نامه انجمن مفاخر
سال پانزدهم ،شمارۀ سوم ،پاییز 89
دورۀ پیاپی46:
موضوع :فصلنامه تخصصی (ویژه زن در ادبیات)
صاحبامتیاز :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
مدیرمسئول :دکتر حسن بلخاری قهی
سردبیر و مدیر هیأت تحریریه :کاوه خورابه
مدیر داخلی :فاطمه بستانشیرین
اعضای هیأت تحریریه:
 .1دکتر مهدی محقق

 .5استاد سیّد عبداهلل انوار

 .8دکترعلی رواقی

 .2دکتر اصغر دادبه

 .6دکتر حسن بلخاری قهی

 .11دکتر توفیق هاشمپور سبحانی

 .3دکترحسن انوری

 .7کاوه خورابه

 .11دکتر کریم نجفی برزگر

 .4دکتر مهدی حجّت

 .9استاد منوچهر صدوقی سها

حروفنگار و صفحهآرا :منور سعیدی
لیتوگرافی چاپ و صحافی :فرشیوه
نشانی :خیابان کارگر جنوبی ،پایینتر از چهارراه لشکر ،خیابان آقاباالزاده ،پالک 12
جهت ارسال مقاالت به نشانی پست الکترونیک
nashriatanjoman@yahoo.com

مراجعه فرمایید.

وبگاه انجمنwww.anjom.ir:
نشانی :خیابان ولیعصر (عج) ،پل امیربهادر ،خیابان سرلشکر بشیری ،پالک 71
نمابر121-55374531 :
تلفن121-55384754 :
قیمت 00111 :تومان

راهنمای پذیرش مقاله در فصلنامه تخصصی نامۀ انجمن مفاخر
مقالههاایی کاه طباق شایوه ناماه ییال تهیاه شاده باشاند ،بارای داوری و انتشاار پا یر
میشوند:
 .1مقاله در نشریات دیگر و یا در کنفرانسهای علمی نشر نیافته و یا تحت بررسی نباشد؛
 .2مقاله حاصل تحقیق علمی با نوآوری به زبانی ساده و روان و با رعایات قواعاد نگاار
ادبی تألیف شده باشد؛
 .3ساختار مقاله به ترتیب زیر باشد :چکیده مقاله ،کلید واژه ،پای گفتاار ،طارم مساأله ،پیشاینه
تحقیق ،رو تحقیق ،دادههای تحقیق ،بحث نظری ،نتیجهگیری ،اضافات ،کتابنامه؛
 .4مستندات و مراجع مقاله نخست با منابع دست اول و مساتندات در کتابناماه یعنای پایاان
مقاله به ترتیب زیر الفبایی نوشته شود:
نام خانوادگی ،نام( .سال انتشار) ،عنوان مقاله یا کتاب ،چاپ ،مصحح ،جلد ،محل نشر:
ناشر.
 .5ارجاعهای متن مقاله همه درون متنی ،یعنی در داخل پرانتز ،با قید ناامخاانوادگی ،ساال
انتشار و صفحه ،مانند الگوی مقابل باشد( :زرینکوب ،1362 ،ص )51؛ از ارجاع به مطالاب
اینترنتی غیر از سایتهای معتبر خودداری شود؛
 .6مقالاااههاااا تایاااو شاااده و باااه صاااورت فایااال  PDFو  Wordبااارای ساااایت مجلاااه
) (nashriatanjoman@yahoo.comبه نشانی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ارسال شود؛
 .7صفحات مقاله حداکثر  22صفحه  A4باا مشخصاات زیار باشاد ،عکاس و ضاما م در
پایان مقاله تحت عنوان «ضما م» بیاید:
(متن :فونت زر نازک ،14عنوان مقاله :فونت میتارا سایاه  ،16عناوان نویسانده مقالاه :فونات
میترا سیاه  ،12تیتار اصالی :فونات زر سایاه  ،13ساوتیتر :فونات زر سایاه  ،11زیار مجموعاه
سوتیتر :فونت زر سیاه  ،11پانویس :فونت زر نازک  ،11عربی متن :فونات بادر ناازک ،13
التین متن :فونت نازک  ،11التین پانویس :فونت نازک )8؛

نامه انجمن مفاخر

4

 .9مقاالت دریافتی عودت داده نمیشود و فصلنامه در ویرای

مطالاب آزاد اسات .نتاایج

داوری در اختیار نویسندگان قرار میگیرد و در صاورت تأییاد داوری و تقاضاای نویسانده
گواهی پ یر

مقاله نیز صادر میگردد؛

 .8مسئولیت مطالب و محتوای مقاالت به عهده نویسنده آن است.

فهرست مطالب
دو بانوی شاعر در یک نگاه 7..................................................................................................
دکتر یداهلل قائمپناه
زن در آینۀ تاریخ و ادبیات 92 ......................................... ................................
دکتر ماه نظری
نقش زنان در مرزباننامه بر اساس الگوی روایتشناسی گریماس 35 .................
دکتر نرگس جابری نسب؛ دکتر مریم جاللی؛ فاطمه خدارحمی
تحلیل نقش و شخصیت زن در سندبادنامه ظهیری سمرقندی 77 ...........................
فرزانه ثروتثمین؛ محبوبه طبسی
بررسی ویژگیهای نقشش زنشان در ادب غنشایی ایشران و جهشان بشا تکیشه بشر
منظومههای عاشقانه (خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون ،ویس و رامین ،رومئو و ژولیت ،تریسشاان
و ایزوت ،ونوس و آدونیس) 702 ............................................. ................................
دکتر هادی خدیور؛ دکتر شهروز جمالی؛ فهیمه سازمند
بسامدِ اناخابِ شعرهایِ فروغ فرخزاد در گلچین هشایِ ششعری طشیِ  8دهشه :از
 7505تا پایانِ 752 ..................................................................................................... 7585
دکتر لیال عبدی خجسته
توصیف اساعاری زنان در شاهنامه 767 ........................... ................................
رقیه کریمزاده نقشینه
بررسی سه بن مایۀ اسطوره ای زن محور بیگانه همسری ،ربوده شدنِ دخار توسّط
دیو و پری و پیکرگردانی در فرامرزنامۀ بزرگ 785 ...........................................
دکتر مصطفی میرداررضایی
چکیده مقاالت انگلیسی 970........................................... ................................

دو بانوی شاعر در یک نگاه
*

دکار یداله قائمپناه

چکیده
مستوره و پروین دو بانوی شاعر ایرانی هستند که با وجود همه مشکالت (از مشکالت
خانوادگی گرفته تا مشکالت اجتماعی ،از مانع حضور زنان در عرصههای علمی و ادبی گرفته تا
نداشتن بچه و تحمل داغ عزیزان) توانستند مثل ستارهای فروزان در آسمان شعر و ادب فارسی
بدرخشند و سمند سخن را با یوق شاعرانه و احساس لطیف خود بیارایند و اشعاری دلچسب و
شیرین تقدیم مردم کنند .تعهّد و پایبندی پروین و مستوره به دین و اخالق موجب شده تا
سرودههایشان سرشار از مضامین اسالمی و اخالقی شود و شخصیتهای دینی و قرآنی ،جایگاه
خاصی در اشعارشان داشته باشد .آنها افتخارشان این است که عفیف و پاکدامنند و ل ا به عفّت و
پاکدامنی زنان جامعه هم افتخار میکنند .خالصه این همه ،جلوهای عرفانی به اشعار آنها بخشیده
است .در این مقاله ضمن آشنایی با این دو بانوی عرصه شعر و ادب ،به تطبیق حیاتنامه و آثار آن
دو خواهیم پرداخت .رو

تحقیق این نوشتار به صورت کتابخانهای و تحلیلی است.

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

* .دکترای ادیان و م

اهب فقهی)Yadollah_ghaempanah@yahoo.com) .

تاریخ وصول89/17/16 :

تاریخ پ یر 89/18/12 :

مقدمه
پروین اعتصامی

رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی (زاده  25اسفند  1295در تبریز ،خیابان
عباسی ،جنب مسجد میرآقا ،درگ شته  15فروردین  1321در تهران)
پدر پروین ،یوسف اعتصامی آشتیانی مشهور به اعتصامالملک شاعر و نویسنده و
مادر

اخترالملک اعتصامی متخلص به شوری بخشایشی ،دختر عبدالحسین مقدم العداله

از شاعران دوران قاجار بود.
پروین از جمله مشهورترین شاعران زن ایران است که از همان دوران کودکی سرودن
شعر را آغاز کرده .او در عرصه ادبیات از پدر و استادانی چون دهخدا و ملکالشعرای بهار
بهرهها برد و نکتهها آموخت .چرا که وی در سال  1281به هنگامی که  6سال بیشتر
نداشت ،بعد از اینکه پدر
خانوادها

بهعنوان نمایندۀ تبریز وارد مجلس شورای ملی شد ،همراه

از تبریز به تهران مهاجرت کرد و از کودکی با مشروطهخواهان و چهرههای

فرهنگی آشنا شد.
شهرت و اعتبار پدر پروین ،علتی بود که شاعرانی چون سعید نفیسی ،ملک الشعرای
بهار و علیاکبر دهخدا به خانۀ آنها رفت و آمد میکردند و پروین با راهنمایی آنها اشعار
خود را پختهتر کرد.
پروین در دوران کودکی ،زبانهای فارسی ،عربی و انگلیسی را زیر نظر پدر
منزل آموخت و به مدرسه آمریکایی ایران کلیسا رفت و در سال  1313تحصیالت
آن مدرسه به اتمام رسانید .وی در تمام سالهای تحصیل

در
را در

از دان آموزان ممتاز بود و

حتی مدتی در همان مدرسه به تدریس زبان و ادبیات انگلیسی پرداخت .پروین همزمان با
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در کودکی اشعاری از حافظ و سعدی را به او میداد تا

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

گاهی قطعههایی زیبا و لطیف از کتابهای خارجی انگلیسی ،فرانسوی،

ترکی و عربی) جمع میکرد و پس از ترجمه آنها به فارسی ،پروین را تشویق میکرد تا آن
را به صورت شعر درآورد .به طور مثال ،یوسف اعتصامی شعر «قطرات سهگانه» از تریللو)
شاعر ایتالیایی (را ترجمه و در مجله بهار چاپ کرد .سپس پروین با الهام از این سروده،
شعر «گوهر و اشک» را سرود .پدر وی یوسف اعتصامی ،از شاعران و مترجمان معاصر
ایرانی بود که در شکل گیری زندگی هنری پروین و گرای

وی به سرودن شعر نق

مهمی داشت.
در خرداد  ،1313جشن فارغالتحصیلی پروین در مدرسه برپا شد .او در آن جشن دربارۀ
بیسوادی و بیخبری زنان ایران حرف زد .اعتصامی در قسمتهایی از اعالمیه «زن و
تاریخ» گفته است:
« داروی بیماری مزمن شرق ،منحصر به تعلیم و تربیت است .تعلیم و تربیت حقیقی که
شامل زن و مرد باشد و تمام طبقات را از خوان گسترده معروف مستقی نماید .پیداست
برای مرمت خرابیهای گ شته ،اصالم معایب حالیه و تمهید سعادت آینده ،چه مشکالتی
در پی

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

پرتگاهها عبور کند».
پروین مدتی بعد از چاپ دیوان

در سال  1315بهعنوان مدیر کتابخانۀ دانشسرای عالی

مشغول بهکار شد .نظم و ترتیب او زبانزد دانشجویان و استادان بود .او بعد از  8ماه کار
بهعلت انزوا طلبی و فوت پدر از کار
پروین به پدر بی

استعفا داد.

از حد وابسته بود .این را میتوان در تأثیرگ اری پدر بر روی

شعرسرایی وی مشاهده کرد و دریافت .پروین پس از مرگ پدر در سال  1316به قدری
منزوی شد که برای مدتی از سرودن ،دست برداشت.
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ازدواج بیفرجام پروین:

پروین در نوزده تیر ماه  1313با پسر عموی پدر
چهار ماه پس از عقد و ازدواج به همراه همسر

«فضل اهلل اعتصامی» ازدواج کرد و

برای زندگی به کرمانشاه رفت .همسر

پروین از افسران شهربانی و هنگام ازدواج با او ر یس شهربانی در کرمانشاه بود .پروین پس
از دو ماه زندگی با همسر
مهریها

به دلیل اختالفات روحی و اخالقی با وی ،با گ شتن از

در مرداد ماه  1314از همسر

جدا شد .اخالق نظامی و خشک همسر پروین با

روحیه شاعرانه و لطیف پروین کامالً مغایر بود و این دلیل جدایی پروین از شوهر

بود .او

تا آخر عمر خود ازدواج نکرد و هیچ فرزندی هم ندارد.
وی قبل از دومین نوبت چاپ دیوان اشعار  3 ،فروردین  1321بر اثر بیماری حصبه
درگ شت و در حرم فاطمه معصومه به خاک سپرده شد.
پروین اعتصامی از پایهگ اران سبک شعر مناظرهای است که در زمان حیات
مجموعهای از شعرهای

را در قالبهایی مانند مثنوی ،قطعه و قصیده در قالب دیوان اشعار

به چاپ رسانده که بیشتر آنها مناظره ،هستند.
دیوان پروین اعتصامی:

دیوان پروین ،شامل  239قطعه شعر میباشد ،که از آن میان  65قطعه به صورت مناظره
است .اشعار وی بیشتر در قالب قطعات ادبی است که مضامین اجتماعی را با دیدهی
انتقادی به تصویر کشیدهاست .در میان اشعار پروین ،تعداد زیادی شعر به صورت مناظره
میان اشیاء ،حیوانات و گیاهان وجود دارد .درونمایۀ اشعار او بیشتر غنیمت داشتن وقت و
فرصتها ،نصیحتهای اخالقی ،انتقاد از ظلم و ستم به مظلومان و ضعیفان و ناپایداری
دنیاست .در شعر پروین استفادههایی از سبک شعرای بزرگ پیشین نیز شده است.
ملکالشعرای بهار در مقدمهای که بر دیوان وی مینویسد ،میگوید« :این دیوان ترکیبی
است از دو سبک و شیوه لفظی و معنوی آمیخته با سبکی مستقل ،و آن دو یکی شیوۀ
خراسان است ،خاصه ناصر خسرو قبادیانی و دیگر شیوۀ شعرای عراق و فارس است به ویژه
شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی علیه الرحمه و از حیث معانی نیز بین افکار و خیاالت
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حکما و عرفا است و این جمله با سبک و اسلوب مستقلی که خاص عصر امروزی و بیشتر
پیرو تجسم معانی و حقیقتجویی است ترکیب یافته و شیوهای بدیع و فاضالنه به وجود
آورده است».
اشعار او را می توان به دو دسته تقسیم کرد :دسته اول که به سبک خراسانی گفته شده و
شامل اندرز و نصیحت است و بیشتر به اشعار ناصر خسرو شبیه است .دسته دوم اشعاری که
به سبک عراقی گفته شده و بیشتر جنبه داستانی به ویژه از نوع مناظره دارد و به سبک شعر
سعدی نزدیک است .این دسته از اشعار پروین شهرت بیشتری دارند .البته در کل میتوان
گفت مناظرهسازی ،تمثیلآوری ،پراکندهگویی ،و طنزپردازی از بارزترین ویژگیهای
شعری پروین است.
مستوره کردستانی
ماه شرف خانم مستوره اردالن و یا به اختصار مستوره اردالن (زاده ،)1915( 1194
درگ شته .)1949( 1227
ابوالحسن بیگ ،پدر ماه شرف خانم از سوی پدر از خوانین درگزین همدان بود که جد
بزرگ آنان قادر نام ،زمان شاه سلطان حسین صفوی ( )1115-1135 / 1683-1722از
همدان به سنندج مهاجرت کرده است.
ماه شرف خانم در سال  1226قمری (برابر با1194خورشیدی و  1915میالدی) ،زمان
حکومت امان اهلل خان والی اردالن در خانواده اهلِ فرهنگِ قادری ،در سنندج به دنیا آمد و
به تحصیل و تربیت

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

خانم را همس طح با مردان به آموختن علوم متداول زمان تشویق و ترغیب نمودند .او
زبانهای کردی ،فارسی و عربی را نزد پدر

ابوالحسن بیگ قادری آموخت و دیری

نگ شت که این زن توانمند و با استعداد در ردیف ادیبان و سخنسنجان قرار گرفت و در
عفت و پاکدامنی و امور خانهداری و خصایص و صفات خاصۀ زنانگی جزو زنان مجرب و
کارکشته گردید.
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ازدواج مشقت بار:

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

خسروخان اردالن حاکم امارت بود .میرزا علی اکبر منشی

مینویسد« :مستوره چون شأن و شایستگی خود را برابر با مردان روزگار میدانست ،از این
مواصلت و مزاوجت امتناع داشت تا اینکه خسروخان ،پدر و جد او را همراه چند تن از
بستگان به زندان انداخت و ابوالحسن بیگ را مجبور به پرداخت جریمۀ سی هزار تومان
کرده و شرط استخالص آنان را منوط به عقد مستوره نمود .مستوره به ناچار بدین مزاوجت
تن در داد و جز تسلیم در مقابل استخالص پدر و جد

راه دیگری نداشت؛ در حالی که

خسروخان پی تر با حسن جهان خانم ،بیست و یکمین دختر فتحعلی شاه قاجار ازدواج
کرده بود .با مرگ خسروخان امارت اردالن دچار دخالتهای قاجار شد .با هجوم قاجار
به امارت اردالن در سده  ،18مستوره همراه با خانوادها

به امارت بابان در سلیمانیه کوچ

کردند.
مستوره بیشتر اوقات خود را به مطالعه و سرودن شعر و نوشتن تاریخ میگ رانید و چون
خسروخان نیز شاعر بود ،بیشتر او را بدین کار تشویق مینمود ،رفته رفته مستوره به
خسروخان عالقه مند شد .ماه شرف خانم در میان شاعران فارسی زبان با یغمای جندقی
ارتباط شعری داشت و با سید عبدالرحیم مولوی که از بزرگان مکتب شعر گورانی است،
آشنا بود؛ زیرا هر وقت سید عبدالرحیم مولوی به دیدار دوستان

غالمشاه خان اردالن و

رضا قلی خان اردالن به سنندج میآمد ،از مستوره نیز دیدن میکرد و او را تشویق مینمود
تا شعر کردی گورانی بگوید .مستوره با یوق و قریحۀ شعری

توانست با سرودن قصا د

نغز و غزلیات آبدار با شاعران نامدار زمان خود مقابله کند و در تاریخنویسی پا به پای
مورخین در عرصۀ وقایعنگاری جلوه نماید .میرزا علی اکبر منشی دیوان غزلیات مستوره را
بیست هزار بیت دانستهاست .میرزا علی اکبر وقایعنگار در شرم حال او مینویسد« :سزاوار
است نام مستوره به خاطر فضل و کمال و خط و ربط و شعر و تاریخنگاری
زنان برجسته و مورخین نامدار قرار گیرد».
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اشعار مستوره به علت پختگی ،استحکام و زیبایی در کردستان بابان دست به دست
میشد .نالی شاعر معروف کُرد ،سورانیسرا در اشعار

ضمن ستای

کنایه و طنز میخواست از حرمت او بکاهد؛ اما برخالف میل

مستوره با گوشه و

موجب اشتهار و معروفیت

مستوره در شعر و ادب گردید .نالی ظاهراً به علت اینکه مستوره شعر کردی نمیگفت ،از
وی ناراحت بوده؛ اما از سوی دیگر در منطقه کردستان اردالن تا آن تاریخ و بعدها سرودن
شعر کردی و سورانی مرسوم نبوده تا مستوره را برای سرودن شعر کردی قانع سازد .به هر
حال برخی بر این عقیدهاند که پارهای از سورانیسرایان به علت اینکه مستوره شعر کردی
نمیگفت ناراحت بودند و غزلی را سروده به او نسبت دادند ،به این مطلع:
گرفتاااارم باااه ناااازی چااااوهکاااانی ماااهساااتی فاااهتتانااات
برینااادارم باااه زهخمااای ساااینهساااوزی تیاااری موژگانااات
بااه قوربااان! عاشااقان ااهماارۆ هااهمووهاتوونااه پااابۆساات

مناای هاااتم بفااهرمااوو بمااکۆژن بمکااهن بااه قورباناات
یعناای :بااه ناااز چشاامان مساات و فتنااهانگیااز تااو گرفتااارم
بااه تیاار مااژه هایاات ،کااه سااینه را ماای سااوزاند ،امیاادوارم
فاادایت شااوم! هماااه عاشااقان باااه پااابوس تاااو آماادهاناااد
من نیاز آمادهام ،فرماان ده کاه مارا بکُشاند و قرباانی تاو کنناد
البته برخی آن غزل را از مستوره میدانند و آن را سمبل سنتشکنی و حتی نمادی برای
درهم شکستن آداب و رسوم مرد ساالری آن زمان میدانند.
به هر تقدیر دوران خو بختی و آرام

روحی و به قول مستوره روزگار اعتبار

چندان طوالنی نبود؛ زیرا خسروخان اردالن در سال  1251ها.ق به عارضه کبدی گرفتار و
پس از دو ماه مریضی در سن بیست و نه سالگی درگ شت .مرگ همسر و داغ از دست
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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ضعیف او بر اثر دو ماه مریضداری و شب نخوابی ،وارد ساخت و او را به سوی انزوا و
عزلت و مطالعۀ کتب دینی و تألیف کتاب عقاید کشانید.
مستوره سالیانی را به تنهایی در میان خانوادۀ جانشینان خسروخان گ رانید .میرزا عبداهلل
رونق در شرم حال مستوره مینویسد« :در سنۀ  1263به علت فَترت والیت ،با خوی

و

عشیرت که یکی از آنها حقیر بود ،جالی وطن اختیار و در ملک بابان و خاک روم
سکونت قرار داده و بار سفر آخرت را در آن مقام گشاده ،دست اجل گریبان حال این
شاعر ،نویسنده و تاریخ نگار کُرد را گرفته ،بهسوی گلشن جنان کشید و در جوار زهرا
آرمید» .لکن واقع است که وی در سلیمانیه و در مسیر قبرستان گردی سیوان دفن است.
آثار مستوره:

 .1دیوان اشعار  :به فارسی سروده شده و در حدود دو هزار بیت است و سه بار به چاپ
رسیدهاست؛ چنانکه چاپ اول

در سال  1314خورشیدی به همت حاج شیخ یحیی

معرفت «اعتضاداالسالم» و اسداهلل خان کردستانی در تهران انجام گرفته؛ چاپ دوم به
کوش

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

صدیق صفیزاده بورهکه یی که بیست غزل کردی سورانی را به نام مستوره در پایان اشعار
فارسی بدان افزوده.
 .2تاریخ اردالن :این کتاب معروفیت و ارز

علمی و اجتماعی مستوره را دو چندان

نموده؛ زیرا تا اواخر قرن نوزدهم میالدی در تمام خاورمیانه در عرصۀ تاریخنویسی
خصوصاً کردشناسی در میان زنان ،جز مستوره ،کسی به این کار نپرداخته است .این اثر
ارزشمند در سال  1847میالدی مطابق  1326شمسی به وسیلۀ مرحوم ناصر آزادپور در
سنندج به چاپ رسید.
 .3عقاید مستوره :این کتاب که رسالۀ کوچکی از عقاید مستوره در م هب اهل سنت
شافعی است ،بر ارز

شخصی و عقاید دینی وی میافزاید و به جرأت میتوان گفت در

میان زنان تا این زمان کسی به چنین تألیفی نپرداخته است.
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در زمستان  95در اربیل کردستان عراق ،کنگره بزرگداشت مستوره اردالن برگزار شد
و در آنجا ده کتاب منتشر شد .کتاب مستوره برگهایی از تاریخ سر به مهر نوشته جمال
احمدی آ ین و ترجمۀ کُردی آن از عدنان برزنجی و کتاب شرعیات مستوره با تصحیح
جمال احمدی آ ین و مقدمۀ نوید نقشبندی و ترجمۀ کُردی آن از نوید نقشبندی از این
کتابها بود.
بزرگداشت دیگری برای این شاعره زن برجسته کردستانی در بیست هشتم بهمن نود و
چهار با حضور جمعی از فرهیختگان ،نویسندگان ،محققان و دانشجویان استان کردستان در
تاالر مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد.
نوید نقشبندی ،محقق و نویسنده سنندجی در این همای

در سخنانی ابراز داشت:

«مستوره اردالن ،شاعری روشنفکر بود و با آنکه علم کمی داشته است؛ اما بهخوبی توانسته
از آن استفاده کند».
این استادیار دانشگاه کردستان عنوان کرد« :تا قبل از قرن  13که مستوره خانم به دنیا
بیاید ،هیچ زنی از نژاد و ملیت حرف نزده و در خصوص حقوق خود ادعایی نداشتهاند؛ اما
بعد از قرن  13در اشعار مستوره ،مرزهای دینی به مرزهای ملی تغییر پیدا میکند و مستوره
اردالن از اینکه میبیند زنان اطراف او از حقوق خود آگاهی ندارند ،تأسف میخورد و با
نوشتن کتابی از حق زنان دفاع میکند و علیه ظلمی که بر آنها روا داشته میشد ،میایستد».
درخشی دیگر محقق کردستانی عنوان کرد« :این شاعره زن ،در دوران جوانی درد
عشق زمینی دارد و بیشتر اشعار
سروده شده و پس از مرگ شوهر

در وصف معشوقه خود که همسر او خسروخان بود،
در غم او اشعار

رنگ و بوی اندوه به خود گرفته و

سپس به شعر عرفانی روی آورده است».
وی خاطر نشان کرد « :مستوره در اشعار خود از حافظ و سعدی بهره برده و معتقد است
که عشق موهبتی خدایی است و نباید در آن ریا به کار رود ،چون عشق را مایه پختگی و
کمال انسان میداند».
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این محقق کردستانی گفت« :با وجود آنکه مستوره اردالن در اشعار

از حافظ و

سعدی تقلید کرده؛ اما توانسته با کالم ساده و روان و با شیوایی ادبی مضامین را بازآفرینی
کند و نه تنها این اشعار تکراری و ماللآور نیستند؛ بلکه نطق و شیوایی خاصی هم دارند».
عدنان برزنجی استاد زبان کردی عنوان کرد« :من معتقدم که بزرگترین شخصیت
کُرد ،مستوره اردالن بوده ،چون از جنس زن است».
از ویژگیهای شعر مستوره کردستانی رویکرد او به عرفان و مضامین عرفانی است که
صبغه خاصی به شعر او داده است.
قرابتهای حیاتی و فکری دو بانوی شاعره
هر دو شاعره در مسیر حیات خود با سیاست و دربار بی

و کم پیوندی دارند .چون هر

دو در خانوادهای که با سیاست اجین هستند ،به دنیا آمده و بزرگ شدهاند.
هر دو بانوی نامدار در بدو حیات خود از طرف پدر و مادر و نزدیکان خوی  ،مورد
توجه ویژه بوده و عالوه بر تعلیمات رایج تعلیمات و آموز

خصوصی میبینند و از

تحصیالت خاصی برخوردار میشوند.
هر دو سراینده در امر ازدواج و بعد از آن کم و بی

مورد بیمهریها و کملطفیها

قرار میگیرند.
هر دو بانو در نیمه غربی کشور در محیطی که از هر نظر بهجز زبان و پوش

لباس

مشابهت فراوانی دارند ،زاده و بالیدهاند.
هر دو بانو در مقام شعر و ادب توانستهاند به جایگاه رفیعی در بین زنان شاعره دست
یازند و شعر ،بهویژه شعر زنان را جانی تازه ببخشند؛ چه اینکه در واقع شعر پروین و مستوره
و زنانی از این قبیل احساس و عاطفۀ زنانه را از حصار سنگین فرامو خانهها و مدفن
کهنالگوی مردساالر ،رهایی بخشید و با آزادی قابل توجهی از آزادی بیان پیوند داد.
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هر دو بانو از مقام و رتبۀ علمی و ادبی خوی

واقف بوده و بر آن بالیدهاند؛ لکن این

کار در دیوان مستوره پررنگتر است و عالوه بر آن مستوره گاهی در عالم هنر هماورد
طلبیده است:
ای نهااااااال آرزو ،خااااااو

زی کااااااه بااااااار آوردهای

غنچاااااه بااااایبااااااد صااااابا ،گااااال بااااایبهاااااار آوردهای
باغباناااااان تاااااو را ،امساااااال ساااااال خرمااااای اسااااات
زیاااان همااااایون میااااوه ،کااااز هاااار شاخسااااار آوردهای
شاااا و برگااات نیکناااامی ،بااایخ و باااارت ساااعی و علااام
ایااااااان هنرهااااااااا ،جملااااااااه از آموزگااااااااار آوردهای
خاااارم آنکااااو وقاااات حاصاااال ارمغااااانی از تااااو باااارد
بااااارگ دولااااات ،زاد هساااااتی ،تاااااو کاااااار آوردهای
(کردستانی ،1362 ،ص )311
مااان آن زنااام کاااه باااه ملاااک عفااااف صااادر گااازینم
زخیااااااال پردگیاااااااان نیسااااااات در زماناااااااه قااااااارینم
بااااه زیاااار مقنعااااه مااااا را سااااری اساااات الیااااق افساااار
ولاااای چااااه سااااود کااااه دوران نمااااوده خااااوار چنیاااانم
ماااارا زملااااک ساااالیمان بساااای اساااات ننااااگ همیاااادون
کااااه هساااات کشااااور عفاااات همااااه بااااه زیاااار نگیاااانم
(همان ،ص )74
دُر رخشااااااان سااااااخن اینهمااااااه مسااااااتوره تااااااو داری
عاقباااات ماااایکشاااای آویاااازه تااااو در گااااو

نظااااامی
(همان ،ص )85

اگر چه پروین یک قرن پس از مستوره پای به عرصۀ گیتی نهاده؛ اما مصیبتهایی که
هر دو با آن روبهرو بودهاند ،بسیار شبیه به هم است و این نیز قرابت فکری آنها را تقویت
کرده است.
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هر دو بانو در روزگاری زندگی کردهاند که بانوان اجازۀ فعالیت اجتماعی نداشتند و
موقعیت چندانی برای کسب علم و هنر در اختیارشان نبود و در واقع دنیای آن روز ،دنیای
فقر فرهنگی زنان بود.
خانواده هر دو بانو از پشتوانه علمی و ادبی قابل توجهی برخوردار بوده؛ چنانکه
نوشتهاند ،خانواده مستوره «به مصاحبت شعرا و عرفا خیلی مایل بوده ،خود نیز عارف و
غزلسرا و بینهایت ظریف و زندهدل بوده است؛ ارباب هنر و اصحاب معرفت را محترم و
گرامی داشته» (سنندجی ،1375 ،ص )212

عالوه بر این ،آشنایی مستوره با شاعران و پارسیسرایان ،در نزدیکی دیدگاهها و
مضامین و مفاهیم آنها تأثیرگ ار بوده است؛ چرا که با نگاهی به شعر مستوره ،سرودههای
شاعرانی همچون حافظ و سعدی تداعی میشود( .فالحی ،1395 ،ص  128ا )121
مستوره از معاصران یغمای جندقی بوده و از آثار او سود میجسته .وی در غزلی به
تمجید از یغما میپردازد و میگوید:
ایااان گهااار نیاااز کاااه از کلاااک خیاااالم ریااازد
بااللّااااه از هماااات آن قاااادوۀ اهاااال هناااار اساااات
میااار اقلااایم ساااخن حضااارت یغماااا کاااه ز جااااه
عااار را پایاااه ز ارکاااان در پساااتتااار اسااات
آن مهااااین زباااادۀ آفاااااق کااااه از معجااااز نطااااق
ز بیاادار گااویم ایاان نیااز رسااول دگاار اساات
آتاا ا شااااوق ماااان و ج بااااۀ کااااوی داناااای
قصااااۀ موساااای و افسااااانۀ نااااار و شااااجر اساااات
(کردستانی ،1362 ،ص )26
پروین هم از محضر ارباب فضل و دان

که در خانه پدر

گرد می آمدند بهرهها

یافت و همواره آنان را از قریحه سرشار و استعداد خارقالعاده خوی

دچار حیرت

میساخ ت .در هشت سالگی به شعر گفتن پرداخت و مخصوصاً با به نظم کشیدن قطعات

دو بانوی شاعر در یک نگاه

زیبا و لطیف که پدر

09

از کتب خارجی (فرنگی ،ترکی و عربی) ترجمه میکرد،

طبعآزمایی مینمود و به پرور

یوق میپرداخت .در حقیقت زمانه پروین باعث شد وی

از کودکی با مشروطهخواهان و چهرههای فرهنگی آشنا شده و ادبیات را در کنار پدر و از
استادانی چون دهخدا و ملکالشعرای بهار بیاموزد .مضاف اینکه پروین تحت تأثیر سعدی
و حافظ بوده و اشعار

ترکیبی است از دو سبک خراسانی و سبک عراقی.

هر دو بانو به علت از دست دادن عزیزان و نزیکان درجه یک خود ،دچار تألمات
روحی ا روانی شدیدی شدهاند .حیاتنامهنگاران جمله برآنند که پروین بسیار به پدر وابسته
بود .وی پس از مرگ پدر در سال  1316به قدری منزوی شد که برای مدتی از سرودن
دست برداشت و در فراق پدر ،این ابیات را سرود:
پااادر آن تیشاااه کاااه بااار خااااک تاااو زد دسااات اجااال
تیشااااهای بااااود کااااه شااااد باعااااث ویراناااای ماااان
یوسااااافت ناااااام نهادناااااد و باااااه گرگااااات دادناااااد
مااارگ ،گااارگ تاااو شاااد ،ای یوساااف کنعاااانی مااان
ماااااه گاااااردون ادب باااااودی و در خااااااک شااااادی
خااااک ،زنااادان تاااو گشااات ،ای ماااه زنااادانی مااان
از ندانسااااااتن ماااااان ،دزد قضااااااا آگااااااه بااااااود
چااااو تااااو را باااارد ،بخندیااااد بااااه نااااادانی ماااان
آن کاااااه در زیااااار زماااااین ،داد سااااار و ساااااامانت
کاااا مااایخاااورد غااام بااایسااار و ساااامانی مااان
باااهسااار خااااک تاااو رفاااتم ،خاااط پااااک خوانااادم
آه از ایاااان خااااط کااااه نوشااااتند بااااه پیشااااانی ماااان
رفتااااای و روز مااااارا تیااااارهتااااار از شاااااب کاااااردی
بااااایتاااااو در ظلماااااتم ،ای دیاااااده ناااااورانی مااااان
باایتااو اشااک و غاام و حساارت همااه مهمااان مننااد
قاااادمی رنجااااه کاااان از مهاااار ،بااااه مهمااااانی ماااان
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صاااااااافحه روی ز انظااااااااار ،نهااااااااان ماااااااایدارم
تااااا نخواننااااد باااار ایاااان صاااافحه ،پریشااااانی ماااان
دهااار ،بسااایار چاااو مااان ساااربهگریباااان دیاااده اسااات
چااااه تفاااااوت کنااااد  ،ساااار بااااه گریبااااانی ماااان
عضااااو جمعیاااات حااااق گشااااتی و دیگاااار نخااااوری
غاااااام تنهااااااایی و مهجااااااوری و حیراناااااای ماااااان
گااااال و ریحاااااان کااااادامین چمنااااات بنمودناااااد
کااااه شکسااااتی قفااااس ،ای ماااارغ گلسااااتانی ماااان
ماااان کااااه قاااادر گهاااار پاااااک تااااو ماااایدانسااااتم
ز چاااااه مفقاااااود شااااادی ،ای گهااااار کاااااانی مااااان
مااااان کاااااه آب تاااااو ز سرچشااااامه دل مااااایدادم
آب و رنگاااات چااااه شااااد ،ای اللااااه نعمااااانی ماااان
مااان یکااای مااارغ غااازلخاااوان تاااو باااودم ،چاااه فتااااد
کااااه دگاااار گااااو نااااداری بااااه نواخااااوانی ماااان
گااااانج خاااااود خوانااااادیم و رفتااااای و بگ اشاااااتیم
ای عجاااب ،بعاااد تاااو باااا کیسااات نگهباااانی مااان!
(اعتصامی ،1355 ،ص )424
تألمات روم و روانی پروین در ابیات ییل هم خود نمایی میکند:
ای گاااال! تااااو ز جمعیاااات گلاااازار چااااه دیاااادی
جااااز ساااارزن و بدسااااری خااااار چااااه دیاااادی
ای لعاااال دل افااااروز ،تااااو بااااا ایاااان همااااه پرتااااو
جااااز مشااااتری ساااافله بااااه بااااازار چااااه دیاااادی
رفتااای باااه چماااان ،لیاااک قفااااس گشااات نصاااایبت
غیاااار از قفااااس ای ماااارغ گرفتااااار چااااه دیاااادی
(همان ،ص )424
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روحی ا و به قول مستوره ،روزگار اعتبار

ا چندان

طوالنی نبود؛ زیرا خسروخان اردالن در سال  1251ها .ق درگ شت .وی در سوگ
همسر  ،عاطفه و عشق عمیق خود را غمگنانه در قالب غزلی ریخته و بهقول خوی

نثار

آفتاب آردالن کرده:
چناااااانم از بااااار آن جاااااان جهاااااان رفااااات
کااااه گااااویی از تاااانم یکباااااره جااااان رفاااات
مبناااااد ای سااااااربان محمااااال کاااااه اماااااروز
زآب چشاااااام نتااااااوان کاااااااروان رفاااااات
روا باشاااااد شاااااوم ژولیاااااده چاااااون ماااااوی
ز شااااهر مااااا چااااو آن مااااویین میااااان رفاااات
دریااا آن گااال باااه ساااوی خاااوی شاااتابان
خاااااالف خاااااواه ماااااا دوساااااتان رفااااات
چااااو شااااد آن مااااه روان مسااااتوره گفتاااااا
کااااااه افسااااااوس آفتاااااااب آردالن رفاااااات
(کردستانی ،1362 ،ص )16
هر دو بانو در عرصه مناظرهسرایی طبع خود را آزمودهاند؛ لکن توانمندی و چیرهدستی
پروین در سرودن مناظره بر کسی پوشیده نیست .مناظرههای پروین هم از حیث تعداد و هم
از نظر استحکام و قدرت انتقال پیام ،صدر نشین مناظرات ادب پارسی است و بر مناظرههای
مستوره برتری دارد .مستوره در عرصۀ مناظره چندان پر کار نبوده و سرودههای زیادی از
خود به یادگار نگ اشته است.
مناظره گل و بلبل از جمله مناظراتی است که در دیوان هر دو بانو میتوان رد آن را
گرفت و از باب نمونه تطبیق کرد و تاب و توان سرودهها را سنجید و نتیجهگیری کرد.
پروین در سرودههای «امروز و فردا»« ،گل بیعیب»« ،حقیقت و مجاز» و «گل پنهان» به
مناظره گل و بلبل پرداخته است که بیت آغازین این سرودهها به ترتیب عبارت است از:
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بلباااال آهسااااته بااااه گاااال گفاااات شاااابی
کااااااه ماااااارا از تااااااو تمنااااااایی هساااااات
(اعتصامی ،1355 ،ص)15 :
بلبلااااای گفااااات ساااااحر باااااا گااااال سااااار
کاااااین همااااه خااااار بگاااارد تااااو چراساااات
(همان ،ص )232
بلبلاااای شااااایفته مااااایگفاااات باااااه گااااال
کااااه جمااااال تااااو چااااراغ چماااان اساااات
(همان ،ص )78
نهفااات چهاااره گلااای زیااار بااارگ و بلبااال گفااات
مپاااو

روی ،باااه روی تاااو شاااادمان شااادهایااام
(همان ،ص )236

در دیوان مستوره مناظره گل و بلبل عنوانی ندارد؛ لیکن بیت آغازین آن عبارت است
از:
باااااااود بطااااااارف چمنااااااای بلبلااااااای
مسااااات مااااای نکهااااات زیباااااا گلااااای
(کردستانی ،1362 ،ص )127
از ویژگیهای قابل توجه اشعار پروین و مستوره بهرهگیری از شخصیتهای دینی و
قرآنی است؛ البته در شعر مستوره مدم و ثنای اهل بیت پیامبر(ص) ،بهخصوص داماد
علی(ع) و دختر

فاطمه(س) ظهور و جلوۀ بیشتری دارد و درخشانتر است .او به واقع

شاعری دوستدار اهل بیت(علیهم السالم) بوده .وی اشعار زیادی در ستای
دارد که حکایتگر عالقهمندی او به علی(ع) است.

