره بیمار 1

کارون چو 

گیسوانِ پریشانِ 

 دختری

 1334تابستان  اسیر چهارپاره اندوه 1

الی الی ای پسر ِ 

 کوچکِ من

-اهواز اسیر چهارپاره دیوِ شب 1

 1333زمستان

هی گنه کردم گنا

 پر ز ل ت

 - دیوار چهارپاره - 1
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لخت شدم تا در 

 انگیز آن هوایِ دل

 - دیوار چهارپاره آبتنی 1

مرگ من روزی 

 فرا خواهد رسید

 1337بهار -تهران عصیان چهارپاره بعدها 1

ام  من خواب دیده

 آید که کسی می

کسی که مثلِ  1

 کس نیست هیچ

ایمان بیاوریم  نیمایی

به آغازِ فصلِ 

 سرد

- 

دانم چه  نمی

 خواهم خدایا می

 - اسیر نیمایی رمیده 1

و این منم / زنی 

 تنها

ایمان بیاوریم  1

به آغازِ فصلِ 

 سرد

ایمان بیاوریم  نیمایی

به آغازِ فصلِ 

 سرد

- 

هرگز آرزو 

 ام نکرده

 - تولدی دیگر نیمایی رویِ خاک 1

هیچ جز حسرت 

 نباشد کار من

 1333اسفند  اسیر چهارپاره رازِ من 1

یاد بگ شته به دل 

 مانده و دری 

زمستان -اهواز اسیر چهارپاره از یاد رفته 1

1333 

 

 
0111-0111 

مصرع/ سطر 

 نخست شعر

تعداد 

 اشعار

عنوان 

 شعری

قالب 

 شعری

مجموعه 

 شعری

تاریخ سرودن/ 

 توضیحات شعر

ای شب از رویایِ 

 تو رنگین شده

 - تولدی دیگر نیمایی عاشقانه 16

پرنده مردنی  16 تدلم گرفته اس

 است

ایمان بیاوریم  نیمایی

به آغازِ فصلِ 

 سرد

- 
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نگاه کن که غمِ 

 ام درونِ دیده

 - تولدی دیگر نیمایی شود آفتاب می 16

مرگ من روزی فرا 

 خواهد رسید

 1337بهار -تهران عصیان چهارپاره بعدها 15

همۀ هستیِ من آیۀ 

 ست تاریکی

 - تولدی دیگر نیمایی تولدی دیگر 15

تمامِ روز را در 

 کردم آ ینه گریه می

 - تولدی دیگر نیمایی وهمِ سبز 13

 - تولدی دیگر نیمایی آن روزها 12 روزها رفتند  آن

چه »پرنده گفت: 

بویی، چه آفتابی، 

 «آه

پرنده فقط  12

 یک پرنده بود

 - تولدی دیگر نیمایی

دختر کنارِ پنجره 

 تنها نشسته و گفت

 1334بهار  اسیر پارهچهار دختر و بهار 12

و این منم / زنی 

 تنها

ایمان بیاوریم  12

به آغازِ فصلِ 

 سرد

ایمان بیاوریم  نیمایی

به آغازِ فصلِ 

 سرد

- 

من از نهایتِ شب، 

 زنم حرف می

 - تولدی دیگر نیمایی هدیه 12

یک پنجره برای 

 دیدن

ایمان بیاوریم  نیمایی پنجره 11

به آغازِ فصلِ 

 سرد

- 

کنم، چرا توقّف 

 چرا 

تنها صداست  11

 ماند که می

ایمان بیاوریم  نیمایی

به آغازِ فصلِ 

 سرد

- 

کارون چو گیسوانِ 

 پریشانِ دختری

 1334تابستان  اسیر چهارپاره اندوه 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 000     ...            دهه: 1هایِ شعری طیِ   خابِ شعرهایِ فروغ فرخزاد در گلچینبسامدِ انت

 

 

ها  کسی به فکرِ گُل

 نیست

دلم برایِ  11

باغچه 

 سوزد می

ایمان بیاوریم  نیمایی

به آغازِ فصلِ 

 سرد

- 

ام  من خواب دیده

 آید کسی می که

کسی که مثلِ  11

کس  هیچ

 نیست

ایمان بیاوریم  نیمایی

به آغازِ فصلِ 

 سرد

- 

 - تولدی دیگر نیمایی فتحِ باغ 8 آن کالغی که پرید

بی  از اینها، آه، 
 آری

عروسکِ  7
 کوکی

 - تولدی دیگر نیمایی

جمعۀ ساکت / 
 جمعۀ متروک

 - تولدی دیگر نیمایی جمعه 6

هایِ  آب در 6 تنهاتر از برگ
 سبزِ تابستان

 - تولدی دیگر نیمایی

هایِ  در خیابان 6 من پشیمان نیستم
 سردِ شب

 - تولدی دیگر نیمایی

به آفتاب سالمی 
 دوباره خواهم داد

به آفتاب  5
سالمی دوباره 
 خواهم داد

 - تولدی دیگر نیمایی

ها،  چون سنگ
صدایِ مرا گو  

 کنی می

دلِ امشب به قصۀ  تولدی دیگر غزل - 5
من گو  می کنی/ 
فردا چون قصه 

کنی  فرامو  می
)از: هوشنگ ابتهاج 

 سایه(
 

کا  چون پاییز 

بودم ... کا  چون 

 پاییز بودم

 - دیوار نیمایی پرست اندوه 5

ایمان بیاوریم  نیمایی بعد از تو 4 ای هفت سالگی

به آغازِ فصلِ 

 سرد

- 

با امیدی گرم و 

 شادی بخ 

 - دیوار چهارپاره رویا 4
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در شبِ کوچکِ 

 من، افسوس

باد ما را  4

 خواهد برد

 - تولدی دیگر نیمایی

شب سیاهی کرد و 

 بیماری گرفت

 - تولدی دیگر مثنوی مرداب 4

دانم چه  نمی

 خواهم خدایا می

 - اسیر چهارپاره رمیده 4

آنگاه / خورشید 

 سرد شد

 - تولدی دیگر نیمایی هایِ زمینی آیه 3

ها که بر  ای ستاره

 از آسمانفر

 1334تیر  اسیر چهارپاره ها ای ستاره 3

پشتِ شیشه برف 

 بارد می

به دوست هنرمندم  دیوار چهارپاره اندوهِ تنهایی 3

 مهری رخشا

در چشمِ روزِ 

 خسته خزیده است

 - عصیان نیمایی دیر 3

در طولِ تمامِ 

 تاریکی

 - تولدی دیگر نیمایی تنهاییِ ماه 3

 ای نه/ شب  یا روز

 غروبی دوست،

 ست ابدی

 

در غروبی  3

 ابدی

 - تولدی دیگر نیمایی

طفلی غنوده در برِ 

 منِ بیمار

 1333اسفند  22 اسیر چهارپاره بیمار 3

عاقبت خطِ جادّه 

 پایان یافت

 1336شهریور  25 عصیان نیمایی بازگشت 3

الی الی ای پسر ِ 

 کوچکِ من

 1333زمستان-اهواز اسیر چهارپاره دیوِ شب 3

گ شته به دل یاد ب

 مانده و دری 

 1333زمستان -اهواز اسیر چهارپاره از یاد رفته 3

ها،  آن تیره مردمک

 آه

 - تولدی دیگر نیمایی وصل 2
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از عمقِ پُر ز 

 وحشتِ تاریکی

 1333مرداد   چهارپاره  2

دانم اکنون از آن 

 خانۀ دور

 1334بهار  اسیر چهارپاره خانۀ متروک 2

رفتم مرا ببخ  و 

 نداشت او وفامگو 

 1337مهر  -اهواز اسیر چهارپاره گریز و درد 2

 ا ها سالم ماهی

 ها سالم، ماهی

 - تولدی دیگر نیمایی پرس  2

فاتح شدم/ خود را 

 به ثبت رساندم

ای مرزِ  2

 پُرگهر...

 - تولدی دیگر نیمایی

گنه کردم گناهی 

 پر ز ل ت

 - دیوار چهارپاره - 2

هرگز آرزو 

 ام نکرده

  تولدی دیگر نیمایی خاک رویِ 2

هیچ جز حسرت 

 نباشد کار من

 1333اسفند  اسیر چهارپاره رازِ من 2

آه ای زندگی منم 

 که هنوز

شهریور  25 -تهران عصیان چهارپاره زندگی 1

1336 

ای که  زآن نامه

دادی و زآن 

 هایِ تلخ شِکوه

 1334بهار  -تهران اسیر چهارپاره بازگشت 1

 

 

 از تنگنایِ محبسِ

 تاریکی

 1334خرداد  -اهواز اسیر چهارپاره در برابرِ خدا 1

اکنون دوباره در 

 شبِ خامو 

 - تولدی دیگر نیمایی دیوارهایِ مرز 1

این شعر را برای تو 

 گویم می

شعری برای  1

 تو

به پسرم کامیار و به  عصیان چهارپاره

امید روزهای 

 مرداد  7 -هآیند

 

1336 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه انجمن مفاخر                                                                                                      001
 

 

باز شد دل بسته 

 زلفِ بتی

 گُسل پیمان

 -   غزل   1

بر رویِ ما نگاهِ خدا 

 زند خنده می

 - دیوار چهارپاره پاسخ 1

ای ای  تنها تو مانده

 زنِ ایرانی

 1333 -اهواز   چهارپاره   1

تو در چشمِ من، 

 چو موجی هم

 - دیوار چهارپاره موج 1

گر خدا بودم 

مال ک را شبی 

 کردم فریاد می

 - انعصی چهارپاره عصیانِ خدا 1

روم خسته و  می

 افسرده و زار

 1337مهر  اسیر چهارپاره وداع 1

یک روزِ بلندِ 

 آفتابی

 - اسیر چهارپاره دریایی 1

 

 
0111-0111 

مصرع/ سطر 

 نخست شعر

تعداد 

 اشعار

قالب  عنوان شعری

 شعری

مجموعه 

 شعری

تاریخ سرودن/ 

 توضیحات شعر

همۀ هستیِ من آیۀ 

 ست تاریکی

 - تولدی دیگر مایینی تولدی دیگر 41

پرنده مردنی  31 دلم گرفته است

 است

ایمان بیاوریم به  نیمایی

 آغازِ فصلِ سرد

- 

نگاه کن که غمِ 

 ام درونِ دیده

 - تولدی دیگر نیمایی شود آفتاب می 31

ای شب از رویایِ تو 

 رنگین شده

 - تولدی دیگر نیمایی عاشقانه 29
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مرگ من روزی فرا 

 خواهد رسید

 1337بهار -تهران عصیان چهارپاره بعدها 26

من از نهایتِ شب، 

 زنم حرف می

 - تولدی دیگر نیمایی هدیه 26

 - تولدی دیگر نیمایی آن روزها 22 روزها رفتند  آن

ایمان بیاوریم  21 و این منم / زنی تنها

به آغازِ فصلِ 

 سرد

ایمان بیاوریم به  نیمایی

 آغازِ فصلِ سرد

- 

 - تولدی دیگر نیمایی فتحِ باغ 14 آن کالغی که پرید

در شبِ کوچکِ 

 من، افسوس

باد ما را خواهد  14

 برد

 - تولدی دیگر نیمایی

یک پنجره برای 

 دیدن

ایمان بیاوریم به  نیمایی پنجره 14

 آغازِ فصلِ سرد

- 

ام  من خواب دیده

 آید که کسی می

کسی که مثلِ  13

 کس نیست هیچ

ایمان بیاوریم به  نیمایی

 صلِ سردآغازِ ف

- 

تمامِ روز را در آ ینه 

 کردم گریه می

 - تولدی دیگر نیمایی وهمِ سبز 12

کا  چون پاییز 

بودم ... کا  چون 

 پاییز بودم

 - دیوار نیمایی پرست اندوه 12

چه »پرنده گفت: 

 «بویی، چه آفتابی، آه

پرنده فقط یک  11

 پرنده بود

 - تولدی دیگر نیمایی

جمعۀ ساکت / 

 جمعۀ متروک

 - تولدی دیگر نیمایی جمعه 11

دختر کنارِ پنجره تنها 

 نشسته و گفت

 1334بهار  اسیر چهارپاره دختر و بهار 11

هایِ  در خیابان 11 من پشیمان نیستم

 سردِ شب

 - تولدی دیگر نیمایی

به آفتاب سالمی 

 دوباره خواهم داد

 

به آفتاب  11

سالمی دوباره 

 خواهم داد

 - تولدی دیگر نیمایی
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از تنگنایِ محبسِ 

 تاریکی

خرداد  -اهواز اسیر چهارپاره در برابرِ خدا 8

1334 

بی  از اینها، آه، 

 آری

عروسکِ  8

 کوکی

 - تولدی دیگر نیمایی

چرا توقّف کنم، 

 چرا 

تنها صداست  8

 ماند که می

ایمان بیاوریم به  نیمایی

 آغازِ فصلِ سرد

- 

ها،  چون سنگ
صدایِ مرا گو  

 کنی می

امشب به قصۀ دلِ  تولدی دیگر غزل - 9
من گو  می 
کنی/ فردا چون 
قصه فرامو  

کنی )از:  می
 هوشنگ ابتهاج سایه(

ها  کسی به فکرِ گُل

 نیست

دلم برایِ باغچه  9

 سوزد می

ایمان بیاوریم به  نیمایی

 آغازِ فصلِ سرد

 

الی الی ای پسر ِ 

 کوچکِ من

-اهواز اسیر چهارپاره دیوِ شب 9

 1333زمستان

امیدی گرم و  با

 شادی بخ 

 - دیوار چهارپاره رویا 7

شب سیاهی کرد و 

 بیماری گرفت

 - تولدی دیگر مثنوی مرداب 7

رفتم مرا ببخ  و 

 مگو او ، وفا نداشت

 1337مهر  -اهواز اسیر چهارپاره گریز و درد 6

عاقبت خطِ جادّه 

 پایان یافت

 1336شهریور  25 عصیان نیمایی بازگشت 6

ها،  دمکآن تیره مر

 آه

 - تولدی دیگر نیمایی وصل 5

هایِ  در آب 5 تنهاتر از برگ

 سبزِ تابستان

 - تولدی دیگر نیمایی

دانم اکنون از آن 

 خانۀ دور

 1334بهار  اسیر چهارپاره خانۀ متروک 5
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در چشمِ روزِ خسته 

 خزیده است

 - عصیان نیمایی دیر 5

گُلِ سر ، گُلِ 

 سر ، گُلِ سر 

 - تولدی دیگر یمایین گُلِ سر  5

خواهم و  تو را می

 دانم که هرگز

 - اسیر چهارپاره اسیر 4

کارون چو گیسوانِ 

 پریشانِ دختری

 1334تابستان  اسیر چهارپاره اندوه 4

دانم چه می  نمی

 خواهم خدایا

 - اسیر نیمایی رمیده 4

 - تولدی دیگر نیمایی رویِ خاک 4 ام هرگز آرزو نکرده

وحشتِ از عمقِ پُر ز 

 تاریکی

 1333مرداد   چهارپاره   3

به لبهایم مزن قفلِ 

 خموشی را

 1333پاییز -اهواز اسیر چهارپاره عصیان 3

 - تولدی دیگر نیمایی گ ران 3 تا به کی باید رفت

 