مولی علی(ع)
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ارادت و محبت خود را به خاندان پیامبر(ص) به

گونهای زیبا نشان میدهد .برای نمونه پیوستگی غزل «قتیل عشق» 1با منقبت علی(ع) جلوۀ
حسن افزونی به آن بخشیده است:
در چشااااااام چاااااااو توتیاسااااااات ماااااااا را
خاااااکی کااااه تااااو را باااار آن گاا ا ار اساااات
خاااااااااارم دلِ آنکااااااااااه از ره صاااااااااادق
چااااون ماااان بااااه محبتاااات دچااااار اساااات
اباااااروی تاااااو یاااااا هاااااالل یاااااا قاااااوس
یاااااا در کاااااف شااااااه یوالفقاااااار اسااااات
شاااااااااهی کااااااااه ماااااااادام جباااااااارییل
باااااار درگااااااه یااااااار پااااااردهدار اساااااات
ضااااارغام الحاااااق علااااای کاااااه وصاااااف
بیاااااارون ز حساااااااب و از شاااااامار اساااااات
هااااار کاااااس ز صااااادق بنااااادها شاااااد
بااااار جملاااااه شاااااهان افتخاااااار اسااااات
مساااااااتوره ز غااااااام مناااااااال ،زیاااااااراک
مااااااوالی تااااااو شاااااایر کردگااااااار اساااااات
(همان ،ص )17
وی در غزل دیگری اوج ارادت و عشق خود را به حضرت علی(ع) چنین ترسیم
کرده است:
تاااا مااارا مهااار علااای در دل و جاااان اسااات ،باااود
پاای چشاامم دو جهااان خااوارتر از مشاات خاازف
(همان ،ص )55

 .1این عنوان را نگارنده بر غزل مستوره نهاد .غزلهای مستوره بدون عنوان است.
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مستوره با نام و یاد حضرت زهرا (س) هم عشاق ورزیاده و او را رهبار و سااالر خاود و
فخر زمین میداناد و باه پیاروی از حادیث نباوی حضارت

را پااره تان رساول باهحسااب

میآورد:
خیااااار النسااااااء فاطماااااه خااااااتون عاااااالمین
کااا خاکپاااا باااه فااارق باااود تااااج و افسااارم
فخاااار زمااااین خاااادیوۀ دیاااان بضااااعۀ رسااااول
مااان ساااالک طریاااق یقاااین ،اوسااات رهبااارم
مساااتوره! تااان باااه عاااالم شااااهی نمااایدهااام
زیاااااارا کمااااااین کنیااااااز بتااااااول پیمباااااارم
(همان ،ص )75
عشق و دلدادگی این شاعره کُرد به حضرت فاطمه(س) حتی در سوگ سرودههای او
تجلی یافته است .برای نمونه در سوگ مادر

میگوید:

دارم امیااااد کااااه بااااا فاطمااااه محشااااور شااااود
آن کاااه ایااان غااام ز غماا بااار دل بریاااان دارم
(همان ص )111
رد پای آیات قرآن را در بیت بیت سرودههای پروین هم به اندک توجهی میتوان
گرفت .پروین در بهرهگیری از مضامین و مفاهیم قرآنی مهارت خاص دارد .او به نیکی
توانسته است ،مفاهیمی چون :انفاق ،ابلیس ،پرهیز از بتپرستی ،عبرت گرفتن از آیین و
من

گ شتگان را در اشعار خود جای دهد و برای نمونه در دوری از ابلیس و فرامین

میگوید:
ز ابلاااااااایس ره خااااااااود مپاااااااارس گرچااااااااه
در بادیاااااااااۀ کعباااااااااه رهساااااااااپار اسااااااااات
در دفتاااااااار ضاااااااامیر،چو ابلاااااااایس خااااااااط
آلااوده گشاات هاار چااه بااه طومااار و دفتاار اساات
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کعبااااااااه دل مسااااااااکن شاااااااایطان مکاااااااان
پااااک کااان ایااان خاناااه کاااه جاااای خداسااات
(اعتصامی ،1355 ،ص  338ا )337
پااروین از خیاال داسااتانه اای قرآناای هاام بااه داسااتانهااای :ابااراهیم(ع) ،اسااماعیل(ع)،
موسی(ع) ،عیسی(ع) و سلیمان نبی توجه داشاته و باا نظار و احساسای لطیاف باه بیاان آنهاا
پرداخته است؛ لکن در میان این دسات از سارودههاا سارودۀ «لطاف حاق» کاه باه موضاوع
حضرت موسی و انداختن وی در رود نیل میپردازد ،مشهورتر است.

نتیجه
از بررسی مضامین و ساختارهای مشترک در آثار پروین و مستوره می توان نتایج زیر را
عنوان کرد:
پروین در سرودن مناظرههای آتشین و دلنشین مهارت بینظیر داشته و مستوره به
سرودن غزل عشق ورزیده شهرت یافته ،هم چنین وجود اشتراکات فرهنگی و فکری میان
دو شاعره یع نی آشنایی و زیست دو بانو با ادب و فرهنگ ایرانی و داشتن التزام و تعهد
دینی به موجب تربیت اسالمی و خانوادگی آنها ،واژگان دینی مفاهیم اسالمی بر بسیاری از
سرودههایشان نفوی کرده و بر فضای کلی باغ شعرشان سایه افکنده است و ل ا هر دو در
بسیاری از مضامین و پیامهای شعری مشترک عمل کرده و همنوا هستند و پیامهایی چون
افتخار به عفّت حجاب ،افتخار به دان طلبی و دان آموزی زنان ،بهرهمندی از نیای های
عارفانه ،بهرهگیری از شخصیتهای دینی و قرآنی ،توصیه به اخالق حسنه و رعایت عدل و
انصاف در قضاوتها و امور حاکم بر جامعه دارند.
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هر دو بانو در استفاده از قالبهای سنتی شعر توانمند بوده و از حیث روانی ،شعر هر دو
اسلوبی روان و منسجم دارد .شعر هر دو اغلب خالی از پیچیدگیها و تکلفات ادبی است.
هر دو بانو تقریباً زندگی سختی را تجربه کردهاند و این تجربه تلخ در بیشتر سرودههایشان
رد پا دارد و ما را با دردمندی انسانهای دردمند آشنا میکند و دلهایمان را از رفتن به
کمای غفلت دور میدارد.

منابع
 -اعتصامی ،پروین ،)1355( .دیوان پروین اعتصامی ،به کوش

محمد عالمگیر

تهرانی ،نشر محمد.
 -روحانی ،محمّدحسین« ،)1371( .پروین اعتصامی «یادنامه پروین» ،بهکوش

علی

دهباشی ،تهران :نشر دنیای مادر.

 سنندجی ،میرزا شکراله ،) 1375( .تحفه ناصری در تاریخ و جغرافیای کردستان(چاپ دوم) ،مقابله و تصحیح :حشمتاهلل طبیبی ،تهران :مؤسسه انتشارات امیر کبیر.
 فالحی ،کیومرث ،) 1395( .مستوره و مست؛ بررسی تطبیقی اشعار مستورهکردستانی و حافظ شیرازی از مجموعه کتاب زندگینامه ،خدمات علمی و فرهنگی
مستوره کردستانی ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
 کراچی ،رومانگیز ،)1393( .پروین اعتصامی ،تهران :انتشارات داستانسرا. کردستانی ،مستوره ،)1362( .دیوان مستوره کردستانی «ماه شرف خانم» ،به کوشاحمد کرمی ،تهران :نشر «ما».
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*

دکار ماه نظری

چکیده
زن یکی از چند کلید رازگشای فرهنگ قداست و پاکی است که سیر به سوی جمال و جالل
الهی را میسر می سازد؛ امّا درگ رتاریخ و به مقتضای وقایع اجتماعی و عوامل طبقاتی ،سیاسی و...
در سیر تاریخ مورد نگر های گوناگونی در تصاویری اهورایی یا اهریمنی شده است .به همین
خاطر گاه در چهرۀ تندیس الههای مقدس «زن ایزدان» مورد ستای

قرار گرفته ،گاه صدر نشین

میکدهها یا هدایتگر به رستگاری و در گامی فراتر نمادی برای سیر به آرمانشهر و به عکس گاه
عجوزه هزار داماد ،فریبکار و غیرقابل اعتماد قلمداد شده است.
در بستر تاریخ و رشد فرهنگ و تمدن ،مستورهای خانهنشین یا حافظ خانواده و نگهبان آت
گرمابخ

و

زندگی یا در پس هزاران پرده نشینیها ،وسیلهای برای کامرانی و بزمهای شبانه و ...

نق های متعددی را ایفا کرده است .هدف این مقاله نگارۀ زن را ،در بند هشن ،آ ین یهود،
قرآن کریم ،ادب کهن فارسی ،عصر مشروطیّت و ادبیّات معاصر ،به صورت اجمالی مورد
بررسی قرار داده است با رو

توصیفی ا تحلیلی با بهرهگیری از منابع کتابخانهای.

کلیدواژه :زن ،قرآن ،نگاه شاعران و نویسندگان.

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

تاریخ وصول89/17/16 :

تاریخ پ یر 89/18/12 :

مقدمه
به خاطرتاریک اندیشیها ،چهرۀ واقعی زن هرگز آنچنان که باید شناخته نشد و در
پرتو منشوری از خودپرستی و کامجاویی ،تمتّع و بهرهوری ،قدرتطلبی و حاکمیّتِ مطلق،
شخصیّتی کایب از وی ترسیم کردند که بهطور اعم ،موجودی جمالگرا و ظاهرپرست و
ریاکار و  ...معرفی شد .او را اوّلین خطاکار دانستند که با وسوسۀ شیطانی باعث سقوط آدم
از بهشت برین گردید و از جرگۀ صالحان طرد شد .در حالیکه در آ ین زرتشت ،زن و
مرد ،هردو از یک گیاه توأماً روییدن و در قرآن کریم از یک نفس واحده پا به عرصۀ
هستی گ اشتند و هیچیک را بر دیگری برتری ندادند؛ اال به تقوا و شایستگی و
پرهیزکاری ،که برای ادامۀ زندگی و تعالی و کمالجویی هریک را وظایفی ،سزاوار دادند
که در عهد نوسنگی مرد بیرون از خانه به شکار میپرداخت و زن سرپرست کودکان و
سایر افراد خانواده بود و به کشت و زرع مشغول و به همین علت که « زن ایزدان » رواج
یافت و این «الهه» مورد پرست

و تقدس قرار گرفت .زن همکار ،همپیمان و همشأن مرد

بود تا زمان نظام پدرساالری فرارسید و او از متن زندگی به حاشیه رانده شد و
گوشهنشین گردید .در این شرایط زندگی وی در هالهای از اوهام و خرافاتِ ازپی
تعیین شده رقم خورد.
چنانکه در تمدنهای یهودیتبار آفرین

زن از دندۀ چو مرد مطرم گردید و به این

اعتبار مرد را بر زن ترجیح دادند و مفرّی برای فرصتطلبان ایجاد کردند و به بهانۀ اینکه
حوّا سبب شد که آدم فریب وسوسۀ شیطان را بخورد و به درخت ممنوعه نزدیک شود ،او
را مطرود و شوم پنداشتند و ب ر بدبینی را در دورانهای متمادی پراکندند و آنقدر زن را
مورد بیمهری قرار دادند که این لطیفۀ الهی را به مرتبۀ حیوانیّت تنزل دادند .در نتیجه در
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داوریهای مغرضانه و مردساالری سیمای وی را نمادی از

جهل و نقض عهد ،نازکدلی ،سسترأیی و کژفهمی و ...معرفی کردند و زن را از
طبیعیترین حقوق خوی

محروم نمودند و آنقدر در این امور اصرار ورزیدند که بسیاری

از زنان هم ،خودباختۀ امور ظاهری و پوچ زندگی گشتند؛ اما در دوران مشروطه نگاه به
زنان ،اندکی دچار دگرگونی شد و بعد از آن حضور زن در جامعه و بهخصوص در ادبیات
معاصر مطرم گردید.
پیشینه
در این زمینه به کتاب زن و واژه از زهره زرشناس؛ زن در آینه جالل و جمال از
آیتاهلل جوادیآملی؛ سیمای زن در فرهنگ ایران از جالل ستاری؛ ماده وجود زن از پوران
میرشاهی؛ زن مظلوم همیشه تاریخ از آیتاهلل نکو نام؛ زن به ظن تاریخ از بنفشه حجازی
و ...میتوان اشاره کرد.
مبانی تحقیق
«آناهیتا »Anahita :در «اوستا به نام «اردویسور آناهید» ( (anahita aredvisuraآمده
است .فرشتۀ موکل آب نیز بر سایر فرشتگان برتری و ارجمندی دارد .از ناهید به عنوان
نیروبخ

زندگانی و توانبخ

گیاهان و رستنیها و چشمۀ برکتبخشی یاد شده است.

آناهیتا فرشتهای است که مردان زورمند و دلیر از او اسباب فر و چیز خواهند .پیشوایان
هنگام نماز و نیای

از او دان

و خرد جویند .دوشیزگان از او شوی خواهند .زنان آسان

زاییدن از او خواهند .آناهیتا نه تنها با آبهای خود دشتها را حاصلخیز و بارور میسازد؛
بلکه نطفه مردان و زهدان زنان را پاک و منزه میکند»( .حجازی ،1371 ،ص )54
«د نا »Daena :به معنای اندیشیدن است .در لغت خود واژۀ د نا مونث است .د نا دختر
اهورامزدا و مادر او زمین است .این ایزد را میتوان دارای دو چهره و دو شخصیت دانست؛
زیرا هنگامی که به عنوان وجدان آدمی که فناپ یر است ،ظاهر میشود ،دو جنبه مییابد،
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بدین ترتیب که پس از درگ شت انسان ،د نا ا در جهان دیگر در سر پل چینوت ،کردار
انسان را برای او مجسم میکند .اگر فرد نیکوکار باشد ،د نا به صورت دختری زیبا بر او
جلوه میکند و اگر فرد زشتکار و گناهکار باشد ،بر او به شکل زنی مهیب و ترسناک
ظاهر میشود و به قضاوت کردن در مورد اعمال فرد میپردازد .د نا همان الههای است که
در مورد پادا

و مجازات افراد تصمیم میگیرد و انسانها را از روی اعمال و کردارشان به

سوی بهشت و دوز می راند»( .همان ،ص )121
«چیستی »Chisti :از میان ایزدان مونث «چیستی» به معنای دان

و معرفت است و معانی

دیگری از جمله اندیشه ،آگاهی ،آیین و دستور دینی نیز دارد .چیستی از ایزدانی است که
غالباً همراه ایزد د ناست .او الهۀ دان

است»( .همان ،ص (147

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

 .1 .1در دوران مشروطیّت بهخاطر تحوالت اجتماعی ،سیاسی و ارتباط با سایر
کشورهای پیشرفته و ...تا حدودی نگاه شاعران و نوی سندگان نسبت به زنانِ جامعه
دگرگونی یافته و از میزان تحقیر و زنستیزی ،کم و بی

کاسته شد و تحوالتی در زندگی

اجتماعی آنان ایجاد گردید که زمینه را برای بیداری افکار ،پیشرفت ،تحصیلِ علم و دان
و ...بهوجود آورد؛
 .2 .1همچنین در عصر سلطنت پهلوی هرچند شعار آزادی زنان محور مسایل سیاسی
قرارگرفت و برخی از حقوق اجتماعی برخوردار شدند؛ ولی باز هم بسیاری از زنان در
حاشیۀ جامعه قرار داشتند و وضعیّت آنان کم و بی
سطحی ،رفرمی بی

چون گ شته بود و این دگرگونیهای

نبود؛

 .3 .1بعد از انقالب اسالمی ،نق

زن در ادبیّات تحولی عمیقتر یافته است و دیگر

صرفِ توصیف خالِ سروقدانِ سیمینتن با دهانی کمتر از هیچ و ابروانی کمانی و رهزن
دلها با کمند گیسو ،مطرم نبود؛ بلکه در آثار نویسندگان معاصر منظر یک زن ،نیازها،
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اوهام ،اندیشه و کشمک های درونی ،دغدغهها و ...وی مدنظر قرار میگیرد و نیز یهنیّت
زن ایرانی با تمام فردیّت و خصوصیّات درونی و بیرونی

بیان میشود و در آثار بزرگانی

چون سیمین دانشور ،پروین اعتصامی ،سیمین بهبهانی ،فروغ فرخزاد ،طاهره صفارزاده و ...
حیاتی تازه در صحنههای مختلف اجتماعی میآفرینند و تولدی دیگر آغاز میشود و
حضور زنان در متن جامعه ،فعالتر و پررنگتر نشان داده میشود.
 .1زن به عنوان نیمۀ دیگر در ادیان:

در اصالت آدمی هستهای است حقیقی ،جوهری است اصیل ،که برآن حجابهایی
متنوع از قیود اجتماعی و تصوّرات فرهنگی مترتب است که معنویّت و اصالت آدمی را
دگرگونه جلوه میدهد .گفتهاند و آموختهایم که بین مسمّی و اسم فاصلهای است که:
حجااااب چهااارۀ جااااان مااایشااااود غباااار تاااانم
خوشاااا دمااای کاااه از آن چهاااره پااارده بااارفکنم
(حافظ ،1391،ص )343
من و تو و نقابهایمان ،همان فاصلههاییم وگرنه از نظر خلقت دو نیمۀ یک واحدیم و
همانگونه که در بندهشن ،اهورامزدا ،در مهرروز و مهرماه ،دو ساقۀ گیاه ریواس به هم
پیچیده را برویاند و ...سپس هر دو از گیاه پیکری به مردمپیکرگشتند و آن فرّه به مینویی،
در ایشان روان گردید و ...هُرمزد به «میشی و مشیانه» گفت که« :مردماید؛ پدر (و مادر)
جهانیاناید .شما را با برترین عقل سلیم آفریدم ،جریان کارها را به عقل سلیم به انجام
رسانید .اندیشۀ نیک اندیشید ،گفتار نیک گویید ،کردار نیک ورزید ،دیو را مستایید».
(فرنب ،1368 ،ص )91
 .1 .2در قرآن کاریم ،زن و مرد از عاالم نیستی به عاالم هستی پا نهاادهاند و در واقع
مکمل یکدیگارند .چنانکه خداوند در قرآن کریم میفرماید ...« :هن لباس لکم و أنتم
لباس لهن ( »...بقره )197/پس زن و مرد در کتاب آسمانی ما مسلمانان زینت و پیرایۀ
یکدیگرند و هیچ یک را بر دیگری ،برتری نیست .در سورۀ نساء هم ،به برابری زن و مرد
اشاره شده است که« :يا اي ها الناس اتقوا ربکم الذّی خلقکم من نفس واحده و خلق منها
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زوجها» (النساء )1/باز هم تأکید بر نفس واحده است .نیز در سورۀ نحل این امر مکرراً بیان
میشود که « :واهلل جعل لکم من أنفسکم أزواجا و جعل لکم من أزواجکم نبين وحفده»...
(النحل( ،)72 /خدا برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید و از همسرانتان برای شما
فرزندان و نوادگان خلق فرمود )...و در سورۀ حُجَرات آیه  13برتری انسانها بر یکدیگر
بر اساس تقوی و پرهیزگاری است ،نه مؤنث و م کر بودن؛ زیرا در عالم خلقت این دو،
جفت و زوجِ الهیاند که آفرین

را تداوم می بخشند .در حقیقت زن یکی از چند

کلید ِرازگاشای فرهانگ قداست و پاکای است ،توأم با سااحتِ جامال و جااللِ عاشق
حق که با مهار ،زندگی میآفریند و با هستی خوی  ،چون باران بهاری خلق میکند و
زندگی میبخشد.
 .2 .2همچنین درعصر نوسنگی « »neolithiqueکی
دلیل دیگر توجّه بی

پرست

از حد به زنان ،حفظ و نگهداری آت

«زن ایزدان» رواج یافت.
بود که مادران و زنان این

وظیفه را برعهده گرفاتند؛ زیرا فواید آن بیشتر نصایب آنان و افراد تحت سرپرستی ایشان
بود ...شاید تمثیل حضور زنان در هر جا به نشانۀ آت
زنان ،آت

و اجاق ،یادگار دورانی است که

درون قرارگاه را پیوسته فروزان نگه میداشتند»( .جاسبی ،1378 ،ص )18

این مادر طبیعت و سرور موجودات ،که در عهد مادرساالری ،نه تنها به عنوان یک الهه
و نیروی الهی ،مقدّس و محترم به شمار میرفت؛ بلکه با تولّد فرزندان ،بر موجودات
جهان برکتِ حیات را به ارمغان میآورد و باعث بالندگی و تکامل جسمی و روحی
آنان میشود ،در دورههای بعد این اندیشه قوّت گرفت و به عنوان الهۀ آب در اسطورهها
مطرم شد.
 .3 .2در عصر مفرغ ( )Bronzو آغاز جنگ و ستیز ،زن و مرد همکار و همپیمان و به
نوعی برابر و همشأن بودند .بعد از این دوران؛ نظام پدرساالری حاکم گردید و زن را از
متن زندگی به حاشیه راند وگوشهنشین کرد .مرد در جامعۀ پدرساالر همواره به زن بدگمان
است و از آن میترسد که چون «حوّا» فاجعهای بیافریند و با این استدالل نابهجا زن از
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جرگۀ نیکوکاران و صالحان طرد شد و به پندار نرنیگان ،درخور همان معاملهای است که
مرد با وی انجام میدهد و خود را نه تنها خالق جهان ،بلکه باالتر از آن خالق زن میدانند؛
امّا ظاهربینان از این هم فراتر میروند و اظهار میدارند که آدم پسر خدا است ،چون بدون
واسطه او را آفریده است و با دست خود گلِ وی را سرشته« :إذ قال ربک للمالئکه إنی
خالق بشرا من طين»( .ص)71 /
با تمسک به آیاتی چند فقط آدم را عظمت میبخشند و معتقدند که عروج روحانی از
آنِ اوست؛ زیرا نفحۀ الهی در روم او دمیده شده است« :نفحت فيه من روحی» و از طرف
دیگر آفرین

زن را از دندۀ چو مرد ،مطارم میکنند که ریشه در تصورات مشرق زمین

دارد ،یا به قولی بیانگر تسلّط مرد در دوران اوّلیّۀ تاریخ است که در هماۀ تمدنهاای
یهودیتبار ،به حسب ظااهر ،خداوند که م کار پنداشته شده است ،حاضرت آدم را بدون
کوچکترین کمک و دخالت آفریده است .معتقدند وقتیکه «یهوه» آدم را ملول دید ،او
را در خواب کرد و از دندها
ناشی از همین آفرین

حوّا را میآفریند 1.که ظاهربینان تفاوت میان مرد و زن را

میدانند( .کتاب مقدس ،1364 ،باب  ،2آیه )23

هبوط آدم و حوّا باز مفرّی است برای این فرصتطلبان که در گمان و اندیشۀ آنان ،زن
اوّلیّن خطاکاری است که باعث رانده شادنِ آدم از بهاشت برین گاردید؛ چنانکه با
همصحبتی خاود با ماار ،آدم را درخاوردن میوۀ درخات ممنوعه اغوا میکند( .همان ،باب
 ،3ص  )4در حالیکه بر اسااس آیات قارآن کریم زن و مرد هر دو فاریب خوردند و
لغزیدند« :فاز لهما الشيطـان» (بقره)36/؛ یا «فوسوس لهما الشيطان» ( اعراف)21/؛ پس هر
دو وسوسۀ شیطان شدند و حقتعالی از بین آن دو ،آدم را مورد عتاب قرار داد و به عصیان
منسوب کرد« :و عصی آدم ربه فغوی» (طه .)35/پس از آن در غرب و شرق ،دین ،دین پدر
شد تا با ظهور مسیحیّت ،دوباره کای

پرست

مادر رواج گارفت .از اینرو «ژان مارکال»

به حق میگوید :اگر جامعۀ پدرساالر ،الهۀ مادر را از اریکۀ قدرت به زیر کشید ،تا قدرت
 .1دندۀ آدم ،از لحاظ رمزشناسی ،معادل شکم مادر است.
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و خشونت خود را حفظ کند ،پرست

مریم باکره ،انقالبی دینی بود ،که تحولی عظیم در

جامعۀ آن عصر ایجاد کرد .اگر زنی (حوّا) بشریّت را به سقوط کشاند ،زنی دیگر (مریم)
وی را نجات داد و به زن پایگاهی واال بخشید .پیآمد این تفکر ،آن زن مطرود که شوم و
بیمناک پنداشته میشد ،توانست وسیلۀ رستگاری باشد و پرستیده شود؛ امّا این ب ر انقالبِ
دینی ،پی

از آن که ثمر دهد ،توسط کلیسای رسمی در دلِ خاک پژمرد و در نتیجه،

دیانت پرسطوت پدر ،بیشفاعت و رحمت مادر ،زمانی دراز ظفرمند نبود و محیط
رعبانگیز پدرساالری در غرب ،بی

از آن قدرت داشت ،تا مجالِ پیدای

کمترین

تغییری در وضع زن فراهم بیاورد و یا اندکی بهبود بخشد و اینچنین داستان حوّا مدت بس
دراز ،نق

و نگار مریم را در سایه انداخت و بیفروغ ساخت .بنابراین زنگریزی ریشه در

تورات دارد( .ستاری ،1373 ،ص  61ا )61
استنباط مردم از احکام دین به پشتوانۀ آداب و رسوم جاری و فرهنگهای قومی و
محلّی ،زمینه را برای تفسیر احکام و به کار گرفتن آنها ،به صورت دلخواه و غالباً به
شیوههای متضاد فراهم آورد ،و از سوی دیگر به اقتضاای تأثیرات اجتماعای یعنی عوامل
طبقاتی و سیاسی زمانه( ،صرفنظر از سا قههای فرهنگی و قومی) در سایۀ کشورگشاییها
و فتوحات و شهرنشینی قبایل و طوا ف حاکم که روزگاری خود کوچنشین و بیابانگارد
بودند و مسا لی چون زراندوزی از خرید و فرو
افزای

بردگان و رواج فساد و هرزگی ،با

کنیزان و حرمسراها و غالمان و ...موقعیّت زن رو به تنزل و ویرانی نهاد .چنانکه

بخشی از ادب ادیان بعد از اسالم نقشی از زن را رقم میزند که بسیار مشمئزکننده است.
که او را موجودی بیوفا ،ناقص عقل و سُستعنصر و ...معرفی میکند .تا جاییکه زن ،این
لطیفۀ الهی را ،به مرتبۀ حیوانیّت تنزل میدهند .با کمال تأسف مالصدرا ،مینویسد« :زنان به
واسطۀ سستی عقل وجودشان در ادراک جز یات و گرای

آنان به زخارف دینوی،

نزدیک است که ،به حیوانات زبانبسته ملحق شوند .سیرت و من

اغلب زنان مثل حیوانات
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است؛ اما خداوند به آنها صورت انسانی پوشانده است تا مردان از دوستی زنان و نکام با
آنان متنفر نباشند»( .شیرازی 1881 ،م ،ص  137ا )136
 .4 .2دیدگاه شاعران و مربیان در مورد زن :شاعران بزرگ و مربیّان جامعه که اشعاار و
افکاارشان زبانزدِ خااص و عاام است ،سیمایی ،بسیار نامقبول از زن ترسایم میکنند؛
چنانکه سعدی در بوساتان ،زن را ناقصالعقل و بیخرد معرّفای مایکند و در ایهاان این
توهّم را ایجاد میکند که مرد یاتاً بر زن برتری دارد .از دیدگاه وی هیچگاه ،زن به مرتبه و
منزلت مرد نمی رسد؛ مگر در توصیف مردِ ترسو ،بزدل و ماویی؛ چنانکه مردانای که
یارای رویارویی با دشامن را در میدان معرکاه ندارند ،با زنان برابر میشوند و چنین
مردانی ،مایۀ بیآبروییاند:
یکااا ای را دیااااادی تاااااو در جناااااگ پشااااات
بکاااا گااااار عااااادو در مصااااااف نکشااااات
مخنااااااااث بااااااااه ازماااااااارد شمشاااااااایرزن
کااااااااه روز وغاساااااااار بتابااااااااد چااااااااو زن
چااهخااو گفاات! گاارگین ،بااه فرزنااد خااوی
چاااااو فرماااااان پیکاااااار بربسااااات و کااااای
اگاااار چااااون زنااااان جسااااتخااااواهی گریااااز
ماااااااارو آب مااااااااردان جنگاااااا ای مریااااااااز
(سعدی ،بیتا ،ص )264
اگر چنین است چرا گردآفرید ،در صحنۀ نبرد با تورانیان حضور مییابد و یا منیژه دختر
افراسیاب بهخاطر بیژن ،پهلوان ایرانیتبار ،ازخانۀ پدری رانده میشود و بر سیاهچال بیژن
مقیم میشود و یا سیندخت به عنوان سفیر و دانای کل از طرف همسر

مهراب کابلی،

برای م اکراتی در رابطه با ازدواج رودابه و زال و مسا لی دیگر ،روانه دربار پادشاه ایران
میشود .یا کتایون همسر گشتاسب و مادر اسفندیار( ،در شاهنامه) دو دورۀ جداگانه را طی
میکند .یک برهه از زمان ،دختری عاشقپیشه وآزادی است که بر اساس خوابی که میبیند
با پدر

قیصر روم مشورت میکند و گشتاسب شاهزادۀ ایرانی را به همسری برمیگزیند و
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در برهۀ دیگر ،زنی است نکتهدان ،مدبر و عاقبتنگر که اسفندیار را پند میدهد و او را از
جنگ و خونریزی منع میکند .یا فرانک همسر آبتین که با یکاوت و تیزهوشی فریدون را
از دسترس ضحاک دور نگه میدارد و مردی بیهمتا پرور

میدهد که کا ضحاکِ

ستمگران زمانه را ویران میسازد و . ...البتّه گاهگاهی ما شاهد سخنان ناشایستی از زبان
شخصیّتهای شاهنامه در مورد زنان هستیم؛ ولی احترام به زن و مشورت با او در شاهنامه،
جایگاهی خاص دارد .به همین دلیل زنان در شاهنامه سخن بسزا میگویند و عالوه بر
زیبایی ظاهری ،زیباییهای درونیشان موردِ پرست

قرار گرفته است؛ ولی با این همه در

ادبیّات فارسی شخصیّت و سیمای زن تحت سایۀ پی داوریهای مردانه از قبیل «جهل،
نقض عاهد ،ناقصالعقلی ،نازکدلی ،سسترأیی ،خوردن و خفتن ،مکاری ،کژفهمی در
رایزنی ،شباهت با مار و اژدها ،بد اختری ،افشاگری در اسرار ،بیصالحیّتی برای مشورت،
بیظرفِتی و دیگر متغیرهای آنچنانی» قرار گرفته و توصیف شده است .بدتر از این موارد
یکر شده ،به عنوان کاالیی مفید و صددرصد در اختیار این نرنیگان به ابزاری مادی تبدیل
شده بود؛ چنانکه عنصرالمعالی در قابوسنامه اندر آ ین زن گرفتن میگوید« :ای پسر
حرمت خود را نیکو دار .زن پاکروی و پاکدین باید و کدبانو و شویدوست و پارسا و
شرمناک و کوتاهدست و کوتاهزبان و ...اگرچه زن مهربان و پسندیدۀ تو باشد ،تو یک باره
خویشتن را در دست او منه و زیر فرمان او مبا

و ...و زنان را به دیدار و نزدیکی هیچ مرد

استوار مدار ،اگرچه مرد پیر و زشت باشد»( .عنصرالمعالی ،1373 ،ص  131ا  )128زن از
دیدگاه عنصر المعالی مورد بدگمانی است که نمیتواند نفس خود را حفظ کند و اغواگر
و اغواشونده است .با چنین یهنیّتی منفی ،اغلب معلمان اخالق و ناقدان زهد و پارسایی ،زن
را به طرق مختلف مورد توهین و تحقیر قرار دادهاند .به عنوان مثال یکر چند نمونه از
بیمهری مردان بزرگ و نگاه آنان به نیمۀ دیگر خود ،نمایانگر چنین تفکراتی است:
ای پسااارگیتی زنااای رعناسااات باااس غَرچاااه فریاااب
فتنااه سااازد خویشااتن را چااون بااه دساات آرَد عاازَب
(ناصرخسرو ،1394 ،ص )37
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این تفکر یکی از پرکاربردترین ایماژ در آثار ادبی است که برای فریبندگی و غداری و
مکاری دنیا ،اغلب یکی از پایههای ثابت تشبیه «زن» میباشد.
در نظر حکیم سنایی ،زن موجودی است سطحی ،ظاهرگرا ،وابسته به دنیا و مادیات،
که مورد نکوه

و م مت وی قرار گرفته است:

هرکااااااااااااه در دام زن نیفتادساااااااااااات
عقااااال شااااااگرد و او چاااااو استادسااااات
بناااادۀ زن شاااادن بااااه شااااهوت و مااااال
پااس باار او حکاام کااردن ،ایناات ،محااال
زشاااااات باشااااااد کااااااه در زناشااااااویی
بناااااده باشااااای و خاااااواجگی جاااااویی
بناااااادۀ زن مشااااااو حااااااالل و حاااااارام
تاااااااا نگردانااااااادت عیاااااااال عیاااااااال
(سنایی ،1393 ،ص )663
طرز تفکر امام محمد غزالی در مورد زن ،این سرور جهان هستی که ناجیاان عاالم
بشریّت در دامان او پرور

یافته و مییابند ،با بدترین تحلیل ممکن دربارۀ «باروری و

خصوصیات زنانگی» که اصل دوامِ حیاتِ انسانی بدان وابسته است ،در نظر وی نوعی
ع اب و عقاب توجیه شده است و این فیلسوف بلندمقام در کتاب نصيحۀ الملوک نکاتی
پیرامون زنان یکر میکند که نشاندهندۀ کجاندیشیهای زمانۀ اوست .به زعم غزالی چون
«حوّا به فریب شیطان از میوه ممنوعه خورد ،حقّ تعالی زنان را هشت ده چیز ،عقوبت
فرموده :مثل زادن ،جدا شدن از مادر و پدر و مرد بیگانه را به شوهر کردن ،کمی میراث،
طالق که به دست ایشان نگردد ،یا مرد را چهار زن حالل کرد و زن را یک شوی ،در خانه
معتکف باید بودن ،گواهی دو تن برابر یک مرد ،امیری را نشایند و نه نیز قضا را و نه حکم
را و فضل را هزار بهره است یک بهره از آن زنان راست و دیگر مردان و( .»...غزالی،
 ،1362ص  )237همچنین برای خوی و خصلت زنان ده صفت م مومه از حیواناتی مثل
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خوک ،کپی ،سگ ،مار ،استر ،کژدم ،مو  ،کبوتر ،روباه و گوسفند برمیگزیند و
تشابهسازی میکند.
با نگاهی به ادبیات فارسی به عنوان منعکسکنندۀ تاریخ اجتماعی و فرهنگ ایران
درمییابیم که نگاه شاعران و نویسندگان ا بالتبع نگاه جامعه ا به زن یا به عنوان معشوق و
دلبر با نگاهی آمیخته با هوس و تحقیرآمیز ،نگاه به موجودی است ضعیف و ناتوان که
سزاوار ترحم و شفقت است ،تا جایی که مردان بد ،همیشه تشبیه به زن شدهاند و
کاردانان به مرد.
پایههای این اساتبداد و اقتادارگرایی ،در خاانواده و رواباط اجتمااعی ،باه صاورتی غیار
انسانی ،بنا نهاده شد و بعداً در حوزههای دیگر اجتماع تسریع یافت که جاامعهشناسان هم از
آفت چنین تفکراتی مصون نماندند و زن را به عانوان جنس دوم ،اسیر چهار ساختار تولیاد،
تولید مثل ،جنسیّت و پرور

اجتماعی کودک میدانناد و رهاایی زناان را از وضاع فعلای،

منوط به دگرگونی این چهار ساختار ،که زن در آن ادغاام شاده اسات ،مایدانناد( .میچال،
 ،1373ص  )367پس با چنین استداللهایی ،مبنایی برای رابطۀ صحیح و انساانی میاان زن و
مرد و طبعاً جامعهای متعادل ،برای برقراری نهادهای دمکراتیک ،باقی نمیماند؛ زیارا زن در
طول تاریخ ،بهطور کلی و زن ایرانی به طور اخاص (باه اساتثنای هازارۀ نخسات) موجاودی
است که به لحاظ فرهناگ حااکم بار جواماع در حاشایۀ تحاوالت قارار داشاته و دارد و در
حاشیه ماندن او به عنوان یک حقیقت غیرقابل تغییر و اجتنابناپ یر ،باعث شده که اغلاب
زنان هام بادین وضاعیّت رضاا دهناد ،کاه ایان بااور ،بارای جامعاه بشاری بسایار مضار و
خطرآفرین است.
 .5 .2نگر

به زنان از عهد قاجار و عهد مشروطیت :در بررسی تاریخی ،تا پایان عهد

قاجار نامی از زن و حقوق زن و آزادی او حتی به کنایه هم نیست .هرچند که زنان در
جنب

تنباکو و جنب

مشروطیّت ،حضوری فعّال در صحنۀ تحوالت اجتماعی داشتند؛ ولی

این حضور مثل جرقه ای زودگ ر بود که اثری از آن باقی نماند .گرچه با صدور فرمان
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مشروطیّت حضور زن در تحوالت اجتماعی کمی پررنگتر شد ،یا یکی از موضوعات
روز بود که اغلب روشنفکران و شعرا بدان اشارههایی داشتند؛ امّا این پیامدها ،نتوانست
زمینهساز و تسهیلکنندۀ تأمین کمترین حقوق ابتدایی برای زنان و ورود آنان به متن اصلی
تحوالت باشد .به عنوان مثال اعتراض سید اشرفالدین گیالنی ،به خاطر جامعۀ نسوان و
وضعیّت آنان در جامعه درخور توجّه است که میگوید:
آن دختااااار ده سااااااله اگااااار درس بخواناااااد
باااا عصااامت و عفااات شاااود و خاناااه بماناااد
رخاا ا طاااارب از گنبااااد گااااردون بجهانااااد
مثاااال پساااارت اسااااب بااااه کوچااااه ندوانااااد
در مدرسااااه از خااااواب شااااود کسااااره بیاااادار
از عاقباااات کااااار کساااای نیساااات خبااااردار
(نسیم شمال ،1363 ،ص 81ا )81
دربارۀ تکالیف زن و شوهر در کتاب باغ بهشت به زیبایی هرچه تمامتر به توصیف
پرداخته و هیچ یک را بر دیگری رجحان نداده است .اشعار
که مفاهیمی چون دفاع از حقوق اجتماعی زن و تحصیل دان

سرشار از سرودههایی است
برای همه را دربر دارد؛

چون درآن زمان مدرسه رفتن دختران برابر با نوعی بیدینی و بیعفتی بهشمار میرفت .وی
از اینکه حق وحقوق آنان پایمال شده  ،زبان به اعتراض میگشود که:
چااااه شاااادکه اساااام نساااااءکمتر از رجااااال شااااده
حقااااااوق مااااااادر بیچاااااااره پایمااااااال شااااااده
(همان ،ص )281
 .6 .2زن در عصر پهلوی تا کنون« :در عصر پهلوی هر چند شعار آزادی زنان محور
سیاستها قرار گرفت و زنان در مرکز سیاستهای تبلیغاتی رژیم قرار داشتند و از برخی
مزایا برخوردار شدند؛ ولی در عمل همچنان درحاشیۀ جامعه ،قرارداشتند؛ زیرا بیشتر
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حضور کمّی آنان مورد توجّه قرارگرفت و در عرصههای مختلف اجتماع از نق

کلیدی

بیبهره ماندند»( .کار ،1371،ص )14
با وجود این تحوالت ،حکم و نظر ،با فعل و عمل راست نیاید؛ آرمانگرایی کجا! و
واقعگرایی کجا! .چون این تفکر زنستیزی و حاکمیّت اندیشه مردانه حتی در روم و جان
بسیاری از زناان چنان ریشه دواناده است که مورد رنج

روشنفکرانِ معاصر است که

سیمین دانشور رماننویس معاصر ریشهدارترین روابط پ یرفته شده در جامعۀ انسانی یعنی
«نیمۀ دیگر» را در این جهان هستی،که تحت سیطرۀ سیاستهای شوم قرار دارد ،مورد
سرزن

قرار میدهد .از استبداد خانگی ،از مردساالری ،یا بهتر بگوییم از ظلم که چندین

چهره دارد ،از فقر ،جهالت ،بیکسی و غربت سخن میگوید ،از سُنن و نهادهایی که ،یک
انسان را بر دیگاری مسلاط میساازد ،دردمندانه سخن میگوید که« :میخواستم شاهد
زمانۀ خود باشم و به خواننده اطمینان بدهم که آنچه را شهادت دادهام ،دروغ نیست .آن
آ

زقومی را که خوردهام و دهنم را سوزانده و ...طعم آن را به دیگران بچشانم»( .دانشور،

 ،1348ص  )32رمان سووشون ،منظر یک زن ،خواستها و نیازها ،اوهاام و دودلیها،
کشمک های درونی و ماخمصههای زندگی روزمرها

ملحوظ نظر نویسنده است .در

این رمان یهنیّتِ زن ایرانی با تمام فردیّت و خصوصیّات درونی و ظاهری

بیان شده است،

آنهم نه فقط زن روشنفکر و باسواد ایرانی ،بلکه همۀ زنان ،از زری (همسر یوسف)
گرفته ،تا نسرین ،دده بزمآرا مادر فردوس ،تا عمه خانم و ...هر کدام بیانگر شخصیّت و
طبقه خاص خویشند ،که نه به اوج زیبایی و پاکی پرواز میکنند ،نه به قعر کراهت نزول
مینمایند ،نه عجوزۀ صد دامادند و نه حوری و فرشته .زناند ،یعنی انسان با تمام
پیچیدگیها و ابعاد انسانی .دایره اختیار و انتخاب در این رُمان چنان تنگ نشده که تنها راه،
تسلیم باشد و تقدیر یگانه مفّرِ آنان باشد .یکی از قهرمانان سووشون زری است مغلوب و
مفتون همسر

یوسف ،او در نیازها و امورِ روزمرۀ زندگی یوسف چنان حل شده است که

جز او را نمی بیند« .زری» حجابی به چهرۀ جان در مقابل یوسف ندارد و روم جان زری در
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نظرگاه یوسف عریان است .از طرف دیگر یوسف با یک نظر تا عمق جان زری میرود و
میرویاند .به همین دلیل است که وقتی زری میاندیشد« ،به قول یوسف» و«باز به قول
یوساف» مایاندیشد .در پس حجااب وجود زری ،یوسف میاندیشد.
زری ،با وجود این که «در مدرسه انگلیسیها درس خوانده و ...و همچنین نزد مستر
زینگر گلدوزی و شبکهدوزی و ،...او فقط به خانمی و کدبانویی نزدیکتر میشود ،نه ،به
حقیقتی و یا امیدی و هراسی! به این دلیل وقتی مک ماهون ایرلندی شاعرپیشه و دایمالخمر
میگوید« :وجود یک زن قشنگ همیشه هیجانآور است» و تنها صفت برجسته زری را در
صورت بزک کردۀ او میبیند (نه عقل و درایت او) زری خشمگین نمیشود ،او منحل
شده در شعر مک ماهون و عی

یوسف است .یا واضحتر بگوییم توهین او را توهین تلقی

نمیکند .پس صولت و هویّت نفس او کجاست! و در قدم بعدی ساقی هم میشود« .زری
جام ما را پُرکنید»( .همان ،ص 13ا  )5زری انگار عقل را به یوسف واگ اشته و خود به
عاطفهای ،دل خو

کرده است.

زری ،زا دهای بر اندام یوسف است ،یا فرشی تحت قدمهای  ،پس زری آنجاست تا
یوسف بیشتر یوسف باشد؛ امّا بعد از مارگ یوسف ،زری فاردیّت خود را بازماییابد.
راوی میگوید« :زری مثل مرغی از قفس آزاد شد و یک دانای اسرار به او ندا و نوید داد
که نه یک ستاره ،هزار ستاره ،در یهن

روشن خواهد شد ،دیگر میدانست که از

هیچکس و هیچچیز در این دنیا نخواهد ترسید و این ندا ،در یهن او ماندگار میشد« :گریه
نکن خواهرم ،در خانهات درختی خواهد روید و درختهایی در شَهرت و بسیار درختان
در سرزمینت .و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درختها از باد
خواهند پرسید« :در راه که میآمدی سحر را ندیدی»( .دانشور ،1348 ،ص  )313نتیجه
میگیریم که بعد از نهضت مشروطه تا حدودی نگاه شاعران و نویسندگان نسبت به زن
تغییر یافت و تحقیر زن و زنستیزی کم و بی

کاه

یافت .هر چند شکل آرمانی آن

تحقّق نیافت؛ امّا در مقایسه با ادبیّات پیشین ،تغییرات محسوسی در ادبیّات ایران ر داد که
با درخش

ستارگانی در علم و ادب چون فروغ فرخزاد ،پروین اعتصامی ،سیمین بهبهانی،
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طاهره صفّارزاده ،رقیّه کاویانی ،مهو

مساعدی ،ژیال مساعد ،فریده جام ،نازلی امیرقاسمی

و ...در این سده اخیر حیاتی تازه در صحنه اجتماعی آفریدند و حضور زن را در متن جامعه
پررنگتر نشان دادند .این شاعران ،موقعیّت زن را در جامعۀ کنونی به تصویر میکشند و به
دنبال زنِ آرمانی در دنیای ایدهآل نمیگردند .گاهی شاعرانی چون سهراب ،زن را با آینه،
نور ،خورشید ،سبزی و ...همسان مینگرند که خود نشانگر نگرشی است نوآ ین .در دنیای
پرتجلّی شاعر ،وجودِ زن ،نور محض است و آینه جمال الهی .چنانکه میگوید:
«چیزها دیدم در روی زمین /کودکی دیدم ،ماه را بومیکرد /قفسی بیدر دیدم که
درآن ،روشنی پرپر میزد /من زنی را دیدم ،نور در هاون میکوبید»( .سپهری ،1377 ،ص
 )277شاعر با روحی ظریف و ژرفنگر ،جانآشنای مکتبهای رازآمیز کهن ،از زن
موعود ،تصویری بدیع میسازد! نه همانند دیگران در این جهان پر از پلشتیها ،در نگاه وی
زن برای او یک وسیلۀ نفسانی نیست؛ بلکه از دریچهای فراتر از جسم او را مینگرد.
نگاه  ،نگاه انسانی است به انسان دیگر! آنهم در وجودی آرمانی ،پس زن برگزیده او،
باید مجموعهای از زنان واالی تاریخ جهان و آکنده از من های انسانی باشد .زنی
پاکاندی  ،پاکروی و پاکنهاد ،سپیدپو

و فرشتهو  ،چون آناهیتا سوار بر ارابه:

حرف بازن ای زن شاباانۀ ماوعاود!  /حرف بزن خواهر تکامل خو رنگ  /زیر همین
شاخههای عاطفی باد /راه باارو تاا صافاای باغ اسااطیر( .همان  ،ص )413سهراب با زنی
لب به سخن میگشاید ،که حوری تکلم بدوی است ،تا خون شاعران را بپااالید و
مایخواهد از تماام کسالت های شور ،او را مطهر گرداند .نه هوس آلوده به نفس  ...پس
زنی به قداستِ مادر و حرمت خواهر ،به روشنی آب و آفتاب و زاللی آینه ،خلوتنشین
رازمند درون ،که آنیموس شاعر ،در آینهای که به دست

میدهد؛ چهرۀ خوی

را

مینگرد و آشنایی ،جای بیگانگی را میگیرد که نخستین گام برای رستگاری سهراب
برداشته میشود و حزن او به پایان میرسد و عروس شادمانی جلوه مینماید .او بارها در
این بوتۀ آزمون گداخته می شود و از سر ترس نه دشمنانگی بر فانوس جمال دوست
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میدمد .آنگاه ،در پس پردۀ معماگونه ،زن درونی خود را خلعت دیگری میبخشد و با
لقب تازهای او را مینامد «شاسوسا» 1،به هرحال «شاسوسا» کسی است که شاعر دردهای
مویی درون را بر او فا

میکند( .همان ،ص  98ا )95

نگاه شاملو حکایت دیگری است،که زن سیرِ تکاملی را طی میکند .در نظر او عشق به
زیبارویان ،مفهوم سبزی خاک را به همراه دارد که در چنین سرسبزی میتوان شکوفا شاد.
سالها شاعر ،در این مفاهیم گمگشته بود و گاه در وجودِ گل ،چهرهای نازک طبع ،نیمۀ
دیگر خود را جستوجو میکرد .بعد از جدایی از همسر اوّل
که زندگی با همۀ جو

و دورانِ سرگشتگی ،وقتی

و خروش  ،نغمۀ تکراری «سیزیف»وار را تداعی میکرد و تاب

ادامۀ این کسالت را برنمیتافت ،حوّایی« ،آیدا» نام بر سنگال زندگی وی هبوط کرد ،در
واپسین لحظهها ،دستی مهربان ،بندِ قید و ناامیدی که بر گردن

تابیده بود ،از هم درید.

بهتر است توصیف این ناجی رستگاری را با عظمتی بیکران از زبان شاملو به گو

جان

بسپاریم:
چنان چون فرمان بخششی فرود آمد  /هم در آن هنگام /که زمین را دیگر  /به رهایی
من امیدی نبود( .شاملو ،1375 ،ص )19
دخترکی آینه به دست با نور چشمان  ،تاریکیهای یهن شاعر را ،جلوهای تازه بخشید
و به دنیای فرازمینی ،سیر داد .آن خدایی که با آمدن

شیطان را از وجود شاعر میراند و

از آیات آبی نور لبریز میسازد .من و تویی که شوری میشوند از هر شعلهای برتر ،که
هیچگاه اهریمنِ شکست ،پای تاختن نیافت؛ زیرا بر آن دو نیمه که دیگر من و ما را از هم
گریزی نیست ،زن را فقط ،نه برای زن بودن ،ستای

میکرد و نه عشقورزی و یا از

بوسهای زیستن و مُردن ،بلکه آنیما و آنیموسی که یکدیگر را یافتهاند تا شوق وحدت را در
رگهای یکدیگر جاری کنند و رسالت چنین عشقی است که ل ات جسمانی وج ابیّت
اندام را رها میکند و از شعلۀ شورهای شهوانی و زودگ ر میرهد و میگوید:

 .1شاسوسا :یک سنگنگارۀ قدیمی از بناهای درهمشکسته؛ اما مقدسنمای کاشان است.
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«در فراسوی عشق /تورا دوست میدارم  /در فراسوهای پرده و رنگ»
همبودی آنیمای درون با آیدای برون ،به کشف و شهودی چنین باشکوه ،دور از
عادات همیشگی دست مییابد .این عشق از دوردستهای گ شته خبر میدهد ،مشی و
مشیانۀ درهم بافته و تنیدۀ اساطیری است که تمامی عشق الیزالی مادر را نثار شاعر میکند
تا ایمان آورده و ندا سر دهدکه« :اکنون /من و او /دو پارۀ یک واقعیتیم» (فرخزاد،1393 ،
ص )145-147
با تمام این توصیفات ،شاعر بزرگ ،از جنس م کر است و یهن

از بار میراث پدران

(اگرچه شاید ناآگاهانه) سخت وامدار و سنگین است و خود را آفرین گر و زن را آفریدۀ
خود میداند« .آیدا» نیز همانند بسیاری از زنان و مردان افسونروان مردانۀ مثبت خویشتن
خوی

است که ناخودآگاه او را به سوی مرد برتر ،مرد ماقدس یا خداگاونه و زیر سلطۀ

شخصیّت نیمۀ گمشدۀ خوی

درآید ،نه قدرت  .این زن ابدی ،این روم مؤنث که نگهبان

استحالۀ زمینی رکسانای درونی او بود که شوربختان را نیکفرجام ،بردگان را آزاد و
نومیدان را امیدوار ساخت و رسول ناامید شعر ،با نیروی محبّت و عشق بر ارابۀ سلطنت
جاویدان عریکه زد و شاعر در منِ کودکانۀ خاود در جاامۀ نو دوزِ نوروزی خاود،که
آنیماای اوست ،میپیچد و در برابر

روم را عریان میکند ،از عشقهای پلشت و از

رؤیاهای پریشان و نامرادی .از وجود یاران نیمهراه و ...آیدا ،آینهای برای تمام زشتیها و
زیباییهای او شد .پس ایمان گمشدهای را در وجود زن یا بهتر بگوییم در انسان بازیافت.
(شاملو ،1375 ،ص  225ا )223
با تمام این توصیفها و اشارات ،این روایت ناروای مردپردازانه در یهنهای م کر،
بهویژه مشرق زمین ،هنوز زنده است و آن را به هیچ روی پایانی نیست که دوام این
وضعیّت مسا ل بغرنجی ،برای تمام ناظرانِ حوادث اجتماعی مطرم میکند که با طرم
موازین و اصولی چند ،شاید بتوان فاصلهها و تضادهای موجود را بهبود بخشید و گفت:
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مرا میشناسی ،به خود گفتهام /همانام که تو را شیفتهام /تو را پرداختهام /به امید آنکه،
فردا روز دیگری باشد( .همان ،ص)229
نتیجه
اا قضاوت نهایی دربارۀ هر نظام اجتماعی ،مستلزم آن است که اثرات آن در تمام
جنبههای زندگی ،بدون هیچگونه تبعیضی میان زنان و مردان ،ارزیابی شود .باید دقیق و
گسترده ،در ماورای تهییج خطابهها و نقل قول ادّعااها ،اثرات آن نظام را در تجربیّات
واقعیِ تمام اعضای جامعه ،تخمین زد و تعیین کرد؛
اا تکیه و تأکید بر این ادّعا که وضعیّت موجود ،محصول کلّ تجرببّات گ شته بوده و
حاکی از ماهیّت طبیعت و حاوی وحی خلقت میباشد کافی نیست .تا زمانیکه در رابطۀ
زنان و مردان ،هیچ نوع حاکمیّتی جز حاکمیّت مردان تجربه نشده ،به هیچ وجه هم
نمیتوان از محکّ مقایسههای تجربی ،حکم گرفت؛
اا تجربیّات گوناگون نشان میدهد که در طول تاریخ ،تمام مراحلِ ترقّی تمدّنها و
بهبود شرایط زندگی ،همیشه با قدمی در راه تعالیِ مقام اجتماعیِ زنان ،همراه بوده است.
بسیاری از فیلسوفان و تاریخنویسان جهان ،باال رفتن یا پایین ماندن آن مقام را ،بهترین
شاخص پیشرفت یا واماندگیِ تمدّنها دانستهاند؛
اا با تکیه به رو های معمولی و استدالل و طرز عمل یهن همۀ انسانها ،چون زنان و
مردان هیچگاه در رابطهای جز همان رابطۀ حاکمیّت و سلب صالحیّت ،زندگی نکاردهاند،
باید ماعترف بود که نه هیچکس مایداند و نه هیچکس میتواند ،بداند که طبیعت زنان
چگونه است و طبیعت مردان چگونه ؛
اا آنچه که امروزه به نام طبیعت زن شناخته میشود ،مشخّصاً یک نظر از پی

ساخته و

مصنوعی است که از یکطرف ،با منع صالحیتشان به انحراف کشانده شده که در هیچ
گروه مطیع و تمکینزدۀ دیگر ،سابقه نداشته است؛
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اا در مدت کوتاهی که منع زنان از دسترسی به فضیلت سواد رفع شده و اجازه
یافتهاندکه با عموم مردم همصحبت و همراه شوند ،فقط معدودی از آنها برخالف میل و
معیار مردانی که موفقیّت ادبی آنها را در دست دارند ،مطلبی نوشتهاند و با عکسالعملهای
قهرآمیزی هم مواجه شدهاند؛
اا زنان ادیب ،هر روزه اندیشههایشان را با آزادیهاای بیشتر و واقاعیّت احاساساتشان را
با ارادۀ مطمئنتر ،اباراز میدارند؛ با این وجود ،در کمال تأسف باید گفت :تاکنون ،زنان را
چنان سطحی و تصنّعی بار آوردهاند که اجزای عواطف آنها ،بیشتر در زیر نفوی دیگران و
کمتر در نتیجۀ بررسیِ تجربیّات خودشان ،متشکل شدهاند .هر چند که این قضیّه هم هر
روز ،مصداق کمتری پیدا میکند؛ ولی تا زمانیکه حاکمّیت در جامعه ،همان درجۀ آزادی
از تقلید و آزادی در خالقیّت را که برای مردان ،معقول و مستحق میداند ،برای زنان هم
سزاوار نداند ،زنان جامعه ،طبیعتی همچنان مصنوعی و مقلّد به خود خواهند گرفت؛
اا دوام طوالنی حاکمیّت مردان ،در عین تضاد آشکار آن با تمام اصول بنیانیِ جامعۀ
مدرن ،مسا ل بغرنجی برای تمام ناظران حوادث اجتماعی مطرم میکند؛
اا تا زمانیکه مکاتب مختلف قدیمی ،به عقاید سنتّی و تجربهنشدۀ خود پافشاری
میکنند و روابط فرد با دیگران را عوامل مهمّی ،در تشکّل شخصیّت و مطالب مهمّی ،در
بررسیهای علمی محسوب نمیکنند ،از علم هم هیچ انتظاری نمیرود؛
اا باید دقیقترین و متکاملترین شناخت از چگونگی تشکّل شخصیّت انسانها را که
همگی موجوداتی مدّعی به استقالل و اراده میباشند ،به دست آورد تا بتوان در تعیین
اصول اخالقی و رو

تفکّر آنها ،اثر طبیعتهای متفاوت و روابط اجتماعی متفاوت را ،از

هم جدا ساخت؛
اا در جوامع عقبماندۀ دوران معاصر ،هنوز هم مانند تمام جوامع بدویِ دوران گ شته،
تقریباً هیچ فردی در موضع متساوی و رابطۀ متقابل با هیچ فرد دیگری زندگی نمیکند .در
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این جوامع ،متساوی بودن با دشمن بودن ،یگانه تلقی میشود .تمام ارتباطات در این
جوامع ،اجزای چنین اهرامی را متشکّل میسازند که هر فردی ،نسبت به نزدیکترین فرد
دیگر ،یا زیردست و فرمانبر است یا حاکم و فرماندهنده .در هرحال ،هر وقت که رابطۀ
زنان و مردان ،از مواضع متساوی آغاز شود ،متقابالً و مستمراً ،تفکّر زنان ،اندیشههای مردان
را در فضایی از حقایق و واقعیّتهای محسوس ،جا میدهد و تفکّر مردان هم درمقابل،
اندیشههای زنان را گستر

داده و به تعالی میرساند؛

اا در پایان میتوان مت کر شد که امروزه ما ،در جامعهای مدرن بهسر میبریم که دورانِ
اخالقِ تقلیدی و تسلیمی را پشت سر گ اشته و باید عدالت متساوی را برپا سازیم تا
تعارضات اجتماعی تقلیل یابد و کمالجویی شکوفا گردد.

منابع
 قرآن کریم ،)1379( .ترجمه مهدی الهی قمشهای ،تهران :انتشارات مهارت. استوارات میل ،جان ،)1377( .کنیزک کردن زنان ،ترجمه خسرو ریگی ،تهران:نشر بانو.
 ایرج میرزا( .بی تا) ،کلیات ،تهران :انتشارات چاپ پیروز. باستانی پاریزی ،محمد ابراهیم ،)1392( .گ ر زن از گدار تاریخ ،تهران :نشر کیانا. پریرو ،علی ،)1372(.هنر زن بودن (چاپ نهم) ،تهران :انتشارات آثار. جاسبی ،عبداهلل ،)1378( .زن در گستره اجتماع ،تهران :انتشارات دفتر فرهنگمقاومت.
 جمالزاده ،محمدعلی ،)1357( .تصویر زن در فرهنگ ایران ،تهران :انتشاراتامیرکبیر.
 -حافظ ،خواجه شمسالدین محمد ،)1391( .دیوان ،به کوش

خلیل خطیب رهبر،

تهران :انتشارات صفی علیشاه.
 حجازی ،بنفشه ،)1371( .زن به ظن تاریخ ،تهران :انتشارات شهرآب. دانشور  ،سیمین ،)1348 ( .سووشون ،تهران :انتشارات خوارزمی. سپهری ،سهراب ،)1377( .هشت کتاب (چاپ بیست و یکم) ،تهران :انتشاراتطهوری.
 ستاری ،جالل ،)1373 ( .سیمای زن در فرهنگ ایران ،تهران :نشر مرکز. سعدی ،مصلحالدین عبداهلل( .بی تا) ،کلیّات سعدی ،تصحیح محمّدعلی فروغی،تهران :انتشارات علمی.
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 سنایی غزنوی ،ابوالمجدود بن آدم ،)1393( .حديقۀ الحقيقه و شريعۀ الطريقۀ (چاپششم) ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 شاملو ،احمد ،)1375( .از زخم قلب ( ...گزینۀ شعرها و خوان ) ،ع پاشایی ،تهران:نشر چشمه.
 شیرازی ،صدرالدین 1881( .م) ،الحکمه المتعالیه فیاالسفار االربعه ،بیروت:داراالحیاء.
 عفیفی ،رحیم ،)1374 ( .اساطیر و فرهنگ ایران در نوشتههای پهلوی .تهران:انتشارات توس.
 عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار،)1373( .قابوسنامه ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 غزالی ،محمّد ،)1361( .نصيحۀ الملوک ،تصحیح جاللالدین همایی ،تهران :نشر هما. فرخزاد ،پوران ،)1393( .زن شبانه موعود(الف) ،تهران :انتشارات نگاه. ااااااااااااااااااا  ،)1393( .مسیح مادر(ب) ،تهران :انتشارات ایران جام. فرنب  ،دادگی ،) 1368 ( .بنده  ،گزارنده مهرداد بهار ،تهران :انتشارات توس. قا م مقامی ،فرهت ،)1336 ( .آزادی یا اسارت زن (چاپ پنجم) ،تهران :انتشاراتجاویدان .
 کار ،مهرانگیز ،)1371( .فرشته عدالت و پارههای دوز  ،تهران :انتشاراتروشنگران.
 ااااااااااااااااااا  ،)1378( .رفع تبعیض از زنان ،تهران :نشر قطره. کتاب مقدس ،)1364( .ترجمۀ ماشا اهلل رحمان پور وموسی زرگری ،تهران :گنجدان .

 مشیرزاده ،حمیرا ،)1393 ( .از جنب(چاپ دوم) ،تهران :چاپ سپهر.

تا نظریۀ اجتماعی :تاریخ دو قرن فمینیسم
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 میچل جولیت ،)1373( .کهنترین نابرابری ،ترجمه حسن پویان ،تهران :چاپبخ .
 میرعابدینی ،حسن ،)1377( .صد سال داستاننویسی ایران ،تهران :چاپ حیدری. ناصر خسرو ،)1394( .دیوان ،تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق ،تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
 -نسیم شمال ،اشرف الدین ،)1363( .دیوان ،به کوش

حسین نعمینی ،تهران:

انتشارات مطبوعات حسینی.
 -یزدانی ،زینب ،)1379( .زن در شعر فارسی دیروز ا امروز(چاپ دوم) ،تهران:

انتشارات فردوسی.

نقش زنان در مرزباننامه بر اساس الگوی روایتشناسی گریماس
*

دکار نرگس جابری نسب
دکار مریم جاللی
فاطمه خدارحمی

**

***

چکیده
مرزباننامه اثر مرزبان بن رستم از جمله آثاری است که قابلیتهای ادبی چشمگیری از منظر
ساختار ادبی و زیباییشناسی دارد .این مجموعه حکایتها حاصل بازنویسی است که در قرن هفتم
هجری قمری انجام شده و روایتهای موجود در آن از منظر دان
در چهارده حکایت از مجموعه حکایتهای این اثر ،زنان نق
حاضر سعی محققین برآن است که جایگاه کن

روایتشناسی قابل تأمّل است.
قابل مالحظهای دارند .در پژوه

زنان را بر اساس الگوی گریماس بررسی کنند.

آنچه بررسی انطباق حکایتها با الگوی روایتشناسی در اختیار قرار میدهد ،تحلیل و شناخت
علمی عناصر و کن های سازنده در حکایات است که میتواند زوایای پنهان و ارزشمند این اثر را
به عنوان دستور زبان خاص کنشگران زن در داستانهای موجود نمایان سازد.
کلیدواژه :مرزباننامه ،الگوی گریماس ،کنشگران زن.

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

** .استادیار دانشگاه شهید بهشتی.
*** .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.
تاریخ وصول89/17/16 :

تاریخ پ یر 89/18/12 :

مقدمه
از نخستین کسانی که به مطالعۀ ساختار روایی داستانها پرداختند ،فرمالیستهای روسی
یا صورتگران بودند .آنها در تال

بودند تا به مانند علم ریاضی برای ادبیات نیز قواعد و

فرمولهایی بیابند و داستانها را بر اساس آنها بررسی کنند .بعد از فرمالیستها،
ساختارگرایانی مانند گریماس 1،تودوروف 2،ژنت 3و برمون به مطالعۀ ساختارهای روایی
روی آوردند .آنها در پی کشف الگوها و روابط زنجیرهای در داستانها بودند و توجهی به
عناصر داستان نداشتند .اصطالم ساختارگرایی برگرفته از حوزۀ زبانشناسی ساختاری
است .ساختارگرایی که در دهۀ1861م به اوج شکوفایی خود رسید ،رهیافتی به تحلیل ادبی
است که ریشه در زبانشناسی ساختارگرا یا علم زبان دارد( .برسلر ،1396 ،ص  )124در
واقع پژوه های ساختارگرایان عالوه بر تحول در شعر و داستان ،دان

روایتشناسی را

نیز بنیان گ اشت که درصدد یافتن دستور زبان داستان؛ یعنی قانونمندیهایی که بر قصهها
و داستانها حاکم است( .اخوت ،1372 ،ص  )8الجیر داس جولین گریماس 4از جمله
ساختارگرایان و نظریه پردازانی است که با مطالعات معناشناسی و ساختاری متن توانست به
صورت علمی و نظاممند با بهره گیری از تحلیل معنایی ساخت جمله به دستور زبان جهانی
روایت دست یابد( .سلدن ،1394 ،ص  )144وی بیان میکند که هر داستان ،تعدادی
پیرفت و هر پیرفت ،تعدادی الگوی کن

نوع کنشگر را در قالب

دارد .گریماس ش

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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 .1الگوی کنشی اول :در این الگو جفت متقابل فاعل و مفعول است .فاعل کنشگر
اصلی روایت است و مفعول آن چیزی است که فاعل به دنبال آن است؛
 .2الگوی کنشی دوم :در این الگو جفت متقابل فرستنده و گیرنده است .فرستنده
(محرک) عامل یا علتی است که کنشگر اصلی (فاعل) را به دنبال مفعول میفرستد و
گیرنده کسی است که از کن
 .3الگوی کن

فاعل سود میبرد؛

سوم :در این الگو جفت متقابل نیروی مخالف و یاریرسان است.

نیروی مخالف کسی یا عاملی است که تال

میکند فاعل را از رسیدن به مفعول بازدارد و

نیروی یاری رسان کسی یا عاملی است که به فاعل در رسیدن به مفعول کمک میکند.
(هارلند ،1395 ،ص )363
حضور هر دو نق

نیروی مخالف و یاریرسان بستگی به میزان ارتباط میان فرستنده،

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

مادی یا معنوی بیشتری باشد ،حضور نیروی مخالف پررنگتر است( .حاجی

آقابابایی ،1385 ،ص  )74یاریرسان یا به درخواست کنشگر یا بدون درخواست وی یاری
میدهد .همچنین یاریرسان یا درونی است؛ یعنی ویژگی خاصی است که در درون
کنشگر وجود دارد و او با بهره بردن از آن سعی دارد بر گرفتاری غلبه کند .مانند هو ،
یکاوت ،چارهاندیشی ،مکر و غیره .یا بیرونی است؛ یعنی شخصیتی است که به کنشگر
اصلی یاری میرساند( .سلیمانی ،1383 ،ص  )135گریماس به دنبال آن است که بر طبق
الگوی کن ها اساس و قاعده ظهور رخدادها در داستان را بیابد .وی در الگوی

به جای

آنکه به ماهیت خود شخصیتها بپردازد ،مناسبات و ماهیتهای دیگری را مدنظر دارد و
به همین سبب نگاه عمیقتری نسبت به ساختارگرایان پی
ص  ) 261در این پژوه
تحلیلی به بررسی کن

تال

از خود دارد( .فضیلت،1381 ،

شده است از منظر تئوری گریماس به شیوۀ توصیفی ا

زنان در چهارده حکایت مرزباننامه پرداخته شود.
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پرسش پژوهش
پرس

این پژوه

اینگونه مطرم میشود:

 .1زنان در حکایتهای مرزباننامه در کدام بخ

الگوی کنشی گریماس قرار

میگیرند
 .2وجوه اشتراک و افتراق زنان کنشگر در حکایتهای مرزباننامه چیست
 .3آیا این امر میتواند سطح کیفی روایتها را نشان دهد
پیشینه پژوهش
در زمینۀ بررسی متون کهن ادب فارسی بر اساس رویکردهای ساختارگرایانه میتوان به
مقاالت زیر اشاره کرد:
 .1تحلیل ساختاری داستان جوالهه با مار بر پایۀ نظریه گریماس از محمود فضیلت و
صدیقه نارویی .در این مقاله ابتدا به بیان مؤلفههای داستانی و ساختاری مرزباننامه پرداخته
و سپس با استفاده از نظریۀ گریماس کنشگرها و پیرفتهای داستانی را مورد بررسی قرار
میدهد؛
 .2تحلیل ساختار روایتی داستان بهرام و گلاندام بر پایۀ نظریۀ گریماس از محمدامیر
مشهدی و فاطمه ثواب .در این مقاله ساختار روایتی داستان عاشقانۀ «بهرام و گلاندام» بر
مبنای نظریه گریماس مورد مطالعه قرار میگیرد و ساختار طرم اصلی روایت با تغییر
وضعیتها بر اساس تقابلهای دوگانه ،زنجیرههای روایی و الگوی کنشی تحلیل میشود؛
 .3تحلیل معناساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگر گریماس

از مه دخت پورخالقی چترودی و نرگس خادمی .در این مقاله دو حکایت از تاریخ بیهقی
با دو گونه روایت بررسی میشود .یکی روایتهایی که بیهقی به جز یات موثق دربارۀ آنها
دسترسی نداشته و به دلیل شخصیتپردازی ضعیف قابلیت محدودی برای تطبیق با الگوی
گریماس دارند و دیگری حکایاتی که با شخصیتپردازی عالی ،الگوی کنشگرها کامالً با
الگوی گریماس قابل تطبیق است؛
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 .4بررسی دو حکایت از باب سوم مرزباننامه بر بنیاد «الگوی کن » گریماس از نسرین
علیاکبری ،خدیجه محمدی و سمیرا ریزهوندی .در این مقاله دو حکایت کنشگر محور
داستان «شاه اردشیر و دانای مهران به» و داستان «سه شریک راهزن» بر پایۀ رویکرد
گریماس بررسی میشود و نشان میدهد که این شیوه چقدر برای بررسی حکایتهای
مرزباننامه کارآیی دارد.
حکایتهای مرزباننامه با محور کن

زنان برای نخستین بار است که با رویکرد

گریماس مورد بررسی قرار میگیرد.
تحلیل حکایتهای مرزباننامه بر اساس الگوی کنش گریماس
در حکایت «هنبوی با ضحاک» از باب اول آمده است که :در روزگار پادشاهی
ضحاک دو مار از هر دو شانها

درآمده بودند و هر روز از مغز سر جوانی برای مارها غ ا

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

افتاد .هنبوی برای دادخواهی به درگاه ضحاک رفت و نالههای دردناک سر داد

و گفت :هر روز از هر خانه بردن یک مرد رسم است؛ ولی امروز چگونه است که سه مرد
از خانۀ من بردهاند واقعه را به ضحاک گزار

دادند .او دستور داد که به هنبوی اجازه

دهند یکی از این سه نفر را انتخاب کند تا او را آزاد کنند .هنبوی را به زندان بردند تا
انتخاب کند در نهایت برادر را برگزید( .وراوینی ،1379 ،ص  52ا)51
در این حکایت فاعل یا کنشگر تنها «زن» داستان؛ یعنی هنبوی است .او با بهکارگیری
هو

و درایت خود به عنوان یاریرسان مطرم است .با توجه به اینکه شخصیتها در

گستره کنشی که انجام میدهند ،بررسی میشوند نه بر اساس نقشی که در طول داستان
برعهده میگیرند .در واقع ویژگی شخصیت از کن

او جدا نمیشود ،بلکه هر کنشی که

انجام میدهد ،در جهت ویژگیهای شخصیتی است که دارد( .کهنمویی پور ،1391 ،ص )25
در حکایت «خره نماه با بهرام گور» که در باب اول مرزباننامه قرار دارد ،آمده است
که :روزی بهرام گور برای شکار رفت؛ اما در تاریکی راه را گم کرد و به روستایی رسید.
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در آن روستا به طور ناشناس به خانۀ شخصی به نام خرّه نماه که کشاورز ثروتمندی بود و
غالمان ،چارپایان ،سیم و زر فراوانی داشت ،پناه برد .میزبان که مهمان را نمیشناخت ،ابتدا
از او پ یرایی شایسته ای انجام نداد .بهرام گور نیز هرچند به روی خود
باطن

نیاورد؛ ولی در

خشمی به وجود آمد و بیتوجهی کشاورز را به دل گرفت .هنگام شب که چوپان

از صحرا آمد ،به خرّه نماه خبر داد که امروز گوسفندان بسیار کمتر از همیشه شیر دادهاند.
خرّه نماه گفت :ممکن است این اتفاق از نارضایتی شاه باشد .در این میان خره نماه دختری
زیبا و عاقل داشت .خانواده قصد کوچ کردند و دختر پیشنهاد داد از خوراکیها و
شرابهایی که یخیره کردهاند ،برای مهمان بگ ارند .خرّه نماه پ یرفت و دستور داد برای
بهرام گور سفرهای آراسته پهن کنند .دختر نیز برای خدمت کنار بهرام آمد .همین امر
باعث میشود فردا روز ،شیر گوسفندان افزون شود .بهرام گور نیز به کا خود میرود و
فرمان میدهد آن ده و متعلقات

را به نام خرّه نماه میزند و دختر را با احترام در جامۀ

بزرگی و شکوه بعد از بستن پیمان زناشویی به نزد بهرام گور میآورند( .وراوینی،1379 ،
ص  65ا )58
در داستان «خره نماه با بهرام گور» دو «زن» وجود دارد؛ «خره نماه» و «دختر» .کنشگر
اصلی داستان ،بهرام گور است و خره نماه نق
دارد و دختر نیز نق

عامل محرک و به عبارتی «فرستنده» را

عامل «یاریرسان» را به عهده گرفته است .هر دو زن در ستون مثبت

ماجرا قرار دارند و کفههای کنشگر را پر از روند حکایت میکنند .با اینکه نیروی مخالف
و یاریرسان ممکن است در روایت وجود داشته باشد و یا وجود نداشته باشد و نیز میتوان
روایتی داشت که در آن نیروی مخالف و یاریرسان حضور نداشته باشد( .اسکولز،1393 ،
ص  )151حُسن این روایت در کامل بودن الگوی کنشی گریماس است.
در داستان «روباه با بط» از باب دوم آمده است که :دو مرغابی در کنار جویی خانه
داشتند .روباهی که در همسایگی آنها بود ،بیماری پیسی گرفته بود .روزی الکپشتی به او
گفت :درمان این درد جگر مرغابی است .روباه برای فریب به سراغ مرغابی ماده رفت .با او
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از راه دوستی و مهربانی درآمد و در طی دوستی شوهر او را متهم به خیانت کرد .مرغابی
ابتدا مقاومت کرد و در نهایت گفت :تو اکنون میگویی چگونه از دست او رهایی یابم
روباه گفت :گیاهی از هندوستان برایم آوردهاند که آن را مرگ مرغابی میگویند؛ اگر به
او دهی به هدفت میرسی .روباه میرود و دو روز غایب میشود .مرغابی ماده که نگران
نیامدن روباه میشود به خانۀ روباه میرود .روباه نیز جستی میزند و جگر او را از جا
درمیآورد .با خوردن جگر مرغابی سالمتی خود را به دست میآورد( .وراوینی،1379 ،
ص  159ا )151
در این داستان مرغابی ماده جزو خواستۀ کنشگر قرار میگیرد .در واقع کنشگر و
سودبرنده از کنشگر روباه است .در عین حال فکر مرغابی ماده در گروه مخالف نیز قرار
دارد .زمانی که شروع به مخالفت با روباه میکند و با ادله در مقابل او میایستد .در ارتباط
با داستانهای مرزباننامه ،معموالً با شخصیتهای حیوانی ارا ه شدهاند که آنها را از گونۀ
فابل به شمار میآورند .این جانوران نه حیوانات واقعیاند و نه انسانهایی در لباس
حیوانات ،آنها حیواناتی هستند با افکاری که انسانها ،اگر فرضاً به شکل حیوانات مسخ
میشدند ،مسلماً دارا بودند( .تراویک ،1373 ،ص  )433در فابلها قوانین مطلق اخالقی
بسیار وجود دارد و این قوانین از طریق معرفی اشیا ،حیوانات و گاهی انسانها به خواننده
ارا ه میشود؛ (براهنی ،1349 ،ص  47ا  )46بنابراین قطب منفی این داستان ،زنان را نشانه
گرفته ،زنی که در لباس و هیئت حیوان ظاهر میشود ،هرچند نق

آفرینهای داستان نیز

حیوانات هستند.
در داستان «دهقان با پسر خود» از باب دوم ،ماجرا مربوط به دهقانی است که مال و
اموال فراوان دارد .همیشه پسر را به درست مصرف کردن و حساب دخل و خرج داشتن
نصیحت میکند .مادر

او را نصیحت میکند که دوستان

را آزمای

کند؛ اما آزمای

پسر که سطحی بود ،خالف گفتههای مادر از آب درمیآید و او در پارهای جمالت به
مادر

توهین میکند .پسرگفت« :راست گفته اند که نباید زنان را محرم راز خود دانست».
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پسر همچنان به تلف کردن ثروت پدر پرداخت تا اینکه به تهیدستی گرفتار شد؛ اما همان
دوستان به تمسخر

پرداختند( .وراوینی ،1379 ،ص  165ا )161

مادر در داستان به عنوان عامل محرک کنشگر دانا و عاقبتاندی

است؛ اما در برابر

رفتارهای پسر نیروی بازدارنده و مخالف نیز به شمار میآید .در بخشی از داستان فرزند
محبت و راهنماییهای مادرانه را با الفاظی ناشایست پاسخ میدهد که نشان از جامعۀ
مردساالر آن دوره است( .تلخابی ،1394 ،ص  )97اما در مجموع نق

تعریف شده از زن

در این داستان مثبت است.
در داستان «ملک اردشیر و دانای مهرانبه» از باب سوم مرزباننامه یک زن وجود دارد
و آن دختر پادشاه است که با مهرانبه ازدواج میکند؛ اما حکایتی دیگر در دل حکایت
اول شکل میگیرد .شاه اردشیر دختر

را ترغیب به ازدواج میکند .دختر با مهرانبه که

عارف است ،زیر یک سقف میرود .او به دلیل بینظمی به پدر شکایت میکند؛ اما
مهرانبه که اهل امور دنیوی نیست ،شاه را قانع میکند که رو

زندگی

درست است.