در طولِ تمامِ 

 تاریکی

 - تولدی دیگر نیمایی تنهاییِ ماه 3

دیدگانِ تو در قابِ 

 اندوه

 1336مهر  12 عصیان نیمایی - 3

 ای نه/ شب  یا روز

 غروبی دوست،

 ست ابدی

 - تولدی دیگر نیمایی در غروبی ابدی 3

سالم،  ا ها سالم ماهی

 ها ماهی

 - تولدی دیگر نیمایی پرس  3

روم خسته و  می

 افسرده و زار

 1337مهر  اسیر چهارپاره وداع 3

 1856اوت  23 عصیان نیمایی رهگ ر 3 یکی مهمانِ ناخوانده

گاه/ خورشید سرد آن

 شد

  تولدی دیگر نیمایی هایِ زمینی آیه 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه انجمن مفاخر                                                                                                      011
 

 

آه ای زندگی منم 

 که هنوز

شهریور  25 -تهران عصیان چهارپاره زندگی 2

1336 

تا نهان سازم از تو بارِ 

 دیگر

 - دیوار چهارپاره اعتراف 2

تو در چشمِ من، 

 همچو موجی

 - دیوار چهارپاره موج 2

در گ شتِ پُر شتابِ 

 ایِ سرده لحظه

 - دیوار نیمایی دیوار 2

کنان  دخترک خنده

 گفت که چیست 

 1334بهار  اسیر چهارپاره حلقه 2

شب به رویِ جادّۀ 

 نمناک

 - دیوار نیمایی ها دنیایِ سایه 2

طفلی غنوده در برِ 

 منِ بیمار

 1333اسفند  22 اسیر چهارپاره بیمار 2

هیچ جز حسرت 

 نباشد کار من

 1333اسفند  اسیر هچهارپار رازِ من 2

یاد بگ شته به دل 

 مانده و دری 

زمستان -اهواز اسیر چهارپاره از یاد رفته 2

1333 

اکنون دوباره در 

 شبِ خامو 

 - تولدی دیگر نیمایی دیوارهایِ مرز 1

ها که بر  ای ستاره

 فراز آسمان

 1334تیر  اسیر چهارپاره ها ای ستاره 1

ایمان بیاوریم به  ینیمای بعد از تو 1 ای هفت سالگی

 آغازِ فصلِ سرد

- 

بر رویِ ما نگاهِ خدا 

 زند خنده می

 - دیوار چهارپاره پاسخ 1

بعد از آن 

 ها، ای دری  دیوانگی

 - دیوار چهارپاره گمشده 1

پشتِ شیشه برف 

 بارد می

به دوست هنرمندم  دیوار چهارپاره اندوهِ تنهایی 1

 مهری رخشا
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چون نگهبانی که در 

 لی داردکف، مشع

 - دیوار نیمایی ای در شب  قصه 1

در انتظارِ خوابم و 

 صد افسوس

 - اسیر چهارپاره شب و هوس 1

در منی و این همه ز 

 من جدا

 - دیوار چهارپاره نغمۀ درد 1

آید/ و پس  شب می

 از شب، تاریکی

 - تولدی دیگر نیمایی جفت 1

فاتح شدم/ خود را 

 به ثبت رساندم

ای مرزِ  1

 ..پُرگهر.

 - تولدی دیگر نیمایی

گر خدا بودم مال ک 

را شبی فریاد 

 کردم می

 - عصیان چهارپاره عصیانِ خدا 1

گنه کردم گناهی پر 

 ز ل ت

 - دیوار چهارپاره - 1

ما تکیه داده نرم به 

 بازوانِ یکدیگر

 1857ژو ن  8 عصیان چهارپاره بلورِ رویا 1

 - یگرتولدی د نیمایی میان تاریکی 1 میان تاریکی

هایت با دلِ من  نغمه

 آشناست

 -  چهارپاره  1

 - تولدی دیگر نیمایی دیدار در شب 1 و چهرۀ شگفت

یاد داری که ز من 

 کنان پرسیدی خنده

 - دیوار چهارپاره شوق 1
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 نتیجه

 هایِ شعری پربسامدترین شعرهایِ فروغ در گلچین

 

 
 

 یِ شعریها پربسامدترین مجموعه شعریِ فروغ در گلچین
 

 نام مجموعه شعری

 

 بسامد مجموعه شعری

 84 1341تاریخِ نخستین چاپ:  -«تولدی دیگر»

 76 1331تاریخِ نخستین چاپ:  -«اسیر»

 44 1335تاریخِ نخستین چاپ:  –« دیوار»

تاریخِ نخستین چاپ:  -«ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»
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 منابع
 فروشی باستان. ، مشهد: کتابسیر سخن(، 1345احمدی، احمد؛ رزمجو، حسین. ) -
ثالاث(،   ا   یوشایج  1371ا   1311) شعر نو از آغااز تاا اماروز   (، 1377قوقی، محمد. ) -

 )چاپ دوم( دو جلد ، تهران.
 ، تهران: انتشارات ققنوس.شعر رهایی است(، 1377رهنما، تورج. ) -
، جلاد دوم از نیماا تاا    گلهایی از گلستان شعر فارسای (، 1391. )ریاضی، حشمت اهلل -

 کنون، چاپ دوم، تهران: انتشارات پردیس.
 ، تهران: انتشارات زوّار.اشعار جاویدان پارسی(، 1338سپهرم، امیرمسعود. ) -

)چااپ ششام(، تهاران: انتشاارات      1-راهیان شاعر اماروز  (، 1359شاهین، داریو . ) -
 گنجینه.

)چااپ دوم( ، تهاران: انتشاارات     2-راهیان شاعر اماروز  (، 1365. )ااااااا اااااااااااااا -
 علم.
)چااپ دوم(، تهاران: انتشاارات     3-راهیاان شاعر اماروز   (، 1372. )ااااااااااااااااااااا  -

 مدبّر.
، به کوش : مجید روشنگر، تهاران: انتشاارات   از نیما تا بعد(، 1347فروغ، فرخزاد. ) -

 مروارید و خانه کتاب.
 ، تهران: انتشارات زوار.بزم سخن(، 1342ی، یداهلل. )قصیر -
 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.شاهکارهای شعر معاصر ایران(، 1337کار، فریدون. ) -

، تهران: انتشاارات شارکت   نموداری از شعر معاصر ایران(، 1338گیالنی، فریدون. ) -
 مطبوعاتی اندیشه.

ول، چاپ اول، تهاران: انتشاارات ابان    ، جلد اهای آشنا چهره(، 1337میزبان، جالل. ) -
 سینا.

 .به دلیل تعداد زیاد منابع، در اینجا برخی از آنها آورده شده است -



 

 



 

 

 

 

 

 

 شاهنامهتوصیف اساعاری زنان در 
 

 *زاده نقشینه رقیه کریم
 

 چکیده
گوناه   هماان  اها، جوانب گوناگون طبیعت و زنادگی    ها، لحظه فردوسی برای نشان دادن حالت

، رنگ حماسی در اغلب تصاویر محسوس است. در شاهنامهگیرد. در  از تصویر بهره می اکه هست 

های استعاری  است. بعضی از واژه این مقاله، کاربرد استعارۀ مصرّحه در قهرمانان زن نشان داده شده 

ه آنها توجّه به جایگا بعضی دیگر، با و« گل»و « نرگس»، «سرو»، «ماه» :مثل ،دارای بسامد باال هستند

 .«بسدّ»دو  و «عناب»، «فندق»، «دیو سترگ»، «گور ژیان» :مثل ،، تعداد آنها محدود استشاهنامهدر 

شناسای، تصاویرآفرینی و بالغای باه      تواناد باه مطالعاۀ شااهنامه از دیادگاه زیباایی       این مقاله می

 خواننده کمک کند.

 ، فردوسی، استعاره، مصرّحه.شاهنامه : کلیدواژه

                                                           
 (rkh_1336@yahoo.com) س دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.مدر .*

 12/18/89 تاریخ پ یر :   16/17/89 تاریخ وصول:

mailto:rkh_1336@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 مهمقد

هاای حماسای    وجود غلبۀ نق  پدرساالری بر اکثر داستان زنان در حماسۀ ملّی، اغلب با

پساند و   های پدرساالری در یهنّیات مرد، مقاامی ارجمناد و واال و سایمایی دل    و تأثیر سنّت

ها، اغلب از نوع برون همسری یا بیگانه همسری است که مشخّصۀ نظاام   زیبا دارند و ازدواج

عین پاکدامنی، پروا ندارند که در اظهاار عشاق و گشاودن     حتّی زنان در مادرساالری است.

چناد   پیشگام شوند و بزم بیارایند و برای دستیابی به مرد دلخواه بکوشند هار  ،باب مهرورزی

 (12، ص 1375ان هوسناک. )ستّاری، که عشق پهلوانان پاک است و تعلّق خاطر شاه

ستند و درعاین برخاورداری از فرزانگای، بزرگای     ، زنِ تمام عیار هشاهنامهاکثر زنان در 

 (13مندند. )همان، ص  سرشار بهره نحو من  و حتّی دلیری، از جوهر زنانه، به 

هاا و   فردوسی دارای زبان پویاا و گساتردگی معناایی اسات. فردوسای اساطوره       شاهنامۀ

کاررفتاه   باه  هاای  های کهن ایرانی را درقالب متن ادبی پیکربندی کرده است. استعاره داستان

ای  گوناه « اساتعاره »شده که خواننده معنای خود را از متن بیابد. درواقع،  ، موجبشاهنامهدر 

را  شاااهنامههااای  از اندیشاایدن اساات. فردوساای بااا مهااارت ادباای و زبااانی خااوی ، داسااتان

 صورت ترکیبی از معانی مختلف درآورده است. به

هاای   صاورت کان    ای ایران است که به های اسطوره ای منظّم از بین  مجموعه شاهنامه

آینااد. ایاان مفاااهیم اساااطیری و نمااادین درقالااب روایاات، موجااب  داسااتانی درپاای هاام ماای

هاای ادبای، فراتار از     دلیال داشاتن آرایاه    به شاهنامهشود.  می شاهنامهشدن بیانِ هنری  برجسته

محاوری آن،   آیینۀ شناخت اخالق و هنر ایرانی است و نق  شاهنامهیک متن منظوم است، 

هاای   ها، باورها و آرزوهای ملّت ایران و انتقال آن به نسال  نگری ها، جهان حفاظت از اندیشه

 صورت استعاره است. های امنِ حفاظت و انتقال، بیان حوادث به آینده است که یکی از راه
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 شاهنامهاره در کاربرد استع

زلیّات و اشعار شاعران درباری و های قصاید، غ در مقایسه با استعاره شاهنامههای  استعاره

دهنادۀ واقعیّات    تر است. استعاره در شعر فردوسی، نشان تر، برتر و عمیق شخصی، بسیار قوی

های داساتانی ، باه صاورت اساتعاره بیاان کارده        است که حکیم توس آنها را در شخصیّت

، زباان  شااهنامه هاا در   گیارد. زباان اساتعاره    هاا مای   ه است و نتایجی غیر از معنای حقیقای واژ 

های ادبی سبک خراسانی را دارد که به تفکّار حماسای، اسااطیری و تااریخی شااعر       ویژگی

 شود. مربوط می

در ماردم و محبوبّیات مّلای ایان اثار، ایان اسات کاه          شااهنامه ترین عوامال نفاوی    از مهم

های موجود در هار   و شناخت ظرفیّت شاهنامهفردوسی با درک دقیق فضای معنوی و هنری 

کند. این امر سهم مهامّ   اژه، معانی وسیع و فراوانی را از هر لفظ درک، استخراج و بیان میو

)رساتگار   دهاد.  فردوسی را در خلق معانی تازه و زیبا و ماندگار، تاا حادّ واالیای نشاان مای     

 (1، ص 1397فسایی، 

هاا، نماای     ای قارار دهاد بارای القاایِ حالات      کوشد که تصاویر را وسایله   فردوسی می»

 1.«گوناه کاه در ماتن واقعاه جریاان دارد      ها و جوانب گوناگون طبیعت و زنادگی، آن  لحظه

 (441، ص 1391 )شفیعی کدکنی،

عالقۀ مشابهت است، یاا تشابیهی اسات     جای واژۀ دیگر به ای به کاربردن واژه به« استعاره»

تعارۀ مصارّحه  ( اسا 145 اا  146، ص 1381جا مانده باشد. )شمیساا،   به به که از آن، فقط مشبّهٌ

ای اسات کاه پایاۀ آن بار مساتعارٌمنه یاا        استعاره دارد،نسبت باالیی   ، بسامد بهشاهنامهکه در 

به یکار شاود، اساتعارۀ مصارّحه      به است؛ یعنی، وقتی در تشبیه مشبّه ح ف شود و مشبّهٌ مشبّهٌ

 صورت گرفته است.