(وراوینی ،1379 ،ص  185ا )178
در این حکایت زمانی که شاه اردشیر به دختر

پیشنهاد میکند که ازدواج کند ،دختر

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

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

دختر اردشیر در جایگاه بازدارنده کنشگر یا «مخالف» قرار میگیرد .از سویی دیگر دختر
شاه اردشیر به عنوان زنی آگاه ،هوشیار و زیرک معرفی میشود که به راحتی نظرات خود
را بیان میکند و به راحتی تن به خواستههای دیگران نمیدهد .هرچند باز در این داستان به
عنوان کنشگر اصلی حضور ندارد؛ اما کنشگری پویا و مثبت نشان داده میشود که سیر
داستان حول محور او می چرخد که عالوه بر زیبایی ظاهری و پاکدامنی ،با وجود
سرزن های پدر که شاه مملکت است ،تن به آنچه برای او مقدر شده است ،نمیدهد.
برای ازدواج معیارهای خاص خود را دارد و با مشورت با پدر او را با خود همراه میکند و
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در روزگاری که زنان در امر ازدواج و انتخاب همسر رویکردی کامالً منفعالنه داشتهاند ،به
شکلی پویا و هنجّارشکنانه خواستهها و معیارهای خود را مطرم میکند (وولف،1393 ،
ص  )74و در نهایت اثبات میکند که آنچه زن نیاز دارد ،آن نیست که به عنوان یک زن
حکم براند؛ بلکه میخواهد طبیعتی باشد که رشد میکند ،یهنی باشد که قدرت تشخیص
دارد و روحی باشد که آزادانه و بدون مانع زندگی میکند .چنین نگر
ندرت در متون کهن دیده میشود که کامالً با نگر
نق

دختر در بخ
داستان «مو

اول داستان مثبت و در بخ

مثبتی از زنان به

امروزین جوامع منطبق است؛ بنابراین

دوم داستان منفی است.

و مار» از باب چهارم ،حکایت از موشی دارد که در خانۀ ثروتمندی خاناه

ساخت و از آنجا دری به باغ گشوده است .روزی از صحرا مااری بازرگ و زشات باه بااغ
میآید و خانۀ مو
مو

را اشغال میکند .مادر ،مو

را ترغیب به تارک خاناه مایکناد؛ اماا

قصد مبارزه با مار را دارد .در نهایت ماار را بیارون مایکناد( .وراوینای ،1379 ،ص

 244ا )234
در این داستان مادر کنشگر اصلی روایت نیست؛ اما با چهرهای مثبت و خردمند به
مخاطب معرفی میشود .ظاهراً از لحاظ عاطفی ،سالمت فرزند

برای

منفعت دارد.

داستان «مرد بازرگان با زن خوی » از باب پنجم ،دربارۀ بازرگان ثروتمندی است که
ورشکست شده و مجبور به ترک شهر میشود .بعد از مدتی به شهر خود بازگشت؛ اما از
شکاف در خانه ا

دید که همسر

با دیگری است .قصد کشتن هر دو را داشت؛ اما

صبوری کرد و بعد از جستوجو فهمید شرعا تزویج کرده است( .همان ،ص  333ا )331
همسر مرد بازرگان در این داستان عامل محرک کنشگر است .بیآنکه این امر به
خواستۀ خود

باشد.

داستان «بچۀ زاغ با زاغ» از باب ششم ،دربارۀ کالغ زیبایی است که جغدی عاشق او
میشود .واسطهای را با مادر

فرستاد تا او را خواستگاری کند .کالغ با دختر

صحبت

کرد و میگوید :میخواهم تو را به ازدواج کسی دربیاورم که زیردست و فرمانپ یر تو
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باشد .در نهایت دختر به مادر پاسخ میدهد که من به خاطر خوشی خود حاضر به
فرومایگی همسرم نیستم( .همان ،ص  386ا )384
زنان این داستان مادر کالغ و کالغ دختر است .کنشگر اصلی مادر کالغ است.
بازدارنده کنشگر و خواسته کنشگر در این داستان ،در یک جا جمع شده است و هر دو
یکی هستند و آن دختر است .خواست مادر این است که دختر ازدواج کند؛ اما بازدارنده
این اتفاق ،خواست دختر است .دختر در داستان دیدگاه نسبتاً متعادلتری دارد و به حفظ
جایگاه معهود مرد در روابط زناشویی معتقد است .آنچه امروزه هم مورد پسند و سلیقۀ
اهل علم است ،حفظ جایگاه مردان و زنان در روابط خانوادگی و اجتماعی است .تقریباً
وضعیت شخصیتها خنثی است.
داستان «زن دیبافرو

و کفشگر» از باب ششم مرزباننامه ،ماجرای مرد پارچه فروشی

است که در بازار از پرندهفروشی پرندهای میخرد که بنابر سخن صاحب

در خانه هر چه

را میبیند ،میگوید .زن که با کفشدوز نوجوان زیبایی رابطۀ پنهانی داشت پس از بیرون
رفتن همسر

او را به خانه دعوت کرد و ماجرای پرنده را برای

تعریف کرد؛ اما وی

حرف زن را باور نکرد .سرانجام پرنده آن دو را در حضور مرد پارچهفرو

رسوا کرد و

آسیبی سخت به آنها رساند( .همان ،ص  415ا )413
زن در این روایت بازدارنده کنشگر است و در جایگاه مخالف قرار دارد .تعریف
حاصل از این زن منفی است.
در داستان «دزدِ دانا» از باب ششم مرزباننامه ،میخوانیم که دزد بسیار تیز و چاالکی
شبی طبق روال همیشه منتظر فرصت مناسبی برای دزدی بود .ناگهان زن بدکاری را
میبیندکه به نزد قاضی میبرند .زن با صدای بلند میگفت« :من نه بهتانی گفتهام و نه دزدی
کردهام .از من چه میخواهید » دزد از شنیدن سخنان زن از دزدی توبه میکند( .همان ،ص
 429ا )427
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در این داستان کنشگر اصلی دزد است .زن فرستنده و عامل محرک برای کنشگر به
شمار میآید و نقشی مثبت دارد.
داستان «جوالهه با مار» از باب هشتم ،ماجرای مرد بافندهای است که از رابطۀ پنهانی
با مرد دیگری آگاه میشود .روزی به زن

زن

میرود .زن نیز غ ایی میپزد و همسایها

میگوید که برای یک هفته به فالن ده

را به دنبال دوست

میفرستد .مردبافنده نیز با

بیرون رفتن زن غ ا را خورد و زیر تخت پنهان شد .زن که دیگ غ ا را خالی دید ،ترسید
که همسر

متوجه رابطه ا

شده باشد .از خانه بیرون رفت .از قضا آن روز در شهر پیچیده

بود که پادشاه به دنبال خوابگزاری است تا خواب

را تعبیر کند .زن نیز به درگاه پادشاه

رفت و گفت« :همسرم خوابگزار ماهری است؛ اما باید به زور متوسل شوید تا خواب را
تعبیر کند» .شاه دستور آوردن مرد بافنده را داد .او سه روز مهلت خواست .در بیابان
سرگردان میگشت تا این که ماری را دید و مار تعبیر خواب را به شرط گرفتن نیمی از
هزار سکۀ پادشاه گفت؛ اما مرد پس از گرفتن سکهها سر مار را با چوب مضروب کرد .بار
دوم نیز مار برای تعبیر خواب هزار سکه خواست ،ولی باز مردبافنده چیزی به مار نداد .بار
سوم مرد تمام سکهها را به مار داد .مار گفت« :بار اول از آسمان گرگ و حیوانات وحشی
می بارید و تو مرا زخمی کردی .بار دوم که روباه و حیوانات مکار میبارند ،تو به من حیله
زدی و بار سوم گوسفند و بره میبارید و تو به عهد خود وفا کردی»( .همان ،ص  595ا
)576
زن بافنده در این داستان در جایگاه سودبرنده از کنشگر یا به عبارت دیگر «گیرنده»
منفی قرار دارد.
در داستان «درودگر با زن خوی » از باب هشتم ،ماجرای نجّار ماهری است که طرمها
و نق ها را زبردستانه ترسیم میکرد .زن زیبایی داشت که با مرد دیگری رابطۀ دوستی
برقرار کرده بود .زن هر شب هنگامی که نجّار خواب بود ،از خانه بیرون میرفت و تا
هنگام صبح به خانه نمیآمد .نجّار از این وضعیت خسته شده بود .با خود اندیشید باالخره
این زن بدکار را رسوا خواهم کرد و طالق

میدهم و دختر پرهیزکاری را به ازدواج خود
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درمی آورم .شبی نجّار خوابیده بود .زن طبق معمول برخاست و بیرون رفت .نجّار در را
محکم بست .وقتی زن آمد ،در را بسته دید .شوهر را صدا زد که در را باز کن .نجّار گفت:
از اینجا برو وگرنه بیرون میآیم و آن تیشه که از ستم تو بر پای من میخورد ،بر سرت
میکوبم .چاه عمیقی در نزدیک در کنده شده بود .زن گفت :اگر در را باز نکنی ،خودم را
در این چاه می اندازم تا فردا شهربان به قصاص من خونت را بریزد .پس سنگ بزرگی را به
دست گرفت و در آن چاه انداخت و خود

پشت دیواری پنهان شد .نجّار صدای سنگ

را شنید .بیرون آمد تا ببیند چه شده است .زن سریع به خانه پرید و در را بست .سروصدا به
پا کرد .همسایهها جمع شدند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است .زن گفت :من با فقر و
تنگدستی شوهرم میسازم؛ ولی او در عوض این کار من هر شب از خانه بیرون میرود و
صبح برمی گردد .من دیگر تحمّل این وضعیت را ندارم .نجّار از دروغ و تهمت زن درمانده
ماند .هر دو به نزد قاضی رفتند .در نزد قاضی نیز زن سخنان دروغین و فریبکارانۀ خود را
آغاز کرد .مرد نیز واقعیتها را گفت .سرانجام قاضی زن را گناهکار دانست و حکم
مجازات را برای

صادر کرد( .همان ،ص  618ا )616

این داستان با الگوی کنشی گریماس مطابقت دارد .در این داستان کنشگر زن
کنشگری زیبا ،اما خا ن است تا جایی که همسر
حیله و نیرنگ همسر

تصمیم میگیرد رسوای

کند .زن با

را مورد تهمت قرار میدهد که پس از رفتن به نزد حاکم شهر

حقیقت روشن میشود .رسوایی زن نجّار خواسته نجّار است .در واقع مفعول واقع شده
است .در عین حال نق

بازدارنده کنشگر یا «مخالف» را نیز دارد .کنشگر زن ،کنشگری

فرعی و کامالً منفی است.
در داستان «ایراجسته با خسرو» از باب هشتم ،آمده است که :خسرو انوشیروان زن
شاهزاده ای داشت که پادشاه برادر و پدر

را کشته و او را به ازدواج خود درآورده بود.

روزی زن از خلوت رفتن با خسرو در حضور دیگران ممانعت کرد .خسرو با خود گفت:
علت این حرکت کینۀ او از کشتن برادر و پدر

است .پس به وزیر  ،ایراجسته ،دستور
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را داد با وجود این که زن آبستن بود .ایراجسته در آن لحظه دانست که خسرو از

روی خشم تصمیم گرفته است؛ بنابراین ،زن را به خانۀ خود برد .روزی خسرو در شکارگاه
تفریح میکرد .میشی ،قوچی و برهای را گیر میاندازد .میخواهد به سمت بره تیر بیندازد.
می

خود را سپر بالی او میکند و قوچ نیز خود را سپر بالی می

میسازد .خسرو از

دیدن این صحنه بسیار تعجب کرد و به یاد کشتن زن و فرزندی که در شکم داشت ،افتاد.
ماجرا را برای وزیر

تعریف کرد .وزیر رفت و زن و فرزند پادشاه را با لباسهای

ارزشمند آراست و به خدمت پادشاه آورد .خسرو از شادی زیاد بیهو

شد .وقتی به هو

آمد ،از وزیر بسیار سپاسگزاری کرد( .همان ،ص  631ا )622
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

دیگری ندارد و نگاه به او در حکایت مثبت است.
داستان «عقاب و آزادچهره و ایرا» از باب نهم ،ماجرای دو کبک به نامهای «آزادچهره»
و «ایرا» است که هر ساله بچههایشان توسط عقابی شکار میشوند .تا اینکه تصمیم
می گیرند به پناهگاه عقاب بروند تا از بالی او در امان بمانند .سرانجام با طی کردن
مسیرهای دشوار ،موفق می شوند به جایگاه عقاب برسند و با سخن گفتن با عقاب توجه او
را جلب کنند و در پناه

زندگی کنند( .همان ،ص  731ا )651

در این داستان «ایرا» بر خالف بیشتر داستانهای مرزباننامه ،کنشگری مثبت و پویا است
که مورد مشورت ،نظرخواهی و احترام از جانب همسر قرار میگیرد و او در واقع حکم
«یاریرسان» را برای کنشگر دارد.
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 .0جدول بررسی زنان در حکایتهای مرزباننامه
مفعول(خواسته کنشگر)

فاعل(کنشگر)

هنبوی

خنثی

مرغابی ماده

منفی

مادر کالغ

خنثی

دختر شاه اردشیر

مثبت

زن نجّار

منفی

همسر خسرو

مثبت

گیرنده(سود بردن از کنش)

فرستنده(عامل محرک)

خرهنماه

مثبت

مادر مو

خنثی

مادر پسر دهقان

مثبت

زن بافنده

منفی

همسر بازرگان

مثبت

زن داستان دزد دانا

مثبت
مخالف

یاریرسان
هنبوی

منفی

مرغابی ماده

منفی

دختر خرهنماه

مثبت

مادر پسر دهقان

مثبت

ایرا

مثبت

دختر شاه اردشیر

منفی

دختر کالغ

خنثی

زن دیبافرو

منفی

زن نجّار

منفی
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 .1جدول نقش رفتاری ( مثبت ،منفی و خنثی) زنان در داستانها
زنان

زنان به عنوان

زنان

زنان

زنان

زنان

کنشگر

خواسته

فرستنده

گیرنده

یاریرسان

مخالف

کنشگر
هنبوی(=)

مرغابی ماده(ا)

خرهنماه()+

هنبوی(ا)

مادر
مو (=)

مرغابی
ماده(ا)

مادر

دختر شاه

مادرپسر

زن

دخترخره

مادر پسر

کالغ(=)

اردشیر()+

دهقان()+

بافنده()-

نماه()+

دهقان()+

زن نجّار(ا)

همسر

ایرا()+

دختر شاه

همسر خسرو()+

بازرگان()+

اردشیر(ا)

زن داستان دزد

دختر

دانا(ا)

کالغ(=)
زن
دیبافرو (ا)
زن نجّار(ا)

نتیجه
روایتشناسی از مهمترین رویکردها در پژوه های ادبی جدید است .گریماس از
جمله ساختارگرایانی است که تال

میکند از طریق «الگوی کن » نق

کنشگران و

شخصیتها را در داستانها آشکار کند و درک بهتری از متن را به مخاطب عرضه کند .در
واقع از طریق علمی و نظاممند به تحلیل عناصر داستان میپردازد .در این مقاله با استفاده از
الگوی کنشی گریماس ،چهارده حکایت مرتبط با نق

زنان در مرزباننامه مورد بررسی

قرار گرفت .در این داستانها در مورد زن نگرشی دو سویه وجود دارد؛ یعنی گاه مثبت و
گاه منفی است .گاهی صاحب اندیشه ،خرد ،هو

و یکاوت و گاه خیانتکار ،بیوفا و
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فاقد خرد و اندیشه است که این نگر ها میتواند بر سطح کیفی روایتها تأثیر بگ ارد.
زنان در این حکایتها در ش

نوع کن

(فاعل ،مفعول ،فرستنده ،گیرنده ،یاریرسان و

مخالف) قرار میگیرند .میتوان گفت :زنان از مجموع  21کن

مختلف  42/95به عنوان

کنشگری مثبت 39/18 ،به عنوان کنشگری منفی و  18/14به عنوان کنشگری خنثی ایفای
نق

میکنند.
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تحلیل نقش و شخصیت زن در سندبادنامه ظهیری سمرقندی
فرزانه ثروتثمرین*
محبوبه طبسی**

چکیده
زن و ویژگیهای او از گ شته تا کنون یکی از موضوعات چال برانگیز در متون ادب فارسی
بوده است .شاعران و نویسندگان بسیاری جنبههای متفاوت وجودی زن را در آثار منظوم و منثور
خود بیان کردهاند .سندبادنامه یکی از آثار منثور برجسته در ادبیات فارسی است که محور اصلی
داستانهای آن «زنان» هستند .در این مقاله که به رو کتابخانهای و به شیوۀ توصیفی ا تحلیلی
انجام شده است ،پس از بررسی داستانهای سندبادنامه به این نتیجه رسیدیم که این کتاب با عنوان
«مکرالنساء» نیز یاد می شود؛ زیرا درونمایه و مفاهیم اصلی در حکایاتِ آن شرمِ مکر و دسیسۀ زنان
است که حتی بر درایت و تدبیر مردان چیره میشود .این داستان در واقع نق فعّال زن را در ابعاد
منفی آن در خانواده و جامعه به تصویر میکشد .اصل این داستان هندی است و نگاه منفی و تقریباً
بیرحمانه به زن در این کتاب از آیین و دیدگاه سنتی هندوان و ایران باستان تأثیر پ یرفته است.
ظهیری سمرقندی با آوردن آیات ،احادیث و عباراتی از بزرگان دین و ادب فارسی ،دو هدف را
دنبال کرده است :اول آراستن و مزین کردن متن داستانی که از ویژگیهای سبکی این قرن است و
هدف دوم زدن مهر تأیید بر دیدگاههای حاکم نسبت به زنان در داستانها ،براساس احکام دینی و
مفاهیم فرهنگی و عامیانۀ متداول در دورۀ حیات او .گفتنی است که مؤلف تنها به بیان ویژگیهای
منفی زنان نپرداخته است؛ بلکه به برخی از ویژگیهای مثبت در زنان نیز اشاره کرده است.

کلیدواژه :شخصیت زن ،نقد و تحلیل ،سندبادنامه ،قرن ششم ،ظهیری سمرقندی.
* .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات(F.servat@yahoo.com) .

** .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.
تاریخ وصول89/17/16 :

تاریخ پ یر 89/18/12 :

مقدمه
ادبیات ،هنری است در قالب زبان و کالم که از فرهنگ ،تفکّرات و احساسات انسانی
ملّتهای مختلف سرچشمه میگیرد و منعکسکنندۀ فرهنگ ،اعتقادات ،باورها و روابط
اجتماعی آنها است .انعکاس جایگاه فرهنگی و اجتماعی زن در متون ادبی جوامع مختلف
همواره یکی از موضوعات و مفاهیم بحثبرانگیز بوده است .انسانها در طول تاریخ بنابر
فرهنگ و تمدن قومی و نژادی ،اساطیر ،م هب ،وشرایط ویژۀ جغرافیایی ،تاریخی،
اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی ،نگر های متفاوتی نسبت به زن داشتهاند و همین مسئله
موجب شده است تا زنان جایگاههای متفاوتی در جوامع گوناگون داشته باشند .شاید در
جوامع اولیه ،زنان در مقایسه با مردان ،گاه برابر و گاه برتر بودند؛ اما میتوان گفت که در
طول تاریخ ،مردان بر زنان تسلط بیشتری داشتهاند .به دنبال این تسلط که بیشتر ناشی از
برتری جسمی و حضور اجتماعی مردان بود ،بیشتر باسوادان جامعه را آنان تشکیل
میدادند .طبیعی است که هرگاه قلم در دست مردان بوده ،ادبیات و تاریخ جوامع مردانهتر
نوشته شده است و مردان به هرگونهای که پسندشان بود ،سیمای زن را به تصویر
میکشیدند و در واقع سیمای نمودیافته در تاریخ و ادبیات ،تصویر زن واقعی روزگار و
دورههای گوناگون نبوده است؛ بنابراین به ندرت میتوانیم تصویر زن واقعی را که در
قرون و اعصار گ شته می زیسته در آینه ادبیات مالحظه کنیم .این زن گاهی زنی آرمانی
است که تنها در رویاها و واقعههای شاعران و صوفیان نمود پیدا میکرده ،یا زنی تحقیر
شده و ناقص که موجب ضاللت مردان بوده است( .حسینی ،1385 ،ص  )12گاهی به قلم
بزرگان به صفت نیکِ شرم و آزرم به مفهوم تواضع و حرفشنوی در برابر مرد و بزرگتر
موصوف میشود و بر پردهنشینی خود افتخار میکند:

تحلیل نقش و شخصیت زن در سندبادنامه ظهیری سمرقندی

11

کااااس از پاااارده بیاااارون ندیاااادی ماااارا
نااااه هرگاااااز کااااس آوا شااااانیدی مااااارا
(فردوسی ،1394 ،ج ،1ص )175
و گاهی چون گردآفرید به میدان میرود:
نهااااان کاااارد گیسااااو بااااه زیاااار زره
باااازد باااار ساااار تاااارگ روماااای گااااره
فاااارود آمااااد از دژ بااااه کااااردار شاااایر
کماااار باااار میااااان بادپااااایی بااااه زیاااار
(همان ،ص )195
و چون سیندخت رسول میشود:
سااااخنهااااای ساااایندخت گفااااتن گرفاااات
لااااب

گشاااات خناااادان نهفااااتن گرفاااات

چناااااین گفااااات کاماااااد ز کابااااال پیاااااام
پیمبااااار زنااااای باااااود سااااایندخت ناااااام
(همان ،ص )231
شکلگیری تصویرهای یهنی انسانها در دورههای مختلف همواره تحتتأثیر سمبلها
و کهنالگوهای دینی و سنتی آنها بوده است؛ برای مثال در نمادپردازیهای ادب فارسی
عقل ،آسمان و خورشید م کر ،نفس ،زمین و ماه مؤنثاند .مؤنث بودن سمبل زمین ،خود
این نتیجه را دربردارد که دنیای دون را هم با صفت زنانگی تصور میکنند .دنیا مادری
فرزندخوار است و به هیچ یک از افراد نسل آدم ترحمی نمیکند ،حیلهگر و اغواکننده نیز
هست( .حسینی ،1385 ،ص  84ا  )83اقوام گوناگون بر اساس فرهنگ و تمدن قومی و
نژادی ،م هب ،اسطورهها و شرایط اجتماعی ،سیاسی ،تاریخی و اقتصادی از جنبههای
مختلف به زن توجه داشتهاند .بر اساس تأثیر و تأثر فرهنگ و تمدن جوامع مختلف بر
یکدیگر میتوان بهآسانی ردّ پای اعتقادات و باورهای جوامع مختلف را دربارۀ زن ،در
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ادبیات فارسی پیدا کرد .نمونههایی از این تأثیر را میتوان در ترجمه متون هندی از زبان
سانسکریت در روزگار ساسانیان و راهیافتن حکایتها و قصههای این سرزمین به نثر فارسی
و ترجمۀ متون یونانی و عبرانی پس از اسالم و وارد شدن حکمت و فلسفۀ یونانی و
اسرا یلیات ،دید که این تأثیر و تأثر گ شته از سودمندیهای ناشی از برخورد آرا و
نزدیکی اندیشههای تمدنهای گوناگون با یکدیگر ،موجبات ورود نگر های زنستیزی
در ادبیات فارسی را فراهم کرده است( .همان ،ص  )84بر همین اساس برخی بر این نظرند
که زنستیزی و خوارداشت زن که جای جای در ادبیات ایرانی نق

بسته ،مردهریگی از

تعالیم بودایی و مانوی باشد؛ چنانکه میدانیم کتابهایی از قبیل هزارافسان ،سندبادنامه،
طوطینامه و غیره که سراسر در مکر زنان است ،همه هندیاالصلاند( .ستاری ،1375 ،ص
 )17دیدگاه غالب در این داستانها ،زنستیزی و زنگریزی است .نسبت دادن صفاتی چون
بدعهدی ،حیلهگری ،سفلگی ،شهوترانی و ...که ویژگیهای مادی و غیرمعنوی است،
تصویری پلید و کامالً زمینی از زن ارا ه میدهد .درست همانند تصویری که در متون دینی
و عرفانی از دنیا و مفاهیم وابسته به آن میبینیم .در این پژوه

به بررسی جایگاه ،نق

و

شخصیت زن در سندبادنامه از برجستهترین آثار ادب فارسی در قرن ششم میپردازیم .در
بیشتر داستانهای این متن زنان نق

محوری دارند و موجوداتی پلید و بدسیرت معرفی

شدهاند و خیانت کنیزِ پادشاه به عنوان یک زن ،علت اصلی روایت داستانهای هفت وزیر
است.
اهداف تحقیق و روش تحقیق
در این پژوه

عالوه بر اینکه به تحلیل نق

و شخصیت زن در سندبادنامه

می پردازیم ،به اشتراکات فرهنگی و اعتقادی نسبت به زن در میان ادیان و فرهنگهای
متفاوت نیز اشاره خواهیم داشت .با توجه به اینکه اصل این داستان هندی است ،برآنیم تا
دیدگاه ها و تفکرات سنتی هندوان را دربارۀ زنان در این داستان با عبارات و مصادیق
موجود در ادب فارسی و آیات و احادیثی که نویسنده بهعنوان مهر تأیید برای بیان

تحلیل نقش و شخصیت زن در سندبادنامه ظهیری سمرقندی

دیدگاهها آورده است ،مطابقت دهیم .رو

ما در این پژوه

10

توصیفی ا تحلیلی است که

از منابع کتابخانهای و مقاالت تحلیلی استفاده شده است.
پیشینۀ تحقیق
دربارۀ سیمای زن ،جایگاه و شخصیت او بسیار گفتهاند و نوشتهاند .از جمله
پژوه هایی که دربارۀ جایگاه زن در سندبادنامه انجام شده است ،میتوان به مقاالتی چون
«بررسی تطبیقی ویژگیهای زنان در دکامرون با سندبادنامه و کلیله و دمنه» نوشتۀ علی
جهانشاهی افشار؛ «جایگاه زنان در متون نثر فارسی کهن کلیله و دمنه سندبادنامه،
جواهراالسمار ،طوطینامه» نوشتۀ زهرا ریاحیزمین و ناهید دهقانی؛ «رویکرد تحلیلی به
عناصر داستانی سندبادنامه» نوشتۀ محمدامیر مشهدی ،عبداهلل واثق عباسی و اکرم عارفی و
پایاننامهای با عنوان «تحلیل روانشناختی ویژگیهای زنان در ادبیات کالسیک با تکیه بر
کتابهای کلیله و دمنه ،مرزباننامه ،بختیارنامه و سندبادنامه» نوشتۀ زینب برزگرماهر اشاره
کرد .در همۀ این موارد جایگاه زن در این متن با متون دیگر مقایسه شده است؛ اما در این
مقاله بهطور مشخص و تنها به این موضوع در متن سندبادنامه پرداختهایم.

دربارۀ سندبادنامه
یکی از باارز ترین میراث ادبیات فارسی که از گ شتگان به ما رسیده ،کتاب منثور
سِندبادنامه است که طیّ قرون گ شته بر آن نامهایی چون :سندباد حکیم ،حکایت وزراء
سبعه ،داست ان هفت وزیر ،هفت فرزانه ،کتاب مکرالنساء ،قصه شاهزاده و هفت وزیر و...
نهادهاند .محمدبن علی ظهیری کاتب سمرقندی مؤلف این کتاب است .صاحبنظران بر
این عقیدهاند که اصل این داستانها هندی است که در ابتدا به پهلوی ترجمه؛ سپس بر
اساس متن پهلوی به عربی ترجمه شده است .در قرن چهارم خواجه عمید قناوزی یا
فناروزی به فرمان امیر نومبن منصور سامانی آن را از پهلوی به نثر مرسل ترجمه کرد،
سپس در قرن ششم ظهیری سمرقندی این نثر مرسل را به نثر فنی بازنویسی کرد( .شمیسا،
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 ،1394ص  )131سمرقندی این متن را با استفاده از آیات قرآن و احادیث ،ابیات فارسی و
عربی و امثال آراسته و به شکلی مصنوع درآورده است( .ظهیری ،1381 ،ص بیستویک)
سندبادنامه شامل یک داستان اصلی و سیوسه داستان فرعی است .داستان اصلی این
کتاب این گونه است که :در ایام گ شته در سرزمین هندوستان پادشاهی بود به نام
کوردیس( ،احمدبنابی یعقوب مؤلف تاریخ یعقوبی چنین مینویسد :یکی از پادشاهان هند
کتاب

«کو » همان پادشاهی است که سندباد حکیم در زمان او بود و همین کو

مکرالنساء را نوشت) (ظهیری ،1381 ،ص دوازده) که عادل و رعیّتپرور بود .او صاحب
فرزند نمیشد ،تا اینکه پس از ن ر و نیاز ،خداوند پسری با جمال به او داد .در کودکی او
را برای تعلیم فرهنگ و آداب ملوک به حکما سپردند؛ اما در مدّت ده سال هیچ یک از
انواع علم و حکمت را یاد نگرفت .تا اینکه تصمیم گرفتند شاهزاده را به سندباد بسپارند تا
او را تربیت کند .سرانجام سندباد که به فضل و علم ارجح بود ،موفق به تعلیم شاهزاده شد.
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
آفریدهای نباید لب به سخن باز کند؛ زیرا هرچه بگوید موجب هالک او میشود .بنابراین
سندباد مصلحت را در آن دید که خود متواری شود و به شاهزاده سفار

کرد که نزد

پادشاه مُهر سکوت بر لب بزند .وقتی که شاهزاده به خدمت پادشاه رسید ،خامو

ایستاد و

هرچه ندما و وزرا پرسیدند ،هیچ پاسخی نشنیدند .در حرم پادشاه کنیزی بود که عاشق
جمال پسر بود ،وی به پادشاه میگوید :چون شاهزاده از مادر یتیم شد و من دایگی او را
کردم و به مهر مادری او را پروردم ،او را به حجرۀ من بفرست ،شاید که لب به سخن
بازکند .پس از موافقت پادشاه و رفتن شاهزاده به حجره ،کنیز فرصت را مغتنم میشمارد و
به شاهزاده اظهار عالقه میکند و میگوید :اگر مرا از وصال خود برخوردار کنی ،شاه را به
زهر مسموم می کنم تا تاج و سلطنت نصیب تو شود .شاهزاده این امر را دور ازکرم و فتوّت
مردان میدانست؛ بنابراین با آن مخالفت کرد .زن که به آرزوی خود نرسیده بود ،نزد شاه
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از آنکه شاهزاده کنیز را متهم کند ،او شاهزاده را متهم به خیانت کند .او با

خود گفت« :پی

از آنکه تضریب و تخلیط او در دل و طبع شاه جای گیرد و نیز تالفی و

تدارک نپ یرد و مهلت این هفت روز بگ رد ،به غرایب تمویه و بدایع تزویر ،آبروی او بر
خاک اهانت و م لّت ریزم و از مرتبت و درجت

بیندازم و پی

از آنکه او خیانت من

تقریر کند ،من او را به ترک امانت و تعرّض خیانت متّهم گردانم و از خوف این مقال و
دهشت این حال خود را فارغالبال کنم ...و برفور جامه چاک زد و موی برکند و روی
بخراشید و المُستَغاث ای مسلمین آواز درداد و متنکّروار و متحیّرکردار پی

تخت شاه

رفت»( .همان ،ص  )54پادشاه سخنان زن را باور کرد و فوراً حکم به مجازات شاهزاده داد.
شاهزاده در ایّام نحوس بود ،سکوت کرد و زبان به دفاع از خود نگشود .هفت وزیر شایستۀ
پادشاه که به مکر زنان آشنا بودند ،چون از ماجرا اطالع یافتند ،تصمیم گرفتند هر روز یکی
از آ نها نزد ملک برود و داستانی از مکر زنان بگوید تا بتوانند شاهزاده را از این اتهام و
مرگ ناحق نجات دهند .کنیز هم در این مدت بیکار نمینشیند و نزد پادشاه میرود و
داستان هایی در باب معایب وزیران و عدم اعتماد پادشاه به وزیران بیان میکند تا پادشاه را
خشمگین کر ده ،او را وادار به فرزندکشی کند .سرانجام روز هشتم شاهزاده به دفاع از خود
و برمال کردن نقشۀ کنیز ،لب به سخن باز میکند و کنیز هوسران به سزای عمل خود
میرسد .در خالصه ای که از این داستان بیان کردیم قطعاً موضوع و محور اصلی داستان
مکر زنان و خنثی کردن آن است که میتوان آن را یکی از محورها یا مؤلفههای شایع و
تکراری در متون ادبی کالسیک ما و بسیاری از متون ادبی و فرهنگی سایر ملل از جمله
هند دانست .یادآوری داستانِ یوسف و زلیخا که از قصص دینی ما است ،میتواند نیز
گواهی بر این باشد که حتی در مفاهیم و موضوعات دینی نیز این موضوع برجسته است؛
مکری که اغلب موارد شهوت علت اصلی آن بوده است .البته شاید بتوان بهطور کلی
اصطالم زنستیزی را اگرچه بسیار کلی است ،یکی از ویژگیها و مؤلفههای گاهی
محوری و اصلی و گاهی به طور تلویحی و پوشیدۀ اغلب متون نظم و نثر ادب کالسیک
فارسی دانست؛ به طوری که در جای جای متون ادبی ما زن نماد شهوت ،مکر ،سستی
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اراده ،بیاعتمادی ،حب دنیا و ...است .بیان مختصری از دیدگاههای سنتی و اسطورهای
نسبت به زن بهطور عام و دیدگاه هندوان و ایرانیان کهن بهطور خاص ،ضرورت دارد تا
بتوانیم بر اساس مصادیق موجود در داستان و مقایسه با واقعیتهای تاریخی و تحوالت آن،
به تحلیل نق

زن در این متن بپردازیم .نکتۀ بسیار مهمی که در این کتاب وجود دارد و

بررسی آن جستاری دیگر را میطلبد ،این است که در این کتاب گفتمان داستان از پنج
منبع ناشی شده ،که همۀ آنها تقریباً به یک دیدگاه و نظر ختم میشود .گفتمان اول از
پادشاه است که بیشتر شنونده است تا براساس شنیدهها حکمی را برای فرزند صادر کند؛
گفتمان دوم از آنِ کنیز است که با دسیسه درصدد جلب نظر پادشاه برای محکوم کردن
شاهزاده است؛ گفتمان سوم مخصوص به هفت وزیر است که بنا را بر این گ اشتهاند تا شاه
را از سیاست فرزند منصرف کنند؛ گفتمان چهارم متعلق به شاهزاده است که دوران
نحوست را گ رانده و بهبود یافته ،که بیشترین آراء خود را از سندباد حکیم که در واقع
شکلدهندۀ این داستان است ،دریافت میکند و اما گفتمان پنجم که هیچ سهمی در
شکلگیری داستانهای اصلی و فرعی که از هند گرفته شده ندارد ،افزودههای مؤلف
داستان ،ظهیری سمرقندی است که آن را به آیات ،احادیث و عبارات مشهور مزین کرده
است.
جایگاه زن در سنتها و اسطورهها
«زن ستیزی یا میزوژینی عبارت است از تنفر یا بیزاری از زنان که غالباً از طرف مردان
نسبت به جماعت زنان اعمال میشود .تاریخ شگل گیری افکار میزوژینی را به ارسطو و
یونان قدیم میرسانند .از زمان او تا امروز این نوع اندیشهها رواج یافته و به دلیل تسلط
جامعۀ مردساالر در تمامی ادوار تبدیل به یکی از کهنالگوهای یهنی و فکری مردان و
زنان شده است»( .حسینی ،1385 ،ص  )17به یاد داشته باشیم که زنستیری یا زنگریزی یا
زن ستایی شاعران و اندیشمندان امر مطلقی نیست و مانند بسیاری دیگر از نتایجی که در
تحلیلهای اجتماعی نصیبمان میشود ،درجات و مراتبی دارد؛ یعنی نسبت به شخص
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شاعر و نویسنده ،زنانی که در زندگی او وجود داشتهاند ،سرزمینی که در آن زیسته،
زمانه ای که تجربیات خود را در آن سپری کرده ،دین و م هب آبا و اجدادی و تاریخ و
فرهنگ مکتسب او متفاوت است( .همان ،ص  )13با بررسی نگر های فلسفی و دینی
حاکم بر یهنیت جوامع مختلف دربارۀ زن میتوان دریافت که با توجه به سلطۀ تفکر
مردساالری بر یهن و ضمیر مردمان (اعم از زن و مرد) در طول سالیان دراز ،خوان های
گونه گون فلسفی و دینی و ادبی با دیدی مردانه و مردساالر روایت شده است .در نگاه
تک بعدی مردساالر ،زن برای مرد آفریده شده و از خود هویتی مستقل ندارد .هر جا سخن
از هویتی زنانه برود ،بیشتر با حیلهگری و مکّاری زن توأم است .از نظر اینان در ساختار
آفرین  ،زن موجودی منفعل ،حساس ،مقهور و مغلوب آفریده شده و مرد در نقطۀ مقابل
آن ،موجودی فعال ،عاقل ،قاهر و غالب( .همان  ،ص )121در آیین هندو نیز با زنستیزی و
مردساالری روبهرو هستیم .بسیاری از رسوم این آیین دربارۀ زنان ،نشان از خوارداشت زن
در این مکتب دارد .زنان در کتابهای قانون هندو نازلترین شأن شخصیتی و اجتماعی را
دارند و از حضور در فعالیتهای اجتماعی و م هبی محروم شدهاند و چون مأخ بعضی
حکایتهای پارسی ،آثار کهن هندوان است ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که آنچه از
فرهنگ این مردم به ایران رسیده ،زنستیزی و پست انگاشتن زنان را به همراه داشته است.
(همان ،ص )159گفتنی است بسیاری از مکاتب و ادیان منشأ آفرین

زن را از نازلترین

عناصر و حتی گاهی با منشأ اهریمنی توصیف کردهاند .زرتشتیان بر این نظرند که تأثیر
اهریمن در نوع آفرین

زن در دورۀ آفرین  ،موجب چنین تمایزی در او شده است؛ اما

تنها این نیست بلکه آثار جسمانی زن این آسیبپ یری را دوچندان میکند که همان عادت
ماهیانه است و با احکامی سخت در آیین زرتشت همراه است .آنها نماز را بر زن واجب
نمیدانستند ،نه به دلیل عزت ،بلکه به دلیل فیزیک جسمانی یعنی دشتانمندی 1و سقط جنین
در او .در ایران باستان از عادت ماهیانه زن ،تصوری اهریمنی داشتند که در تعالیم زرتشت

 .1دشتانمند :حا ض و زنی که در زمان عادت ماهانه قرار دارد؛ دشتانمندی :قاعدگی.
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منعکس شده است .در فرگرد وندیداد آمده است« :اگر دشتانمندی به آب نگاه کند ،یک
فرمان 1گناه کرده است .اگر در آب رود ،پانزده تنافور 2گناه مرتکب شده است .اگر در
باران رود یا ایستد ،برای هر یک قطره باران که بر وی بریزد ،پانزده تنافور گناه کرده است.
(رضی ،1376 ،ج  ،3ص )1537
هندوها نیز به عادت ماهیانه در زن ،چنین نگاه منفی داشتند که در این مقال فرصتی
برای پرداختن به آن نیست .به هر روی بازتاب این دید منفی مشترک در ادیان و
فرهنگ های مختلف را با ضعف و شدت در متون داستانی ،تعلیمی و تاریخی ادوار مختلف
می توان مشاهده کرد .برای نمونه :موالنا در این بیت زن را برابر با زر و سیم تلقی نموده است:
گاهی نهد در طبع تو سودای سایم و زرّ و زن
گاااهی نهااد در جااان تااو نااورِ خیااال مصااطفی
(مولوی ،1379 ،ص )4
آنچه که از این بیت می فهمیم تقابل مادیات و معنویات است که به باور موالنا زن در
ردیف مادیات و اموال دنیا قرار دارد .در جای دیگر او نفس انسان را زن و عقل را مرد
میداند و حتی از این تلقی بسیار راضی است که اگر نفس زشتنهاد ،زن نبود و مرد بود
آن وقت چه میکردیم:
وایِ آنکاااااه عقااااال او مااااااده باااااود
نفااااس زشاااات ناااارّ و آماااااده بااااود
الجااااارم مغلاااااوب باشاااااد عقااااال او
جاااز ساااوی خساااران نباشاااد نقااال او
 .1فرمان :یکی از هشت درجۀ گناه یادشده در اوستا است .پادافره و جزای هر گناه با واحد استیر  stirتعیین
و مقرر شده است .هر فرمان گناه چهار استیر ،هر استیر چهار درم سنگ است( .رضی ،1376 ،ج  ،1ص )497
 .2تَناپوهر و در پازند «تَنافور» عبارت است از گناهانی که مرتکبین بدان ،بدون آمرز

مانده و در جهان

دیگر ،روانشان از «پل چینَوَت»( :گ رگاهی است که روانان مردم به سر آن گرد میآیند تا به کردار و
اعمالشان رسیدگی شود( .رضی ،1376 ،ج  ،3ص  )1361نمیتوانند عبور کرده و به بهشت رسند( .همان،
ج  ،1ص )482
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ای خنااک آنکااس کااه عقل ا ناار بااود
نفاااس زشااات مااااده و مضاااطر باااود
(همان ،1381 ،ج ،5ص )364
مبنای تشابه در این نمادپردازی میان نفس و زن از دیدگاه موالنا عافیتطلبی،
دنیاخواهی و ریاکاری است:
هااال ای نفااس کاادبانو منااه ساار باار ساار زانااو
ز سالوساای و طااراری نگااردد جلااوه ایاان معناای
(همان ،1379 ،ص )1291
تشبیه نفس به کدبانویی که طرار و جلوهگر است.
فردوسی نیز در شاهنامه از زبان قهرمان داستان حکمی کلی را بیان میکند که اگر به
حرف و نظر زن عمل شود ،جز نابودی چیزی حاصل نمیشود؛ به دلیل این که نظر زنان
صا ب نیست و آنها قدرت تمیز ،تشخیص و تصمیمگیری درست را ندارند:
کسااااای کاااااو باااااود مهتااااار انجمااااان
ساااایاو

کفاااااااان بهتاااااااار او را ز فرمااااااااان زن
بااااه گفتااااار زن شااااد بااااه باااااد
خجساااااته زنااااای کاااااو ز ماااااادر نااااازاد
(فردوسی ،1394 ،ج ،3ص )171

و یا:
چااااه آمااااوزم اناااادر شبسااااتان شاااااه
باااه دانااا زناااان کااای نمایناااد راه
(همان ،ص )15
بیهقی در تاریخ بیهقی نیز بر خرافی بودن زن تأکید دارد و معتقد است که آنها از
کاربست خرافات و حیله ،کاسبی میکنند ...« :علتی افتاد جوان جهاننادیده را و راه مردی
بر وی بسته ماند ،چنان که با زنان نتوانست بود ...و با طبیبی نگفته بودند تا معالجتی کردی
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راست استادانه ...زنان گفته بودند ،چنانکه حیلتها و دکّانِ ایشان است که «این
خداوندزاده را بستهاند»( .بیهقی ،1396 ،ص )986
مخالفت جامی با زن ،با تأکید بر این باور که حوا از دنده چو آدم آفریده شده،
بهخوبی آشکار است .او بر این نظر است که هیچگاه از چو راستی متولد نمیشود:
زن از پهلااااوی چااااو شااااد آفریااااده
کاااس از چاااو راساااتی هرگاااز ندیاااده
(جامی ،1395 ،ص)696
نظامی نیز این باور را چنین بیان میکند:
زن از پهلااااااااوی چااااااااو گوینااااااااد
مجاااوی از جاناااب چاااو جاناااب راسااات
(نظامی ،1399 ،ص )195
در متون م هبی ایران باستان ،هند و دیگر ملل ،مطالبی را مبنی بر تسلیم آسان زن در
برابر امیال و حوایج نفسانی میتوان یافت .بر اساس این نظریات حرکت در مسیر ته یب
نفس و حقیقت برای زن دشوار است؛ بهخصوص اگر زن زیبا باشد .آنان انحراف زن را از
مسیر درست راحتتر از مرد میدانند برای نمونه بودا به زنی هرزه ،که زنان بدکاره را در
خانۀ خود نگاه میداشته است ،میگوید:
امراپالی! دل و اندیشۀ یک زن ،بهسادگی آشفته و بدراه میشود .زن خیلی آسانتر از
مرد به راه امیال خود میرود و دل به حسد میسپارد .پس ،دنبال کردن طریق واال برای زن،
دشوارتر باشد .خاصّه زن جوان و زیبا چنین است .باید که تو با چیرهشدن بر شهوت و
وسوسۀ نفس ،در سوی طریقت واال گام نهی( .رجب زاده ،1379 ،ص  244ا  )243چنین
دیدگاهی در مهابهارت نیز وجود دارد و کشیشان اروپایی در قرون وسطی نیز مانند
مهابهارت میاندیشیدند که زنان ،طبیعتاً ،جفتجوی ،شهوتران و در کامرانی سیریناپ یرند
و به همین دلیل خطرناک ،یعنی یاتاً قانونشکن ،آشوبگر ،بیوفا و فاسد بهشمار میآیند؛
پس مردان باید ،به هر وسیله ،آنان را خانهنشین و از چشم دیگران پنهان کنند تا بتوانند بر
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زروانی نیز مطالبی فراوان در

زنان میتوان دید« :در بعضی از صورتهای بازسازیشده «روایات هبوط» در
زروانی ،جهی ( )Jahiشریر ،یعنی زن بدکاره ،نخست با اهریمن همآغو

شد و بعد

مرد راستکار ،یعنی کیومرث را فریب داد .اگر چنین باشد ،زروانیان بر این باور بودهاند که
هوس جنسی زن موجب حضور شر در این جهان است( .عرب گلپایگانی ،1376 ،ص
)128

زن در سندبادنامه
از  33داستان کوتاه سندبادنامه در  21داستان نق
میان آنها در  5داستان نق

زنان برجسته و آشکار است که از

مثبت و در  15داستان نق

منفی دارند .در این متن،

داستانهای کوچک با مضامین تکراری بهچشم میخورند؛ اما همانگونه که بیان شد،
درونمایه و محور اصلی آنها صفت مکاری و حیلهگری زن است که پوششی برای کلیه
صفات زشت او میشود و مرد ،چه در نق

همسر و چه در نق های دیگر عنان اختیار از

دست میدهد و مقهور این خصیصۀ یاتی زن ،به تعبیر نویسنده میشود .برای جلوگیری از
تکرار ،چند صفت منفی مشخص و فراگیر را بررسی کرده ،سپس به صفات مثبت زن در
این متن میپردازیم.
صفات منفی
مکر و نیرنگ:

برجسته ترینِ صفات منفی زن در این کتاب مکر و نیرنگ است که قطعاً ارتباط مستقیم
با نق

کنیزک و رفتار او در داستان اصلی دارد .همانگونه که گفتیم کنیزک برای رسیدن

به امیال شهوانی خود به مکر و حیله دست میزند و طبق معمول در مقابل آن افرادی هستند
که درصدد خنثی کردن این مکر برمیآیند؛ زیرا بر این اعتقادند که بیشتر زنان مکار و
شهوترانند و برای عشرت طلبی و کامجویی خود به مکر و نیرنگ متوسل میشوند .این باور
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در مورد بیشمار بودن مکر زنان ،در جای جای کتاب بهطور مستقیم و غیرمستقیم از زبان
وزیران به پادشاه گفته میشود ،بهطوری که نویسنده برای تأکید بر فراوانی و محوریت
صفت مکر و حیلهگریِ زن یکی از این داستانها را «آن مرد که مکر زنان جمع میکرد»
نامیده است .در این داستان مرد دانایی مدتها گرد جهان میگردد تا مکر زنان را جمع
کند ،حال آن که خود اسیر مکر زنی میشود .داستان به اینگونه است که :او بعد از
گ شت سالها که گرد جهان گشته است ،هنگام بازگشت به وطن خود در راه برای
استراحت وارد روستایی میشود .یکی از جوانمردان آن روستا او را به خانها

میبرد .زنِ

میزبان وقتی کتابهای مرد را میبیند و مطلع میشود که در آنها علم حیل و مکرهای زنان
و رنگ و نیرنگهای ایشان است ،برای اثبات ناممکن بودن وقوف بر مکر زنان مکری
میکند که مرد دانا« :دانست که آب دریا را به پیمانه پیمودن و ریگ بیابان را به دانه
شمردن ،آسانتر از مکر زنان دا نستن و در حدّ و حصر آوردن .در حال دفترها بیرون آورد
و جمله بسوزانید و گفت ... :توبه کردم که درین باب خَوض نکنم و درین گرداب غوطه
نخورم و دانستم که هیچ آفریده را با شما مجال دعوی نیست»( .ظهیری ،1391 ،ص  182ا
 )181نویسنده با تأکید بر دانایی مرد و جستوجو در جهان میخواهد به واقعیت مکار
بودن زنان و وسعت این موضوع تأکید کند و مؤکد کردن این موضوع آنجاست که مرد
دانا با کید زن میزبان فریفته میشود و از این جستوجو دست برمیدارد« :به حقیقت
داستان مکر زنان از اِشراف فهم و ادراک وَهم زیادت است و عاقلترین مردمان در جوال
محال ایشان رود و به عشوه و الوۀ ایشان مغرور گردد»( .همان ،ص )75
یکی از حربههای زنان در برابر مردان و گاهی در برابر زنان دیگر توسل به جادو و
افسون است .در بیشتر داستانهای ادبیات فارسی ،جادوگران پیرزنانی زشترویند که به
شکلهای گوناگون ،بهویژه بهصورت زنان زیبا و زاهد درمیآیند و قهرمان را فریب
میدهند .برای مثال در داستانِ «شاهزاده با وزیر و غوالن» زن با غوالن همنشین است و
شاهزاده را با زیبایی خود فریب میدهد تا طعمه غوالن شود .زن و زیبایی او رهزن سالمت
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مرد است .در ادامه ،در داستانِ «عاشق و گندهپیر و سگ گریان» وزیر قدرت افسونگری
زنان را به تصویر میکشد .جوانی عاشقِ ماهروی نجیبی میشود .ماهروی پیشنهاد وصال را
به ازای دریافت زر و جامه نمی پ یرد و بر این نظر است که آرام

و آسای

دل معشوق

به جلوههای دنیایی نیست ...« :اگر وصول مقصود و حصول مفقود بهمجرّد زر بودی ،پس
کان که مایهدار گنجهاست ،معشوق دلها بودی و اگر زیبایی به عَلَم دیبایی در کنار
آمدی ،کِرم پیله که مایۀ هر اطلس و دیباست ،محبوب جانها بودی و لکن حجلۀ آرای
دیگرست و حجرۀ آسای

دیگر»( .همان ،ص  )136گندهپیری به جوان قول میدهد که

حتی اگر این ماهروی در نجابت چون رابعه باشد ،او را رام خواهم کرد ...« :اگر رابعۀ
وقتست ،سنگ در قندیل عصمت
حیلت در دام

اندازم و اگر چون زهرۀ زهرا بر قبّۀ خضراست ،به دانۀ

آرم»( .همان ،ص  )139بنابراین به شکل زن زاهدی به خانه آن ماهروی

میرود و با کرامات بر او جلوه میکند تا این که دل زن را در قبضه امر و نهی خود
درمیآورد .بعد از بهدستآوردن دل زن ،سگی را نزد ماهروی میآورد که به سبب
قرصهای فلفل اشک میریزد و ماهروی دلیل آن را جستوجو میکند .گندهپیر داستان
دختری را بیان میکند که به سبب رد کردن معشوق و ظلم به او ،از سوی خداوند مسخ
شده ،به شکل سگی درآمده است و این سگ همان است .ماهروی از ترس و ناراحتیِ
ع اب به ازدواج با جوان تن میدهد .گفتنی است در این داستان گندهپیر بهعنوان دالل
محبت به مکر و حیله متوسل میشود و نکتۀ دیگر این که با ماهرویی متدین و پارسا مواجه
هستیم که به زر و زیبایی که همواره در داستانها فریبدهندۀ زنهاست ،تعلقی نشان
نمیدهد و فریفته نمیشود؛ اما یک زن به راحتی میتواند همجنس خود را فریب دهد.
همچنین در داستانِ «گندهپیر و مرد جوان با زن بزاز» ،گندهپیر نمونۀ کامل یک زن
شهوتران و فریبکار است .او مانند داستان باال با نق
مقصود

داللگی تال

میکند تا جوان را به

که وصال با زن بزاز است ،برساند .در این داستان زن بزاز به دنبال هرزگی ،هوی

و هوس نیست؛ ولی به وسیلۀ گندهپیر در این دام میافتد .او با حیلهگری میان بزاز و
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همسر

اختالف میاندازد و همچنین دوباره با زیرکی این اختالف میان زن و شوهر را به

صلح بدل میکند.
نویسنده به ما میگوید که قدرت مکر زنان بر دانایی چیره میشود ،جمالت بسیاری در
سرتاسر متن دربارۀ این چیرگی به چشم میخورد« :غدر و مکر زنان بینهایت است و خرد
از احصا و استیفای آن عاجز و قاصر و اگر کسی همۀ عمر خوی

را در آن صرف کند،

هنوز جزوی از اجزای آن حصر نکرده باشد» (همان ،ص  )199و یا« :زنان را مکر و حیلت
بیشمار است ،چنان که دست تدارک عقل بدان نرسد و پای خرد از ادراک آن قاصر ماند»
(همان ،ص  )182و در جای دیگر میگوید« :فنون مکر و صنوف غدر زنان بیاندازه است
و در حدّ حَزر و حصر نگنجد و عاقل روشنرأی به ترّهات ایشان التفات ننماید و غَثّ و
سَمین و مَعین و مَهین آن را وزنی ننهد و به مشاورت و مفاوضت نامفید ایشان در هیچ مهمّ
خوض و شروع نپیوندد که عواقب آن وخیم و خواتم آن یمیم باشد»( .همان ،ص )175
نویسنده بر این نظر است که مکر و حیله زنان یاتی است و آنها در این صفت متمکن و
جاگیرند« :زنان را مقرّ در وَکر مکر و آشیانۀ غدر باشد و داستان ایشان از الحان هزارداستان
عجیبترست و حیلت و خدیعت ایشان از ریگ بیابان بیشتر» (همان ،ص  )113و در ادامه
به تصانیف و نوشتههای فراوانی استناد میکند که این خصلت زن را بیان میکنند« :زنان را
در مکر و غدر تصنیفها و در خداع و حیلت تألیفهاست» (همان ،ص  )73و« :در اصناف
مکر زنان و اوصاف غدر ایشان ،حکایات نادر و غریب آورده و تقریر کرده که به یمّ و
مدم و جدّ و هزل ایشان ،التفات نشاید نمود و نکوه

و ستای

و ابا و ارادت ایشان الیق

محو و اثبات نباید پنداشت»( .همان ،ص  )92در آخر برای اثبات دیدگاه خود و تصدیق
این نظر به نص صریح قرآن و اقوال خلفا و بزرگان دین اشاره میکند تا دیگر شکی بر این
موضوع وجود نداشته باشد و تأکیدی بر صدق این باور باشد« :اقوال و افعال زنان به
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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«اِنَّ کَيدَ کُنَّ عَظِيمٌ»( .همان ،ص  )152او به قسمتی از آیه  29سورۀ یوسف استناد میکند که
خداوند میفرماید « :فَلَمَّا رَءَا قَميصَه قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن کَيدِکُنَّ اِنَّ کَيدَ کُنَّ عَظِيمٌ» پس
چون [شوهر ] دید پیراهن او از پشت چاک خورده گفت :بیشک ،این از مکر شما زنان
است ،که به راستی مکر شما [زنان] بزرگ است.
در تفسیر این آیه چنین میگوید ...« :اگر نسبت کید را به همۀ زنان داد ،با اینکه این
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
بزرگ خواند و دوباره گفت« :إِنَّ کَيدَ کُنَّ عظيمٌ» و این بدان جهت است که همه میدانیم
خداوند در مردان تنها میل و مج وبیت نسبت به زنان قرار داده؛ ولی در زنان برای جلب
میل مردان و مج وب کردن ایشان وسا لی قرار داده که تا اعماق دلهای مردان راه یابند و
با جلوههای فتان و اطوار سحرآمیز خود دلهای آنان را مسخر نموده ،عقلشان را بگیرند و
ایشان را از راههایی که خودشان هم متوجه نباشند ،بهسوی خواستههای خود بکشانند و این
همان کید و ارادۀ سوء است»( .طباطبایی ،1391 ،ص)184
سعدی نیز در گلستان میگوید :عقل در دستِ نفس چنان گرفتارست که مردِ عاجز با
زنِ گربز:
در خرّماااااااای باااااااار ساااااااارایی ببنااااااااد
کااااااه بانااااااگ زن از وی برآیااااااد بلنااااااد
(سعدی ،1377 ،ص )191
نخشاااابی زن بااااهجملگاااای مکاااار اساااات
نیسااااااات خاااااااالی زماناااااااه از تلبااااااایس
کیاااااد و مکاااااری کاااااه از زناااااان آیاااااد
هااااااایچ وقتااااااای نیایاااااااد از ابلااااااایس
(نخشبی ،1372 ،ص )323
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نادانی و نقص عقل:

نادانی و نقص عقل یکی دیگر از صفاتی است که در ادوار مختلف و در متون ادبی
و دینی به زنان نسبت داده شده است و برای آنها ابیات ،کلمات قصار و یا داستانهایی
رقم زدهاند؛ بهطوریکه با واژۀ ناقصالعقل برای زنان در متون ادبی و دینی آشنا هستیم.
برای نمونه در محبوبالقلوب آ مده است :و از آنجا که آیینه خاطر زنان را غبار نقص
عقل مانع پ یرفتن تمثال صور حسن و قبح مقدسات میباشد ،مادر آن پسر بیسعادت
را این معنی ،خالف رای و طبع افتادMirza Barkhordar, 1957,44) .؛ به نقل از
صیّادکوه و بهمهای ،1385 ،ص ) 96
در سندبادنامه نویسنده در قالب حکایتها و یا بهطور مستقیم از زبان شخصیتها به
توصیف نقصان عقل در زنان میپردازد .در حکایتِ «زن و گوسفند و پیالن و حمدونگان»
حماقت و نادانی زن سبب فاجعهای ناگوار میشود؛ به این صورت که نویسنده رفتار زن را
در حد عملکرد گوسفند تقلیل میدهد .در این حکایت زن نق

کلیدی ندارد و فقط

واکنشی در مقابل حرکات حیوان نشان میدهد« .گشنی دیدند در راهی با زنی به سرو بازی
می کرد ...روزی آن گوسفند مر زن را سرویی زد .زن از آن متألّم شد ،سنگی بر سر
گوسفند زد .گوسفند از قوّت زخم از پای درآمد و بیهو

بیفتاد .چون به هو

بازآمد،

کینه در دل گرفت .تا روزی زن را برابر دیواری دید ،حمله برد و سرویی زد چنانکه با
دیوار بایستاد .زن در دست آت
گوسفند از بیم آت
کشته شود .آت

افروخته داشت ،بر گوسفند زد ،پشم گوسفند درگرفت.

خود را در پیلخانه افکند و خویشتن را در بندهای نی میمالید تا آت
در نی افتاد و قوّت گرفت و پیلخانه درگرفت»( .ظهیری ،1391 ،ص  61ا

 )61نقص عقل و بیتدبیری زن سبب واکنشی شبیه به رفتار حیوان میشود .او بدون آنکه
تدبیری بیندیشد و خود را از رفتار غریزی حیوان نجات دهد ،دقیقاً مانند خودِ حیوان به
صورت غریزی و بدون اندیشه عمل میکند .ضربهای از حیوان میخورد ،درصدد تالفی
آن ضربه ،سنگی پرتاب می کند که دقیقاً به مانند شا زدن حیوان است و در ادامه با کینۀ
حیوان مواجه میشود که با آت زدن پشم حیوان آت

این کینه شعلهور میشود .آت
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نمادی ازخشم است وخشم خود نشانی از سفاهت و حماقت است که در نهایت گریبان
خود انسان را میگیرد .انتخاب زن در برابر گوسفند و همبازی کردن زن با گوسفند از
سوی نویسنده با هدفی مشخص و بهطور عمد صورت میگیرد؛ بهطوریکه در ابتدای
داستان این جمله از سوی مهتر دانا و حکیم گفته میشود که« :این کار (بازی زن با
گوسفند) بیتعبیهای نیست و هر آینه بدین سبب آسیبی به روزگار ما رسد»( .همان ،ص)61
نویسنده در حکایتی دیگر بهروشنی به این موضوع میپردازد .در داستانِ «کودک پنجساله»
نویسنده سعی دارد کودک پنجساله را عاقلتر و مدبرتر از زن باتجربه و سالخورده نشان
دهد .تقابل زن و حیو ان ،زن و کودک خود نشانی آشکار از تحقیر است .در داستانِ
«کودک پنجساله»  ،پولی از طرف سه نفر نزد پیرزنی به امانت گ اشته میشود تا با حضور
آن سه نفر در بازگشت ،این پول به آنها برگردانده شود؛ اما در این میان یکی از آن سه نفر
پیرزن را فریب داده ،پول را از او میگیرد .آن دو نفر به نزد حاکم شرع از پیرزن شکایت
میکنند .پیرزن شرم حال را بیان میکند .حاکم شرع میگوید :زر را بازده و او را محکوم
به غرامت میکند؛ زیرا شرط را رعایت نکرده است .در این میان کودکی پنجساله به پیرزن
میآموزد که در مقام دفاع از خود در میان شاهدان ،ماجرا را بازگوی و به قاضی بگو که:
« کیسۀ ایشان من دارم و زر با منست .اما شرط میان ما آنست که تا هر سه جمع نگردند ،این
ودیعت به ایشان تسلیم نکنم .بفرمای تا یار سوّم را حاضر آرند و امانت خود بگیرند».
(همان ،ص )211به این شیوه کودکی پنجساله با عقل و تدبیر

پیرزن را از گرفتاری

نجات میدهد .در جای دیگر بهطور مستقیم و بدون یکر حکایتی ،وزیر بر پادشاه تأکید
میکند که« :نشاید که پادشاه به گفتار زنی ناقصعقل التفات کند»( .همان ،ص  )59اما
نکتۀ جالب توجه این است که با تمام تأکیدی که نویسنده بر نقص عقل زن دارد ،باز هم
مردان را گرفتار مکر و حیله آنان میداند« :زنان اگرچه ناقصعقلند ،بر کمال عقول رجال
خندند و عقال را به حبایل گفتار چون کفتار در جوال محال خود کنند»( .همان ،ص )92
وزیران با یادآوری مکرر فریبکاری زنان به پادشاه ،بیم آن دارند که او اسیر این فریب شود
و زبدۀ جالل شاهی را که فرزند اوست ،به تحریک زن مکار از بین ببرد« :پادشاه ...نتیجۀ
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اقبال و زبدۀ جالل پادشاهی را به تحریض ناقص عقلی ،هدف تیر تلف گرداند»( .همان،
ص  ) 125نکتۀ بسیار مهم در متن ،این است که نویسنده در پایان هر حکایت که صفاتی از
زن را بیان میکند ،برای موثق نمودن باورها و اعتقادات ،به آیات قرآنی و کالم بزرگان
دین استناد میکند تا مهر تأییدی بر این اعتقادات باشد« :اِنَّهُنَّ ناقِصاتُ العَقلِ وَ الدّينِ».
(همان ،ص )93شبستری نیز با اقتباس از این حدیث در گلشن راز چنین میگوید:
زنااااان چااااون ناقصااااات عقاااال و دیننااااد
چاااااارا مااااااردان ره ایشااااااان گزیننااااااد
(شبستری ،1377 ،ص )51
ثروتیان در شرم این بیت بر اساس نظر دزفولیان منبع حدیث را صحیح مسلم ص 132؛
مسند حنبل ،ج  ،2ص 67بیان میکند و بر این نظر است که :در فرهنگ ایرانی به زنان به
دیدۀ حقارت مینگرند و تأثر عارف بزرگی چون شیخ شبستر از این فرهنگ جای شگفتی
است و حتی تقابل احادیثی چنین ،با دیدگاه قرآن دربارۀ تساوی ایمانآوری بین زن و مرد
(اَلمُومِنون وَ اَلمُومِنات) جای تأمل دارد و در ادامه چنین مینویسد« :اگر چنانکه حدیث
صحیح باشد ،اشاره به بیماری زنان است که بیگمان در عقل و خرد ایشان نیز اثری
ناخو

دارد»( .ثروتیان ،1395 ،ص  117ا  )116دربارۀ این دیدگاه کریم زمانی در

پاورقی ،به نقل از یکی از شارحان متأخر مثنوی مراد از این دیوانگی سهروزه را
روانپریشیهای مردان در سر هر ماه میداند که مانند قاعدگی زنان در سر هر ماه در اثر
ترشح غددی خاص بروز میکند( .زمانی ،1398 ،ج  ،5ص )519
هوسرانی ،اغواگری:

زنِ سندبادنامه زنی فعال و زیرک با شخصیت و کارکردی منفی است که از زیرکی
خود برای ارضاء هوای نفسانی خود بهره میبرد .در آغاز داستانِ «کدخدای با زن و
طوطی» تمام صفات منفی که برای یک زن بیبندوبار میتوان در نظر گرفت ،بهترتیب
گفته شده است « :مردی زنی داشت که متابعت وساوس شیطانی و موافقت هواجس نفسانی
نمودی و قدم در طرق مجهول شهوات و نَهَمات زدی و با جوانان نوخط و اَمرَدان باجمال،
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عشقها باختی»( .ظهیری ،1391 ،ص  )63در این داستان ،کدخدای طوطی سخنگویی
داشت که هرچه در خانه از خیر و شرّ اتفاق میافتاد ،بازگو میکرد .شبی کدخدای برای
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:
دارم بااااه تااااو اشااااتیاق چناااادان کااااه مپاااارس
دردی اسااات باااه اتّفااااق چنااادان کاااه مپااارس
دسااااتی کااااه بااااه داماااان وصااااالت زدماااای
بااار سااار زدم از فاااراق چنااادان کاااه مپااارس
(همان ،ص )64
کدبانو و معشوق شب را به شادی و خرمی گ راندند .بعد از رفتن معشوق ،کدخدای
به خانه آمد .زن به دروغ گفت« :دو

از رنج فرقت و جدایی و محنت غیبت و تنهایی،

لحظهای نخفتهام»( .همان ،ص )65طوطی به سخن میآید و به کدخدای میگوید« :دو
درین وثاق ،مجمع وَفد عشّاق بوده است .بیرون رفتن تو بود و درآمدن جوانی»( .همان ،ص
 )66به این ترتیب زن حیلهای میاندیشد که کدخدای سخنان طوطی را درمورد هوسرانی و
هرزگی او نمیپ یرد و میگوید« :عیال من که در زهد و عفّت ،فاطمۀ زهرا و خدیجۀ
کبراست ،به ه یانات و ترّهات تو آلودۀ خُبث و خَبَث گشتی» (همان ،ص  )72و از سر
غضب طوطی را تکهتکه میکند .در داستانِ «مرد لشکری با معشوقه و شاگرد» نیز
میخوانیم که زن با وجود داشتن همسر ،با مرد لشکری ارتباط دارد و عالوه بر آن ،عاشق
شاگرد مرد لشکری که چون حور و پری در صورت بشری بود ،میشود .در آخر داستان
کدخدای خانه ،وارد خانه میشود و زن را با شاگرد و مرد لشکری میبیند ،زن برای
سرپو

گ اشتن بر هوسرانی و بیبندوباری خود با طرم داستانی زیرکانه خود را از این

اتهام مبرا میکند .شگفتانگیز است که نویسنده با پرداز

این داستان و غلو در

بهکاربستن حیله و نیرنگ از سوی زن ،مرد را بسیار ساده لوم و نادان جلوه میدهد؛ حال
این مرد همسر او باشد یا دو فاسق او .اگر به داستان توجه شود ،میبینیم که زن برای هر سه
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مرد در یک لحظه چندین ترفند به کار میبرد و نه تنها مکر او بر هر سه نفر کارگر میافتد؛
بلکه با گمراه کردن همسر ،مراوده با فاسق خوی

یعنی شاگرد مرد لشکری را برای خود

فراهم میکند .زن ،آنچنان مرد را توجیه میکند که همسر او به شاگرد مرد لشکری
میگوید« :تو مرا به محل پسری و این زن مر ترا به منزلت مادر .باید که پیوسته میآیی و
مرادات می نمایی و به حسن لطف ،کودک را دستوری داد و زن را بر آن مساعی که نموده
بود و چنین خیری اکتساب کرده و از بهر آخرت ،یخیرهای نفیس و زادی سَنی و هَنی
مُدَّخر گردانیده ،محمدت گفت»( .همان ،ص  )91در این داستان بیوفایی و عدم تعهد
نسبت به همسر را آشکارا میتوان دید .در داستانِ «زن بازرگان با شوهر خوی » طبق روال
همۀ داستان های متن ،همسر زن برای تأمین مصالح معیشت و رعایت اسباب فراغت و طلب
تحصیل تفرّج به مسافرت میرود و مدتی از خانه دور است و زن فرصت را غنیمت دانسته:
«اَلدَّهرُ فُرَصٌ وَ اِلّا فَغُصَصٌ» حجاب عصمت و نقاب عفّت از خوی

برمیگیرد و هر شبی

از برای تحصیل ل ّت به خانۀ معشوق میرود .از قضا در این داستان ،زن در پی هرزگیا
با شوهر

مواجه میشود« .بازرگان گندهپیری که جوانان بیسامان در تحت تصرّف و

فرمان او بودند ،طلب کرد تا از بهر او زنی با جمال جوید که شبی چند با او به روز آرد...
دیناری چند بر دست او نهاد ...گندهپیر زر بستد و چون کسی از زن او با جمالتر نبود ،به
خانۀ او رفت و گفت :جوانی به غایت با جمال و بازرگانی بسیارمال آمده است ...زر بگیر و
بی ا تا ترا آنجا برم ...چون قدم از در حجره درنهاد ،شوهر خوی
حیرت فریاد برآورد و چنگ در ری

را دید .بیدهشت و

مرد زد و المستغاث ای مسلمین آواز داد که ای

بیوفای نابکار و ای بدعهد بدکردار ،مدّتها برآمد تا رفتهای و مرا به دست غم سپرده و
خود با ماهرویان به تماشا و عشرت مشغول شده»( .همان ،ص  116ا  )113جالب آنجاست
که باز هم زن به مکر و حیله متوسل میشود و آنقدر رسوایی میکند که همسایگان با
صدهزار شفاعت و زاری میان آن دو صلح میکنند و مرد زرها را به زن میدهد و او را به
خانه میبرد .بد نیست در اینجا اشاره شود که در متون داستانی ،کمتر از وفاداری برای مرد
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سخن رفته است ،گویا وفا ویژگیای منحصر برای جنس مؤنث است .حال آنکه وفاداری
وصفی برای خود و منحصربهفرد نیست؛ بلکه پیامدهای آن دوسویه است .اما همواره برای
زنان زیبندهتر و خوبتر بوده است! به نظر میرسد زیربنای این تفکر باز هم بر اساس این
باور است که مردان موجوداتی برترند و وفاداری زن به مرد اگر واجب نباشد ،بسیار نیک
است و در فرهنگ عوام ،تنوعطلبی برای مرد همواره عادی و طبیعی جلوه داده شده است؛
اما زن برای اثبات وفاداری به مرد ،پس از مرگ شوهری اختیار نمیکند و یا خود را با
همسر خود میسوزاند( .مراسم ساتی کردن 1در هندوستان) نویسنده در ادامه داستانهای
بسیاری با مضمون هوسرانی و گمراهکنندگی زن آورده است که تقریباً نتایج همۀ آنها
یکسان است و تأکید بر این ویژگی منفی دارد .گاهی در بیان این ویژگی به اندازهای غلو
میکند که چنین استنباط میشود این خصوصیت ،از ویژگیهای یاتی زن است و تمامی
زنها اگر فرصتی یابند ،اینگونه رفتار میکنند و از سویی مردان را در مقابل این ویژگی
بسیار ضعیف و ناتوان به تصویر میکشد.
در داستانِ «زن پسر با خسرو و معشوق» شیوهای دیگر از این هوسرانی و کاربست مکر
و حیله را بیان میکند و نویسنده زن را به صفت «روبهبازی» موصوف میکند .داستان از
این قرار است که :وقتی همسر زن ،دهقان متدین ،برای کسب و کار از خانه بیرون میرود
زن با معشوقۀ خود بر لب جوی آب ،جامۀ خواب میافکند .پدر دهقان برای زراعت و
حراست به مزرعه میرود و در کنار آب ،زن پسر را خفته با معشوق مییابد .آهسته نزدیک
میشود و خلخال از پای زنِ پسر بیرون میکند و میرود تا به شوهر جریان را بازگوید .زن
از نقشۀ پدرشوهر مطلع میشود و پی

همسر

رفته و از او میخواهد که به صحرا بروند.

هر دو در همان جا میخوابند .روز بعد که پدر ،دهقان را از ماجرا خبردار میکند ،مرد

 .1رسم ساتی (ستی) :آیینی م هبی در میان جوامع هندی بود که در آن ،زنی که شوهر
دست داده بود ،در مراسم ختم شوهر  ،خود

را آت

را بهتازگی از

میزد .در هند باستان این رسم اهمیت فرهنگی و

دینی بسیاری داشت و نشانۀ وفاداری زن به شوهر تلقی میشد.
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خشمگین شده و میگوید« :راست گفتهاند که دشمنی خسرو (پدر شوهر) و زن پسر چون
دشمنی مو

و گربه است که به هیچ وقت از یکدیگر ایمن نتوانند بود .دو

بدان موضع با زن خوی
اینکه همسر

من بودم

خفته .تو غلط دیدهای»( .همان ،ص )154در این جا زن عالوه بر

را فریب میدهد ،با فتنهانگیزی ،میانۀ پدر و پسر را نیز برهم میزند .پدر از

زنِ پسر ع رخواهی میکند و پسر نسبت به پدر بدبین میشود.
عمق شهوترانی زن را نویسنده با قربانی کردن فرزند به دست مادر در برابر دیدن
معشوق در داستانِ «کودک و رسن و چاه» بیان میکند .در اینجا با زنی روبهرو هستیم که با
متابعت از شهوات شیطانی با دیدن معشوق خود فرقی میان سبو و کودک نمیداند و به
جای سبو ،رسن را بر گردن کودک میبندد تا او را داخل چاه بیندازد .زنان و حتی مادران
در داستانهای این متن افرادی کامجو ،بیوفا و شهوتران هستند( .همان ،ص  )212در این
داستان بدبینی نسبت به زن و زنستیزی به اندازهای بسیار است که قداست مادر بودن و
پرور

فرزند که حتی در اسطورههای کهن ،این جنبه از زن مورد ستای

تاریخ آفرین

بشر بازمیگردد ،به چال

بوده است و به

کشیده شده و با برجسته کردن هرزگی زن

بهعنوان یک صفت اصلی ،نادیده گرفته شده است؛ البته شاید بتوان این را از ویژگیهای
سرگرمکنندگی داستانهای عامیانه دانست ،نه بیان حقایق اجتماعی و فرهنگی.
همان گونه که در سطور پی

اشاره شد نویسنده پس از نتیجهگیری با استناد به عبارتی

از بزرگان یا حدیث یا آیهای از قرآن و یا آوردن ابیاتی ،بر این باورها تأکید میکند و
حکمی را صادر میکند« :ناستوده است نزدیک ارباب الباب و اصحاب احسان و اعیان
ایهان ،تدبیر زنان و استصواب ایشان را منقاد و ممتثِل بودن و مُظهر شرع و مُفتی عقل
میفرماید که« :النِّساءُ حَبائِلُ الشَّيطانِ» ...زن به خوی و عادتِ شیطان است و چون طبیعت و
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
فروگ ارد و هوا و نهمت بردارد و روی در کف پای شهوت مالد و پشت پای بر روی
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مروّت زند»( .همان ،ص  )193این عبارات را که در پایان داستانها آورده میشود ،میتوان
به منزلۀ دیدگاههای سنتی و دینی متداول در عصر نویسنده دانست:
گرچااااه ماهنااااد ورچااااه پااااروینانااااد
از در یمّ و اهاااااااال نفاااااااارینانااااااااد
ساااابب جنااااگ و ننااااگ و آزارنااااد
علّاااات رنااااج و خاااارج کااااابینانااااد
(همان ،ص )194
بیتدبیری:

در داستانِ «پری و زاهد و زن» میخوانیم که یکی از جنیان سه نام از نامهای بزرگ
الهی را به زاهد آموخته بود تا هرگاه امر مهمی پی

آمد ،برای رفع آن ،از اسماء الهی مدد

بگیرد؛ اما مشورت زاهد با زن و بیتدبیری زن ،سبب شد که هر سه نام بزرگ بدون
رسیدن به هیچ حاجتی از دست برود .زاهد از شدت ناراحتی به سبب مشورتی که با زن
کرده بود میگوید« :سزای آن که به استصواب رأی و استعالم زنان رود و به استشارت و
استخارت ایشان کار کند ،همین است»( .همان ،ص  )169نویسنده از زبان وزیر بر این باور
که رایزنی با زن سبب زیان است ،تأکید میکند« :تدبیرهای زنان بیفایده و مشورتهای
ایشان بیمنفعت بود و اکاییب اقوال و اباطیل افعال ایشان بیضرر و زیان نباشد» (همان ،ص
 )169و قول بزرگان را ضمیمه آن میکند:
اگاااار عقاااال داری ،بااااه گفاااات زنااااان
مکاااااان اعتماااااااد و بکاااااان احتیاااااااط
(همان ،ص)199
و در جایی دیگر با اشارهای به کلماتی از حدیثی این حکم را اثبات میکند« :وشاوِرهنَّ
و خالفُوهُنَّ»( .همان ،ص  ) 93گفتنی است که در متون نظم و نثر فارسی بر عدم رایزنی با
زن تأکید شده است و این توصیه بسامد باالیی دارد:
کااااه پاااای زنااااان راز هرگااااز مگااااوی
چاااو گاااویی ساااخن بااااز یاااابی باااه کاااوی
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مکااااان هااااایچ کااااااری باااااه فرماااااان زن
کااااااه هرگااااااز نبیناااااای زناااااای رایزن
(فردوسی ،1394 ،ج  ،6ص )219
مشورت با زنان تباهست و سخاوت با مفسدان گناه( .سعدی)178 ،1377 ،
پیمانشکنی و بدعهدی:

در داستانِ «شاهزاده و گرمابهبان و زن» نویسنده تأکید بر این دارد که بر قول و فعل
زنان اعتمادی نیست؛ آنان بر عهدی که میبندند پایبند نیستند .او ثابت میکند که مبنای
بدعهدی و پیمانشکنی زن ،شهوت و هوس است .زن شهوتران بهراحتی پیمانی را که با
شوهر بسته است ،میشکند .داستان از این قرار است که :شاهزادهای برای حمام به نزد
گرمابهبانی میآید .گرمابه بان با بررسی اندام شاهزاده ،عیب و نقصانی در آلت تناسلی
شاهزاده میبیند .به او گوشزد میکند که این نقصان ممکن است سبب نقصان فحول و
رجولیت در تو شود .شاهزاده از او میخواهد بهازای مبلغی زنی را در اختیار او بگ ارد تا
میزان رجولیت خود را امتحان کند .گرمابهبان با طمع بر پولِ شاهزاده و اطمینان از اینکه
این نقصان سبب گرفتاری او در ارتباط همسر

با شاهزاده نمیشود ،همسر خوی

را

آراسته نزد شاهزاده می فرستد؛ اما همسر ساعتها در کنار شاهزاده میماند و به شهوترانی
میپردازد .گرمابهبان از غصه بسیار تنگدل شده به صحرا میزند و خود را از درختی
میآویزد( .ظهیری ،1391 ،ص  )126طمع مرد و هوسرانی زن ،زندگی گرمابهبان را برباد
داد .به نمونههای فراوانی دربارۀ بدعهدی زن در ادبیات فارسی میتوان اشاره کرد:
زن گااااار ناااااه یکااااای هااااازار باشاااااد
در عهاااااااد کااااااام اساااااااتوار باشاااااااد
چاااااون نقااا ا وفاااااا و عهاااااد بساااااتند
باااااار نااااااام زنااااااان قلاااااام شکسااااااتند
(نظامی ،1399 ،ص )394
هاااایچ کااااس را بااااا زنااااان محاااارم ماااادار
کاااه مثاااال ایاااان دو پنباااهسااات و شاااارار
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(مولوی ،1381 ،ج ،5ص )554
نشااااااااید یاااااااافتن در هااااااایچ بااااااارزن
وفااااااا در اسااااااب و در شمشاااااایر و در زن
وفااا مااردی اساات باار زن چااون تااوان بساات
چاااو زن گفتااای بشاااوی از مردمااای دسااات
بسااااای کردناااااد ماااااردان چاااااارهساااااازی
ندیدناااااد از یکااااای زن راسااااات باااااازی
(نظامی ،1399 ،ص )195
دل بااه قااول و فعاال زن بسااتن ،خطااا باشااد خطااا
عقاااال اگاااار داری مجااااو از زن ره و رساااام وفااااا
) Mirza Barkhordar, 1957, 640؛ به نقل از صیّادکوه و بهمهای ،1385 ،ص )98
در جواهراالسمار آمده است« :در دور روزگار ،دفاتر در غدر و مکر زنان و بیوفایی و
بدعهدی ایشان در تحریر آمدهاند .چه ایشان حورمثال و شیاطینخصالاند .به قدر امکان از
مخالطت ایشان متجنّب و باپرهیز باید بود که:
«انّ النساااااااء شاااااایاطینٌ خلقاااااان لتااااااا
نعاااااوی بااااااهلل مااااان شااااارِّ الشااااایاطین
از زنااااااان گاااااار وفااااااا طمااااااع داری
باشاااااااااد از غایااااااااات سبکسااااااااااری
گرچاااه چاااون شااایر و شاااکر و شاااهدند
ناااااااقص دیاااااان و ناااااااقض عهدنااااااد»
(ثغری ،1352 ،ص 216؛ به نقل از اختیاری و همکاران ،1386 ،ص )21
آنچه مسلم است پیام این حکایت عدم اعتماد به زن و پیمان اوست؛ اما بد نیست که
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
میتوان مشاهده کرد .در دورۀ غزنویان ،همچون دورههای پیشین ،زنان بهعنوان واسطه یا
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کاالیی برای ایجاد دوستی ،هدیهای که بزرگی به بزرگی میداد ،برای تحکیم قدرت و یا
جهت اعمال نفوی بر دیگران و یافتن متحد ،حضور مییافتهاند( .کهدویی و حسینی،1398 ،
ص  )143در داستان «امیرارسالن نامدار» سامخان فرنگی به روم حمله میکند .ملکشاه و
امیران او را میکشند و بانوی او در لباس کنیزان فرار میکند و آواره میشود .در «حسین
کرد شبستری» نمونههای فراوانی از تجاوز به زنان بیگناه و مظلومیت آنها دیده میشود و
بیشتر این تجاوزها را نیز قهرمانان ایرانی داستان مرتکب میشوند( .باقری ،1382 ،ص )136
گفتنی است که بسامد باالی ویژگیهای منفی نسبت دادهشده به زنان در مقایسه با
مردان در این داستان ،نشان از خاستگاه شکلگیری داستان در سرزمین هند است .نگاه
فرهنگ هندی به جایگاه زن نگاهی مثبت نبوده است و در سطور باال تا حدودی به آن
پرداخته ایم؛ اما نویسندگانی چون ظهیری سمرقندی که به بازنویسی این داستان پرداختهاند،
با استناد به احادیث ،روایات و سخنان بزرگان ،با توجه به اینکه ممکن است در صحت آنها
تردید باشد ،مهر تأییدی بر این باورها زدهاند .در ادامه چند دیدگاه مثبت نسبت به زن را در
این داستان شرم میدهیم؛ با توجه به اینکه بهراحتی میتوان نتیجه گرفت که این ویژگیها
در این داستان بسامد پایینی دارند.
صفات مثبت
خردمندی و پاکدامنی:

در داستانِ «پادشاه زندوست» وزیر از پادشاهی سخن میگوید که بسیار دوستدار
معاشرت با زنان بوده است .او عاشق زنی میشود که همسر او بازرگانی متمول و ثروتمندی
بود که همواره برای تجارت به سفر میرفت .پادشاه دل به وصال زن میبندد و بهطور
ناشناس به خانۀ آن زن میرود .زن با احترام از او استقبال میکند و با آگاهی از عشق
پادشاه به خود  ،تمهیدی را میجوید تا پاسخ این ابراز عالقه را بدهد .در خانه کتابی از
مرد بازرگان بود که نزد پادشاه میآورد و به او میگوید :پادشاه این کتاب را مطالعه کنند
تا بنده به خدمت بپردازم و پ یرایی کنم .پادشاه در این کتاب این جمالت را میخواند که:
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«هرکه به انگشت ،درِ مردمان بکوبد ،دیگران درِ او به مشت بکوبند( .ظهیری،1391 ،
ص )196این سخن در دل پادشاه بهشدت اثر میکند و بالفاصله از جای برمیخیزد و ع ر
میخواهد و ن ر میکند که قدم در حرم هیچ آفریده به شهوت نگ ارد .به سبب تعجیل در
رفتن ،پادشاه کف

خود را جا میگ ارد .بازرگان میرسد و کف

شاه را میبیند و بر زن

بدگمان میشود و او را از خانه بیرون میکند .برادران زن شکایت نزد شاه میبرند؛ شاه با
دیدن مرد بازرگان متوجه میشود و به او اطمینان میدهد که همسر او هیچ خطایی نکرده و
بر او هیچ تعرضی نرفته است .بازرگان به خانه میرود و از همسر خوی

استمالت میکند.