                                                           
 بحث این مقاله است. ، استعارۀ مصرّحه موردشاهنامه. از صور خیال در 1
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ولای فردوسای    ؛د بگیارد خو ای به  تواند رنگ افسانه در فضای حماسه بسیاری چیزها می

توان یافت کاه اجازای    ، تصویری نمیشاهنامهکند و در سراسر  حدود واقعیّت را رعایت می

 (464، ص 1391اشد. )شفیعی کدکنی، طور طبیعی وجود نداشته ب سازندۀ آن، به

توجّاه باه ماتن و     ، باا شااهنامه هاای زن در   دادن زیباایی شخصّایت    نشاان فردوسی بارای  

های استعاری سرو، ماه، بات، نارگس، گال، بهاار، کااله، درّ       اغلب از واژهموضوع داستان، 

 گیرد. سرو بن و ... بهره میو دو بسدّ،  ، دوبیجاده،خوشاب

معرّفای شاده و ساپس واژگاان      شااهنامه شخصایّت زن در   در این قسمت مقاله ابتدا چند

 1شود. شده در مورد آنها آورده می کار برده استعاری به

 

 Sahrnaz/ Arnavaz ا هرنازارنواز و ش

هاا را از راه  ندختر جمشید، که آنهاا را باه ساراپردۀ ضاحّاک بردناد و ضاحّاک آ       نام دو

آموخت. وقتای فریادون باه کاا  ضاحّاک وارد       آنهاجادویی بپرورد و کژی و بدخویی به 

دختار را از شبساتان ضاحّاک بیارون آورده و باه راه یازدان رهنماون         فرمان داد که دو ،شد

 (631 ا 632، 58، ص 1378)رستگار فسایی،  .ندگشت
 از شبسااااااااااتان او یاااااااااادآور یاااااااااارونب

  
 یرو یدخورشااااااا یِماااااااو یهبتاااااااان سااااااا

   
 (311، ب 68، ص 1ج )

 .استعارۀ مصرّحه از دختران جمشیدبتان: 
 پااااااااس آن دختااااااااران جهاناااااااادار جاااااااام

  
 ز نااااااارگس، گااااااال سااااااار  را داده نااااااام  

   
 سااااااااخن یاااااااادونگشااااااااادند باااااااار آفر 

  
 !کهاااان یتاااایگ کااااه: نااااو بااااا ، تااااا هساااات 

   
 

                                                           
 است. اب شدهچاپ مسکو انتخ شاهنامۀ. شواهد اشعار از 1
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 ! بخااات یاااکن یاز تاااو، ا یااانچاااه اختااار بُاااد ا 

  
 !درخاااات  ین! ز شااااا  کاااادام ی چااااه بااااار 

   
 (315ا  317همان، ب )

استعارۀ مصرّحه از چشم و چهرۀ دختاران  « گل سر »و « نرگس»های  در ابیات باال، واژه

 استعارۀ مصرّحه از فریدون و نژاد اوست.« درخت»و « بار»جمشید و 
 یشااااااااااگاهآرام، در پ نشسااااااااااته بااااااااااه 

  
 چااااو ساااارو بلنااااد از باااار ، گاااارد ماااااه    

   
 شااااهرناز ی،دساااات، ساااارو سااااه   یااااکز 

  
 ارناااااواز یرو باااااه دسااااات دگااااار، مااااااه   

   
 (353 ا 354، ب 71همان، ص )

 ، استعارۀ مصرّحه از شهرناز است.«سروسهی»استعاره از شهرناز و ارنواز و « گرد ماه»

 

 Rūdābe(h) -رودابه
 (461، ص 1378. )رستگار فسایی، و سیندخت شاه کابلی دختر مهراب

 گوید: یکی از همراهان او، در توصیف رودابه می ،رود وقتی زال به کابلستان می
 بااااه کااااردار عاااااج   ی ز ساااار تااااا بااااه پااااا  

  
 باااه ر  چاااو بهشااات و باااه بااااال چاااو سااااج      

   
 کمناااااد ینمشاااااک یمین بااااارآن سااااافت سااااا

  
 بناااااد یپاااااا ۀسااااار  گشاااااته چاااااون حلقااااا

   
 (314 ا 315، ب 157همان، ص )

حکایم تاوس از زباان مهاراب،      ، استعاره از گیسوان سایاه روداباه اسات.   «مشکین کمند»

 کند: رودابه را این چنین توصیف می
 باااااه روداباااااه انااااادر بماناااااد  یشاااااگفت

  
 بااار بخواناااد  او بااار یااازدان،ناااامِ  یهمااا
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 مااااه از بااار  گااارد  یاااد،سااارو د یکااای

  
 نهاااااده، بااااه مااااه باااار ز عنباااار کاااااله     

   
 (356 و 317، ب 158همان، ص )

اساتعارۀ مصارّحه از قامات، چهاره و ماوی روداباه       « کااله عنبارین  »و « گرد ماه»، «سرو»

 هستند.

 گاردد و  شنود، دل  پار از مهار زال مای    وقتی رودابه، توصیف زال را از زبان پدر  می

 کناد.  پرورد و راز عشق خود را با کنیزکان خود مطارم مای   آرزوی دیدار زال را در دل می

 گوید: ی از کنیزکان خطاب به رودابه مییک
 بااان سااارو یکاااه ا یشاااانگفااات از ا یکااای

  
 ...سااااخن یاااانا ینگاااار تااااا ندانااااد کساااا   

   
 یااااام مگااااار شااااااه را نااااازد مااااااه آور     ...

  
 یااااااام آور یگااااااااهاو پا یاااااااک باااااااه نزد

   
 (411 و 413، ب 411همان، ص )

 ست.اه استعاره از قامت و چهرۀ روداب« ماه»و « سرو بن»کنایه از زال و « شاه»

بیناد،   را مای  آنهاا روناد؛ وقتای زال    کنیزکان رودابه در ماه فاروردین باه دیادن زال مای    

 گوید: پرسد که این کنیزگان چه کسانی هستند  گوینده در پاسخ می می
 بااااا پهلااااوان یناااادهگفاااات گو ینچناااا

  
 روان کااااه از کااااا  مهااااراب روشاااان  

   
 کابلسااااااتان یپرسااااااتندگان را سااااااو

  
 نماااااااه کابلسااااااتا یفرسااااااتد هماااااا

   
 (423 و 434، ب 164همان، ص )

 ، استعاره از رودابه است.«ماه کابلستان»

 گوید: کان در توصیف رودابه به زال مییکی از کنیز و
 یساااات مهاااراب را در ساااارا  یکاااه مااااه  ...

  
 یسااار ز شااااه تاااو برتااار باااه پاااا     یاااکباااه 
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 سااااج اسااات و همرناااگ عااااج    یباااه بااااال 

  
 باااار ساااار از مشااااک، تاااااج  یاااازدیا یکاااای

   
 ناااااارگس دژمّ و دو اباااااارو بااااااه خاااااام دو 

  
 قلاااااام یمینساااااتون دو ابااااارو چااااااو سااااا   

   
 (441 ا 442، ب 165همان، ص )

« دو ناارگس»اسااتعاره از مااوی او و « تاااجی از مشااک»اسااتعاره از چهاارۀ رودابااه، « ماااه»

 .استعاره از چشمان رودابه است

 رود: وقتی زال به دیدن رودابه می« زال و رودابه»در داستان 
 یکااااااا  بنهاااااااد رو یسااااااپهبد سااااااو

  
 یچناااان چاااون باااود ماااردم جفااات جاااو  

   
 گلاااار  بااااه بااااام  چشاااام یهبرآمااااد ساااا

  
 بااار سااار  مااااه تاااام   یچاااو سااارو ساااه 

   
 چاااااو از دور، دسااااااتان ساااااام سااااااوار  

  
 دار آمااااااد آن دختاااااار نااااااام   یاااااادپد

   
 بگشااااااااااااد و آواز داد یجاااااااااااادهدو ب

  
 !جاااوانمرد شااااد  یا یکاااه شااااد آماااد  

   
 (38 ا 42، ب 171همان، ص )

ترتیاب اساتعاره    باه « دوبیجاده»و « ماه» ؛کنایه از رودابه «چشم گلر  سیه» ؛کنایه از زال «دسپهب»

 از چهره و لبان رودابه است.

 کند: یاد می« خورشید زابلستان»به عنوان « رودابه»در بیت زیر، حکیم توس از  و
 چنااااان شاااااد شااااد شاااااه کابلسااااتان    

  
 زابلسااااااااتان یدخورشاااااااا یوناااااااادز پ

   
 (1366ب ، 227همان، ص )

 شنود: وقتی مادر رودابه موافقت همسر  را در مورد زال و رودابه می
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 یاو ی ساااار پاااا  یندخت،ساااا یدچااااو بشاااان 
  

 یفااااارود بااااارد و بااااار خااااااک بنهااااااد رو   
   

 بااااارِ دختااااار آماااااد، پااااار از خناااااده لاااااب  

  
 شااااااب یاااااارگشاااااااد ه ر  روزگااااااون، ز 

   
 پلنااااگ یمااااژده داد  کااااه جنگاااا   یهماااا

  
 کاااااارد کوتااااااه دساااااات  یاااااان ز گاااااور ژ 

   
 (949 ا 951 ب ،181 همان،)

 استعاره از رودابه است.« گور ژیان»استعارۀ مصرّحه از مهراب و « جنگی پلنگ»

 

 Sūdabe -سودابه
 (1378، ص 1368 )رستگار فسایی، .کاووس، شاه ایران دختر شاه هاماوران و زن کی

، شاود کاه شااه هامااوران     مطّلع مای  ،دهد کاووس شاه هاماوران را شکست می وقتی کی

کناد و   کاووس از شاه هاماوران دختر  را خواستگاری مای  دختری به نام سودابه دارد. کی

 کند. داستانی می امّا دختر  با این پیوند هم ؛دهد پدر دختر به این امر رضایت نمی

. «باشاد  طورکلّی شایسته و ارجمند شناخته نشده، سودابه مای  ، بهشاهنامهتنها زنی که در »

 (116، ص ناهم)

 .«شاود  یاک زن پتیااره دیاده نمای     ،در تمامی دوران پهلاوانی، از ساودابه کاه بگ ریاد    »

 (51ص  1397 )اسالمی ندوشن،

های سودابه را در ابیات مختلف توصایف کارده و از لباان،     باوجود این، فردوسی زیبایی

 کند: چشمان و بینی سودابه چنین یاد می
 شاااااه کاااااووس یااااکچااااو آمااااد بااااه نزد  

  
 فاااااارّ و جاااااااه و بااااااا یاااااابدل آرام بااااااا ز

   
 خنااااااادان و دو نااااااارگس دژم یااااااااقوتدو 

  
 قلاااااام یمینسااااااتون دو اباااااارو چااااااو ساااااا 

   
 (117 ا 119 ب ،134، ص 7 ج)
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 گوید کاه  کند و می تشبیه می« افسری از مشک سیاه»و در بیت زیر، موهای سودابه را به 

 :«سودابه افسری از مشک سیاه بر سر دارد»

 تاساااا یباااااتر... کااااه از ساااارو، باااااال  ز 
  

 بااار سااار  افسااار اسااات   یه،ز مشاااک سااا 

   
 (73 ب ،131، ص 2ج )

دهد که به نبارد   در داستان رستم و اسفندیار، مادر اسفندیار، کتایون، فرزند  را پند می

زیرا رستم کسی است که سودابه را کشته است. حکیم توس از زبان کتاایون،   ؛با رستم نرود

 کند: می یاد« ماهِ هاماوران»از سودابه تحت عنوان 
 هماااااااان مااااااااه هااااااااوران را بکشااااااات   ...

  
 گفااااااتن کااااااس او را درشاااااات   یارسااااااتن

   
 (159 ، ب227، ص 6ج )

 

 Farangis ـفرنگیس 

را « جریاره »که دختر خاود   دختر افراسیاب تورانی است که پیران، سردار افراسیاب با آن

رساتگار  به سیاو  داده بود، مصلحت سیاو  را، او را بارای سایاو  خواساتگاری کارد. )    

 (711، ص 1378فسایی، 

 کند: گونه به سیاو  معرّفی می پیران زیبایی موهای فرنگیس را این
 یمهتااااااااار ز خوباااااااااان او  یسفااااااااارنگ

  
 یو رو یچناااااان ماااااو یتااااایباااااه گ یناااااینب

   
 برتااااار اسااااات یباااااه بااااااال ز سااااارو ساااااه

  
 باااار ساااار  افساااار اساااات  یاهز مشااااک ساااا

   
 (1451 ا 1452 ب ،84، ص 3ج )
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کااخی زیباا بارای    « سایاو  گارد  »رود و سایاو  در   خاتن مای  فرنگیس با سایاو  باه   

پاردازد و   چینای نازد افراسایاب مای     ساازد. گرسایوز باا دیادن کاا ، باه ساخن        فرنگیس می

 سیاو : به فرنگیس از تغییر حال افراسیاب نسبتالعمل  عکس
 باااااه دسااااات  یساااااوبگرفااااات گ یسفااااارنگ

  
 گااااال و ارغاااااوان را باااااه فنااااادق بخسااااات  

   
 یبااااو مشااااک پاااار از خااااون شااااد آن بسّااااد 

  
 یپاااار از آب، چشاااام و پاااار از گاااارد، مااااو   

   
 یمبااااار کاااااوه سااااا یاااااداشاااااک بار یهمااااا

  
 یمدو اللاااااه ز خوشااااااب شاااااد، باااااه دو نااااا 

   
 آب یخااااتر یو هماااا یکنااااد مااااو  یهماااا

  
 یابزگفتااااااااااار و کاااااااااااردار افراسااااااااااا 

   
 (2141 ا 2144 ب ،139همان، ص )

 است. شاهنامهتصاویر چهار بیت باال، از تصاویر بسیار زیبای 

ترتیاب اساتعارۀ مصارّحه از     های گل و ارغوان، فندق، بسادّ، دو اللاه و خوشااب باه     واژه

جاا   اسات.  چهره، سرانگشت یا ناخن، رخسار، سُرین فرنگیس، دو گونه و چهره و دندان او

 ای چهار بیت باال بیان گردد: دارد که تصویرهای کنایه

؛ پار از خاون شادن    ری کاردن خستن گل و ارغوان: ناله و زا ؛دست گرفتن گیسو: نالیدن به

پار از گارد شادن ماوی: انادهناک       ؛ریازان  پر از آب شادن چشام: اشاک    ؛: دردمند شدنبسد

 به دونیم شدن دو الله زخوشاب: اندوهگین شدن. ؛گشتن

سارو  »خواهد فرنگیس را موردخطاب قرار دهد، واژۀ  بیند و وقتی می سیاو  خواب می

 برد: ه کار میرا در بیتی، برای قامت فرنگیس ب« سیمین
 بااااادو گفااااات کاااااز خاااااواب مااااان  یاو سااااا

  
 بااااااار انجمااااااان  یمگشاااااااا یچلبااااااات هااااااا 

   
 بااااه خااااواب  یمینساااارو ساااا  یا یاااادمد ینچناااا

  
 رودآب ... کاااااران یبااااا یکااااای یکاااااه باااااود 

   
 (2156 ا 2157 ب ،138همان، ص )
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 پس از کشته شدن سیاو :
 کردنااااد باااااز  یهمااااه بناااادگان مااااو  

  
 کمناااااااد دراز ینمشاااااااک یسفااااااارنگ

   
 ببساااات یسااااوا بااااه گر یااااانو م یاااادبر

  
 باااه فنااادق گااال و ارغاااوان را بخسااات   

   
 (154 ب ،153همان، ص )

اساتعاره از چهارۀ   « گل و ارغوان»سرانگشت یا ناخن و « فندق» ؛استعاره از گیسو« کمند»

 فرنگیس است.

کنایاه از ساوگواری کاردن و    « بساتن میاان باه گیساو    » ؛کنایه از نالیادن « بازکردن موی»

 کنایه از شیون کردن و سوگواری نمودن است.« ه فندقخستن گل و ارغوان ب»

 

 نام( )بی چین دختر خاقان

دختر خاقان و نبیرۀ فغفور چین که مهران ستاد او را به همسری انوشایروان برگزیاد و او   

 (392ص ،1378)رستگار فسایی،  .هایی به نوشیروان فرستاد را با هدیه
 چااااو آمااااد باااات اناااادر شبسااااتان شاااااه 

  
 نگااااه یون کااارد، کسااار باااه مهاااد انااادر 

   
 از بااار  گااارد مااااه   یاااد،سااارو د یکااای

  
 نهاااااده بااااه مااااه باااار، ز عنباااار کاااااله     

   
 زره ینباااااه کاااااردار مشاااااک    یکالهااااا 

  
 گااااره باااار گااااره   یده،ز گااااوهر، کشاااا 

   
 گاااااره بساااااته از تاااااار و بااااار تافتاااااه    

  
 اناااادر دگاااار بافتااااه یااااکبااااه افسااااون، 

   
 یبااااار گااااال انگشاااااتر یاااااهچاااااو از غال

  
 یمشااااااتر ی،انگشااااااتر یاااااارهمااااااه ز
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 مانااااد یاااارهروان خ یندر او شاااااه نوشاااا 

  
 فااااراوان بخوانااااد  یاااازدان،باااار او نااااام  

   
 (2247 ا 2252 ، ب194ا  195، ص 9ج )

گارد   ؛سرو: قامات بلناد او   ؛اند از: بت: دختر خاقان ترتیب عبارت های مصرّحه به استعاره

گاره بار    ؛رناگ او  کاله عنبرین: گیسوان تیاره  ؛ماه و مه: روی درخشان و زیبای دختر خاقان

: چهارۀ زیباای دختار    مشاتری و  گال انگشتری از غالیه: چاین و شاکن گیساوی او و    و « گره

 خاقان.