توجه داشته باشیم که بیان این داستان بهمنظور حمایت از نجابت زن نیست؛ بلکه محور
اصلی داستان این است که پادشاه بر سیاستی تعجیل نکند که به سبب عواقب آن پشیمان
شود؛ اما به هر روی می توان نتیجه گرفت که نویسنده در این جا دیدی مثبت به زن داشته است.
نویسنده در ابتدای داستان اصلی از مشورت پادشاه با یکی از زنان حرم مینویسد که
برای او صفات مثبتی چون کیاست ،فراست ،شهامت ،ح اقت و خردمندی قا ل است و این
ویژگیهای مثبت را جمال و زیباییِ زن میداند .این زن برای بهبود حال پادشاه که از نبود
فرزند ناراحت است ،او را به ن ر ،دعا و توسل به خداوند دعوت میکند .زن برای توصیه
به پادشاه بسیار خردمندانه عمل میکند ،بهطوریکه میداند جستوجوی حال پادشاهان از
سوی فرودستان جایز نیست .او بسیار مدبرانه پادشاه را راهنمایی میکند .این نگر ،
نگرشی مثبت نسبت به زن است که عموماً در داستانهای عامیانه بر عهدۀ دایگان و زنان
باتجربۀ حرمسراهاست( .همان ،ص )29
در داستانِ «عاشق و گندهپیر و سگ گریان» نیزکه در باال گفته شد ،عفت و پاکدامنی و
عدم تعلق به مال دنیا را در شیوۀ رفتاری دختر جوان نسبت به عاشق خود بیان کردیم .در
این داستان ،نویسنده از زن جوانی سخن میگوید که به سبب مال دنیا و زیبایی ظاهری
فریفته نمیشود و حتی زمانی که با افسونگری زنی دالل به عاشق میرسد با عفت و
پاکدامنی تا آخر عمر نزد همسر میماند( .همان ،ص )131
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وفاداری:

داستانِ «کبک نر با ماده» داستان ویژهای در میان این داستانهاست .اگرچه قصد
نویسنده در این داستان بر این است که پادشاه را از قضاوت نادرست و شتابزده منع کند،
بهنوعی به وفاداری زنان در نبود مردان و بیرحمی در قضاوت مردان نسبت به زنان اشاره
دارد .داستان از زبان حیوانات نقل میشود .دو کبک پس از سالها زندگی خو  ،مکان
زندگی خود را تغییر داده و به جای جدید میروند که آب و هوای این محل با مزاج زن
سازگار نیست .مرد مدتی برای کسب روزی زمستان ،محل جدید را ترک کرده و به جای
دیگر میرود .وقتی بازمیگردد ،شکم زن را برآمده میبیند .نسبت به او بدگمان میشود و
هرچه کبک ماده میگوید که در غیبت تو با هیچ نامحرمی مجالست و مخالطت نداشتم،
قبول نمیکند ،تا این که با کتک ،کبک ماده از دنیا میرود .بعد از اینکه خشم کبک نر از
بین میرود و آرام میشود ،گروهی از پرندگان که کبک ماده را در آن وضعیت میبینند
ماجرا را میپرسند .بعد از شنی دن ماجرا از زبان کبک نر ،پرندگان به مالمت او پرداخته و
میگویند :در این نواحی زنان ما نیز به این عارضه مبتال میشوند و چنان تصور میشود که
آنها باردار هستند؛ حال آنکه پس از سه ماه با خوردن فالن بیخ و اجابت مزاج این مشکل
برطرف میشود( .همان ،ص  )99شاید بتوان گفت که قصد نویسنده در این داستان
توصیف وفاداری زن نبوده است؛ اما آیا میتوان گفت که بر اساس باورهای سنتی و
فرهنگی کهن ،زنان گاهی قربانی قضاوت بیرحمانه مردان میشوند
در طوطینامه نیز در حکایتِ «جاماس و زن معصومۀ او» به بیوفایی مردان و وفاداری
زنان اشاره میشود .داستانِ مردی که فقط به دنبال ثروت زن

است و یک بار او را در چاه

میاندازد و صاحب ثروت زن میگردد و چون بعد از مدتی زن را زنده میبیند ،بنای توبه و
ندامت میگ ارد و زن او را میبخشد .دوباره مرد زن را میکشد و در چاه میاندازد تا
صاحب مال و دارایی او شود( .اختیاری و همکاران ،1386 ،ص )19
در داستانِ «پیر نابینا» چارهاندیشی مثبت زنان بهتصویر کشیده میشود.گندهپیر که اغلب
در داستانهای عامیانه با صفاتی منفی ظاهر میشود ،در این داستان با چارهاندیشی او
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بازرگانی مالباخته به اموال خود دست مییابد .این داستان از زبان شاهزاده که دوران
نحوست را گ رانده و بهبود یافته است ،گفته میشود؛ بهطوریکه پس از نقل این داستان
یکی از درباریان بر مادر شاهزاده که نه ماه او را در خزانه رحم نگاهداشته و پس از والدت
تربیت کرده درود میفرستد( .ظهیری ،1391 ،ص  )221در اینجا گفتنی است ،داستانهایی
که از زبان شاهزاده نقل میشود ،اغلب به برتری عقل و خرد کودکان و گندهپیران بر زنان
جوان و مردان گواهی دارد که خود تأمل برانگیز است و در این مقال فرصتی برای
پرداختن به آن نیست.
در این متن در پایان هر داستان جمالتی از زبان گویندگان داستان نقل میشود که
حکمی کلی دربارۀ اوصاف متفاوت زنان است و میتوان آنها را باورهای اسطورهای،
فرهنگی ،دینی و سنتی تلقی کرد که نمونههایی از آن در این جمعبندی آورده میشود؛
اغلب این سخنان خطاب به پادشاه است:
پادشاه باید که ...« :به اقاویل و تخییل و اباطیل و تسویل ایشان (زنان) التفات نفرماید .از
بهر آنکه زنان اگرچه ناقص عقلند ،بر کمال عقول رجال خندند و عقال را به حبایل گفتار
چون کفتار در جوال محال خود کنند »...در ادامۀ همین جمالت به پادشاه گوشزد میکند
که مثال قصّۀ آدم و حوّا و یوسف و زلیخا بر این باور اشاره دارد( .همان ،ص )92
پادشاه داند که« :تدبیرهای زنان بیفایده و مشورتهای ایشان بیمنفعت بود ...و هرکه
قدم در بادیۀ هوای ایشان نهد ،هرگز به کعبۀ نجام نرسد و جمال فالم نبیند:...
دَع حُـــبَّهُنَّ فَـــاِنَّ الحُـــ َّ اِشــــراکٌ
وَ اِنَّهُــــنَّ لِقَلــــ ِ الصًّــــ ِّ اَشــــراکُ
اِذا تأَمَّلـــتَ مـــا فـــيهنَّ مِـــن خُلُـــقٍ
فَلَــــيسَ يَجمَعُهــــا حَــــدسٌ وَ اِدراکُ
(همان ،ص)168
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واگ ار دوستی ایشان [زنان] را که دوستی آنها شِرک است و آنها دامهایی برای قلب
عاشقند .اگر به شایستگی در اخالق زنها تأمل کنی ،میفهمی که حتی ادراک و حدس،
حقیقت آنها را درنمییابد:
باااار زنااااان دل منااااه از آنکااااه زنااااان
ماااااارد را کااااااوزۀ فقااااااع سااااااازند
تااااا بُااااود پُاااار زننااااد بوسااااه باااار او
چاااون تهااای شاااد ز دسااات بندازناااد
(همان)
بر پادشاه مقرر است که ...« :اقوال و افعال زنان به 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« :...اِنَّ کَيدَکُنَّ عَظيمٌ» و از آن تجنّب و
تح یر فرموده است» ،در ادامه به سخنی از عمربنخطاب که به سخت گیری نسبت به زنان
در میان خلفای راشدین شهرت دارد ،استناد میکند« :اِستَعيذوا بِاهللِ مِن شِرارِ النِّساءِ وَ کونوا
مِن خيارِهِنَّ عَلی حَذَرٍ» ...پناه جو ید به خدای تعالی از بدانِ زنان و برح ر باشید از نیکان
ایشان ،از بهر آنکه نظر شهوت ایشان چون به چیزی میل کند ،دین و دنیا فروگ ارند و
مقصود و مطلوب خود بردارند و به مصالح دین و دولت التفات ننمایند ...کژی در طبیعت
ایشان سرشته است و ک ب و نفاق و زُور و شقاق با طینت ایشان آمیخته»( .همان ،ص )152
نکتۀ تأمل برانگیزِ سخن ،این است که از زنان بد ،بلکه از نیکان آنها نیز باید پرهیز کرد؛
زیرا وی معتقد است ،طبیعت زن بر کژی سرشته و دروغ و نفاق با طینت زن آمیخته شده
است؛ این باور بر آفرین

جبری زن با این صفات تأکید دارد و نتیجۀ این باور آیا جز این

می تواند باشد که بر زنان با این اوصاف نباید خرده گرفت آیا هنگام حساب و کتاب در
جایگاهی یکسان با مردان نیز قرار خواهند گرفت اگر این را یک باور دینی بدانیم ،پاسخ
به این سؤالها چال برانگیز است .در جای دیگر نیز بر این طبیعت تأکید شده است که...:
«طبیعت ایشان وَکر مکر و جبلّت ایشان معدن زرق و خَتل بود»( .همان ،ص )84
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بر پادشاه مقرر است که ...« :هرکه بر مهر زنان و موافقت ایشان اعتماد نماید ،در عواقب
آن در ورطۀ ندامت و غرامت مأخوی شود و دل او طُعمۀ عَنا و لقمۀ فنا گردد»( .همان ،ص
 )125این سخنان تأکیدی بر بیوفایی و بدعهدی زنان است .در دیدگاههای گ شتگان
همین شاهد بس که دنیا که مظهر بیوفایی و ناپایداری است به زنی تشبیه میشود که در
عقد بسی داماد است .این باور بسامد باالیی در ادبیات داستانی و تعلیمی ما دارد:
دَع یِکاااااا ارَهُنَّ فَمااااااااا لَهُاااااا انَّ وَفاااااااااء
ریااااا احُ الصَّااااااابا وَ عُهُاااااااودُهنَ سَاااااااوا ُء
(همان ،ص )68
یکر و یادکرد ایشان [زنان] را واگ ار؛ زیرا آنها را وفایی نیست و عهدشان چون باد
صبا است.
در جایی دیگر همنشینی با زن ر ا حتی برای حیوانات سبب ع اب و رنج جاوید میداند
و بر این نظر است که اگر کسی یا حیوانی را بخواهید در رنج و ع اب مدام نگاه دارید ،او
را زن دهید:
رُبَّ یِ ااااااابٍ اَخَااااااا وهُ وَ تَماااااااادَوا فااااااای عِقابِاااااااه
ثُاااااا امَّ قااااااااالو زَوِّجااااااااوهُ وَ یَروهُ فاااااااای عَ ابِااااااااه
(همان ،ص)85
چه بسا گ رگی که او را گرفتند و پیوسته آزار
دهید و او را در ع اب

دادند .پس [گروهی] گفتند :او را زن

واگ ارید.

بر پادشاه مسلم است که ...« :به حقیقت داستان مکر زنان از اشراف فهم و ادراک وهم
زیادت است و عاقل ترین مردمان در جوال محال ایشان رود و به عشوه و الوۀ ایشان مغرور
گردد( .همان ،ص...« )75النّساءُ حَبائِلُ الشَّيطانِ» زنان پایدامهای دیو هستند.
دیاااااااو از فعااااااال زن رمیاااااااده شاااااااود
چااااااون برآمیاااااازد او یکاااااای تلباااااایس
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در فریاااااب و فساااااون و مکااااار و حیااااال
بنااااااادگیهاااااااا نمایاااااااد

ابلااااااایس
(همان ،ص )71

این دیدگاه بهحدی اغراقآمیز است که زن را آموزگار شیطان در تلبیس و حیلهگری
میداند و حتی دیوان که گمراهکنندگان نوع بشر هستند ،از زن رمیده میشوند.
همان گونه که گفته شد اصل این داستان هندی است و آیات و احادیث آورده شده به
متن اصلی تعلق ندارد؛ بلکه نویسنده بر اساس اید ولوژی خود و باورهای دینی متداول در
آن دوره ،این آیات و احادیث را به متن افزوده است که در بیشتر موارد آنها مهر تأییدی
بر آن باورها هستند .یکی از وزراء برای اینکه پادشاه را قاطعانه از دسایس کنیز دور کند ،با
آوردن آیاتی از قرآن کریم مشورت با زن را به شدت رد میکند؛ چرا که بر این نظر است
که م ردان بر زنان مسلط هستند و نظرات ناقص ایشان محلّ نقصان و گرفتاری است .این
آیات عبارتند از« :اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساءِ»« ،اِنَّهُنَّ ناقِصاتُ العَقلِ وَ الدّينِ» و «شاوِرهُنَّ وَ
خالفُوهُنّ»َ( .ظهیری ،1391 ،ص  )93در تفسیر آیۀ« :اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساءِ» مرحوم
عالمه طباطبایی چنین میگوید ...« :قیم بودن مردان بر زنان عمومیت دارد و منحصر به
شوهر نسبت به همسر نیست و چنان نیست که مردان تنها بر همسر خود قیومت داشته باشند؛
بلکه حکمی که جعل شده برای نوع مردان و بر نوع زنان است ،البته در جهات عمومی که
ارتباط با زندگی هر دو طایفه دارد و بنابراین پس آن جهات عمومی که عامه مردان در آن
جهات بر عامه زنان قیومت دارند ،عبارت است از مثل حکومت و قضا (مثالً) که حیات
جامعه بستگی به آنها دارد ،و قوام این دو مسئولیت و یا ...دو مقام بر نیروی تعقل است ،که
درمردان بالطبع بیشتر و قویتر است تا در زنان ،همچنین دفاع از سرزمین با اسلحه که قوام
آن برداشتن نیروی بدنی و هم نیروی عقلی است ،که هر دوی آنها در مردان بیشتر است تا
در زنان و بنابراین ،این که فرمود« :اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساءِ» اطالقی تام و تمام دارد».
(طباطبایی ،1391 ،ص )543
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نتیجه
موضوع زن و ویژگیهای او در متون ادبی و تاریخی همواره چال برانگیز بوده است.
شاعران و نویسندگان بسیاری جنبه های متفاوت وجودی زن را در آثار منظوم و منثور خود
بیان کردهاند .بر اساس تأثیر و تأثر فرهنگ و تمدن جوامع مختلف بر یکدیگر ،بهآسانی ردّ
پای اعتقادات و باورهای جوامع مختلف را دربارۀ زن ،بهطور عام در متون داستانی فارسی
و بهطور ویژه در سندبادنامه دنبال کردیم .دانستیم که پژوهندگان ،اصل این داستان را از
هند میدانند .این کتاب یک داستان اصلی و سیوسه داستان فرعی دارد و موضوع اصلی
آن توصیف نق

و ویژگیهای زنان بهخصوص مکاری و حیلهگری آنهاست .نتیجه

گرفتیم که نگاه منفی و تقریباً بیرحمانه به زن در این کتاب از آیین و دیدگاه سنتی
هندوان و ایران باستان تأثیر پ یرفته است؛ زیرا زنان در نزد آنها جایگاه پایینی نسبت به
مردان در جامعه داشتهاند .آنها بر این نظر بودند که زنان در برابر امیال و حوایج نفسانی
بهآسانی تسلیم میشوند؛ بنابراین ،حرکت در مسیر ته یب نفس و حقیقت برای زن دشوار
است ،به خصوص اگر زن زیبا باشد .توصیف زنان با صفات منفی هوسرانی ،نقص عقل،
بیوفایی ،حیله گری و ...در این متن بسامد باالیی دارد .در حکایات فرعی داستان ،مردان
قربانی شهوترانی و مکاری زنان میشوند .مسلم دانستیم که هدف اصلی داستان توصیف
ویژگیهای منفی در زنان است؛ اما در بازخوانی دقیق داستان بهویژه آغاز داستانِ اصلی نیز
دریافتیم که داستان ،با وجود وزیران خردمند و دانا ،با مشورت و رایزنی پادشاه با زنی
خردمند آغاز می شود که پادشاه اوصافی مانند :کیاست ،فراست ،شهامت ،ح اقت و
خردمندی برای او قا ل است و این ویژگیهای مثبت را جمال و زیباییِ زن میداند.
نویسنده در چند حکایت نیز به ویژگیهای مثبت زنان چون خردمندی ،پاکدامنی و
وفاداری اشاره دارد .آرای گاهی متناقضِ نویسنده درباره زن ،حکایت از چال

نویسنده

با این موضوع دارد؛ اما به هر روی باور غالب بر این متن به تبع سایر متون کهن باور
زنستیزی است؛ بهویژه اینکه مزینکنندۀ این متن در قرن ششم ،این باور را با استناد به
آیات ،احادیث و عبارات بزرگان مُهر تأیید زده است.
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بررسی ویژگیهای نقش زنان در ادب غنایی ایران و جهان با تکیه بر
منظومههای عاشقانه
(خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون ،ویس و رامین ،رومئو و ژولیت ،تریساان و ایزوت ،ونوس و آدونیس)
*
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دکار شهروز جمالی
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چکیده
ادب غنایی ،در طول قرون متمادی دامنۀ گستردهای را در بطن خوی برای پرور شاعران و
نویسندگان مختلف فراهم کرده است .اربابان ادب و صاحبان یوق در طول پیدای ادبیات و
شاهکارهای ادبی در وصف زن و ستای عشق و زیباییشان و مقام شامخ او سخنها گفتهاند و در
گسترۀ منظومههای عاشقانه ایرانی ،شاعران سخنپروری چون فخرالدین اسعد گرگانی و نظامی و
در ادب اروپایی ،شکسپیر و ژوزف بدیه به نظم داستانهای عاشقانهای پرداختهاند که زنان در آنان
نق فعال دارند و موقعیت آنان نشان از نگاه جامعه آن زمان به زنان است .نق فعال زنان در
منظومۀ خسرو و شیرین و ویس و رامین تجلیگر جایگاه واالی زن در جامعه ایران و تکریم
شخصیت اوست .منفعل بودن و تسلیم جبر زمانه شدن در داستان لیلی و مجنون و رومئو و ژولیت و
تریستان و ایزوت ،جامعه مردساالری و بیاختیاری زنان را در قرون وسطی و دورۀ جاهلیت اعراب
به تصویر میکشد .پژوه حاضر کوششی است در راستای بررسی و مقایسۀ نق زنان در ادب
غنایی ایران و جهان با تکیه بر داستانهای خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون ،ویس و رامین ،تریستان
و ایزوت ،رومئو و ژولیت و ونوس و آدونیس.

کلیدواژه :ادب غنایی ،لیلی و مجنون ،خسرو و شیرین ،تریستان و ایزوت ،ویس و رامین ،رومئو
و ژولیت و ونوس و آدونیس.
* .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان(Hkhadivar@ gmail.com( .

** .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان(shahroozjamali44@gmail.com .
*** .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه علمی ا کاربردی مرکز جهاد دانشگاهی.
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تاریخ پ یر 89/18/12 :

مقدمه
ادب غنایی ،یکی از غنیترین ادبیات جهان است .به خصوص در عرصۀ منظومههای
عاشقانه که شاعران سخنپروری چون نظامی ،فخرالدین اسعد از ایران و شکسپیر و ژوزف
بدیه از اروپا دست به خلق شاهکارهای ادبی بینظیری زدهاند .در منظومههای عاشقانه زنان
همواره روی دیگر سکه عشق بودهاند و در نق

قهرمان اصلی داستان ،نق آفرینی

کردهاند .با آنکه حضور زن در کنار مرد در تکوین تمدن بشری واقعیتی اجتنابناپ یر
است و همیشه بار مسئولیت ویژهای را بر عهده داشتهاند؛ اما گاهی در پردۀ ابهام باقی
ماندهاند« .زن که یکی از پایه های اصلی زندگی و تمدن بشر است ،سهم عمدهای در
باالبردن تمدن بشر داشته و یکی از پایههای دوام نسل انسان بوده است؛ اما شأن و مقام زن
در طول تاریخ به دالیل مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی فراز و نشیبهای زیادی
داشته است»( .ستاری ،1375 ،ص )15
زنان در تغییر جامعه نق

مؤثری داشتهاند و حضور فعال آنان ،باعث تغییر مسیر زندگی

مردان شده است ،مثل خسرو که ویژگیهای اخالقی و فردی؛ سیاست و حکومتداری و
پادشاهیا

تحت تأثیر شخصیت شیرین قرار میگیرد و در جهت مثبت سوق داده میشود

و یا تأثیر ویس بر زندگی رامین که در نهایت او را به تاج و تخت پادشاهی میرساند و
رامین هشتاد و یک سال با خو بختی در کنار ویس زندگی میکند .حتی لیلی نیز با عشق
خود مجنون را به دیوانه عارفی تبدیل میکند .در منظومههای اروپایی نیز هر یک از زنان
به نوعی در تغییر سرنوشت مردان داستان تأثیرگ ارند .ژولیت ،ایزوت و ونوس هر سه
سرانجام و پایان زندگی قهرمانان م کر داستان را به مرگ و نابودی تغییر میدهند.
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بررسی نقش زن در آثار نظامی
از جلوههای هنر سرایندگی نظامی ،آنچه بی

از همه مهم مینماید ،برجستگی نق

زن به عنوان موجودی مستقل و انتخابگراست که در آثار مشابه کمتر دیده شده است .در
این منظومه ،شیرین زنی است که با داشتن جایبههای ظاهری ،برخورداری از آزادگی
کامل و داشتن عشق پرشور به خسرو ،در همه حال خویشتندار است و دامن خود را به
هوسهای زودگ ر نمیآالید .شیر زنی کامل ،زیرک ،آگاه ،بزرگمن  ،پاکدامن،
پای بند به قوانین خانواده و اجتماع است که با تدبیر و درستاندیشی ،نه تنها خود را از
هوسبازی خسرو در امان میدارد ،که بر او تأثیر گ اشته ،شخصیت
از عشق خود حماسهای باشکوه میسازد .نظامی برخالف نگر

را دگرگون میکند و
متداول جامعه زمان خود،

نگاهی متفاوت دارد و مقام و منزلت زن را تا جایی ارتقا میدهد که او را شایستۀ پ یرفتن
مسئولیت در سطح کالن اجتماعی و حکمرانی میداند .خسرو و شیرین او نمونه بارز (زن
محوری) است.
 .0نگرش زیباخواهانه:

یکی از نگر های ظریف و زیبای نظامی به زن ،نگر

زیباخواهانه است .در حوزۀ

ادبیات ،شاعری را نمیتوان یافت که از ظرافتها و زیباییهای زنانه الهام نگرفته باشد.
زنان در هر نق

مثبت یا مهمی هستند ،زیبایی آنان در اولویت است .به همین علت در

حوزۀ ادبیات غنایی ،هیچ زن زشتی به عنوان معشوق دیده نمیشود .شاعر نیز برای رسیدن
به این هدف تمام شخصیتهای داستان

را زیبا جلوه میدهد و به توصیف اغراقآمیز آن

میپردازد .همچون توصیف شیرین ،شکر اصفهانی ،مریم و حتی دخترانی که در دربار
مهین بانو جمعند و نیز توصیف وصفناپ یر شیرین در چشمه.
 .1نگرش منفی:

برخی خصایل منفی اخالقی زنان ،سبب نوعی نگر

منفی به آنان شده است و شاعران

بسیاری لب به تعریض و بدگویی زنان گشودهاند .پیر گنجه در نصیحت فرزند

محمد و
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منع او از ستمکاری میگوید :مراقب با

تا مانند زنان ،فریبکار نباشی ،چون تو مرد

هستی نه زن:
در چناااااین ره مخساااااب چاااااون پیاااااران
گااااارد کااااان دامااااان از زباااااون گیاااااران
تاااااا باااااادین کااااااا باژگونااااااه نااااااورد
نفریبااااای چاااااو زن کاااااه ماااااردی ،مااااارد
(نظامی ،1393 ،ص )51
در منظومه لیلی و مجنون زمانی که لیلی را به اجبار به ازدواج ابن سالم در میآورند و
کسی این خبر را به مجنون میرساند که لیلی اکنون با شوی خود خو

میگ راند ،شاعر

خصایلی را به زنان نسبت میدهد:
زن گاااااار نااااااه یااااااک هاااااازار باشااااااد
در عهاااااااد کااااااام اساااااااتوار باشاااااااد
زن چیساااااات نشااااااانهگاااااااه نیرنااااااگ
در ظاااااهر ،صااااالح و در نهااااان ،جناااااگ
(همان ،ص )134
در بخ

«بدگویی مریم از شیرین نزد خسرو» که برخاسته از حسد اوست ،نظامی

اینگونه میسراید:
زنااااااااان ماننااااااااد ریحااااااااان ساااااااافالند
درون سااااو خبااااث و بیاااارون سااااو جمالنااااد
زن از پهلاااااوی چاااااو گویناااااد برخاسااااات
مجااااوی از جانااااب چااااو جانااااب راساااات
(همان ،ص )187
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به نظر میرسد موارد م کور نشان دهندۀ اعتقاد عمومی و عرف اجتماعی در خصوص
زنان بوده است ،نه عقیده شخصی نظامی؛ زیرا اگر نظامی چنین عقیدهای داشت سعی در
تکریم مقام زن در آثار خود نشان نمیداد.
 .1نگرش آرمانی:

در ادب فارسی بهخصوص در منظومههای روایی و داستانی ،به بازآفرینی آرمانی مقام
زن توجه خاصی شده است .شاعر آرمانگرای سرزمین پر گهر ایران ،بدون در نظر گرفتن
عرف و سنتها از زن مَثَل اعالی خلقت را میسازد و زنان در جایگاه مادری حکیم ،دانا و
سیاستمداری عادل ،مربی دلسوز و معشوقی طناز و عفیفند و نگاه پیر گنجه به زن نگاهی
آرمانی است .در منظومه خسرو و شیرین نقطه مرکزی و قهرمان حقیقی داستان شیرین
است و نظامی ،با قاطعیت و در کمال احترام به زن از شخصیت انسانی او ،شعور،
احساسات ،عواطف و جایگاه او دفاع میکند .نق

زن در دو منظومه خسرو و شیرین و

لیلی و مجنون متفاوت است.
شیرین ،عاشقپیشه است و با وفا؛ اما لیلی دختر سوختۀ نظام قبیلهای پدرساالر است.
هدف نظامی ،شناساندن چهرۀ زنان به عنوان قهرمان داستان است ،نه مردان .مردان در
قسمت تاریک داستان جای دارند و چهرۀ زنان در بخ
در آثار نظامی ،نگر

روشن داستانهای اوست.

آرمانی بر دیگر نگر ها غلبه آشکار دارد و زن در کانون توجه

بی تری قرار دارد« .برتلس» خاورشناس روسی یادآوری میکند که« :در منظومه خسرو و
شیرین قهرمان واقعی داستان و نقطۀ مرکزی آن شیرین است ،نه خسرو .در این داستان
خسرو مانند مردم روزگار خود ،زن را بازیچهای قابل خرید و فرو

برای ارضای امیال

خود میپندارد؛ اما نظامی با قاطعیت از شخصیت انسانی او و از قهرمانیها ،شعور و یکای
سخن میگوید»( .برتلس،1375 ،ص )11
مهین بانو زنی است که در جایگاه حکمران قرار دارد و پادشاه ارمنستان است .کلیه
امور مملکت در دست اوست و از موقعیت اجتماعی واالیی برخوردار است .از آنجا که
زمان وقوع این داستان مربوط به دوران ساسانی است .نظامی با قرار دادن زنان در جایگاه
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رفیع اجتماعی ،سیاسی ،حکومتی ،خانوادگی ارز

زن ایرانی را اثبات میکند .درست در

زمانی که اعراب دختران خود را زنده به گور میکنند و زنان ابزاری برای امیال جنسی
نیستند ،زن ایرانی را در باالترین مرتبه در اشعار خود جای میدهد؛ اما اینکه

مردان بی

گاهی بر خالف ادعاها و تصوارت

که زن را در چه مرتبهای قرار داده است ،دچار تناقض

میشود و زبان به بدگویی و تعریض به زنان میگشاید ،شاید ناشی از استیالی اعراب و
رواج فرهنگ آنان بر دیار و فرهنگ فارسی باشد و نظامی در قرنی میزیسته که اوج نفوی
افکار ،فرهنگ ،زبان و لغات عربی است؛ بنابراین ممکن است تحت تأثیر این نگر ها قرار
گرفته باشد.
نظامی ،شخصیت مریم ،زن رسمی و قانونی خسرو ،ا مادر شیرویه ا را حسود معرفی
میکند؛ اما او چنین حسی را در زنان طبیعی میداند؛ زیرا هیچ زنی حاضر نیست عشق و یا
همسر خود را به رقیب بسپارد .هر چند مریم زنی ایرانی نیست؛ اما نظامی او را با اقتدار و
قدرتمند معرفی میکند .به گونه ای که حتی خسرو برای آوردن شیرین به قصر از او اجازه
میگیرد و حتی جرأت عشقبازی آشکار با شیرین را ندارد؛ زیرا میترسد که او به خشم
بیاید و سبب جنگ بین ایران و رُم شود:
اجاااااااازت ده کااااااازان قصااااااار بیاااااااارم
بااااااااه مشااااااااکوی پرسااااااااتاران سااااااااپارم
جاااااواب داد ماااااریم کاااااای جهاااااانگیااااار
شااااکوهت چااااون کواکااااب آساااامان گیاااار
اگااااار حلاااااوای تاااااازه شاااااد ناااااام شاااایرین
نخواهااااااد شااااااد فاااااارو از کااااااام شااااایرین
و مریم جوابی دندان شکن به او میدهد که اگر شیرین حلوای تری باشد ،من نخواهم
گ اشت که از گلوی تو به شیرینی فرو رود و او را بر تو تلخ خواهم کرد و تا زمانی که
مریم زنده است ،خسرو جسارت ازدواج با شیرین را ندارد.
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خردمندی و هدایتگری زنان
خردورزی و آیندهنگری از ویژگیهای شخصیتی زنان در آثار نظامی است .حکیم
گنجه در شخصیتپردازی قهرمانان آثار  ،به خردورزی زنان نیز توجه کرده و به کرات
زنان قهرمان را به عقل و درایت ستوده است .هدایتگری زنان را در ابعاد مختلف میتوان
بررسی کرد ،مانند رفتار خردمندانه شیرین در معاشرت با خسرو که منجر به تجمیع عشق و
عقل شده است.
 .0هدایت به عشق حقیقی:

زنان همواره روی دیگر سکه عشق هستند و در برانگیختن عشق و احساسات در مردان
نق

بهسزایی داشتند ،زیباییهای ظاهری آنان ،خلقیات ،رفتارها و من ها ،روحیات

لطیف ،عشوهگریها ،مهرورزی و سخنان عشقآمیز آنان همواره نبض احساس و عالقه را
در مردان باال برده و ضربان عشق آنان را تندتر کرده است؛ اما در نق آفرینی زنان در آثار
نظامی این اغواگریها ،سازمان یافته و مهار شده است و توسن سرک

عشق مردان را از

لجام گسیختگی به عشقی حقیقی ،متین و آرام هدایت کردهاند .شیرین عالوه بر اینکه
معشوقی دلربا و صیدافکن است؛ اما در سایه خردمندی خود ،مربی و راهنمای خسرو نیز
هست و با درایت و خویشتنداری و یکای خوی

افسار گسیخته و خسرو را با زیرکی

تمام مهار میکند تا اینکه خسرو نیز از مرز هوسبازی به عشق حقیقی میرسد و با وصال،
هر دوی آنان به آرام

میرسند.

 .1هدایت و حکمرانی و سیاستمداری:

در کم تر آثار حکمی و اخالقی نشانی از به رسمیت شناختن حضور زنان در عرصههای
سیاسی و اجتماعی و مملکتداری دیده میشود .نق

زنان بی تر در امور منزل و امور

تربیتی است و نظر اکثریت در مورد شخصیت زنان نگرشی منفی است.
اما حکیم گنجه با نگاه حکمت آمیز خود زنان را در آرمان شهر خود به حکمت و
حکومت میرساند و حتی مملکتداری آنان برتر از حکومتداری مردان است .مهین بانو
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از اران تا ارمن را فرمانروایی میکند ،هزار قلعه بر باالی کوه دارد و شکوه بزرگی او
بی تر از مردان است و نظامی در مردانگی وجود او اینگونه اقرار میکند.
بساااا زن ناااام کاااانجاااا مااارد یاااابی
بساااا ماااردا کاااه رویااا

زرد یاااابی
(نظامی ،1381 ،ص)191

پس از مرگ مهین بانو ،شیرین بر اریکه قدرت تکیه میزند و پادشاهی عدالتگستر و
ظلمستیز است .نکتۀ حا ز اهمیت دیگر این است که به دلیل دشمنی و کینهورزی بهرام
چوبین با خسرو و نیرنگبازیها و فریبکاریهای او ،خسرو مجبور میشود مدتی مدا ن
را ترک کند و تاج و تخت پادشاهی به بهرام میرسد .شیرین که این تاج ،تخت و
پادشاهی را سزاوار و حق خسرو میداند ،در به دست آوردن دوباره حکومت و شکست
بهرام و از میدان به در کردن او نق

بهسزایی دارد و با پند و نصیحت و تحریک شجاعت

و غیرت و یادآوری حق مسلم پادشاهی او ،خسرو را علیه بهرام میشوراند و او در جنگ با
بهرام پیروز میشود .بهرام فرار میکند و خسرو قدرت از دست رفته خوی

را باز مییابد

و این سلطنت و فرمانروایی را مدیون شیرین است:
ساااااااتور پادشااااااااهی تاااااااا باااااااود لناااااااگ
بااااااه دشااااااواری مااااااراد آیااااااد فراچنااااااگ
تاااو دولااات جاااو کاااه مااان خاااود هساااتم ایناااک
باااه دسااات آر آن ،کاااه مااان در دساااتم ایناااک
(همان ،ص )155
تااااو ملااااک پادشاااااهی را بااااه دساااات آر
کاااه مااان باشااام ،اگااار دولااات باااود یاااار
ماااااارا نیااااااز ار بااااااود دسااااااتی نمااااااایم
و گرنااااااه ،در دعااااااا دسااااااتی گشااااااایم
(همان ،ص )157
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 .1هدایت به رعیتنوازی:

پس از ازدواج شیرین با خسرو و مسلط شدن خسرو بر اوضاع کشور ،شیرین همواره
خسرو را از لهو ،لعب و طرب به کسب دان
بیدادگری و ظلم را شور

و عدالتگستری رهنمون میسازد و عواقب

مردم میداند و او را از ستمگری بر ح ر میدارد:

حااااااا ر کااااااان زانکاااااااه در کمینااااااای
دعااااااای بااااااد کنااااااد خلااااااوتنشااااااینی
ناااادارد سااااودت آنگااااه بانااااگ و فریاااااد
کااااه نفاااارین داده باشااااد ملااااک باااار باااااد
جهااااانسااااوزی بااااد اساااات و جورسااااازی
تااااااو را باااا اه گاااااار رعیاااااات را نااااااوازی
نجاااااات آخااااارت را چاااااارهگااااار باااااا
در ایاااان مناااازل ز رفااااتن بااااا خباااار بااااا
(همان ،ص )387
 .4اعتقاد به توانمندی زنان و پرهیز از نژادپرستی و تفکیک جنسیتی:

دیدگاه شاعر منصف گنجه در منظومههای

به زن ،نگاهی انسانمدارانه است .او از

نگاه جنسیتی و تفکیک جنسی پرهیز میکند و قدرت و اقتدار را خاص مردان نمیداند.
نظامی شاعری ایران دوست و ملیگرا است؛ اما نژادپرست نیست .صحت ادعای او در
پرهیز از موارد یاد شده در نق

مریم و مهین بانو هویداست.