 

 Šīrīn -شیرین

همسر خسروپرویز که رومای باود و خساروپرویز از هنگاام جاوانی خاود او را دوسات        

تاا   ،اناد م شد و از شیرین دور می دلیل نبردهای گوناگون از پایتخت دور می امّا به ؛داشت می

که خسرو باه پادشااهی رساید و روزی، باا شاکوه فاراوان باه شاکارگاه رفات و شایرین            آن

خویشتن را آراست و بر فراز ایوان خسروی برآمد و خسرو را بار دیگر، عشق شایرین جاان   

 (646، ص 1378رد. )رستگار فسایی، گرفت و او را به همسری خوی  درآو

یوان و واکن  او را در برابر خسارو، ایان چناین    حکیم فردوسی برآمدن شیرین بر فراز ا

 سراید: می
 خسااااارو برآماااااد باااااه باااااام    یاااااواناز ا

  
 نَبُاااااااد شاااااااادکام ی،باااااااه روز جاااااااوان

   
 یدجااااا رساااا بااااود تااااا خساااارو آن یهماااا

  
 یاااادسرشااااک ، زمژگااااان، بااااه ر  برچک 

   
 خاساااات یباااار پااااا یااااد،وراد یچااااو رو

  
 راسااااات یبنماااااود بااااااال  یااااازباااااه پرو

   
 سااااخن ینیربااااه شاااا یااااازبااااان کاااارد گو

  
 گفااااات، زآن روزگاااااار کهااااان   یهمااااا
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 بااااه ناااارگس گاااال و ارغااااوان را بشُساااات

  
 بُاااد نااارگس و گااال درسااات   یماااارکاااه ب

   
 (3414 ا 3419 ب ،213، ص 8ج )

شساتن گال و    استعاره از چهرۀ شیرین اسات. « گل و ارغوان»استعاره از چشم، « نرگس»

 .  ارغوان به نرگس: کنایه از اشک ریختن بر رخسار

 ن مخالف به همسری برگزیدن شیرین برای خسرو بودند:موبدا

 سااااترگ یااااوشااااد، ز د یدل مااااا غماااا

  
 باااازرگ یاربااااا شااااهر یااااارکااااه شااااد 

   
 (3452 ب ،215همان، ص )

 کنایه از خسرو پرویز است.« شهریار بزرگ»استعارۀ مصرّحه از شیرین و « دیو سترگ»

 

 یار فردوسی

 استعاره از پیری است:« مهرگان»و  یار فردوسیاستعاره از « بهار»و « نگار»در ابیات زیر، 
 !یا نگاااااااارا! بهاااااااارا! کجاااااااا رفتاااااااه

  
 یا بااااااااغ بنهفتاااااااه  یااااااا کاااااااه آرا

   
 از بااااااد تاااااو یااااادمهرگاااااان بو یهمااااا

  
 تااااو یاااااداناااادر کاااانم  یبااااه جااااام ماااا

   
 (1211 ب ،316، ص 9ج )

 
 نتیجه

بااویی،  فریباای، نااازک اناادامی، خااو   در اسااتعارات فردوساای، زن مظهاار زیبااابی، دل 

 ، درشااهنامه البتّه حجام توصایف زناان در     ؛انگیزی، شادمانی، آرام  و طراوت است خیال

خاطر نق  حماسی اشعار فردوسی است. از میاان ساه    تر است، آن هم به مقایسه با مردان کم
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تار   تار و متناوّع   طورکلّی، صورخیال در بخ  اسااطیری وسایع   ، بهشاهنامههای  بخ  داستان

کاام،  شااود، کاام بخاا  حماساای کااه از ماارگ رسااتم آغاااز ماایاساات. در بخاا  دوم کااه 

 گردد. شود، از صور خیال نیز کاسته می طورکه از جنبۀ حماسی دور می همان



 

 

 

 

 

 منابع

 نشر قطره. :، تهران(چاپ ششم) آواها و ایماها(، 1397اسالمی ندوشن، محمّدعلی. ) -

 .45لی، شماره سرای عا ، تهران: نشر دان زنان شاهنامه(، 1351بصاری، طلعت. ) -

 .74و  75ماه، ص  ، دیآدینه ۀمجلّ(، 1368اکبر. ) ترابی، علی -

، تهاران:  نامۀ فردوسی و سرگ شت شااهنامه  زندگی(، 1392دبیرسیاقی، سیّدمحمّد. ) -

 نشر قطره.

، تهاران: نشار   تصاویرآفرینی در شااهنامۀ فردوسای   (، 1368رستگار فسایی، منصور ) -

 مرکز.

)مجموعااه مقاااالت(،  شناساای ایراناای فردوساای و هویّاات(، 1391) ااااااااااااااااااااا . -

 تهران: نشر طرم نو.

دوم،  اول وجلاد   چااپ دوم(، ) هاای شااهنامه   نام  فرهنگ(، 1378) ااااااااااااااااااا . -

 تهران: ناشر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 هران: نشر مرکز.، چاپ دوم، تسیمای زن در فرهنگ ایران(، 1375) جالل. ستّاری، -

، (چااپ هشاتم  ) صاور خیاال در شاعر فارسای    (، 1391) .شفیعی کدکنی، محمّدرضا -

 تهران: نشر آگاه.

 انتشارات فردوس. :، تهران(چاپ دوم) بیان ،(1381) .شمیسا، سیروس -

 ، ویراست دوم، تهران: نشر فردوس.شناسی شعر سبک(، 1383) ااااااااااااااااااا . -

 ، تهران: نشر ترفند.شناسی در شاهنامۀ فردوسی زیبایی(، 1382) .صادقی، شیرین -

 چاپ مسکو، تهران. ،جلدی 8 ،شاهنامهم(، 1865/ 1371ابوالقاسم. )فردوسی،  -

تهاران:   چاپ مساکو،  ،جلدی دو )چاپ چهارم(، شاهنامه (،1397) ااااااااااااااااااا . -

 انتشارات هرمس.
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تهران: انتشارات  ،خالقی مطلق : جاللحبه تصحی ،شاهنامه (،1398) ااااااااااااااااااا . -

 المعارف بزرگ اسالمی. ةریدا

 )بیان(، تهران: نشر مرکز. زیباشناسی سخن پارسی(، 1383) .الدّین کزّازی، میرجالل -

، تهااران: نهاامتااا  اولجلااد  (،چاااپ پاانجم) نامااۀ باسااتان (،1394) ااااااااااااااااااااا . -

 انتشارات سمت.

 تهران: نشر تیرگان.و شعرزن (، 1396) .یزدانی، زینب ، 



 

 

 
 

 
 

 

شدنِ دخار  همسری، ربوده محور بیگانه ای زن مایۀ اسطوره بررسی سه بن

 فرامرزنامۀ بزرگتوسّط دیو و پری و پیکرگردانی در 
 

 *مصطفی میردار رضاییدکار 

 

 چکیده

بشناسد و کوشیده تا اسرار جهان خود را  انسانی که می .بینی انسان باستانی است اسطوره، جهان
توان مشاهده کرد. اگرچه بسیاری از  ۀ بشر را نیز میاز این رو، با بررسی دوران اساطیری، سیر اندیش

امّا بسیاری از عناصر آن نیز که  ؛یافتن دوران اساطیری فرامو  شدند ای با پایان های اسطوره مایه بن
ا داشتند، در جریان سیر خود، توانِ تطبیق و همگرایی با نگر  نو و محیط اجتماعی دوران بعد ر

 بزرگ ۀفرامرزنام  یافته( به دوران حماسی منتقل شدند. سینه به سینه و نسل به نسل )به شکلی تعدیل
ای است. این پژوه  که به  های آن اسطوره ساخت برخی از روایت اثری است حماسی که ژرف

کوشد تا به بررسی سه  شده، می  شتهای نو تحلیلی ا توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ۀشیو
پری و »و « شدنِ دختر توسّط دیو ربوده»، «همسرگزینی برون)»محورِ  ایِ زن اسطوره ۀمای بن

دهد که داستان  پژوه  نشان می ۀبپردازد. نتیجبزرگ  ۀفرامرزنامهای  در روایت«( پیکرگردانی
 شدن دختر توسّط دیو سروده شده همسری و ربوده بر اساس دو الگوی بیگانهبزرگ  ۀفرامرزنام

اند و اهل سرزمین هند. نیز نخستین همسر فرامرز یعنی دختر شاه  بیگانه ،است. هر دو همسر فرامرز
دادن دیو، دختر را آزاد و در نهایت با او ازدواج  کهیال توسّط دیو ربوده شده که فرامرز با شکست

پیکرگردانی به هیأت آهو بر پهلوان ظاهر  کند. دومین همسر فرامرز از جنس پری است که با می
کند. سوای پیکرگردانی،  خان گ ر می شود و در نهایت، فرامرز برای رسیدن به او از هفت می

 شود. های دیگر پریان مثل ارتباط با آب و آت  نیز در این روایت دیده می ویژگی

 همسری، پری. ، اسطوره، بیگانهفرامرزنامه فرامرز،: واژهکلید
                                                           

 (mostafamirdar@yahoo.com). زبان و ادبیات فارسی یادکتر. *

 12/18/89 تاریخ پ یر :   16/17/89 تاریخ وصول:

mailto:mostafamirdar@yahoo.com


 

 

 
 
 
 

 

 مهمقد

رساتم اسات کاه     ۀپهلوانان سیستان از تخما  ۀترین پهلوان منتسب به سلسل فرامرز، برجسته

ملّی و چه پاس از مارگ او بای  از فرزنادان دیگار او       ۀچه در زمان حیات رستم در حماس

هاای او بار    های بسیاری از پهلوانی های چهارم و پنجم هجری داستان شهرت یافت و در قرن

او، هم به نثار و هام باه نظام، وجاود داشاته کاه         ۀهای مستقلی دربار ده و کتابها بو سر زبان

اسات. ناام فرامارز در     رسیده آنها به منابع مکتوب پهلوی در زمان ساسانیان می ۀگمان هم بی

( و 3، ص 1362آید )خالقی مطلق،  یکباره پس از ماجرای قتل سیاو  به میان می بهشاهنامه 

از  شااهنامه جاای   بهمن، پسار اسافندیار و قتال فرامارز در جاای      از این پس تا عهد حکومت

های حماسی و برخی متون پارسی چاون   رود. در دیگر منظومه ز سخن میرهای فرام دالوری

نامااه،  منتسااب بااه فرخاای سیسااتانی، بیااژن    ۀشااهریارنام، عالیاای ۀناماا نزهاات، نامااه بهماان

جهانگیرناماه، اشاارات   ، برزوناماه ، هشاهریارنام  ناماه،  نامه، آیر برزین سوسننامه،  بانوگشسب
؛ خاالقی  285 ، ص1352ک: صافا،  ر.های فرامرز یاد شده ) و ... نیز از رشادت تاریخ بلعمی

از تاااریخ سیسااتان ( و حتّاای مؤلااف 176 ااا 175 ، ص1393؛ آیاادنلو، 22 ، ص1361مطلااق، 

دات گویاد کاه شامار مجلا     های چهارم و پنجم سخن می منثوری در سده ۀفرامرزنامشهرت 

 (53، ص 1391، تاریخ سیستان) .است رسیده آن به عدد دوازده می

تردید برجستگی و اهمیت جایگاه و پایگاه فرامرز سبب اشتهار و گستره و  بی

تا حدی که با استناد به منابع و  شده؛های این پهلوان در متون پارسی  پراکندگی نام و داستان

است  بار سروده شده که اخبار فرامرز چندین توان احتمال داد می ،های موجود نویس دست

)آیدنلو،  .منظوم و مستقل را پ یرفت ۀفرامرزنامکم باید وجود دو و شاید سه  و دست

های این داستان تردیدی  که در اصالت روایت همه و با وجود این ( با این191 ، ص1393

ک: ر.گ و کوچک بزرۀ فرامرزنام ۀبزرگ و کوچک )دربار ۀفرامرزنامنیست و حتّی دو 
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هایی است  ها، روایت امّا این منظومه ( موجود است؛1384، فرامرزنامه؛ 1361خالقی مطلق، 

ای به  های فرامرز را در بردارند و هیچ اشاره ناقص و ناتمام؛ زیرا تنها بخشی از داستان

م کار کنند. ل ا برای پی بردن به آغاز و انجا چگونگی میالد و فرجام کار این پهلوان نمی

فرامرز و دیگر ماجراهای زندگی  باید به دیگر متونی که به داستان زندگی این پهلوان 

دوران کودکی و نوجوانی و جوانی فرامرز، آگاهی  ۀمثالً دربار .اند، رجوع کرد پرداخته

امّا  و (55ا  73 ، ص1392، نامه بانو گشسو) ؛خورد به چشم می نامه بانو گشسوکوتاهی در 

هر دو به  ۀثعالبی است که سرچشم غرر اخبارو  شاهنامهسیار مهم در این زمینه دو منبع ب

پهلوی  ۀنام خدایجا به تحریری از  ق( و از آن 346ابومنصوری )تألیف:  منثور ۀشاهنام

فرامرز از  ۀهایی که پیشتر نام برده شد، برخی اطالعات دیگر دربار رسد. نیز سوای کتاب می

 (36 ، ص1361مطلق،  )خالقی .آید  ت میدس طومارهای نقّالی به

شده،   ای نوشته و با استفاده از منابع کتابخانه تحلیلی ا توصیفی ۀاین پژوه  که به شیو

شدنِ  ربوده»، «همسرگزینی برون)»محورِ  ایِ زن اسطوره ۀمای کوشد تا به بررسی سه بن می

امّا از  ؛بپردازدبزرگ  ۀرزنامفرامهای  در روایت«( پری و پیکرگردانی»و « دختر توسّط دیو

( از فرامرز بزرگ ۀفرامرزنامو  کوچک ۀفرامرزنامآنجایی که دو تحریر منظوم و متفاوت )

 بزرگ ۀفرامرزنامهای مربوط به فرامرز،  وجود دارد، معیار این پژوه  برای بررسی روایت

و در بحر  بیت دارد 5442)به کوش  ماریولین فان زوتفن و ابوالفضل خطیبی( است که 

این کتاب ناشناس است و به ایعان  ۀمتقارب مثمن مح وف سروده شده است. سرایند

 (286 ، ص1352)صفا،  .«گونه اطاّلعی در دست نیست فعالً هیچ فرامرزنامهاز ناظم »صفا 

 

 بزرگ ۀفرامرزنام ۀ خالص .0 .0

 شود: این کتاب از دو روایت تشکیل می
 :روایت نخست .الف

 شااهنامه ای از  شود. سپس صاحنه  ای در ستای  خداوند و خرد آغاز می چهکتاب با دیبا

شود که در آن کیخسرو، با نامداران ایران چون رستم، گودرز، طوس، گیو و جز  وصف می
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دهد و از افراسیاب که پدر  را کشته و ایران را ویاران   آنها، سخن از کین سیاوخ  سرمی

رود،  ساوی خاتن مای    ،ی رویاارویی باا پیاران   گوید. پس گاودرز بارا   کرده است، سخن می

برای جنگ با شیده پسر افراسیاب و لهراسب ساوی غاور بارای نبارد باا       ،اَشکَ  به خوارزم

گوید: در مرز زابلستان سرزمینی است باه ناام خرگااه کاه از      گرسیوز. رستم به کیخسرو می

وان و فارّه افتااد،   ولای چاون کیکااوس از تاو  و تا      ؛گزار ایرانیان بودناد  زمان منوچهر باج

جا را به چنگ آوردند. باید لشکری فرساتاد و آن سارزمین را دوبااره فراچناگ      تورانیان آن

جایی را  فرامرز به خرگاه و هندوستان لشکر کشد و هر ،دهد آورد. پس کیخسرو فرمان می

کشااد و نخساات،  جااا باشااد. فراماارز سااوی خرگاااه لشااکر ماای کااه بگشاااید، فرمااانروای آن

ای نزد طُوُرگ، از خویشان افراسیاب کاه مرزباانی    همراه با نامه ،ی را به نام کاهویا فرستاده

خواهاد کاه خرگااه را از تورانیاان تهای کناد.        فرستد و از او می آنجا را بر عهده داشت، می

امّاا فرامارز،    ،زناد  ناگاه بر لشاکر  شابیخون مای    دهد و به طورگ پاسخ تندی به فرامرز می

کشد و خودِ طورگ را نیز که به دژِ استوارِ خود پناه برده  دار طورگ را میقُلون، پهلوان نام

ساپارد و   رساند. سپس خرگاه را به یکی از پهلوانان خود به نام نستور مای  به هالکت می ،بود

ای به ناام کیاانو  نازد رای     شود. او باز هم فرستاده خود با سپاهی گران راهی هندوستان می

خواهد که به فرمان کیخسرو درآیاد و   کند و از او می او قنوّج روانه میهندوستان به تختگاه 

آرایای   به ایران باژ و ساو بفرستد؛ ولای راِی هناد باا لشاکری گاران در برابار فرامارز صاف        

آسای رای به نام تَجانو )تجانون( در برابر ایرانیان پیل عظیمی را از پاای   کند. پهلوان غول می

کشد و خود  فرامرز تجانو را به بند می اما ؛شوند ز ترس او پراکنده میو ایرانیان اآورد  درمی

بردار کیخسارو شاود،    خواهد که فرمان رود و از او می خود  نزد رای می ۀبه عنوان فرستاد

خواهد که در مقام پهلوان لشکر  نزد او بماند  برد و از می رای به هویّت فرامرز پی می ولی

گویاد اگار    پ یرد و رای این بار بدو می و خواهد داد. فرامرز نمیو دختر  را نیز به زنی بد

نهاد.   شکست دهد، به فرماان کیخسارو گاردن مای     ،ده پهلوانِ لشکر  را در نبرد رویاروی

خاود عمال    ۀدهاد کاه باه وعاد     کشاد و رای در ظااهر نشاان مای     فرامرز هر ده پهلوان را می

بر سر راه فرامرز و ایرانیان کمین بگ ارناد.  دهد  در نهان به لشکریان  فرمان می اما ؛کند می
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کشد؛ ساپس هماراه باا رای و     کند و خود او را نیز به بند می فرامرز سپاه رای را تار و مار می

گاری   ایاران، باا میاانجی    شاوند. در  بارگاه کیخسرو می ۀرستم که به یاری او آمده بود، روان

گ ارد. فرامارز   تان را دوباره بدو وامیبخشاید و پادشاهی هندوس فرامرز،کیخسرو رای را می

یابند که هنادیان یکای از کاارگزاران رای باه      گردند، درمی و رای چون به هندوستان باز می

کشد و رای را بر تخات شااهی    اند. فرامرز، مهارک را می ه پادشاهی برداشتهنام مهارک را ب

 نشاند. می

 :روایت دوّم .ب
کند، با همراهان خود برای دیدن  گزار کیخسرو می اجفرامرز پس از آنکه هندوستان را ب

بیناد کاه    کند. در دریا اسبی می عجایت برّ و بحر به گرد جهان سفر دریایی خود را آغاز می

شیر دارد و یا گوسافندی کاه سار  مانناد گااو اسات.        چنگ پلنگ دارد، یا نهنگی که سر

است کاه سااکنان آنجاا    « فراسنگ» ۀشود، جزیر نخستین جایی که فرامرز از کشتی پیاده می

جاا را از  و خسارو آن « دیاوچهران »ولی فرامرز بسیاری از  ؛خوار بودند سیاهان تنومند و آدمی

« شااه کَهایال  »پرآب و گیاه  ۀشوند و در جزیر آورد؛ سپس دوباره سوار کشتی می پای درمی

آیاد و   مای  فرامارز  ۀجای نبرد، به پ یر آیند. شاه کهیال برخالف خسروِ فراسنگ، به فرود می

گویاد:   پردازد و پس از آن، فرامرز به شاه کهایال مای   می فرامرز دو ماه نزد او به بزم و شکار

او را در  دختار دیاو،   گوید: دیوی به ناام سایه   ای دارد تا او برآورد. شاه کهیال می چه خواسته

در نباردی او را  رود و  دیو می پس فرامرز به جنگ سیه. گاه دزدیده است بزم نوروز از جشن

های فرامرز را در نبرد با  ریرهاند. سپس دختر شاه که دالو آورد و دختر را می از پای درمی

ا   گری دایاه  بازد و سرانجام با میانجی دیو از نزدیک دیده بود، بر پهلوان سخت دل می سیه

 گیرد. و موافقت شاه کهیال، فرامرز او را به زنی می

باار   شوند و ایان  دختر شاه کهیال و سایر ایرانیان سوار کشتی می، فرامرز همراه بعدمدتی 

پایان تنومناد و جنگااور بودناد و     رسند. با اینکه دوال می« پایان دوال» ۀدر خاورزمین به جزیر

نهد و جزیره را از وجاود آناان پااک     توانستند در هوا بجهند، فرامرز تی  در میان آنان می می

آیاد و آناان را    فرود مای « پیلگوشان» ۀشود و به جزیر ر کشتی میکند. فرامرز دوباره سوا می
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کشاد و خسارو آناان را باا      که از شیران جنگی دالورتر و از باد شمالی تکاورتر بودناد، مای  

هاایی داناا    که همگی انسان« برهمنان» ۀدوزد. از آنجا به جزیر زین اسب  می ۀای به کوه نیزه

آیاد. فرامارز    اناد، فارود مای    سر برده زهد و پارسایی بهپرست هستند و زندگی را در  و یزدان

کناد و آناان باا گرمای از او اساتقبال       برهمنان با آنان مالقات می ۀپس از وارد شدن به جزیر

هاایی   آیاد و فرامارز از او پرسا     سارای، بارهمن پای  او مای     کنند. پس از برپایی پارده  می

ای  ی توأم با زهد و ریاضات، چاه بهاره   کند. نخستین پرس  او این است که از این زندگ می

برید  پرس  دوّم این است که در گیتی چه چیزهایی نزد خرد و دان ، نیکو و پسندیده  می

پرساد کاه ای    و چه چیزهایی زشت و ناپسند است  پس از شنیدنِ پاسخ برهمن، بار سوّم می

ساازد    تیره می مرد خردمند! چه چیزهایی در جهان آفرین  است که روان و خرد آدمی را

گوید: از کارهاای باد دیاو اسات کاه خارد و روان آدمای، تیاره و تاار           برهمن در پاسخ می

 پردازد. برد و به شرم کردار هریک می شود. در ادامه، برهمن از ده دیو نام می می

شاود. در   ، فرامرز بار دیگر سوار بر کشتی راهی خااورزمین مای  «برهمنان» ۀپس از جزیر

کشاد و از   شاد، مای   پیکاری را کاه از پهناای پار  جهاان سایاه مای        غاول  آنجا نخست مرغ

سازد و همراه باا بااژ هناد و غناایم باه       می« طاقدیس»های او تخت با شکوهی به نام  استخوان

ای دیگر در خااور   شود و به جزیره فرستد. فرامرز باز هم سوار کشتی می بارگاه کیخسرو می

آورد. پاس از شا  مااه سافر در      ن را نیاز از پاای درمای   جنگد و بسیاری از آنا با زنگیان می

هاا   ییآید و به او و ایرانیان نیکاو  او می ۀرسد و خسرو قیروان به پ یر می« قیروان»خشکی به 

گوید: در دفتری پهلاوی از   تو چیست  شاه قیروان می ۀگوید: کام کند. فرامرز به شاه می می

نصد و یک هازار ساال از مارگم، جاوانی از     پس از پا ،گرشاسب چنین خواندم که گفته بود

آید که سه کار بزرگ از او برآید: کشتن پنج دد یا پتیااره )دو شایر، دو    نژاد من به اینجا می

ایم. اکناون کاه باه چهار تاو       گرگ و یکی اژدها( که پارنج او گنجی است که برای  نهاده

پس فرامرز پانج پتیااره   همان چهری است که در آن کتاب پهلوی نق  بسته بود.  ،نگرم می

کشد و پس از آن، با باطل کردن طلسم به گانج و لاوم یااقوتی کاه در آن      را با دالوری می

یابد. فرامرز دیگربار سافر دریاایی خاود را     گرشاسب برای او پندهایی نوشته بود، دست می
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کافد و شا  ولی در بین راه کشاتی او از هام مای    ؛شود باختر می ۀگیرد و از قیروان روان پی می

باا   ،رساد  ای سرسابز مای   افتناد، امّاا خاود فرامارز باه جزیاره       ای می ایرانیان هر یک به گوشه

یاباد و او را نازد    اساب و تان آدمیاان دارناد. او ماردی بازرگاان را مای        ۀساکنانی کاه چهار  

خود را بازیاباد. آناان    ۀتواند یاران پراکند فرستد تا از آنان بپرسد: چگونه می چهران می اسب

زناد و   آید. پس فرامرز پری از سیمرغ را آت  می ند: این کار تنها از دست سیمرغ برمیگفت

ساوار   هکند. فرامرز از آنجا دوباار  شدن سیمرغ، با یاری او، یاران گمشده را پیدا می با ظاهر

شااود. در بااین راه در  باااخترزمین مای  ۀشااود و بارای دیاادن دیگاار عجایاب رواناا   کشاتی ماای 

همسان آدمی که دو پا در هوا دارند و سر بر زمین. ساپس بار تیا      ،بیند ای گیاهی می جزیره

پنادهای نیکاو نوشاته باود.      ،بیند که بر دیوار آن هوشانگ  رود و حصاری می کوهی باال می

گااه   هوشنگ در آن قرار داشات و لاوحی بار دخماه     ۀآید که دخم سپس به کاخی فرود می

 ته بود.هم هوشنگ پندهایی بر آن نوش بیند که باز می

جنگاد و او را   رساد و باا شااه فرغاان مای      رانی باه بااختر مای    فرامرز پس از نه ماه کشتی

شاود و   مارز چاین مای    ۀکشد. سپس روان دهد و شاه از شرم شکست، خود را می شکست می

اناد. بسایاری از    کوه پناه گرفته رود که در دژ کالن در بین راه به جنگ دیوان و جادوانی می

بارای   چاین،  آورد. پس از ش  ماه سفر به ساوی مارز   د و دژ را فراچنگ میکش آنان را می

آید. فرامرز همراه با برخی از یاران  در شاکار، آتشای    استراحت در دشت خرّمی فرود می

تازناد. در باین راه تاو  و تاوان از دسات       بینند و بدان سو مای  فروزان در بلندای کوهی می

شود و  میناگهان آهویی پدیدار آنان را از مهلکه برهاند.  برند تا دهند و نیای  به داورمی می

رساند. فرامارز در    مای « ن بهشات چاو »روند و به مرغزاری  فرامرز و یاران  به دنبال آهو می

کناد و   فرطورتو ، شاه پااریان معرفای مای   بیند که خود را دختر دختری می ای، پری چشمه

باه ناکاام از آنجاا ساوی      ،باختاه باود   بر پری دل شود. فرامرز که ها ناپدید می ناگهان از دیده

گیرد و  در بین راه، باز هم آن آت  فروزان از برزکوه درخشیدن می گردد. سپاه خود باز می

کشااند   ۀ آت  قربانیان خود را بدانجا میدیو که به وسیل رود و با سیه فرامرز به باالی کوه می
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کشد تا راهنماای خاود و لشاکر  شاود.      بند می کند و او را به انداخت، نبرد می و به دام می

خاوان   از هفات  ،دیو بارای رسایدن باه سارزمین پریاان و دختار پاری        فرامرز با راهنمایی سیه

فرامرز  دهد. آید و دختر  آرزوی را به زنی بدو می ۀ او میگ رد و فرطورتو  به پ یر می

گاردد.   ران زماین باازمی  رمان کیخسرو به ایا پس از یک سال زندگی در سرزمین پریان، به ف

درگااه کیخسارو    ۀرود و از آنجاا روانا   نخست به دیدار زال و بستگان دیگر خود به زابل می

بیناد. کیخسارو    ها مای  ییکند و از هردو نیکو شود و با پدر  رستم و کیخسرو دیدار می می

آن دیاار  دهاد و او دوبااره راهای     هندوستان را از نو به فرامرز مای  منشور فرمانروایی سراسر

شاود و از دختار    شود. در آنجا فرامرز از دختر فرطورتو  صاحب پسری به نام ساام مای   می

 .رانااد سااال باار هندوسااتان فرمااان ماای 61رباارزین. او یشاااه کهاایال، پساار دیگااری بااه نااام آ

 (1384)فرامرزنامه، 

 

 پژوهش ۀپیشین .1 .0

  محور در روایت نایِ ز بررسی عنصرهای اسطوره ۀمستقلی در زمین ۀتاکنون مطالع

صورت جداگانه به  ها که به امّا برخی پژوه  ؛صورت نگرفته است بزرگ ۀفرامرزنام

 قرارند: اند، بدین پرداخته شاهنامه(ای در متون حماسی، )خاصه  های اسطوره مایه بررسی بن

 ۀ(؛ نویسنده در این کتاب و دربار1394الدین کزازی ) میرجالل آب و آیینه،ا کتاب 

غیرایرانی برخی زنان  ۀبحث کرده و در آن به بررسی پیشین« شاهنامهن پیوند در پیما»

آمیز بودن این پیوندها که ناشی از آمیز  دو  پردازد. او در این جستار به فاجعه می شاهنامه

 ؛ورزد بن ناساز است، تأکید می

از « ن آفری ۀبر اساس اسطور شاهنامههمسری در  تحلیل مردساالری و برون» ۀا مقال

همسری  ( که نویسندگان در آن به تبیین پیوندهای برون1384رضا ستّاری و مرضیه حقیقی )

 پردازند؛ آفرین  می ۀو ارتباط آن با اسطور شاهنامهدر 
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از ستّاری و خسروی « شاهنامههای حماسی پس از  های پری در منظومه ویژگی»ۀ ا مقال