مریم دختر پادشاه رم است و مهین بانو زنی که سکاندار حکومت ارمنستان است.
نظامی با آوردن این دو شخصیت در داستان و قایل شدن ارز

و جایگاه بلند برای آنان،

بر روی نژاد پرستی و نگاه جنسیتی خط بطالن کشیده است.
شیرین جانشین مهین بانو است ،پادشاهی عدالتگستر که در زمان فرمانرواییا
قول نظامی حتی موری را نیازرد:
چاااو بااار شااایرین مقااارر گشااات شااااهی
فااااروغ ملااااک باااار مااااه شااااد ز ماااااهی

به
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دران یاااک ساااال کاااو فرمانااادهی کااارد
نااااه مرغاااای ،بلکااااه مااااوری را نیااااازرد
(همان ،ص  192ا )191
حتی زمانی که در پی خسرو است و از این عشق ،شوریده و بیقرار است ،میترسد که
مبادا این شوریدگی روزی بر او غلبه کند و با رعیت به ستم و بیداد رفتار کند؛ ل ا تاج و
تخت و امور پادشاهی را به فردی مطمئن میسپارد و خود به دنبال خسرو میرود:
همااااای ترساااااید کاااااز شاااااوریده رایااااای
کناااااد نااااااموس عااااادل

بااااای وفاااااایی

باااااااه ماااااااوالیی ساااااااپرد آن پادشااااااااهی
دلااا ا سااا ایر آماااااد از صااااااحبکالهااا ای
(همان)192 ،
از بیان این ابیات پی میبریم که حکیم گنجه فقط شاعر نیست ،او یک روانشناس و
جامعهشناس قهاری است که به نکتههای شخصیتی زنان و امور جامعه کامالً آگاهی داشته
است .در روان شناسی روز دنیا ثابت شده است که هر جا مسئولیتی خطیر به زنان سپرده
شده است ،آنها به نحو احسن از عهدۀ آن مسئولیت برآمدهاند و هرگاه در اموری که
احساس ضعف و ناتوانی کردهاند ،به لحاظ اخالقی و جلوگیری از تضییع شدن حقوق
دیگران آن وظیفه را به فرد دیگری واگ ار کردهاند .نظامی که با روحیات زنان آشناست،
این خصلت پسندیده را با ظرافت و مهارتی بینظیر در شخصیت و نق

شیرین گنجانده

است.
عفاف زنان
عفاف و خویشتنداری از ویژگیهای مهمی است که نظامی برای زن قا ل است .در
منظومه خسرو و شیرین این نگر

را به حد اعلی میرساند در داستان لیلی و مجنون،

عشق ،در محیط بستهای اتفاق میافتد و عاشق و معشوق به دلیل محدودیتهای قبیلهای و
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اجتماعی مجال ارتباط ندارند و تمام روابط عاشقانه آنها محدود به چند پیغام و نامه و یکی
دو دیدار شتابزده میشود که در همین محدوده نیز جانب عفاف و حیا کامالً رعایت
میگردد .در نخستین دیدار ،لیلی در ده قدمی مجنون ایستاده است و جلوتر نمیرود:
زیاااان گونااااه کااااه شاااامع ماااایفااااروزم
زیاااان باااای

گااااااار پااااااای تااااااارک روم ،بساااااااوزم
قاااادم زدن هااااالک اساااات
در ماااا هب عشااااق عیاااابناااااک اساااات

و یا زمانی که آوازۀ عشق لیلی و مجنون میپیچد ،پدر مجنون ،به سبب عفت و
پاکدامنی و شخصیت لیلی او را به طور رسمی از پدر

خواستگاری میکند و تنها راه

وصال آنان را عقد و نکام میداند:
خااااواهم بااااه طریااااق مهاااار و پیونااااد
فرزناااااااد تاااااااو را ز بهااااااار فرزناااااااد
(نظامی ،1383،ص )124
وفاداری زنان
در شخصیتها و قهرمانان آثار نظامی ،این زنان هستند که سمبل وفاداری و عدم خیانت
هستند و بالعکس این خصیصه در مردان بی تر به چشم میخورد .هر گاه خسرو با
خویشتنداری و عفاف شیرین مواجه میشود ،برآشفته میگردد و او را تهدید به
خو گ رانی با دیگران میکند و در نهایت با عشقبازی با شکر اصفهانی ،به تهدید خود
جامۀ عمل میپوشاند و به عشق پاک و وفادار شیرین خیانت میکند.
اما شیرین همیشه به خسرو وفادار است .حتی در زمانی که زمینه خیانت برای

مهیا

است ،سربلند بیرون میآید و به رقیب عشقی خسرو( ،فرهاد) کسی که بیصبرانه و مشتاقانه
در آرزوی شیرین است ،نیز توجه خاصی نمیکند و تا آخر عمر این وفاداری ادامه دارد.
حتی عشق شیرویه پسر خسرو را پس میزند .شیرین ،اوج وفاداری به عشق را با خودکشی
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در کنار جنازۀ خسرو به اثبات میرساند و نظامی با شخصیت و هویت دادن به زن در این
مجموعه او را را به عر

میرساند .همواره زنان به داشتن چنین جایگاهی و مردمان نیز به

داشتن چنین زنانی بر خود میبالند« :پایان داستان به یمن وفاداری شیرین از حیث قوت
تأثیر با همۀ داستان که خود نیز پر از شور و زیبایی است برابری میکند و هیجان آن را به
غایت میرساند»( .زرین کوب ،1378 ،ص )187
«خودکشی شیرین ،بدینگونه هوسنامه را به وفانامه تبدیل کرد و سرگ شت عاشق و

معشوق را در عفت و حرمت عاشقانه پایان داد»( .همان ،ص  )117در منظومۀ لیلی و مجنون
نیز لیلی سر آمد وفاداری زنان عاشق است .عشق او فنا شده در نظام اجتماعی قبیلهای است
که مانع وصال این دو دلداده هستند .نگونبختی لیلی مضاعف است و در بین تمام عشاق او
از همه محرومتر است؛ زیرا هم از عشق خود محروم است و هم به واسطه وفاداری به عشق
مجنون از شوی خود.
در بررسی و واشکافی منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی درمییابیم که؛
نق

و حضور زنان در خسرو و شیرین پررنگتر و تأثیرگ ارتر است .در لیلی و مجنون ،به

دلیل ترسیم و تصویر کشیدن جامعه بسته و محدود قبیلهای عرب ،جایی برای مانور دادن و
نق آفرینی زن وجود ندارد و لیلی تنها زن شوربخت و اسیر سرنوشت منظومه است که جز
چند مواردی که در مورد شخصیت او یکر شد ،نق

دیگری ندارد؛ اما در خسرو و

شیرین ،شیرین زنی تمام عیار است و سمبل یک زن واقعی است.

نقش زن در ویس و رامین
در داستان ویس و رامین ،زن از چنان شخصیت فعال و قدرتمندی برخوردار است که
نظیر آن در داستانهای ایرانی کمتر دیده میشود .گستاخی ،میل به انتخاب ،قدرت عمل و
شجاعت و عشرتطلبی و زیباییپرستی از مهمترین ویژگیهای زن در ویس و رامین است.
این خصایص در زنان دوران اسالمی و ساسانی دید کمتری دارد .فخرالدین در
شخصیتپردازی زنان عالوه بر شرایط اجتماعی و عادات یهنی زمان خود ،روم پارتی اثر
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خود را در نظر داشته که در آن دوران زنان درباری قدرت بسیار داشتهاند و شاه در جشن
نوروزی خود ،زنان و بزرگان را دعوت کرده است و بر خالف رسم زرتشتی و اسالمی،
در ازدواج درباری ،به جای پدر دختر ،از مادر او اجازه میگیرد.
زیباپرستی مادی:

یکی از ویژگیهای منظومۀ ویس و رامین ،زیباپرستی مادی زنان است که گاهی باعث
انحطاط و ابت ال اخالقی میشود .که سبب شده است گاهی فخرالدین ،زبان به نکوه
زنان میگشاید .با آنکه در این منظومه زن در جایگاه واالیی قرار دارد؛ به علت شرایط
جامعه و افکار عمومی آن زمان ،شاعر بر خالف تصور واقعی خود از زن ،اشعاری بر ضد
زنان سروده است:
چاااه نیکاااو گفااات موباااد پااای هوشااانگ
زناااااان را آز بااااای از شااااارم و فرهناااااگ
زنااااااااااان در آفاااااااااارین ناتمامنااااااااااد
از آن رو خاااااوی کاااااام و زشااااات نامناااااد
(گرگانی ،1398 ،ص )84
ویس زنی جسور و شاداب است .روم و جسم

آزاد است .به همین دلیل است که

آزادانه روم و جسم خود را به رامین واگ ار میکند .او زنی طبیعی و ملموس است .وجود
ویس با تکاپو ،کوش
درون

و زندگی عجین است .از همان کودکی ،استقالل و انتخاب در

پیدا است .در زمان بچگی نیز ،بر اراده خود ،حاکم است .طالب زیبایی و رنگ و

بوست تا جایی که دایه ،به شهرو از خودکامگی و بلند پروازی ویس شکایت میکند و
مینویسد که دیگر به بار آمده است و او را فرمان نمیبرد:
هماااای ترساااام کااااه گاااار پاااارواز گیاااارد
باااااه کاااااام خاااااود یکااااای انبااااااز گیااااارد
بپااااااروردم ورا چونااااااان کااااااه بایساااااات
باااه هااار رنگااای و هااار باااویی کاااه شایسااات
(همان ،ص )35
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افزون بر روحیۀ انتخابگری ،حس انتقام نیز در ویس وجود دارد و با توجه به اینکه او
یاتاً زنی عفیف ،پاکدامن و خدا ترس است؛ ولی با اغواگری دایه ،عاشق رامین میشود و
حتی گاهی لب به دشنام دایه نیز میگشاید و به سختی تسلیم این عشق میشود .اما تسلیم
شدن ویس در برابر عشق رامین نوعی انتقامجویی از مردی است که او را از شوهر مورد
عالقه ا

(ویرو) جدا کرده و قاتل پدر

است و وی را با نیرنگ و اجبار از زادگاه

میرباید:
دگااااار ره ویاااااس باااااا دایاااااه برآشااااافت
کاااه شااارم و بااایم یااازدان ساااخن گفااات
کاااه مااان خاااود چاااون براندیشااام ز یااازدان
ناااااه راماااااین بایااااادم ناااااه شااااارم کیهاااااان
چااااارا زشاااااتی کااااانم زشاااااتی ساااااگالم
کااااااه از زشااااااتی بااااااود روزی وبااااااالم
(همان ،ص )117
روحیۀ انتقامگری در ویس آنچنان شدت دارد که با تمام عشقی که به رامین دارد ،اما
به دلیل خیانت او به ویس (ازدواج با گل) او را سخت کیفر میکند و رامین مجبور میشود
ساعتها در میان یخ و برف و سرما بماند و از ویس سخنان دل آزار و سرد بشنود:
جهااان باار ماان همااین گریااد باادینسااان
ازیاااارا امشااااب ایاااان برفساااات و باااااران
گمااااان بااااردم کااااه از آتاااا رهااااانی
ندانسااااااتم کااااااه در باااااارفم نشااااااانی
(همان ،ص )277
خصلت دیگر ویس شجاعت اوست .شاه موبد از زیباییهای مرو برای ویس سخن
میگوید و ویس بدون هیچ ترسی در حضور او ،عشق رامین را فریاد میزند که عشق
اوست که ویس را در مرو نگه داشته است:
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مااااارو را گفااااات شااااااها مااااارو آبااااااد
اگااار نیاااک اسااات ور باااد مااار تاااو را بااااد
چاااو بیااانم روی راماااین گااااه و بااایگااااه
مااارا چاااه مااارو باشاااد جاااای و چاااه مااااه
(همان ،ص )139
این پاسخ از اعتماد به نفس و شجاعت بینظیر اوست .که خود را گناهکار نمیداند؛
بلکه صاحب حق و اختیار و انتخاب میداند .او به دنبال عشق خوی

است و به میل و ارادۀ

خود آنچه را که شایسته خود میداند ،برمیگزیند و با جسارت و شجاعت پای رفتار و
میایستد و دلیلی برای ترس و یا دوراندیشی نمیبیند.

کردار خوی
نقش شهرو:

شهرو زنی است دنیادوست و عی طلب و شادخوار ،که هر یک از سی و اند فرزند
خود را از مردی جداگانه به دنیا آورده است .او منافع شخصی خود را بر هر چیز ترجیح
میدهد و همواره به اراده خود ،برای دختر

تصمیم به ازدواج میگیرد .یکبار که هنوز

به دنیا نیامده است ،پیمان ازدواج او را با موبد میبندد:
نااااازادم تااااااکنون دختااااار وزیااااان پاااااس
اگاااار زایاااام تااااویی داماااااد ماااان بااااس
(همان ،ص )31
و زمانی دیگر با تشخیص اینکه کسی الیق همسری ویس نیست ،او را به نکام
برادر

درمیآورد:
در ایااااران نیساااات جفتاااای بااااا تااااو همساااار
مگاااار ویاااارو کااااه هسااااتت خااااود باااارادر
(همان ،ص )36

و در نهایت پس از به هم خوردن عروسی ویس و ویرو ،پس از آنکه دختر و
خانوادها

حاضر به تسلیم در برابر شاه موبد نمیشوند ،در قبال دریافت رشوه و هدایا،
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دختر و پسر خود را فرامو

میکند و به سادگی از خون شوهر خود میگ رد و با باز

کردن درهای دژ ،به همه خیانت میکند:
بااااه شااااهرو خواسااااته چناااادان فرسااااتاد
کااااه نتااااوان کاااارد آن در دفتااااری یاااااد
کجااااااا درگاااااااه دز برشاااااااه بگشاااااااد
باااه دز در شاااد هااام آنگاااه شااااه دلشااااد
(همان ،ص )61
نقش دایه:

دایه ،مسبب عشق ویس و رامین است .او در زمان کودکی نیز وظیفه نگهداری از ویس
و رامین را نیز بر عهده داشته است .در زمانی که موبد ویس را به اجبار به مرو میبرد ،او
همراه ویس میرود و با طلسم و جادو ،موبد را بر ویس میبندد:
نااااادانم چااااااره جاااااز کاااااام تاااااو جساااااتن
باااااه افساااااون شااااااه را بااااار تاااااو ببساااااتن
پاااس از آنکاااه روی ویاااس هااار دو بیااااورد
طلسااااام هااااار یکااااای را صاااااورتی کااااارد
(همان ،ص )76
نق

دایه ،در این منظومه ،بسیار پررنگ است و با چارهاندیشیهای اوست که بی تر

مشکالت حل و فصل میشود .او زنی دنیا دوست ،عشرتطلب و شادخوار است که ویس
را نیز به همین صفات تشویق میکند .وجود دایه و گفتار و کردار

از عواملی است که

باعث شده است تا در برخی از موارد منظومه ویس و رامین غیراخالقی جلوه کند.
او زن با نفویی است و با آنکه موبد متوجه مقاصد و خلق و خوی وی میشود ،او را از
درگاه خود نمیراند .نق
کوششی دری نمیکند.

او از یک دایه بی تر است .برای ویس مادری میکند و از هیچ
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به سزایی دارد و با دستان و نیرنگ ویس را

عشق رامین را در دل او شعلهور میکند:

چااااو دایااااه پاااای

ویااااس دلسااااتان شااااد
چاااو جاااادو بااادگمان و باااد نهاااان شاااد

سااااااخنهااااااای فریبنااااااده بپیراساااااات
بااااه دسااااتان و بااااه نیاااارنگ

بیاراساااات
(همان ،ص )81

ویس هم اعتراف میکند که دایه او را فریفته و به این رسوایی کشانده است:
ماااارا دایااااه در ایاااان رسااااوایی افکنااااد
باااه نیرناااگ و باااه دساااتان و باااه ساااوگند
(همان ،ص )111
دایه ،خالق وقایع پر پیچ و خم و فراز و نشیبهای داستان است .و اولین بار با
بیاحتیاطی و غفلت اوست که موبد از عشق ویس و رامین آگاه میشود .زمانی که رامین
قصد سفر به شهر موقان را دارد .دایه خبر سفر او را به ویس میدهد .موبد در ظاهر خفته؛
اما بیدار است و سخنان آنان را میشنود:
بیاماااااد دایاااااه پنهاااااان ویاااااس را گفااااات
باااه چاااونین روز ویساااا چاااون تاااوان خفااات
کااااه رامااااین رفاااات خواهااااد سااااوی ارماااان
باااااه نخچیااااار شاااااکار و جناااااگ دشااااامن
قضااااااا را شاااااااه موبااااااد بااااااود بیاااااادار
شااااااانید از دایاااااااه آن واروناااااااه گفتاااااااار
(همان ،ص )115
نکتۀ جالب نق

دایه در داستان این است که با وجود اینکه موبد میداند تمام نقشهها

و حیلهها و چارهگریها از وجود دایه است و همچنین اوست که در این مدت ویس را
برای رسیدن به رامین حمایت میکند .و زنی جادوگر و جسور است .با این حال او را از
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درگاه خود نمیراند؛ بلکه به او نیز اعتماد میکند و زمانی که برای سفر به زاول از مرو
خارج میشود ،ویس را در باغی زندانی میکند و کلید آن باغ را به دایه میسپارد و از وی
میخواهد که نگهداری ویس را در غیبت خوی

به عهده بگیرد و حتی با طعن او را

افسونگر و ناجوانمرد خطاب میکند:
کلیاااااااد بنااااااادها مااااااار دایاااااااه را داد
بااااادو گفااااات فساااااونگر دیاااااو اساااااتاد
بدیااااااااادم ناجوانمردیااااااااات بسااااااااایار
باااادین یااااک ره جااااوانمردی بااااه جااااا آر
چااااو شاااااه اناااادرز دایااااه کاااارد بساااایار
کلیاااااااااد خاناااااااااه وی را داد ناچاااااااااار
(همان ،ص )195
در به ثمر رسیدن عشق ویس و رامین این دایه است که همواره هدایتگر و
رهنمونساز است .او آت

عشق را در وجود ویس روشن کرد و در تمام مراحل پر پیچ و

خم جاده عشق و خطرات و مشقتهای عاشقی ،پا به پای ویس و رامین حرکت کرده ،از
هیچ تال  ،نیرنگ و حیلهای دری نکرد .اگر دایه نبود ،عشقی در داستان پدید نمیآمد و
اگر هم عشقی ر میداد ،هیچگاه به وصال نمیرسید .ویس تمام خوشیها و عی ها و
لحظههای شیرین با رامین بودن و در نهایت وصال و زندگی مشترک خود را مدیون دایه
است .زنی که از کودکی برای ویس مادری کرد و او بود که ویس را ،از دست موبد
ستمکار نجات داد .اگر دایه نبود ،قطعاً ویس در برابر نامالیمات و سختیهای زندگی تاب
نمیآورد و خود را از بین میبرد.

نقش زن در تریستان و ایزوت
تریستان و ایزوت داستان عشق ممنوع ،با سه شخصیت مارکشاه ،تریستان و ایزوت
ساخته و پرداخته شده است .در این داستان ،زنان نق

کمتری دارند و باور قدیمی ناشی از

موقعیت اجتماعی قرون وسطی چهرۀ دیگری از زن ایجاد کرده است.
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زن بیاختیار است و در عین ناتوانی ،فقط قادر به غیببینی و درمان کردن دردهای
درمان ناپ یر است .جادوگری ایزوت و مادر  ،نشانگر بدیاتی و خرافی بودن آنان نیست؛
بلکه نشانگر ویژگی ایزدی آن دو است« .این بدان سبب است که در رو یدیان ،یعنی
کاهنان قوم سلت ،زن را موجودی غیبی و آسمانی و مظهر راز و رمز الوهیت میدانستند و
میپرستیدند .زن در غالب اساطیر آنان نماد اقتدار سلطنت بود و خصلتی خورشیدی داشت.
ممکن است صفت زرین موی ایزوت نیز اشارهای مبهم به همین خصلت باشد»( .ستاری،
 ،1393ص )37
در منظومۀ تریستان و ایزوت رفتار زنان ،با خداترسی و عفت بی تری همراه است.
آنان فاقد قدرت تصمیمگیری و برنامهریزی برای زندگی خود و اطرافیانشان هستند و
بی تر منفعل و تقدیری است .علت آن است که« :آداب و عادات اشراف و نجبای قرون
وسطی خشن و ستبر بود .مرد دارای همهگونه حقی بود و زن به طور قانونی و مشروع نیز
حق نداشت و گویی همیشه صغیر بود .مرد ،هرگاه اراده میکرد ،زن را طالق میداد و در
محیط فئودالها ،طالق به رغم منع صریح کلیسا ،فراوان بود .در واقع زن ،حتی اگر
نجیبزاده هم میبود ،انسانی زیردست به شمار میآمد؛ زیرا اهل جنگ نبود و نمیتوانست
چون مرد شمشیر بزند( .ستاری ،1371 ،ص )177
به همین دلیل ،شرایط قرون وسطی سبب منفعل شدن زنان شده بود .آنان مورد معامله
مردان قرار میگرفتند و از خود هیچ اختیاری نداشتند .گاه شرط ازدواج آنان انجام
کارهای خارقالعاده و از بین بردن غول و اژدها بود که اگر مردی این کارهای سخت و
شگفت را انجام میداد ،به همسری دختری درمیآمد ،بدون اینکه دختر او را انتخاب کند
و یا شرایط همسری مناسب را داشته باشد .در داستان تریستان و ایزوت نیز ،این قضیه صدق
میکند .تریستان با کشتن اژدها ،شرایط همسری با ایزوت را پیدا میکند؛ اما ایزوت در
اینجا یکبار دیگر معامله میشود و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده او ،وی را به
مارکشاه میسپارند .مارکشاه نیز پس از خشم گرفتن بر ایزوت ،به راحتی او را به
ج امیان میبخشد و در چنین مواردی زن جز تسلیم و رضا چارهای ندارد .ایزوت ،قهرمان
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داستان و نماد زنان زیردستی است که میخواستند در عین اسارت ،جسم ،روم و قلب خود
را آزاد سازند .وجود ایزوت بر تکاپو و زندگی پیوند نخورده است؛ بلکه با مرگ گره
خورده است و فرجامی جز مرگ ندارد .او شخصیت جسور و شادابی ندارد و شخصیتی
رقتانگیز است« .شخصیتی که ابتدا با جهان هماهنگ است؛ اما همان جهان طرد یا نابود
میکند»( .اسکولز ،1377 ،ص )141
ایزوت زنی مطیع و فاقد قدرت عمل و انتخاب است که به واسطه مهر داروی جادویی
است که ،دنیای پیرامون او را دگرگون میکند .میان جسم و روح
جسم

نصیب مارکشاه و روح

فاصله میافتد،

متعلق به تریستان میشود .او عاشق تریستان است؛ اما

پیوسته در برابر دیگران این عشق را کتمان میکند .در قرارگاهشان در زیر کاج بلند زمانی
که ایزوت متوجه حضور مارکشاه باالی درخت میشود؛ پی دستی میکند و قبل از
رسیدن تریستان فریاد میزند« :ای امیر تریستان چه گستاخی کرده که در چنین ساعتی مرا
به اینجا کشاندی .چند بار است که مرا خواندهای تا چنان که میگویی تضرع کنی .چه
زاریها کردهای! از من چه میخواهی » (خانلری ،1336 ،ص )92
نقش ملکه ایزوت (مادر ایزوت):

ملکه ایزوت «همسر پادشاه ایرلند» هم نام دختر
ساختن مهرداروی جادویی نق

است با توجه به اینکه به واسطه

مؤثری در ایجاد عشق تریستان و ایزوت دارد؛ اما در

منظومه ،مطلب چندانی دربارۀ وی گفته نشده است .او نسبت به دختر خوی
و زمانی که قرار است دختر
دختر

دلسوز است

را به مارکشاه بسپارد ،نگران این وصلت است که مبادا

به همسر آینده خود بیعالقه باشد و این بیعالقگی موجب تباهی و نابودی

زندگی او شود؛ ل ا متوسل به قدرت درمانگری سحر و جادو میشود که ایزوت نیز این
خصلت را از مادر خوی

به ارث برده است .او مهر داروی جادویی را به برانژین میدهد

که به مارکشاه و ایزوت بدهد که عشق غیر ارادی در آنان ایجاد شود .چنین خصایصی
ناشی از اعتقاد قدیمی سلتها به قدرت ایزدی زنان است و نیز شرایط سخت قرون وسطی
که بیاختیاری زنان در تعیین سرنوشت خوی

حکمفرما بود ،چارهای جز توسل به جادو و
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سحر باقی نمیگ اشت« .چون زمان تسلیم ایزوت به پهلوانان کورنوای نزدیک شد،
مادر

گیاهها ،گلها و ریشهها چید و آنها را در شراب آغشت و نوشابه قوی فراهم کرد و

پس از آنکه به دان

و جادویی آن کار را به انجام رسانید ،دارو را در صراحی ریخت و

نهانی به برانژین سپرد و گفت ای دختر! تو باید همراه ایزوت به کشور مارکشاه بروی و
میدانم که در محبت او وفاداری! پس این صراحی شراب را بگیر و گفتههای مرا به یاد
بسپار .آن را چنان پنهان کن که هیچ چشمی نبیند و هیچ لبی به آن نزدیک نشود؛ اما چون
شب زفاف رسید و هنگام آن شد که عروس و داماد تنها بمانند ،این شراب آمیخته به دارو
را در جامی بریز و به مارکشاه و شهبانو ایزوت بده تا آن را با هم بنوشند .دختر من!
مواظب با

که تنها ایشان را از این شراب بچشانی! زیرا خاصیت این دارو چنان است که

کسانی که آن را با هم بنوشند ،از دل و جان به هم عاشق میشوند و جاودانه در زندگی و
مرگ یکدیگر را دوست میدارند»( .همان ،ص )53
نقش برانژین:
برانژین یک خدمتکار ساده در دربار شاه ایرلند است .زمانی که ایزوت را به کورنوای
نزد مارکشاه میفرستند ،مادر ایزوت او را نیز همراه ایزوت روانه میکند تا مأموریت
جادویی مادر ایزوت را اجرا نماید .او مسبب آغاز دلدادگی تریستان و ایزوت است و ادعا
میکند ،ندانسته موجب ایجاد این عشق آتشین شده است و به شدت احساس گناه میکند
و به همین دلیل همه هستی خود را نثار میکند و حتی در شب زفاف ایزوت بر بستر
مارکشاه میرود تا رسوایی ایزوت را بپوشاند .او در کودکی توسط دزدان دریایی ربوده
میشود و به مادر ایزوت جهت خدمتکاری و کنیزی فروخته میشود .شهبانو ایزوت از
ترس رسوایی تصمیم به قتل او میگیرد و او را به غالمانی میسپارد که او را در جنگلی
دور افتاده بکشند و جنازها

را معدوم کنند؛ اما او دختر زیرک و عاقلی است در هنگام

نزدیک شدن به مرگ ،سعی میکند احساسات و عواطف آن دو غالم را برانگیزد و سبب
قتل خود را چنین توضیح میدهد« :ای دوستان نمیدانم جز یک خطا از خود .به یاد ندارم
وقتی که از ایرلند عزیمت سفر کردیم هر یک از ما زیوری عزیز با خود داشت که پیراهنی
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چون برف سفید بود و آن را برای شب زفاف همراه داشتیم .در کشتی چنان شد که ایزوت
پیراهن زفاف خود را درید و من برای عروسی پیراهن خود را به او دادم .ای دوستان گناهی
که من کردهام ،همین است؛ اما اکنون او خواهان مرگ من است»( .همان ،ص )69
نقش ایزوت سفید دست:

ایزوت سپید دست ،رقیب عشقی ایزوت زرین موی است .که در زندگی با تریستان هر
چیزی را تحمل میکند ،به جز خیانت و تحقیر شدن او .قربانی بیقراریها و بالتکلیفیهای
تریستان میشود .که در اصل تریستان با ازدواج با ایزوت سپید دست ،به گونهای میخواهد
از عشق ایزوت زرینموی فرار کند و خود را تسکین دهد؛ اما گویی درد او شدت میگیرد
و نمیتواند که ایزوت زرین موی را فرامو

کند .ستاری ایزوت سپید دست را شخصیتی

نمادین میداند و دربارۀ او میگوید« :در داستان تریستان ،ایزوت سپید دست که تریستان با
وی وصلت میکند ،مظهر رمزی کلیسای شرعی و رسمی است و زناشویی تریستان با وی
نمودار پیروزی سپنجی راست کیشی است و به همین سبب دیری نمیپاید و تریستان شتابان
به عشق زنا آمیز

باز میگردد( .ستاری ،1393 ،ص )55

او زنی کنجکاو است زمانی که سخنان پنهانی بین تریستان و کاهردن صورت میگیرد،
گو

ایستاده است و سخنان آنان را میشنود که تریستان در آخرین لحظات عمر

دیدار

ایزوت زرین موی را طلب میکند .این امر خشم ایزوت سپید دست را برمیانگیزد« .خشم
زنان سخت هراسانگیز است و همه باید از آن بپرهیزند! زن هرچه عاشق شود ،کینهتوزتر
است .زنان همچنان که زود مهرند ،کینهشان هم زود انگیخته میشود .بدمهری ایشان از
مهرشان بی تر مییابد .در عشق میانهروی میتوانند؛ اما در کین نمیتوانند .ایزوت سپید
دست به دیوار تکیه کرد ،همه سخنان را شنیده بود .آن همه تریستان را دوست میداشت و
اینک درمییافت که او دل با دیگری دارد .شنفتهها را در دل نهان داشت و اندیشید که
اگر روزی از دست

برآید ،از آنکه بی

گرفت»( .خانلری ،1336 ،ص )257

از همه جان دوست

داشته است ،کین خواهد
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ایزوت سپید دست در نهایت انتقام قربانی شدن خود را از تریستان میگیرد« .ایزوت
سپید دست کینۀ خود را باز گرفت .به سوی بستر تریستان آمد و گفت :اینک کاهردن در
میرسد .من کشتی او را در دریا دیدم .تریستان بر خوی

لرزید و گفت بادبان چگونه

است .ایزوت گفت بدان که بادبان سراسر سیاه است .تریستان گفت دیگر نمیتوانم جان را
در بدن نگه دارم سه بار گفت :ای یار ،ایزوت و در چهارمین بار جان داد»( .همان ،ص )265

نقش زن در رومئو و ژولیت
ژولیت دختری لجباز و سرک

است .او هیچ گاه نمیداند ریشۀ کینۀ قدیمی میان دو

خانواده کاپولت و مونتاگو چیست اما میخواهد هنجارشکنی کند و قوانین سخت
کنار بزند .که این عصیانگری جوانانها

در نهایت فاجعهآفرین

اجتماعی را به نفع خود

میشود .ژولیت دختر کم سن و سال سیزدهسالهای است که پدر

در زمان خواستگاری

پاریس از او ایعان دارد که او هنوز وارد دوره پر از تغییر و تحوالت  14سالگی نشده است.
بانوی قهرمان داستان ،شکل و شمایلی کودکانه دارد که هیچ عشقی را تجربه نکرده است.
«در جشن کاپولتها زمانی که رومئو از ژولیت میخواهد که با او برقصد ،در این بخ
شکسپیر به جوان بودن و یا بعضاً کودک بودن ژولیت اشاره میکند .رومئو از او طلب بوسه
کرد .دختر ،جوانتر از آن بود که راز دل خوی

را پنهان کند و معصومتر از آن که

تظاهر به معصومیت کند ،خواست او را برآورده کرد ،آنگاه چون کودکانی که برای
نخستینبار طعم توت فرنگی را میچشند بی تر خواستند ...باز همدیگر را بوسیدند».
(شکسپیر ،1381 ،ص )311
در دورۀ رنسانس اطاعتپ یری فرزندان از خانواده رواج داشته است .ژولیت تنها فرزند
خانواده است .به همین دلیل ازدواج او برای خاندان کاپولتها ،اهمیت زیادی دارد .پدر
ابتدا به دنبال گزینهای است که باب میل خود ژولیت هم باشد؛ اما پس از پی بردن به
آشنایی او با رومئو ،بهتدریج تغییر نظر داده و مقدمات یک ازدواج اجباری را فراهم
میکند .ژولیت دختری است که از شخصیت قوی و قدرت تصمیمگیری باالیی برخوردار
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است ،تا جایی که بر خالف عرف جامعه و خانواده باید با پدر خود مخالفت کند .جرأت و
جسارت و شجاعت ژولیت تا حدی است که مخفیانه با رومئو ازدواج میکند .در جامعۀ
آن زمانِ بریتانیا ،نق

زنان در امور خانواده و تصمیمگیریها بسیار ضعیف است .نظام

جامعه ،کامالً بر مبنای مردساالری مبتنی است و در این داستان میبینیم که مادر ژولیت
هیچ نقشی ندارد و در مورد آینده تنها فرزند

نیز ،نمیتواند اظهار نظر کند و حتی به خود

ژولیت هم اجازه تصمیمگیری نمیدهند .این نشاندهنده زور و قدرت مردان است که بر
جامعه حکمفرماست .ژولیت نماد دخترانی است که در جامعه قربانی اختالفات قومی و
قبیلهای میشوند و تاوان خودخواهی و تعصبات بیجای افراد طایفه خود را پس میدهند.
او با انتخاب آزادانه خوی
انتخاب زنان را به گو

در برابر ارز های آن زمان میایستد و استقاللطلبی و حق
همه فریاد میزند .ژولیت با ازدواج پنهانیا

با رومئو از خاک

خشک کینه و خصومت این دو خانواده تک گل عشق میرویاند ،عشق آن چنان روم او
را تسخیر کرده است که از اینکه داروی بیهوشی را سر بکشد و خود را به مرگ بزند و در
دخمه دفن شود تا رومئو برای نجات او فرا رسد ،ترس و ابایی ندارد .شجاعت و بیباکی او
قابل تحسین است؛ اما صد حیف که دختری شتابزده و خام است و متأسفانه با دیدن پیکر
بیجان رومئو با خنجر رومئو به زندگی خود پایان میدهد .او نماد وفاداری به عشق پاک
خوی

است .در داستان ،زنان دیگری وجود دارند که نق

آنها خیلی پررنگ نیست.

مادر ژولیت که بانوی بزرگ خاندان کاپولتهاست ،جز در چند قسمت نق آفرینی
نمیکند .در شب ضیافت کاپولتها در جشن حضور دارد که رومئو از زنی میپرسد این
زن کیست و او در جواب میگوید« :مادر ژولیت ،بانوی این خانه است .برایت بگویم
دختری که با او صحبت کردی ،من پرستاری کردهام»( .همان ،ص )311
در زمانیکه پدر ژولیت تصمیم میگیرد به اجبار او را به عقد پاریس درآورد ،فقط این
خبر را به مادر ژولیت میدهد که او نیز این پیغام را به ژولیت برساند و دیگر حق هیچگونه
ابراز عقیدهای ندارد.
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زن دیگری که در داستان بی تر از مادر ژولیت ،اختیار او را دارد ،دایه است .در زمانی
که ژولیت در بالکن مشغول صحبت با رومئو است ،دایه او را صدا میزند و ژولیت
بالفاصله به اتاق برمیگردد ،گویی تسلط دایه بر او تا جایی است که ژولیت اجازه ندارد
که بیاین او جایی برود یا کاری انجام دهد( .همان ،ص )314
دایه نیز در حضور یافتن ژولیت در کلیسا و ازدواج او با رومئو نق

بهسزایی دارد .او

بعد از مطلع شدن از عشق آن دو ،با هیبت تمام در خیابان به دیدن رومئو میرود و به او
میگوید« :ژولیت بسیار جوان است با او شرافتمندانه رفتار کن» .رومئو سوگند میخورد
که چنان کند و سپس به دایه میگوید که بهانهای پیدا کند تا ژولیت را به کلیسا بفرستد .او
زنی است که تمام افکار

آکنده از فکر ل تهای زناشویی است .برای او فرقی نمیکند

که این مرد باشد یا مرد دیگر؛ «چشمانداز ازدواج و شب عروسی او را چون شرابی قوی
مست کرد .با شتاب بسیار نزد ژولیت رفت تا پیغام رومئو را به او برساند»( .همان ،ص )316
او رابط بین رومئو و ژولیت است .زمانی که پسر عموی ژولیت (تیبالت) به دست رومئو
کشته میشود .تنها اوست که از ازدواج این دو خبر دارد و برای رومئو پیام میآورد که
خانمت از مرگ پسر عمو و تبعید شوهر

بسیار اندوهگین است( .همان ،ص )321

در ابتدای داستان از دختری نام برده میشود که تنها به یکر نام او بسنده شده است و
دیگر صحبتی از او به میان نمیآید .رزالین ،همان دختر بزرگزاده و اشرافی که رومئو قبل
از ژولیت عاشق و دلبستۀ اوست و نام او در لیست میهمانان کاپولتهاست و رومئو به طمع
دیدن او به ضیافت کاپولتها میرود که عاشق ژولیت میشود .در داستان هیچ صحبت و
سخن از نق

مادر رومئو و دیگر اعضای خانوادها

نیست.

نقش زن در ونوس و آدونیس
در داستان ونوس و آدونیس ،به دلیل اسطورهای بودن این منظومه ،نق های متعدد
زنان چون دیگر منظومهها دیده نمیشود .قهرمان داستان ونوس است .الهۀ زیبایی است.
زنی عشوهگر ،هوسران و انتقامجو .و چون میداند که به دلیل زیبایی

هواداران بسیاری
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دارد ،بازارگرمی میکند .زنی طغیانگر و استقاللطلب است .خودنماییهای او به علت
آسیبهایی است که در جامعه متحمل شده است .دختری است که در حق
و اجازه انتخاب همسر دلخواه

ستم روا شده

را به او ندادهاند .به همین دلیل است که با خدایان متعدد

رابطه دارد .هفا یتوس همسر شایسته و مورد عالقۀ او نیست؛ اما وی را با صالحدید خدای
خدایان ز وس ،به اجبار به همسری او درآوردهاند و به این علت ،ونوس ناکامیهای خود
را با دیگران جبران میکند .او یاتاً انتقامجوست و هر جا که شخصیت

پایمال میشود،

دست به انتقام میگ ارد .زمانیکه آدونیس را در زمین میبیند و با عشوهگریها و
اغواگری سعی در ج ب آدونیس دارد؛ اما آدونیس امتناع دارد .این ممانعت آت

انتقام او

را شعلهورتر میکند و زمانی که در فریب و به دست آوردن آدونیس پیروز میشود ،برای
انتقامگیری از وی ،او را رها میکند و به آسمان میرود.
نتیجه
در بررسی منظومههای ایرانی و اروپایی درمییابیم که ،حضور زنان در داستان بسیار
مؤثر است .در به وجود آمدن عشق ،زنان روی دیگر سکه هستند و بدون نق آفرینی زن،
منظومه عاشقانه بیمفهوم است .عالوه بر نق

معشوق ،که قهرمان داستانها هستند،

نق های فرعی دیگر وجود دارد که در پیدای

ماجراهای داستان بسیار مؤثرند .در اکثر

داستانها ،نق

دایه بسیار پررنگ است .حتی از مادر ،و بی تر وقایع و اتفاقات به دست

آنان رقم میخورد .اغلب آنان آغازگر عشق عاشق و معشوق داستان هستند .در منظومه
ویس و رامین دایه بی تر از هر شخصیت دیگری نق

آفرینی میکند و توصیهها و

تحریکات اوست که بین ویس و رامین عشق پدید میآید .او مشاور و مددکار ویس و
رامین است و هر جا که درمانده میشوند ،به او پناه میبرند .دایه زنی عشرتطلب و
خو گ ران است و این خصلت یاتی خود را نیز به ویس منتقل میکند .زنی جادوگر و
اهل سحر و طلسم است و در راه وصال ویس و رامین بارها به افسونگری متوسل میشود.
در منظومه رومئو و ژولیت نیز دایۀ ژولیت هم شخصیتی مشابه دایۀ ویس دارد؛ اما در

بررسی ویژگیهای نقش زنان در ادب غنایی ایران و جهان با تکیه بر...