فرامرزنامه یکرگردانی پری در روایت پ ۀ(؛ نویسندگان در این پژوه  به مسأل1384)
 ؛کنند ای می اشاره

(؛ نویسنده در این 1393به قلم احمدرضا معصومی دهقی ) زناشویی در شاهنامها کتاب 

، ازدواج با بیگانه را نیز در شمار پیوندهای شاهنامهها در  پژوه ، در کنار انواع ازدواج

 است؛آورده  شاهنامهمرسوم در 

های ایرانیان با نیرانیان در  ای پدرساالری در ازدواج ت اسطورهساخ ژرف» ۀا مقال

(؛ نویسندگان در این جستار به بررسی 1385از رضا ستّاری و مرضیه حقیقی )« شاهنامه

ۀ زیرساخت مردساالران ۀدهند و تحلیل عواملی که نشان شاهنامههمسری در  پیوندهای برون

 پردازند.  ها است، می این داستان

(( 1384مالحظه شد، غیر از یک مقاله که نویسندگان آن )ستّاری و خسروی ) چه چنان

اند، باقی  ر )پری و پیکرگردانی( اشاره کردهمحو ای زن های اسطوره مایه به یکی از بن

ۀ حاضر، نخستین مقال ۀل ا مطالع ؛های حماسی است ها مربوط به دیگر منظومه پژوه 

 پردازد. مزبور میهای  مستقلی است که به بررسی مؤلفه

 

 اصلی ۀبدن .1

همین ویژگی خاص، از نخستین روزگار تا  ۀواسط انسان موجودی است اندیشمند و به

است.  های پیرامون  بوده جای خود و پدیده به امروز در پی شناخت خوی ، زیست

و  کوشیده تا جهان خود را بشناسد بینی انسان باستانی است؛ انسانی که می اسطوره نیز جهان

توان مشاهده کرد.  بشر را نیز می ۀبرای همین، با بررسی دوران اساطیری، سیر اندیش

کند، به همین  ت؛ زیرا تاریخ مقدّس را بازگو میگر حقیقت مطلق اس چنین اسطوره بیان هم

( پس 23 ، ص1392)الیاده،  .گردد شود و در نتیجه تکرارپ یر می روی سبب سرمشق می

 ،«جهان و موجودات است ۀهای یهنی انسان باستانی دربار انگاره گرایشی از»اسطوره که 

انسان ابتدایی است؛ از آن روزگار که  ۀنمایانگر شیوه و سطح اندیش (3، ص 1395)آیدنلو، 
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 ۀدشواری و دهشتناکی تصوّر مرگ )و راهی از برای رهایی یافتن از این مقولۀ در اندیش

تا به امروز که انسان مدرن، دست به بازآفرینی گم (  آفرین( بوده )گیل رازآلود و ترس

 .آفریند مدرن می ۀسیزیف کامو( و یا اسطورۀ زند )مثل اسطور می  های کهن اسطوره

 ۀ یونگ(بشقاب پرند ۀ)اسطور

 یافتن دوران اساطیری فرامو  شدند؛ ای با پایان های اسطوره مایه اگرچه بسیاری از بن

توانِ تطبیق و همگرایی با نگر  نو و محیط اجتماعی امّا بسیاری از عناصر آن نیز که 

دوران بعد را داشتند )و دارند(، در جریان سیر خود، سینه به سینه و نسل به نسل )به شکلی 

، ص 1374اسطوره )بهار،  ۀیافته( به دوران حماسی منتقل شدند؛ پس حماسه، زایید تعدیل

های  ها و مایه ها، اسطوره ین حماسهگیری و تکو ترین عناصر شکل ( و یکی از برجسته77

ای  های اسطوره ها و اندیشه برخی از اسطوره (112، ص 1372)خالقی،  .اساطیری است

اند و در یهن، ضمیر و حتّی بستر زندگی انسان امروز نیز مشاهده  همواره در حال نو شدن

 شوند. می

های آن  ایتساخت برخی از رو نیز اثر حماسی است که ژرف بزرگ ۀفرامرزنام 

و « نیای »، «ن اژدهاکشت»، «سیمرغ»، «خان گ ر از هفت»یی چون:  مایه ای است؛ بن اسطوره

ای که با  های اسطوره مایه خی بنکه یکر شد، در این پژوه  به بررسی بر چنان امّا هم ؛...

 زنان مرتبط است، پرداخته خواهد شد.

 :همسری( همسری )برون بیگانه .0 .1

بودن همسرهای فرامرز است.  محور، بیگانه ای زن اسطوره ۀمای ترین بن هیکی از برجست

های آغازین و باستانی،  شناختی، در فرهنگ یکی از هنجارها و بنیادهای مردم»اساساً 

این هنجار،  ۀشود. بر پای همسرگزینی نیز نامیده می ای است که برون تیره پیوندهای برون

، 1394)کزّازی،  .«توانند با زنانی از آن تیره پیوند گیرند مردمان یک تیره به هیچ روی نمی

امّا به تدریج و در جریان تکامل اجتماعی، آیین ازدواج درون همسری یا ازدواج با  (14ص 

نزدیکان، جای خود را به ازدواج برون همسری داد. این بدان معنی است که برای ازدواج، 
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ان فراتر رفت و در میان بیگانگان همسر انتخاب خانواده و نزدیک ۀباید از دایره و محدود

 (63 ، ص1393. )بروسیوس، کرد. این نوع ازدواج در ایران باستان امری رایج بوده است

اساطیری ایران و در ناخودآگاه جمعی ایرانیان باستان، بسیاری  ۀاز دیگر سو، در اندیش

ها، همواره مقدّس  ل، برخی موقعیتها و اشیا یاتاً شر و اهریمنی هستند و در مقاب از موقعیت

بازتابی گسترده  ،ها باورشناختی در بسیاری از آیین ۀمای این بنآیند.  و اهورایی به شمار می

بودن مردان،  بودن زنان و در مقابل آسمانی و اهورایی یافته است. باور به زمینی و اهریمنی

پنداشتند.  با زنان را گناه می هایی چون آیین مانی، پیوند چنان شیوع داشته که در آیین

مانویان معتقد بودند آمیز  زن و مرد و ازدیاد نسل حاصل تحریک دیوان است و باعث 

گردد. از این رو، برگزیدگان این آیین از آمیز  با زنان  اسارت ابدی نور در تن می

ته است این پندار از آنجا شکل گرف ۀریش (66، ص 1395پور،  )اسماعیل .گردان بودند روی

های جهان هستی از پیوند و آمیز  آبای علوی )هفت  در باورشناسی کهن، پدیدهکه 

اند. از آمیز   )امهات اربعه: آب، باد، آت  و خاک( پدید آمده ،اختران( با امهات سفلی

( با عنایت به این 98 ، ص1394)کزّازی،  .آیند این دو است که موالید ثالث به وجود می

گیتی زن است و آسمان و مینو، مرد. در این نمادشناسی، مادینگی یا زنی، زمین یا »باور، 

. «کارآیی و اثرگ اری ۀرازآلود کارپ یری و اثرستانی است و نرینگی یا مردی، نشان ۀنشان

 (416 ، ص1395ن، هما)

 ۀاین اسطوره، سنج  آن با تقابل اهریمن و اهورامزدا در اسطور ۀدیگر دربار ۀنکت

  اهریمن به آفرین  اهورایی است؛ چراکه نخست این نیروهای اهریمنی آفرین  و تاز

این  ۀبه هر ترتیب، مجموع (7، ص 1369)پیشین،  .تازند هستند که به آفرین  اهورایی می

دهد  خانوادگی را شکل می ای، الگویی به نام ازدواج برون های اسطوره عوامل در روایت

زادگاه  را ترک و با اقوام  ،خود ازدواج ۀای جز طایف مرد با زنی از طایفهکه بر اساس آن 

کند. طبق این الگو پسران پادشاهان نیز مانند دیگر مردم به هنگام  همسر  زندگی می

خود را ترک کرده و با دختری از تباری دیگر ازدواج و تا آخر عمر نزد ۀ جوانی خانواد
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پدر در انتظار خواستگاری الیق  ۀکردند. دختران شاه در خان همسر خود زندگی می ۀخانواد

)فریزر،  .رسید جای پسر پادشاه به داماد او می ماندند و به این ترتیب جانشینی به باقی می

 (217 ، ص1397

توان مالحظه  می شاهنامهویژه در  ای را در آثار حماسی و به اسطوره ۀتجلّی این اندیش

اهورایی و در مقابل انیران )غیرایران(، ، کشور ایران، سرزمینی شاهنامهکرد؛ در باورشناسی 

سرزمینی اهریمنی است و آمیز  زنان نیرانی با مردان ایرانی، تجسّمی از تقابل اهریمن و 

تر ِ یهنیّت منفی نسبت به سبا عنایت به وجود و گاهورامزدا و آمیز  آن دو است. 

در نبردهای خونین و  شاهنامه)که تجلّی آن در بخ  پهلوانی  شاهنامهغیرایرانیان در 

تمام زنان معروفی که به همسری  ۀشود(، پیشین ایرانیان اهورایی و نیرانیان اهریمنی دیده می

ای،  اسطوره ۀآیند، غیر ایرانی و بنا بر اندیش ایرانی درمی ۀپهلوانان و پادشاهان برجست

ایی این الگو، عیناً در ساختار رو (114، ص 1385)ستاری و حقیقی،  .اهریمنی است

جا که فرامرز به منظور پیشگیریِ امداد هندویان به  شود. از آن نیز مالحظه می فرامرزنامه

 ، ص1362الخیر،  )شهمردان ابن ابی .رود خسرو به هندوستان میبرد با کیافراسیاب در ن

شود  ارج از اقلیم ایران( نام برده میدر این داستان، از دو زن )دو شاهزاده( هندی )خ (328

کند؛ نخستین، دلبند دختر شاه کهیال است و دیگری،  رامرز با هردوی آنها ازدواج میکه ف

 بزرگ ۀفرامرزنام آرزوی دختر فرطورتو ، شاهِ پریان. هر دو ازدواج در روایت دوّم از

  گیرد. کند( صورت می های هند سفر می فرامرز برای دیدن عجایب به جزیره)آنجا که 

 :پیوند نخست .الف
ها ا  های هند و دیدن عجایب بزرگ ا رفتن فرامرز به جزیره ۀفرامرزنامت دوّم از در روای

جای نبرد، به  آید، شاه کهیال به فرود می« شاه کَهیال»پرآب و گیاه  ۀوقتی فرامرز در جزیر

ازد و پس از آن، به شاه کهیال پرد آید و فرامرز دو ماه نزد او به بزم و شکار می او می ۀپ یر

دیو، دختر  گوید: دیوی به نام سیه تا او برآورد. شاه کهیال می ،ای دارد چه خواسته گوید: می

پس فرامرز به  (شاهنامهمطابق الگوی  1)بند  .گاه دزدیده است او را در بزم نوروز از جشن
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، فرامرزنامه) .رهاند آورد و دختر را می رود و در نبردی او را از پای درمی دیو می جنگ سیه

 بیست و نه( در ادامه: ، ص1384

 خباااااار دختاااااار کااااااار از بشاااااانو کنااااااون

  
 ناااااامور یااااالِ بااااار آن شاااااد عاشاااااق کاااااه

   
 خاااارو  بااااا پهلااااوان آن کااااه گااااه باااادان

  
 زو  دیاااااو باااااا باااااود انااااادرون رزم باااااه

   
 بخااااات نیاااااک دختااااار آن بُاااااد نظااااااره

  
 سااااخت رزم بُااااد پیوسااااته دیااااو بااااا چااااو

   
 چهاااااار و گوپااااااال و باااااااال و بُاااااارز آن از

  
 مهاااااار ز پاااااار ازو شااااااد ر  خااااااوب دلِ

   
 (2بند ، 164 ، صنهما)

 ۀشود، مسأل دیو( مج وب فرامرز می های فرامرز )در نبرد با سیه ر  که از دلیری پری

رود و ضمن  هنگام به نزد فرامرز می گ ارد. دایه شب ا  در میان می شیفتگی خود را با دایه

پهلوان نیز با شنیدن  (3بند ) .دگوی باختگی شاهزاده را به او می تمجید از دختر، ماجرای دل

گوید تا او را نزد دختر ببرد. دایه این  د و به دایه میوش میمند  هبه دختر عالقهای دایه  حرف

کار را کرد و فرامرز و دختر چونان شیر و می در یکدگر آمیختند. صبح روز بعد، پهلوان 

وی  به شاه، دختر  را رود و در اثنای نمایاندنِ هنر شکارگریِ خ نزد شاه کهیال می

خواند و پیوند را  پرستی را وامی شود و موبد پیرِ یزدان کند. شاه خرسند می خواستگاری می

پهلوان پس از ازدواج با همسر خود برای دیدن  (4. )بند کند به آیین دین برگزار می

حاصل این پیوند، پوری با نام  (177ا  165 ، صنهماشود ) عجایب هند راهی سفر می

 کند: است که سراینده در پایان داستان آن را یکر می« ریبرزین آ»

 یکااااااای کهااااااایال شااااااااه دخااااااات آن از

  
 کااااااودکی ر  خااااااوب آمااااااد  پدیااااااد

   
 شاااد زناااده یااال گرشاسااابِ کاااه گاااویی تاااو

  
 شاااااد بناااااده ناااااامور آن پااااای ِ فلاااااک
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 زور و ماااااااااردی زال رساااااااااتم یاااااااااا و

  
 پااااااور گاااااارد نااااااامور باااااار ببخشااااااید

   
 ناااااااام باااااااه ریآ بااااااارزین خواناااااااد ورا

  
 کاااااااام و آرام یافااااااات او فااااااار از کاااااااه

   
 (6بند ، 367 ، صنهما)

 :پیوند دوّم .ب
این پیوند بدین قرار است: فرامرز پس از ش  ماه سفر به سوی مرز چین برای  ۀخالص

هنگام وقتی به نزد لشکر  بازگشت، آتشی  رود. شب استراحت و شکار به نخچیرگاه می

بینند، عنان به باره سپرده و تا صبحدم بدان سو  ( میفروزان در بُرزکوه )مقرّ سیمرغ 

یابند.  امّا نشانی از آت  نمی کنند؛ چیزی نزدیک به سی فرسنگ راه را طی می .تازند می

 آیند. امّا: دهند و در فرودِ کوهی فرومی الجرم در بین راه تو  و توان از دست می

 تابنااااااااااک آتااااااااا  آن دگربااااااااااره

  
 غااااااکم در سااااار دور از آماااااد پدیاااااد

   
 اساااااو بااااار مهتااااار و گاااااردان نشساااااتند

  
 آیرگشساااااااااو مانناااااااااد براندناااااااااد

   
 نمااااود ماااای چنااااان آتاااا  دور از شااااب

  
 باااود نزدیاااک ساااخت همااای گفتااای کاااه

   
 (299 همان، ص) 

یابد. پس  امّا باز هم موضع آتشی را درنمی ؛نوردد سپاه دومرتبه بیست فرسنگی را درمی

آید.  ردی به کار نمیدر این جایگاه، مردی و گُ گوید: نومید، خسته و گرسنه به سپاه  می

( ناگهان 1)بند  .برند تا آنان را از مهلکه برهاند پس دست خواه  به سوی یزدان می

چون »روند و به مرغزاری  ران  به دنبال آهو میشود و فرامرز و یا آهویی پدیدار می

 دِ راه بر سر چشمهرسند. صبح دیگر روز که فرامرز برای شستن تن از گَر می« بهشت

پرسد که آنجا چه  خورده از آن پری می بیند و شگفت رخی را می رود، پهلوان ماه می

ها  کند و ناگهان از دیده کند. پری خود را دختر فرطورتو ، شاه پااریان معرّفی می می
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 شود و فرامرز به دستیاری گونه بساط دوّمین پیوند فرامرز مهیّا می شود. بدین ناپدید می

گ رد و شاهِ  خانی که فرطورتو  برای ازدواج با دختر  نهاده بود، می دیو از هفت سیه

 شود. و در کا  مجلّل خود او را پ یره می« شهاباد»پریان ناگزیر در شهر 

نمایاند و اخترشناسان نیز طالع این  فرامرز در نخچیرگاه صفت مردی خود را بدو می

 هد. د   مطابق آیین رضایت به ازدواج میتویابند. پس فرطور پیوند را نیکو می

کند. در هر  دومرتبه با زنانی نیرانی ازدواج می بزرگ ۀفرامرزنامترتیب، فرامرز در  بدین

دو پیوند، سبب خروج فرامرز از ایران مشترک است؛ سفر )یا حمله( به هند و دیدن 

چنین در  است. همآشنایی پهلوان با دو زن متفاوت  ۀامّا نحو ؛های آن کشور شگفتی

ۀ دای ۀوسیل شود و به فرامرز می ۀباخت ماجرای پیوند نخست، این دختر شاه کهیالست که دل

امّا در ماجرای پیوند با دختر شاه فرطورتو  که یک  ؛دهد خود به او پیشنهاد ازدواج می

ر گ رد. د خان می شود و برای رسیدن به او از هفت شاهزاده میۀ پری است، فرامرز شیفت

امّا در  و ها پسر است جریان هر دو پیوند، هم موبدان حضور دارند و هم حاصل ازدواج

( و درگیر جنگ و 1394همسری )کزازی،  های بیگانه بار بودن ازدواج خصوص فاجعه

(، در کتاب شاهنامهشدنِ فرزندان حاصل از این نوع ازدواج )مثل سهراب در  کشته

کر شد ا از آنجایی که این منظومه، روایت ناقصی است و چنان که پیشتر ی ا هم فرامرزنامه

ای به چگونگی میالد و فرجام  های فرامرز را در بر دارد و هیچ اشاره تنها بخشی از داستان

 کند، ل ا سرگ شت هیچ کدام از دو فرزند او مشخّص نیست. این پهلوان نمیکار 
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های دو پیوند پهلوان  اوتها و تف توان مشابهت ای زیر می در جدول مقایسه

 را مالحظه کرد: (فرامرز)
 

 پیوندها
 فرامرز با دلبند

 دختر شاه کهیال

 فرامرز با آرزوی

 شاه دختر فرطورتوش

 ۀسفر به هند، و رفتن به جزیر سبب خروج

دختر که توسّط ، نجات فراسنگ

 بوددیو دزیده شده  سیه

سفر به هند، هدایت آهو فرامرز را تا 

 «بهشت چون»مرغزاری 

 

 ۀشیو

 آشنایی

های  باختن دختر به دلیری دل

 دیو( فرامرز )در نبرد با سیه

دختر در  هدایت آهو، دیدن پری

 باختن فرامرز به او چشمه و دل

پیشنهاد 

 دختر

+ - 

 + + حضور موبد

تولد فرزند 

 پسر

+ + 

جنگ و 

 فاجعه

- - 

 
 :شدنِ دختر توسّط دیو ربوده .1 .1

های اساطیری  مایه ان پهلوانی ایرانی است و به همین دلیل برخی بنیک داستفرامرزنامه 

های عامیانه بارها تکرار  برای نمونه، ربودن دیو دختر را که در داستان .شود در آن دیده می

های عامیانه باقی مانده  این الگو در داستان ( و اساساً ردپای194 ، ص1393)آیدنلو،  شده

دیوی جادو  ،اساطیری های هدر برخی قصترتیب که  بدین (218 ، ص1397)فریزر،  ؛است

دهد و در برخی  رباید و قهرمان داستان دختر را از دست آن دیو نجات می دختری را می

  کند. مواقع با او ازدواج می
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های  مایه های گوناگون، یکی از بن ربودن دختران و نجات آنان به شیوه»از دیگر سو، 

به سخن دیگر،  (135، ص 1398پور،  )حسام .«دهد ی را تشکیل میهای هند و ایران اسطوره

نمادهای زای  و باروری در چنگال اهریمن و  ۀگرفتار شدن زن، گاو و یا آب به منزل

ای است که در اساطیر هند و ایران  نجات آنها به دست ایزد و یا پهلوان، بنیانی اسطوره

برای مثال، این الگو  (113، ص 1381صرو، زمین و جباره نا )ریاحی .شود فراوان دیده می

ربوده و « اَبرَها»ط دیوی به نام پریدخت چینی توسّشود که  مشاهده می نامه سامدر داستان 

دهد و در انتهای داستان با  شود. سام با تال  فراوان او را از دست ابرها نجات می زندانی می

در ( و 91: 1398واردی و نظری،  ک:ر.؛ نیز 1318)خواجوی کرمانی،  کند او ازدواج می

 ، همسر راما(Sita) تصمیم به ربودن سیتا (Ravona) راونا (،Ramayana)رامایانا  ۀاسطور

(Rama) ها  راما را از پای درآورد و نابود کند. راما از میمون ،گیرد تا به این وسیله می

شدید رکشاساها را های  گیرد تا جای سیتا را بیابد. راما پس از یک رشته جنگ کمک می

 (667 ، ص1396)روزنبرگ،  .کند کشد و سیتا را آزاد می شکست داده و راونا را می

شود. در روایت دوم از این  دیده میفرامرزنامه ای دقیقاً در روایت  این الگوی اسطوره

کند، با همراهان خود برای  گزار کیخسرو می داستان، فرامرز پس از آنکه هندوستان را باج

 ۀکه در جزیر تا این ،کند ن عجایت برّ و بحر به گرد جهان سفر دریایی خود را آغاز میدید

آید و  فرامرز می ۀجای نبرد، به پ یر آیند. شاه کهیال به فرود می« شاه کَهیال»پرآب و گیاه 

گوید:  پردازد و پس از آن، فرامرز به شاه کهیال می فرامرز دو ماه نزد او به بزم و شکارمی

او را در  دیو، دختر سیهبه نام  دیویگوید:  ای دارد تا او برآورد. شاه کهیال می واستهچه خ

رود و در نبردی او را  دیو می پس فرامرز به جنگ سیه. بزم نوروز از جشنگاه دزدیده است

های فرامرز را در نبرد با  رهاند. سپس دختر شاه که دالوری آورد و دختر را می از پای درمی

ا   گری دایه بازد و سرانجام با میانجی از نزدیک دیده بود، بر پهلوان سخت دل میدیو  سیه

این  (163 ا 164 ص ،1384، فرامرزنامه) .گیرد و موافقت شاه کهیال، فرامرز او را به زنی می

تواند صورت دیگری از گرفتاری دختران در دست اژدها یا  دیو می ۀوسیل ربای  دختر به
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ها از سوی اژدها در اساطیر  مضمون حبس آبۀ شد که خود تغییریافتتجسّم حماسی او با

 (194 ، ص1393. )آیدنلو، است

 :پری و پیکرگردانی .1 .1

امّا در متن  (193، ص 1374کوب،  )زرّین ؛عنصر پری نیز متعلق به تخیّل عامیانه است

در  که ناصرخسرو ؛ چنانتوان نشانی از این موجود یافت بزرگان و خواص نیز می

پس آفریده به دو قسم »شناسد:  با این جمله، وجود پریان را به رسمیت میالحکمتین  جامع

( پری به عنوان زن ا ایزد آب 142 ، ص1363)ناصرخسرو،  .«بود: یکی مردم و دیگری پری

های آب در اساطیر  های اسطوره شود و در رمزپردازی های جهان دیده می ... در اسطوره

 (619، ص 1393)ابراهیمی،  .النهرین نقشی مستمر و آشکار دارد بین ایران و یونان و

قطبی سنّت ما، پری با دو هیأت نیکو و اهورایی و  ادب پارسی و در نگرگاه دو ۀدر پهن

چنان که پیروان زرتشتی و مزدیسنان باور  پری آن»یابد. در ابتدا  بدی و اهریمنی نمود می

چهری و حتّی فرّ،  شده که از نیکویی و خوب  ایی پنداشتهصورت نگار فریبایِ زیب داشتند، به

زیبارویی و باندامی و فریبندگی است و گاه به سبب بِهی و  ۀبرخوردار است و مثال و نمون

، 1395)سرکاراتی،  ؛«گیرد به مردمان در مقابل دیو و اهریمن قرار می  زیبایی و سودرسانی

که پئیریکا نامیده  وجود دارندرور مؤنث گروهی ش ،اوستادر امّا در ادامه و  (1ص 

های مختلف  )فارسی جدید آن پری( این گروه شبیه جادوگران بودند و با هیأت .ندوش می

ها را اغوا کنند و به آنها زیان  کردند تا انسان گاهی اوقات خود را زیبا می .شدند ظاهر می

، 1391 کرتیس،). ای  شده استست آنهاهای بعدی ایران غالباً زیبایی  تبرسانند و در سنّ

 به تحوّل اسطوره روند در ،اساطیری است ای پری که چهرهبا این توضیحات،  (22 ص

منفی تبدیل  و بتثم های ویژگی با دوگانه ای چهره به شده، دگردیسی دچار حماسه،

 ایزدبانوی عشق، عنوان زردشت، به آوری از دین پی  و کهن دوران در پری شود. می

 عهده بر ای دینی ویژه وظایف ا روحانی، زن چون هم گاهی و شده ستای  زای  و برکت

 از پری از زردشت، پس دینی و فرهنگی اجتماعی، تحوّالت و تغییر پی در است؛ امّا داشته

 که شد بدل جادوگری افسونگر و اهریمنی پلید، موجودی به فروافتاده، خود واالی جایگاه
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)ستاری و  .اهورایی است آفرین  نابودی و تباهی ایپ در اهریمن ۀجبه در همواره

 (12، ص1386خسروی، 

و در جریان ازدواج دوم فرامرز، پری حضوری پررنگ دارد.  فرامرزنامهدر روایت 

کند و  های عامیانه، اغلب قهرمان داستان با دختر شاه پریان ازدواج می در قصه»اساساً 

 .«آورد اژدها، پری محبوب خود را به دست میباالخره با عبور از موانع دشوار و کشتن 

ترتیب  شود؛ بدین مشاهده میفرامرزنامه ( این الگو دقیقاً در روایت 141 ، ص1368)یاحقی، 

که فرامرز پس از ش  ماه سفر به سوی مرز چین برای استراحت و شکار به نخچیرگاه 

در بُرزکوه )مقرّ  آتشی فروزانگردد،  کر  بازمیهنگام وقتی به نزد لش رود. شب می

تازند؛ چیزی نزدیک به سی  بینند، عنان به باره سپرده و تا صبحدم بدان سو می سیمرغ ( می

یابند. الجرم در بین راه تو  و توان از  امّا نشانی از آت  نمی ؛کنند فرسنگ راه را طی می

 امّا: و آیند دهند و در فرودِ کوهی فرومی دست می

 تابناااااااااااک آتاااااااااا  آن دگرباااااااااااره

  
 مغاااااااک در ساااااار دور از آمااااااد پدیااااااد

   
 اساااااو بااااار مهتااااار و گاااااردان نشساااااتند

  
 آیرگشسااااااااااو ماننااااااااااد براندنااااااااااد

   
 نمااااود ماااای چنااااان آتاااا  دور از شااااب

  
 باااود نزدیاااک ساااخت همااای گفتااای کاااه

   
 (299 ، صامهنفرامرز)

حضور پری در این روایت، ارتباط پری با آت  است. اساساً اصل پری از  ۀنخستین مؤلف

اهریمنی و  ۀجنب نیز آت  ا بسان پری ا دارای عنصر دو فرهنگ نمادهادر آت  است و 

توان متأثر از خویشکاری  ارتباط پری با آت  را می پری( ۀ)دهخدا، ییل واژ .الهی است

زای  و باروری پری دانست که برگرفته از آت  شهوت و میل و خواه  تنی او در 

 (25 ، ص1386)ستاری و خسروی،  .اسی استارتباط و آمیز  با پهلوانان و قهرمانان حم
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امّا باز هم موضع آتشی را  ؛نوردد پاه دومرتبه بیست فرسنگی را درمیدر ادامه، س

ردی گوید: در این جایگاه، مردی و گُ یابد. پس نومید، خسته و گرسنه به سپاه  می درنمی

)بند  .مهلکه برهاند برند تا آنان را از آید. پس دست خواه  به سوی یزدان می به کار نمی

روند و به مرغزاری  شود و فرامرز و یاران  به دنبال آهو می پدیدار می آهویی( ناگهان 1

پریان به عنوان شود.  های پری نمایان می جا یکی از ویژگی رسند. در این می« چون بهشت»

، 2، ج1378العاده، قدرت و توانایی تغییر سیما دارند )شوالیه و گربران،  موجودات خارق

های گوناگون درآورند. این موجودات در ادب و  توانند خود را به چهره ( و می219 ص

شود  های حماسی پارسی، اغلب به شکل صیدی گریزپا در مقابل قهرمانان ظاهر می منظومه

( این آهویی که بر 21 ، ص1386)ستاری و خسروی،  .کشاند و آنها را به دنبال خود می

دختری است که با پیکرگردانی و ظهور در هیأتِ آهو بر  د، همان پریشو فرامرز ظاهر می

کند و در نهایت با  هدایت می« چون بهشت»گیرد و او را به دشت  سر راه پهلوان قرار می

 (126، ص 1384ن، هما) .شود بردن از فرامرز ناپدید می نشان دادن خوی  و دل

نماد عشق، »شود؛ نخست، پری  می در ادامه، دو ویژگی دیگر پری در داستان پدیدار

( و صبح دیگر روز که فرامرز 7 ، ص1396است )حسینی، « جنون، دیوانگی و تسخیر جان

رود، جان  مسحور و مسخّر زیبایی پری  می  برای شستن تن از گَردِ راه بر سر چشمه

را  شود. ویژگی دوم پری هم در ارتباط او با آب است. فرامرز درست بر سر چشمه پری می

ها  ها و رودخانه ها، چشمه بانوی زای ، برکت و باروری با آببیند؛ پری به عنوان ایزد می

شود  ارتباط دارد و این ارتباط سبب بارندگی، برکت محصوالت و سال نیکو می

زاینده و »( و شاید از همین روست که معنی لغوی پری را 16 ، ص1395)سرکاراتی، 

 (: 16 ، ص2، ج1383ت، دوس )حسن .اند دانسته« بارور
 ارغااااوان چااااون دیااااد ر  ماااااه یکاااای

  
 روان آبِ نزدیااااااااکِ بااااااااه نشسااااااااته

   
 ناااااارون یکااااای ساااااانِ باااااه بااااااال باااااه

  
 شاااکن بااار شاااکن مشاااکین زلااافِ سااایه

   
 (2بند ، 281 ، ص1384، فرامرزنامه)
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خود را دختر  کند. پری پرسد که آنجا چه می ر  یا پری می خورده از ماه فرامرز شگفت

 شود: ها ناپدید می کند و ناگهان از دیده  ، شاه پااریان معرّفی میفرطورتو
 ناپدیااااد  شااااد  چشاااامه در و ایاااان  بگفاااات

  
 برطپیااااااااااد غماااااااااا  از پهلااااااااااوان دلِ

   
 روی مااااااه آنِ مهااااار از شاااااد پااااار دلااااا 

  
 جاااوی چااااره دل باااه و گشااات اندیشاااه پااار

   
 (281 ، صنهما)

فرطورتو  برای ازدواج با  خانی که دیو از هفت گونه فرامرز به دستیاری سیه بدین

و در کا  مجلّل خود او « شهاباد»گ رد و شاهِ پریان ناگزیر در شهر  دختر  نهاده بود، می

ن نمایاند و اخترشناسا شود. فرامرز در نخچیرگاه صفت مردی خود را بدو می را پ یره می

 هد: د ازدواج می یابند. پس فرطورتو  مطابق آیین رضایت به نیز طالع این پیوند را نیکو می
 شاااااااه کااااااا  در نشسااااااتند آیااااااین بااااااه

  
 نیکخااااااااواه شااااااااه و موباااااااادان همااااااااه

   
 رای و داد باااااااا بساااااااتند عقاااااااد یکااااااای

  
 خااااادای کیهاااااان پااااااک خشااااانودی باااااه

   
 (4بند ، 352 ، صنهما)

 کودکی با نام سام است: ،حاصل این پیوند فرامرز نیز
 فرطورتااااااااو  شاااااااااه دختاااااااارِ آن از

  
 سااارو   فااارّ  چاااو آماااد پاااور  یکااای

   
 دلیاااااااار سااااااااامِ کردنااااااااد نااااااااام ورا

  
 دلپااااااا یر و پااااااای فااااااارّ  و سااااااارافراز

   
 (6بند ، 366 ، صنهما)
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 نتیجه

است « همسری بیگانه»یا « همسری برون» فرامرزنامهمحور  زن ۀاسطور ۀمای بنترین  برجسته

در « پری و پیکرگردانی»و « شدنِ دختر توسّط دیو ربوده»ای دیگر یعنی  اسطوره ۀمای و دو بن

گیرناد. در ایان داساتان، پهلاوان باه تأسای از الگاوی         مزبور جاای مای   ۀمای بن ۀییل و ادام

 ۀشود و دو بار با دخترانی از تیار  همسری از دیار خود خارج می ای برون حماسی ا اسطوره 

ی نیرانای )هنادی(   دو باار باا زناان    بازرگ  ۀفرامرزناما پیوندد. فرامارز در   بیگانه )هندی( می

 ند.کن ازدواج می

ای دیگر یعنی  اسطوره ۀمای در جریان نخستین پیوند فرامرز با دختر شاه کهیال، بن

شود. پهلوان دختر شاه کهیال را از بند دیو سیاه  دیده می« شدن دختر توسّط دیو ربوده»

دهد و در نهایت، نخستین پیوند )با  او شده و پیشنهاد ازدواج می ۀرهاند، دختر شیفت می

 گیرد.  مسری( صورت میه بیگانه: برون

ای  اسطوره ۀمای در طول ازدواج دوم فرامرز با دختر فرطورتو ، شاه پااریان، دیگر بن

های مختص به این موجود اعم از  و بروز ویژگی« پری»رد: ظهور یگ محور شکل می زن

مسحور کردنِ قهرمان، ارتباط با آب و آت ، پیکرگردانی و ... . فرامرز برای رسیدن به 

همسری( او نیز  کند و در نهایت، دومین پیوند )با بیگانه: برون خان گ ر می ی از هفتپر

 گیرد.  صورت می

گوهای اساطیری ایران )و هند( مطابق با الفرامرزنامه محورِ  ای زن های اسطوره مایه بن

. شود گرفته است و ساخت و ساختار مشابه آن در دیگر متون حماسی نیز دیده می شکل

همسری )مثل ازدواج رستم با تهمینه دختر شاه سمنگان در  سری یا برونهم بیگانهالگوی 

شدن پریدخت چینی توسّط  شدن دختر توسّط دیو )مثل دزدیده (، الگوی ربودهشاهنامه
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اسارت زای   ۀتواند به منزل که می در هند( رامایانا ۀاسطوریا نامه؛  سامدیوی به نام اَبَرها در 

ل اهریمن )و نجات آنها به دست ایزد و یا پهلوان( باشد. نیز الگوی و باروری در چنگا

های مختص به این موجود )پیکرگردانی، ارتباط با آب و  حضور و ظهور پری با ویژگی

تواند  ( که مینامه، برزونامه و ... شهریارنامه، بهمنهای  آت ، و ...( در روایت )مثل روایت

 نماد زای ، برکت و باروری باشد.
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Examination of the three themes of female-centered myths of 

"alien homosexuality", "kidnapping by a demon girl" and 

"fairy and confusion" in the Great Faramarzname 

 
Dِr. Mustafa Mirdar Rezai* 

 
Abstract 
Myth is the worldview of an ancient man, a man who sought to know 

the secrets of his world, and thus, through the study of mythology, one 

can also observe the course of human thought. Although many of the 

mythical foundations were forgotten with the end of the mythological 

era, many of its elements, which were able to adapt and converge with 

the new attitude and social environment of the later era, were in their 

infancy. Breastfeeding and generation to generation (in a modified 

way) were transmitted to the epic. The Great Faramarzname is an 

epic work that is deeply rooted in some of its mythical narratives. This 

study, which uses an analytic-descriptive approach, using written 

library resources, seeks to examine three female-centered mythical 

themes ('extroversion', 'abduction-'). Daughter of the Devil ("Perry 

and the Transfiguration") in the great transnational narratives. The 

result of the study shows that the story of the Great Faramarzname 

script is based on two patterns of alienation and the kidnapping of the 

girl by the demon. Both are foreign-born spouses and native to India. 

Also, Faramarz's first wife, the daughter of King Kahila, is kidnapped 

by the Devil, who frees the girl and eventually marries her by 

defeating the Devil. Faramarz's second wife is a fairy who appears as 

a deer by turning to the warrior, eventually leaving Faramarz to reach 

him. Along with the configuration, other fairy tale features such as the 

connection with water and fire are also found in this narrative. 
Keyword: Faramarz, Great Faramarzname, Myth, Alien omophobia, 

Perry. 
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Metaphorical Description of Women in Shahnameh 

 

Roghieh Karimzadeh Naghshineh
*
 

 

Abstract 
Ferdowsi uses image to illustrate conditions, moments, various aspects 

of nature and life as they are. In Shahnameh epic color in most of the 

images is perceptible. In this Article use of explicit metaphor in 

female heroes is shown. Some of metaphorical words have a high 

frequency like "Moon", "Cedar", "Daffodil", "Flower" and some other 

which are limit concerning their position in Shahnameh, Like "Fearful 

Grave", "Huge Demon", "Hazelnut", "Jujube" with two frequencies 

This article help the reader to study Shahnamed from Aesthetic, 

Imaginary and rhetoric viewpoint. 

Keyword: Shahnameh, Ferdowsi, Metaphor, Explicit. 
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The Frequency of Forugh Farrokhzad's Poems In The 

Contemporary Anthology During 8 Decades: 1303-1382 

 

Dr. Laila Abdi Khojaste* 
 

Abstract 
Some People according to their literary taste in different subjects , 

collect an anthology. These collections calls, "Bayaz", "Jung", 

"Safine", "Kashkul" etc. They reflect the compiler's taste as well as its 

environment's taste.  

In Contemporary Iran, also the compiling and publishing the 

Anthology is very common. Some of them have been re-published 

more than twice times. The writer, statically studied the published 

poetry anthologies during last 80 years: how many; Main title; Sub-

title; contents; compiler; year of publication; different editions; design 

of the front page of the anthology; publisher or press; the city; number 

of published copies; the selected poems consists only modern poetry 

or classical poems also included; the number of poems the compiler 

included in his/her anthology.  

Along this analyze; the frequency of poets and poems has been 

studied. Forugh Farrukhzad is one of poets whose poems have been 

most quoted in these anthologies. This paper analyses her poems in 

every decades.  

Keyword: Poetry Anthology, Forugh Farrukhzad, Frequency of 

Poets, Frequency of format, Frequency of the Poetry Collection. 
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Characteristics of the Role of Women in Iranian and Global 

Lyrical Literature Based on Romance Poems 
(Khosrow & Shirin, Layla and Majnun, Vis & Ramin, Romeo & Juliet, 

Tristan & Iseult, Venus & Adonis) 

 

Dr. Hadi Khadivar* 

Dr Shahrooz Jamali** 

Fahime Sazmand***
 

 

Abstract 
Throughout centuries, rich courtesy has provided a wide range of 

poets and writers to cultivate within itself. Literature masters and 

passionate masters have spoken during the emergence of literature and 

literary masterpieces describing the woman and praising their love and 

beauty and the status of their ancestor and in the range of Iranian love 

poems, lyric poets such as Fakhroddin Asad Gorgani and Nizami and 

in European literature, Shakespeare and Joseph have deliberately 

arranged love stories in which women have an active role and their 

position reflects society's view of women at that time. The active role 

of women in Khosrow and Shirin and Vis and Ramin's poems 

expresses the high status of women in Iranian society and the respect 

for their personality. And the passivity and surrendering to 

determinism in the story of Layla and Majnun and Romeo and Juliet 

and Tristan and Iseult depicts the patriarchal and incompetent society 

of women in the Middle Ages and the era of Arab ignorance. The 

present study is an attempt to study and compare the role of women in 

the rich literature of Iran and the world, relying on the stories of 

Khosrow and Shirin, Layla and Majnun, Vis and Ramin, Tristan and 

Iseult, Romeo and Juliet, and Venus and Adonis.  

Keyword: Lyrical Literature, Layla and Majnun, Khosrow and hirin, 

Tristan and Iseult, Romeo and Juliet, Venus and Adonis. 

 

                                                           
*. Assistant Professor of Islamic Azad University of Hamedan. (hkhadivar@gmail.com) 
** Assistant Professor of Islamic Azad University of Hamedan. (Shahroozjamali44@gmail.com) 

***. Lyrical Literature doctrine student of Islamic Azad University of Hamedan. 

(yasamins88@yahoo.com) 

mailto:hkhadivar@gmail.com
mailto:Shahroozjamali44@gmail.com
mailto:yasamins88@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Name-ye Anjoman Mafakher                                                                                    214 

 

 

An Analysis of the role and character of the Female in 

SamarghandiZahiriʾsSindbadnameh 
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Abstract 

The woman and her features have been one of the most controversial 

subjects in Persian literature in the past. Many poets and writers have 

expressed different aspects of the existence of women in their poems 

and prose. Sindbadnameh is one of the prominent works in Persian 

literature whose main focus is on "women". In this paper, which has 

been done in a descriptive-analytical method, after studying the stories 

of Sindbadnameh, we came to the conclusion that this book is also 

called "Makr-al-nesa"; because the themes and the main concepts in 

her stories are the vicious and conspiracy descriptions of women that 

even overtook the wisdom and tact of men. The story actually depicts 

the active role of women in their negative dimensions in the family 

and society. The story is Indian in origin, and the negative and almost 

cruel look at the woman in this book is influenced by traditional 

Hindu and Iranian rituals and perspectives.ZahiriSamarghandi pursues 

two goals by quoting verses, hadiths and phrases from the elders of 

Persian religion and literature: the first is to adorn and embellish the 

text which is a stylistic feature of this century, and the second is to 

affirm the dominant view of women in stories, based on common 

religious and cultural and folk concepts during his lifetime.It should 

be noted that the author has not addressed just the negative 

characteristics of women and he has pointed out some positiveaspects 

of them also. 

Keyword: female personality, criticism and analysis, Sindbadnameh, 
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th

 century, ZahiriSamarghandi. 
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The Role of Women in the Marzban'name on the Basis of the 

Grammatical Narratives genre 
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***

 

 

Abstract 
Marzban'name, a work by Marzban – Ibn – Rostam, is one of the 

works that has significant literary capabilities in terms of literary and 

aesthetic structures. It includes a collection of fables which is the 

result of a rewrite in the seventh century AH. The narratives in it 

worth being analyzed and considered in terms of the science of 

narratology. In the fourteen narratives of this work, women play 

significant role. In this study, the position of women’s acts was 

examined based on Greimas’s model. What the study of conformity 

between the narratives and narrotology model depicts is that the 

scientific analysis of the elements and constructive actions in the 

anecdotes are the ones which can reveal the latent and valuable angles 

of this work as a specific grammar of female activists in the existing 

stories. 

Keyword: Marzban'name, Greimas’s Model, Female Activists. 
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Woman in the mirror of history and literature 

 

Dr. Mah Nazari
*

 

 

Abstract 
Woman is one of the few keys to the culture of holiness and purity 

Which enables the glow of divine glory. 

But in the course of history and social events and class, political and 

other factors, different attitudes in Ahurai or Devilish images have 

been discussed throughout history. Sometimes For this reason he is 

praised in the face of the sacred divine statue of the "Woman of God", 

Occasionally a leader or a navigator to salvation is a step beyond the 

symbol of utopia And, on the contrary, it is sometimes regarded as a 

miracle of a thousand grooms, deceived and unreliable. It is home to 

the highest history of indigenous culture and civilization Or the 

guardian of the family and the fire and the life-giving part.  
Thanks to the thousands of curtains, a device for comforts and 
nightlife… 
She has played numerous roles. The purpose of this article is to 
portray the female iconography inBoondahshn, Jewish religion, the 
Holy Quran, ancient Persian literature, the contemporary epoch of 
constitutional and contemporary literature, It is reviewed in a 
descriptive-analytical way using library resources. 
Keyword: Woman, Qur'an, Poets and Writers' Insights. 
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Two Poets Lady at a Glance 
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Abstract 
Mastureh and Parvin are two Iranian poets who, despite all the 

problems (from family problems to social problems, from the 

obstacles of the presence of women in science and literature sphere, to 

having no children and hot to bear loved ones), were able to shine as a 

blazing star in the sky of Persian poetry and literature and to speak 

with poetic taste and tender feelings and to present heartfelt and sweet 

poems to the nation. Parvin and Mastureh's commitment to religion 

and ethics has made their poems rich in Islamic and ethical themes, 

and religious and Qur'anic personalities have a special place in their 

poems. They are proud of being chaste and virtuous and therefore 

proud of the chastity of women in society. All of these gave the 

mystical manifestations to their poems. In this article, while 

introducing these two women in the field of poetry and literature, we 

will compare the biography and their works. The research method of 

this article is library and analytical. 
Keyword: Parvin Etesami, Mastureh Kordestani, Comparative 

Literature, Female Poetry. 
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