سطحی پایینتر ،روحیات

010

شبیه دایه ویس ،عی طلب و هوسران است؛ اما اهل جادو و

افسون نیست .او نیز در راه پیوند رومئو و ژولیت از هیچ کمکی دری نمیکند .در داستان
تریستان و ایزوت نیز برانژین بی تر در نق

خدمتگزار حضور دارد ،نه دایه؛ اما نق

او

نیز در بین داستان خودنمایی میکند .مسبب عشق تریستان و ایزوت ،برانژین است که با
غفلت خود و نوشیدن مهردارو ،عشق اجباری و غیر ارادی تریستان و ایزوت به وجود
میآید .او تا پایان داستان همراه و همراز ایزوت است و حتی برانژین تا پای جان نیز ارادت
خود را به شهبانو نشان میدهد .در منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نق

دایهای

دیده نمیشود .فقط در اطراف شیرین ،دخترانی بودهاند که ندیمه و همنشین او بودهاند و به
وقت تفرج ،تفریح و شکار او را همراهی میکردهاند .در داستان ونوس و آدونیس نیز به
سبب اسطورهای بودن ،الگوی منظومههای دیگر در آن دیده نمیشود .یکی از نق های
کمرنگ در همه منظومهها ،نق

مادر است .که در همه داستانها محسوس است در

منظومههای غربی به دلیل نظام فئودالی و همچنین نظام مردساالری در خانواده ،حضور
مادر و تصمیمگیری و اظهار نظر در داستانها دیده نمیشود.
در داستان رومئو و ژولیت ،پدر ژولیت مردی مستبد و خودرأی است .او حتی حق
انتخاب همسر را از تنها فرزند
واقع حضور

میگیرد .مادر ژولیت جز در چند صحنه وجود ندارد .در

حالت تشریفاتی دارد و زمانی که کاپولت بزرگ ،ژولیت را مجبور به

همسری پاریس میکند ،مادر ژولیت سکوت میکند؛ زیرا نظام اجتماعی و خانوادگی آن
زمان بریتانیا ،این حق را به زنان نمیداده است .در داستان تریستان و ایزوت نیز چنین موارد
مشابهی دیده میشود .در داستان ونوس و آدونیس هم این اتفاق تکرار میشود و با توجه
به این که داستان حالت اسطورهای دارد؛ اما این بیتوجهی به شخصیت زن و سلب اختیار
نیز در منظومه وجود دارد و ونوس نیز با اراده و میل خود همسر خود را انتخاب نمیکند و
او را از طبیعیترین حق خود نیز محروم میکنند .اما در داستانهای ایرانی نق

زن بسیار

متفاوت است .به جز منظومه لیلی و مجنون که مربوط به جامعه اعراب و آداب و رسوم
جاهلیت بادیهنشینان است .زن در منظومههای ایرانی از کرامت و بزرگواری و قدرت و
منزلت برخوردار است.
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در داستان لیلی و مجنون وضعیت زنان نیز مانند زنان قرون وسطی در اروپاست .لیلی نیز
مانند ژولیت و ایزوت و ونوس اسیر جبر زمانه است و شاید هم وضعیتی اسفبارتر از هر
سه نفر آنها دارد .اگر آنان با زیرکی و همکاری اطرافیانشان به وصال معشوق رسیدهاند و یا
آنان را لمس کردهاند؛ اما لیلی آن دختر بیچاره نگونبخت حتی از دیدار مجنون هم
محروم بوده است.
نق

زن در خسرو و شیرین با دیگر منظومهها کامالً متفاوت است .زن در این منظومه

تکریم شده و با ارز

است .مهینبانو پادشاه است .زنی با قدرت و اقتدار که بر سرزمین

ارمنستان حکمفرمانی میکند .شیرین برادرزاده اوست .زن شاهزاده و زیبا و با جرأت و
جسارت .او عاشقپیشه است؛ اما خویشتندار .او زن هوسرانی نیست که به راحتی خود را
در برابر زیادهخواهی و شهوترانی خسرو تسلیم کند.
شاید علت این همه بزرگمنشی و خویشتنداری و عزت نفس و تکریم شخصیت در
شیرین ،آزادی او باشد ،این آزاداندیشی و آزادزیستی و دور از محدودیتها و جبرهای
زمانه او را چنین وارسته کرده است.
ویس نیز شرایط مشابهی نظیر شیرین دارد ،او هم آزاد و رهاست .تفاوت

در این است

زنی طمعکار و زودباور است و متأسفانه به راحتی دختر

را تسلیم موبد

که شهرو مادر

میکند .اینکه شهرو صاحب اختیار ویس است و اوست که تصمیم میگیرد ،دختر

را

به ازدواج چه کسی درآورد ،نشان از قدرت و اقتدار زنان در جامعه ایران است .ویس نماد
یک عاشق واقعی است .دختری خودساخته و بلندپرواز ،درست مثل شیرین .در منظومههای
بررسی شده کامالً این نکته هویداست که زنان ایرانی وارسته ،آزاد ،مختار و از جایگاه
واالیی برخوردارند .روم عفت و پاکدامنی در زن ایرانی دمیده شده است و این نشانگر
حد اعالی فرهنگ و تمدن در ایران زمین است که ایران ما و ملت ما ،پیشینه فرهنگی
بهسزایی داشتهاند و منظومههای ایرانی مثل خسرو و شیرین و ویس و رامین از مفاخر ملی ما
هستند.

منابع
 اسکولز ،رابرت ،)1377( .عناصر داستان ،ترجمۀ فرزانه طاهری ،تهران :نشر مرکز. برتلس ،یوگنی ادواردویچ ،)1375( .تاریخ ادبیات فارسی (از فردوسی تاسلجوقی) ،ترجمۀ سیروس ایزدی ،تهران :نشر هیرمند.
 زرین کوب ،عبدالحسین ،)1378( .پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد ،تهران:انتشارات سخن.
 ستاری ،جالل ،)1375( .سیمای زن در فرهنگ ایران ،تهران :نشر مرکز اااااااااااااااااااا  ،)1393( .سایه ایجاد و شکرخند شیرین ،تهران :نشر مرکز. شکسپیر ،ویلیام ،)1381( .رومئو و ژولیت ،ترجمۀ حشمت کامرانی ،تهران :نشرهرمس.
 گرگانی ،فخرالدین اسعد ،)1398( .ویس و رامین ،تهران :نشر هیرمند. ناتل خانلری ،پرویز ،)1336( .ترجمه تریستان و ایزوت ،تهران :بنگاه ترجمه. نظامی ،محمدبن الیاس ،)1381( .خسرو و شیرین (چاپ سیزدهم) ،تهران :نشر قطره. -اااااااااااااااااااا  ،)1383( .لیلی و مجنون ،تهران :نشر شیرمحمدی.

بسامدِ اناخابِ شعرهایِ فروغ فرخزاد در گلچینهایِ شعری طیِ  8دهه:
از  7505تا پایانِ 7585
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*

چکیده
از قدیم صاحبانِ یوق ،در طولِ زندگیِ خود مجموعههایی از نظم و نثر در موضوعاتِ مختلف
گردآوری میکردند .این مجموعهها که با اصطالحاتِ مختلفِ «بیاضها»« ،جُنگها»« ،سفینهها» و
«کشکولها» و غیره نامیده می شوند ،هم بیانگرِ یوقِ گردآورنده بود و هم بیانگرِ یوقِ جامعه و
محیطی که گردآورنده در آن زیسته است .در ایرانِ دورۀ معاصر «گلچینهایِ شعری» بسیاری
نوشته شدهاند که برخی از آنها با ویرای ِ جدید یا همانطور دو یا بی از دو بار چاپ شدهاند.
نگارنده آماری از گلچینهایِ شعریِ هشتاد ساله گ شته در ایران ا از نخستین گلچینِ چاپ شده
در  1313تا پایانِ  -1393تهیه کرده است .در این آمار ،ضمنِ تهیۀ مشخصاتِ کاملِ گلچینهایِ
شعری (عنوانِ اصلی؛ عنوانِ فرعی؛ محتوا؛ گردآورنده؛ تاریخِ چاپ ؛ نوبتِ چاپ؛ طرمِ رویِ جلد؛
ناشر /چاپخانه؛ محلِ نشر؛ تعدادِ نسخه؛ شعرهایِ منتخب فقط از کالسیک است یا معاصر و
تعدادِ شعرهایی که گردآورنده از شعرهایِ خود آورده است) بسامدِ حضورِ هر شاعر و
شعرهای  ،دهه به دهه بررسی شده و از آنجایی که یکی از شاعرانِ پربسامد ،فروغ فرخزاد است،
در این مقاله ،به بسامدِ شعرهایِ او در هر دهه به صورت آماری پرداخته شده است.
کلیدواژه :گلچینِ شعری ،فروغ فرخزاد ،بسامدِ شعری ،قالبِ شعری ،مجموعه شعری.

* .دکتری زبان و ادبیات اردو ،دانشگاه سِند ،حیدرآباد ،پاکستان(lailaabdikhojaste@gmail.com) .
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تاریخ پ یر 89/18/12 :

مقدمه
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در گ شته صاحبان یوق ،بنا به سلیقۀ خود ،مطالب گوناگونی چون :شعر ،سخنان نغز و
حکیمانۀ یک یا چند شاعر و عالم را در طول سالیان مختلف انتخاب کرده در دفتری
یادداشت میکردند .بعد از گ شت چند سال ،صاحب یوق که تا حدّی از انتخابهای
خود راضی می شد ،آنها را به شکل کتابهایی  -در قطعها و شیوههای مختلف -به چاپ
میرساند .بیاض ،جُنگ ،سفینه ،کشکول،گلچینِ شعری و غیره نمونههایِ این منتخباتِ
شعری هستند.
در دورۀ معاصر در ایران ،این انتخابها و چاپهایشان همچنان رواج دارد .از آنجایی
که انتخابِ شعر و گردآوریِ اشعار ،از متداولترینِ انتخابها است ،نگارنده ،گلچینهای
شعریِ هشتاد سال گ شته در ایران را به شیوه آماری بررسی کرده است :از نخستین
گلچینِ شعری تا پایانِ سالِ ( .1393در این باره نگاه کنید به مقاله نگارنده« :نق ِ
 .1این مقاله ،بخشی از پژوه ِ شخصیِ گستردهای است که به شرطِ وفایِ حیات بر روی گلچینهای
شعری چاپ شده در طول 111سال گ شته ،در حالِ انجام است .در این پژوه

آماری ،میزان بسامد

حضور شاعران ،شعرشان ،قالبهای شعریشان و مقایسه با بسامد حضور دیگر شاعران در هر دهه (به طور
جزیی) و در کل  91سال (به طور مجموعی) بررسی شده است که این مقاله برگرفته از آن و مربوط به
فروغ فرخزاد است .در این پژوه ِ آماری ،گلچینهای شعری مزبور محاسبه نشدهاند:
تک شاعری (انتخاب از یک شاعر)؛ موضوعی (انتخاب برحسب موضوع)؛ جغرافیایی (شاعران شهر
خاصی)؛ طبقهای (مانند گلچینهایی که فقط شعر شاعران پزشک ،معلم ،دانشجو و غیره را گردآوری

نمودهاند؛ نثری (انتخاب فقط از متون نثر)؛ کالسیک (انتخاب فقط از بین شعر کالسیک) .فارسی عمومی
که برای تدریس در دانشگاهها منتشر شدهاند ،از دایرۀ این پژوه
مخاطبان دانشگاهی تألیف شدهاند.

بیرون است؛ زیرا با هدفی خاص و برای
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گلچینهایِ شعریِ معاصر در جهت دادن یوق ادبیِ خوانندگان از شعرِ کالسیک به شعرِ
نو ،شماره  43نامه انجمن مفاخر ،سال چهاردهم ،شماره سوم ،پاییز .»1387

محمد ضیاء هشترودی ( )1341-1276محمدضیاء هشترودی در  1313منتخبات آثار
(از نویسندگان و شعرای معاصرین) را تألیف نمود که از سوی مطبعۀ بروخیم به چاپ

رسید 1.سپس ،در مرداد  1312حسین سعادت نوری ( -1285نیمۀ سدهء چهاردهم) گلهای
ادب را از نشر اخگر در اصفهان به چاپ رسانید .عنوان فرعی آن بود :بهترین آثار  74نفر از
شعرای معاصر.
در  1313حسین پژمان بختیاری ( )1353-1278بهترین اشعار را تألیف کرد که در آن،
ابیات و غزلهایی از شاعران گ شته و معاصر را برگزیده بود.
دینشاه جیجی باهایِ ایرانی سلیستر ( )1317-1261سخنورانِ دورانِ پهلوی -جلد اول
را در  1313از تهران منتشر کرد .در خرداد 1316سرتیو محمد حسین جهانبانی (-1266
 )1333مجموعهای از سوی کتاب خانۀ ابن سینا منتشر ساخت با عنوان :گلچین جهانبانی که
حاوی  8474بیت منتخب از  822شاعر و گوینده از متقدمین و معاصرین در شصت موضوع
مختلف بود .حسین مکی ( )1379-1281گلزار ادب را در  1318تألیف نمود که در آن،
تک بیت هایی از شاعران گ شته و حال به صورت موضوعی در شصت و سه گلبن
گردآوری شده بود .به این ترتیب در سالهای بعد ،از بین شاعران معاصر ،شاعرانی انتخاب
و شعرهایشان در منتخباتِ شعری به چاپ رسیدند .اگر به همین ترتیب گلچینهایِ شعری
(با در نظر گرفتن تاریخ ادبیاتها و ت کرهها؛ زیرا در بیشتر آنها بعد از معرفی شاعر و نقد
مختصر بر آثار  ،نمونه شعرهای شاعر هم آورده میشود) منتشر شده از  1313تا پایان
 .1امیر قلی امینی ( )1357-1277در  1311مجموعهای از بهترین مقاالت :ادبی ،تاریخی ،اخالقی ،علمی را
گردآوری نموده بود که بعدها در  1333با حفظ تمام محتویات

و با عنوان :گزیدۀ آثار از سوی

کتابفروشی تا ید اصفهان به چاپ رسید .انتخاب شعرها ،همه از بین شاعران سنّتی بودند .فقط شعر «بیایید
ای کبوترهای دلخواه» از تازهترین سرودههای ملک الشعراء بهار به تاریخ  1311ا در قالب چهارپاره ا
آورده شده بود.
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 1393بررسی شود ،آمار نشان میدهد که در این فاصلۀ زمانی  611منتخبِ شعری به چاپ
رسیده است که از این میان  89عنوان منتخبِ شعری ،تجدید چاپ شدهاند :با صورت
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
شعرهایِ منتخب؛ از کدامِ مجموعه شعریِ شاعر انتخاب شدهاند و تاریخِ سرودنِ شعرها.
از آنجایی که شعرهای فروغ فرخزاد ( ) 1345-1313در بین این گلچینهای ِشعری،
بیشترین بسامد را داشتهاند ،این مقاله ،به صورتِ آماری بسامد حضورِ شعرها بررسی
شده است.

041
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بسامد شعرهای فروغ در هر هشت دهه
0141-0111

تعداد

عنوان

قالب

مجموعه

تاریخ

مصرع /سطر نخست

اشعار

شعری

شعری

شعری

سرودن/
توضیحات

شعر

شعر
الی الی ای پسر

7

دیوِ شب

چهارپاره

اسیر

کوچکِ من

اهواز-
زمستان1333

گنه کردم گناهی پر

چهارپاره

5

دیوار

-

زل ت
به زمین میزنی و

4

دیدار تلخ

چهارپاره

اسیر

میشکنی

اهواز -زمستان
1333

از عمقِ پُر ز وحشتِ

3

مرداد 1333

چهارپاره

تاریکی
3

خیز از جا ،پی

-

چهارپاره

آزادیِ خوی
دختر کنارِ پنجره

3

دختر و بهار

چهارپاره

اسیر

بهار 1334

تنها نشسته و گفت
رفتم مرا ببخ

و

3

گریز و درد

چهارپاره

اسیر

مگو او وفا نداشت
شهری است در کنارِ

اهواز -مهر
1337

3

یاد گ شته

چهارپاره

اسیر

-

آن شطِ پُرخرو
طفلی غنوده در برِ

3

بیمار

چهارپاره

اسیر

 22اسفند 1333

منِ بیمار
هیچ جز حسرت

3

رازِ من

چهارپاره

اسیر

اسفند 1333

نباشد کار من
ای ستارهها که بر

2

ای ستارهها

چهارپاره

اسیر

تیر 1334

فراز آسمان
فاتح شدم /خود را
به ثبت رساندم

2

ای مرزِ
پُرگهر...

نیمایی

تولدی
دیگر

-
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باز شد دل بسته زلفِ بتی

2

-

غزل

پیمانگُسل
بر چهره طبیعت

2

پاییز

چهارپاره

اسیر

مهر 1333

افسونکار
تو را میخواهم و دانم

2

اسیر

چهارپاره

اسیر

-

که هرگز
دانم اکنون از آن خانۀ

2

خانۀ متروک

چهارپاره

اسیر

بهار 1334

دور
روز یا شب  /نه ،ای

2

دوست ،غروبی ابدی

در غروبی

نیمایی

ابدی

تولدی

-

دیگر

است
مرگ من روزی فرا

2

بعدها

چهارپاره

عصیان

خواهد رسید

تهران-بهار
1337

من پشیمان نیستم

2

میروم خسته و افسرده و

2

در خیابانهایِ

نیمایی

سردِ شب

وداع

تولدی

-

دیگر
چهارپاره

اسیر

مهر 1337

زار
نیست یاری تا بگویم رازِ

2

خوی

شراب و

چهارپاره

اسیر

زمستان 1333

خون

نگاه کن که غمِ درونِ

2

دیدهام
یاد بگ شته به دل مانده و

آفتاب

نیمایی

میشود
2

از یاد رفته

تولدی

-

دیگر
چهارپاره

اسیر

دری

اهواز-زمستان
1333

یاد داری که ز من

2

شوق

چهارپاره

دیوار

-

خندهکنان پرسیدی
آخر گشوده شد ز هم آن

1

بر گورِ لیلی

چهارپاره

دیوار

-

پردههایِ راز
از بهرِ حقوقِ خوی
میکو

-

1

ای زن

ای شعرهایِ من

1

چهارپاره

-

بسامدِ انتخابِ شعرهایِ فروغ فرخزاد در گلچینهایِ شعری طیِ  1دهه...:
این شعر را برای تو

1

میگویم

شعری برای

چهارپاره

عصیان

تو

040
به پسرم کامیار
و به امید
روزهای آینده-
 7مرداد 1336

باز در چهره خامو

1

خیال تو

چهارپاره

اسیر

-

خیال
باز هم قلبی به پایم اوفتاد

1

ناآشنا

چهارپاره

بر رویِ ما نگاهِ خدا خنده

1

پاسخ

چهارپاره

اسیر
دیوار

مهر 1333
-

میزند
برو خود را از چشمِ من،

1

-

چهارپاره

نهان کن
بعد از آن دیوانگیها ،ای

1

گمشده

چهارپاره

دیوار

-

دری
به کنجِ این اطاقِ نیمۀ

1

-

چهارپاره

تاریک
به لبهایم مزن قفلِ

1

عصیان

چهارپاره

اسیر

خموشی را
بی

اهواز-پاییز
1333

از اینها ،آه ،آری

1

تنها تو ماندهای ای زنِ

1

عروسکِ

نیمایی

کوکی

تولدی

-

دیگر
اهواز1333 -

چهارپاره

ایرانی
جانا دگر آشفتگی از

1

-

غزل

موی که داری
چند در کنجِ قفس ناله و

1

-

غزل

فریاد کنم
دیروز به یادِ تو و آن

1

آیینه شکسته

چهارپاره

اسیر

زمستان 1333

عشقِ دلانگیز
در گ شتِ پُر شتابِ

1

دیوار

نیمایی

دیوار

-

لحظههایِ سرد
زلفِ پر خم و پیچ را بر
ر از چه افکندی

1

-

نامه انجمن مفاخر

041
1

شادم که در شرارِ تو

شکستِ نیاز

چهارپاره

دیوار

1334

میسوزم
1

شبِ تیره و ره دراز و من

ترس

چهارپاره

دیوار

-

حیران
1

گر خدا بودم مال ک

عصیانِ خدا

چهارپاره

عصیان

-

را شبی فریاد میکردم
من گُلی بودم

1

تشنه

نیمایی

نمیدانم چه میخواهم

1

رمیده

نیمایی

دیوار
اسیر

-

خدایا
1

نغمههایت با دلِ من

-

چهارپاره

آشناست

0101-0141

تعداد

مصرع /سطر نخست

اشعار

عنوان شعری

قالب

مجموعه

تاریخ سرودن/

شعری

شعری

توضیحات شعر

شعر
من پشیمان نیستم

6

روز یا شب  /نه ای

6

در خیابانهایِ

نیمایی

تولدی دیگر

-

سردِ شب
در غروبی ابدی

نیمایی

تولدی دیگر

-

دوست ،غروبی
ابدیست
آنگاه  /خورشید سرد

5

آیههایِ زمینی

نیمایی

تولدی دیگر

-

شد
فاتح شدم /خود را به

4

ثبت رساندم
همۀ هستیِ من آیۀ

ای مرزِ

نیمایی

تولدی دیگر

-

پُرگهر...
4

تولدی دیگر

نیمایی

تولدی دیگر

-

تاریکیست
مرگِ من روزی فرا
خواهد رسید

3

بعدها

چهارپاره

عصیان

بهار 1337

بسامدِ انتخابِ شعرهایِ فروغ فرخزاد در گلچینهایِ شعری طیِ  1دهه...:
نگاه کن که غمِ درونِ

3

آفتاب میشود

نیمایی

تولدی دیگر

041
-

دیدهام
یک پنجره برای دیدن

3

پنجره

نیمایی

ایمان بیاوریم

-

به آغازِ فصلِ
سرد
آن روزها رفتند

2

آن روزها

نیمایی

تولدی دیگر

-

آن کالغی که پرید

2

فتحِ باغ

نیمایی

تولدی دیگر

-

از عمقِ پُر ز وحشتِ

2

مرداد 1333

چهارپاره

تاریکی
از تنگنایِ محبسِ

2

در برابرِ خدا

چهارپاره

اسیر

تاریکی

اهواز -خرداد
1334

ای شب از رویایِ تو

2

عاشقانه

نیمایی

تولدی دیگر

-

رنگین شده
با امیدی گرم و شادی

2

رویا

چهارپاره

دیوار

-

بخ
بی

از اینها ،آه ،آری

2

و مگو

2

عروسکِ

نیمایی

تولدی دیگر

-

کوکی
رفتم مرا ببخ

گریز و درد

چهارپاره

اسیر

اهواز -مهر 1337

او ،وفا نداشت
طفلی غنوده در برِ منِ

2

بیمار

چهارپاره

اسیر

 22اسفند 1333

بیمار
کارون چو گیسوانِ

2

اندوه

چهارپاره

اسیر

تابستان 1334

پریشانِ دختری
کسی به فکرِ گُلها

2

نیست

دلم برایِ باغچه

نیمایی

میسوزد

ایمان بیاوریم

-

به آغازِ فصلِ
سرد

الی الی ای پسر

2

دیوِ شب

چهارپاره

اسیر

کوچکِ من
یاد بگ شته به دل مانده
و دری

اهواز-
زمستان1333

2

از یاد رفته

چهارپاره

اسیر

زمستان 1333

نامه انجمن مفاخر

041
یاد داری که ز من

2

شوق

چهارپاره

دیوار

-

خندهکنان پرسیدی
آتشی بود و فسرد

1

شکستِ نیاز

این شعر را برای تو

1

شعری برای تو

نیمایی

دیوار

-

چهارپاره

عصیان

به پسرم کامیار و
به امید روزهای

میگویم

آینده 7 -مرداد
1336
بر رویِ ما نگاهِ خدا

1

پاسخ

چهارپاره

دیوار

-

خنده میزند
بعد از آن دیوانگیها،

1

گمشده

چهارپاره

دیوار

-

ای دری
پرنده گفت« :چه بویی،

1

چه آفتابی ،آه»
تمامِ روز را در آ ینه

پرنده فقط یک

نیمایی

تولدی دیگر

-

پرنده بود
1

وهمِ سبز

نیمایی

تولدی دیگر

-

گریه میکردم
تو را میخواهم و

1

اسیر

نیمایی

اسیر

-

دانم که هرگز
شبِ تیره و ره

1

ترس

چهارپاره

دیوار

-

دراز و من حیران
چرا توقّف کنم،

1

چرا

تنها صداست

نیمایی

که میماند

ایمان بیاوریم

-

به آغازِ فصلِ
سرد

چون سنگها ،صدایِ
مرا گو

1

-

غزل

تولدی دیگر

میکنی

امشب به قصۀ دلِ
من گو

می

کنی /فردا چون
قصه فرامو
میکنی (از:
هوشنگ ابتهاج
سایه)
دانم اکنون از آن خانۀ
دور

1

خانۀ متروک

چهارپاره

اسیر

بهار 1334

بسامدِ انتخابِ شعرهایِ فروغ فرخزاد در گلچینهایِ شعری طیِ  1دهه...:
دلم گرفته است

1

پرنده مردنی

نیمایی

است

ایمان بیاوریم

049
-

به آغازِ فصلِ
سرد

دختر کنارِ پنجره تنها

1

دختر و بهار

چهارپاره

اسیر

بهار 1334

نشسته و گفت
دخترک خندهکنان

حلقه

1

چهارپاره

اسیر

بهار 1334

گفت که چیست
در طولِ تمامِ تاریکی

1

تنهاییِ ماه

نیمایی

تولدی دیگر

-

در گ شتِ پُر شتابِ

1

دیوار

نیمایی

دیوار

-

لحظههایِ سرد
شب به رویِ جادّۀ

1

دنیایِ سایهها

نیمایی

دیوار

-

نمناک
شب سیاهی کرد و

1

مرداب

مثنوی

تولدی دیگر

-

بیماری گرفت
علی کوچیکه

1

گر خدا بودم مال ک

1

به علی گفت
مادر

نیمایی

تولدی دیگر

-

روزی

عصیانِ خدا

چهارپاره

عصیان

-

را شبی فریاد میکردم
گنه کردم گناهی پر ز

1

-

چهارپاره

دیوار

-

ل ت
معشوقِ من /با آن تنِ

1

معشوقِ من

نیمایی

تولدی دیگر

-

برهنۀ بیشرم
من از نهایتِ شب،

1

هدیه

نیمایی

تولدی دیگر

-

حرف میزنم
من خواب دیدهام که

1

کسی میآید

کسی که مثلِ

نیمایی

هیچکس نیست

ایمان بیاوریم

-

به آغازِ فصلِ
سرد

من گُلی بودم

1

نغمههایت با دلِ من

1

آشناست

تشنه

نیمایی
چهارپاره

دیوار

-

نامه انجمن مفاخر

001
1

نمیدانم چه می خواهم

رمیده

نیمایی

اسیر

-

خدایا
و این منم /زنی تنها

1

ایمان بیاوریم

نیمایی

ایمان بیاوریم

به آغازِ فصلِ

به آغازِ فصلِ

سرد

سرد

-

هرگز آرزو نکردهام

1

رویِ خاک

نیمایی

تولدی دیگر

-

هیچ جز حسرت نباشد

1

رازِ من

چهارپاره

اسیر

اسفند 1333

کار من

0111-0101

تعداد

مصرع /سطر

اشعار

عنوان شعری

قالب

مجموعه

تاریخ سرودن/

شعری

شعری

توضیحات شعر

نخست شعر
ای شب از رویایِ

5

عاشقانه

نیمایی

تولدی دیگر

-

تو رنگین شده
کا

چون پاییز

بودم  ...کا

3

اندوهپرست

نیمایی

دیوار

-

چون

پاییز بودم
آن کالغی که

2

فتحِ باغ

نیمایی

تولدی دیگر

-

پرید
بر رویِ ما نگاهِ

2

پاسخ

چهارپاره

دیوار

-

خدا خنده میزند
بی

از اینها ،آه،

2

آری
پرنده گفت« :چه

عروسکِ

نیمایی

تولدی دیگر

-

کوکی
2

بویی ،چه آفتابی،

پرنده فقط یک

نیمایی

تولدی دیگر

-

پرنده بود

آه»
کسی به فکرِ گُلها
نیست

2

دلم برایِ باغچه
میسوزد

نیمایی

ایمان بیاوریم
به آغازِ فصلِ
سرد

-

بسامدِ انتخابِ شعرهایِ فروغ فرخزاد در گلچینهایِ شعری طیِ  1دهه...:
من از نهایتِ شب،

2

هدیه

نیمایی

تولدی دیگر

000
-

حرف میزنم
نگاه کن که غمِ

2

آفتاب میشود

نیمایی

تولدی دیگر

-

درونِ دیدهام
همۀ هستیِ من آیۀ

2

تولدی دیگر

نیمایی

تولدی دیگر

-

تاریکیست
یک پنجره برای

2

پنجره

نیمایی

دیدن

ایمان بیاوریم به

-

آغازِ فصلِ سرد

آن روزها رفتند

1

آن روزها

نیمایی

تولدی دیگر

-

آنگاه  /خورشید

1

آیههایِ زمینی

نیمایی

تولدی دیگر

-

سرد شد
آه ،ای مردی که

1

نق ِ پنهان

چهارپاره

اسیر

-

لبهایِ مرا
از عمقِ پُر ز

1

مرداد 1333

چهارپاره

وحشتِ تاریکی
از من رمیدهای و

1

حسرت

چهارپاره

اسیر

-

من سادهدل هنوز
از تنگنایِ محبسِ

1

در برابرِ خدا

چهارپاره

اسیر

تاریکی
امشب آن حسرتِ

اهواز -خرداد
1334

1

مهمان

چهارپاره

اسیر

بهار 1334

دیرینۀ من
تا نهان سازم از تو

1

اعتراف

چهارپاره

دیوار

-

بارِ دیگر
تمامِ روز را در

1

وهمِ سبز

نیمایی

تولدی دیگر

-

آ ینه گریه
میکردم
چرا توقّف کنم،
چرا

1

تنها صداست
که میماند

نیمایی

ایمان بیاوریم
به آغازِ فصلِ
سرد

-

نامه انجمن مفاخر

001
1

چون سنگها،

-

غزل

تولدی دیگر

صدایِ مرا گو

امشب به قصۀ دلِ
من گو

میکنی

می

کنی /فردا چون
قصه فرامو
میکنی (از:
هوشنگ ابتهاج سایه)

چه گریزست ز من

1

ظلمت

چهارپاره

عصیان

 9مهر 1336

دانم اکنون از آن

1

خانۀ متروک

چهارپاره

اسیر

بهار 1334

خانۀ دور
دختر کنارِ پنجره

1

دختر و بهار

چهارپاره

اسیر

بهار 1334

تنها نشسته و گفت
دلم گرفته است

1

در طولِ تمامِ

1

پرنده مردنی

نیمایی

است
تنهاییِ ماه

ایمان بیاوریم به

-

آغازِ فصلِ سرد
نیمایی

تولدی دیگر

-

تاریکی
رفتم مرا ببخ

و

1

گریز و درد

چهارپاره

اسیر

اهواز -مهر 1337

مگو او وفا نداشت
شب سیاهی کرد و

1

مرداب

مثنوی

تولدی دیگر

-

بیماری گرفت
طفلی غنوده در برِ

1

بیمار

چهارپاره

اسیر

 22اسفند 1333

منِ بیمار
کارون چو

1

اندوه

چهارپاره

اسیر

تابستان 1334

گیسوانِ پریشانِ
دختری
الی الی ای پسر ِ

1

دیوِ شب

چهارپاره

اسیر

کوچکِ من
گنه کردم گناهی
پر ز ل ت

اهواز-
زمستان1333

1

-

چهارپاره

دیوار

-

بسامدِ انتخابِ شعرهایِ فروغ فرخزاد در گلچینهایِ شعری طیِ  1دهه...:
لخت شدم تا در

1

آبتنی

چهارپاره

دیوار

001
-

آن هوایِ دلانگیز
مرگ من روزی

1

بعدها

چهارپاره

عصیان

تهران-بهار 1337

فرا خواهد رسید
من خواب دیدهام

1

که کسی میآید

کسی که مثلِ

نیمایی

هیچکس نیست

ایمان بیاوریم

-

به آغازِ فصلِ
سرد

نمیدانم چه

1

رمیده

نیمایی

اسیر

-

میخواهم خدایا
و این منم  /زنی

1

تنها
هرگز آرزو

1

ایمان بیاوریم

نیمایی

ایمان بیاوریم

به آغازِ فصلِ

به آغازِ فصلِ

سرد

سرد

رویِ خاک

نیمایی

تولدی دیگر

-

-

نکردهام
هیچ جز حسرت

1

رازِ من

چهارپاره

اسیر

اسفند 1333

نباشد کار من
یاد بگ شته به دل

1

از یاد رفته

چهارپاره

اسیر

مانده و دری

اهواز-زمستان
1333

0111-0111

تعداد

عنوان

قالب

مجموعه

تاریخ سرودن/

مصرع /سطر

اشعار

شعری

شعری

شعری

توضیحات شعر

نخست شعر
ای شب از رویایِ

16

عاشقانه

نیمایی

تولدی دیگر

-

تو رنگین شده
دلم گرفته است

16

پرنده مردنی
است

نیمایی

ایمان بیاوریم
به آغازِ فصلِ
سرد

-

نامه انجمن مفاخر

004
نگاه کن که غمِ

16

آفتاب میشود

نیمایی

تولدی دیگر

-

درونِ دیدهام
مرگ من روزی فرا

15

بعدها

چهارپاره

عصیان

تهران-بهار 1337

خواهد رسید
همۀ هستیِ من آیۀ

15

تولدی دیگر

نیمایی

تولدی دیگر

-

تاریکیست
تمامِ روز را در

13

وهمِ سبز

نیمایی

تولدی دیگر

-

آ ینه گریه میکردم
آن روزها رفتند

12

آن روزها

نیمایی

تولدی دیگر

-

پرنده گفت« :چه

12

پرنده فقط

نیمایی

تولدی دیگر

-

یک پرنده بود

بویی ،چه آفتابی،
آه»
دختر کنارِ پنجره

12

دختر و بهار

چهارپاره

اسیر

بهار 1334

تنها نشسته و گفت
و این منم  /زنی

12

تنها
من از نهایتِ شب،

12

ایمان بیاوریم

نیمایی

ایمان بیاوریم

به آغازِ فصلِ

به آغازِ فصلِ

سرد

سرد

هدیه

نیمایی

تولدی دیگر

-

-

حرف میزنم
یک پنجره برای

11

پنجره

نیمایی

دیدن

ایمان بیاوریم

-

به آغازِ فصلِ
سرد

چرا توقّف کنم،

11

چرا

تنها صداست

نیمایی

که میماند

ایمان بیاوریم

-

به آغازِ فصلِ
سرد

کارون چو گیسوانِ
پریشانِ دختری

11

اندوه

چهارپاره

اسیر

تابستان 1334

بسامدِ انتخابِ شعرهایِ فروغ فرخزاد در گلچینهایِ شعری طیِ  1دهه...:
کسی به فکرِ گُلها

11

نیست
من خواب دیدهام

11

که کسی میآید
آن کالغی که پرید
از اینها ،آه،

بی

دلم برایِ

نیمایی

باغچه
میسوزد

سرد

کسی که مثلِ

نیمایی

-

ایمان بیاوریم
به آغازِ فصلِ
ایمان بیاوریم

هیچکس

به آغازِ فصلِ

نیست

سرد

000

-

8

فتحِ باغ

نیمایی

تولدی دیگر

-

7

عروسکِ

نیمایی

تولدی دیگر

-

کوکی

آری
جمعۀ ساکت /

6

جمعه

نیمایی

-

تولدی دیگر

جمعۀ متروک
تنهاتر از برگ

6

من پشیمان نیستم

6

به آفتاب سالمی

5

در آبهایِ

نیمایی

-

تولدی دیگر

سبزِ تابستان
در خیابانهایِ

نیمایی

تولدی دیگر

-

نیمایی

تولدی دیگر

-

سردِ شب
دوباره خواهم داد

به آفتاب
سالمی دوباره
خواهم داد

چون سنگها،

5

-

غزل

تولدی دیگر

صدایِ مرا گو

امشب به قصۀ دلِ
من گو

میکنی

می کنی/

فردا چون قصه
فرامو میکنی
(از :هوشنگ ابتهاج
سایه)

کا

چون پاییز

بودم  ...کا

5

اندوهپرست

نیمایی

دیوار

-

چون

پاییز بودم
ای هفت سالگی

4

بعد از تو

نیمایی

با امیدی گرم و

4

رویا

چهارپاره

ایمان بیاوریم

-

به آغازِ فصلِ
سرد
شادی بخ

دیوار

-

نامه انجمن مفاخر

001
در شبِ کوچکِ

4

من ،افسوس
شب سیاهی کرد و

باد ما را

نیمایی

تولدی دیگر

-

خواهد برد
4

مرداب

مثنوی

تولدی دیگر

-

بیماری گرفت
نمیدانم چه

4

رمیده

چهارپاره

اسیر

-

میخواهم خدایا
آنگاه  /خورشید

3

آیههایِ زمینی

نیمایی

تولدی دیگر

-

سرد شد
ای ستارهها که بر

3

ای ستارهها

چهارپاره

اسیر

تیر 1334

فراز آسمان
پشتِ شیشه برف

3

اندوهِ تنهایی

چهارپاره

دیوار

میبارد
در چشمِ روزِ

به دوست هنرمندم
مهری رخشا

3

دیر

نیمایی

عصیان

-

خسته خزیده است
در طولِ تمامِ

3

تنهاییِ ماه

نیمایی

تولدی دیگر

-

تاریکی
روز یا شب  /نه ای

3

دوست ،غروبی

در غروبی

نیمایی

تولدی دیگر

-

ابدی

ابدیست
طفلی غنوده در برِ

3

بیمار

چهارپاره

اسیر

 22اسفند 1333

منِ بیمار
عاقبت خطِ جادّه

3

بازگشت

نیمایی

عصیان

 25شهریور 1336

پایان یافت
الی الی ای پسر ِ

3

دیوِ شب

چهارپاره

اسیر

اهواز-زمستان1333

کوچکِ من
یاد بگ شته به دل

3

از یاد رفته

چهارپاره

اسیر

اهواز-زمستان 1333

مانده و دری
آن تیره مردمکها،
آه

2

وصل

نیمایی

تولدی دیگر

-

بسامدِ انتخابِ شعرهایِ فروغ فرخزاد در گلچینهایِ شعری طیِ  1دهه...:
از عمقِ پُر ز

چهارپاره

2

001
مرداد 1333

وحشتِ تاریکی
دانم اکنون از آن

2

خانۀ متروک

چهارپاره

اسیر

بهار 1334

خانۀ دور
رفتم مرا ببخ

و

2

گریز و درد

چهارپاره

اسیر

اهواز -مهر 1337

مگو او وفا نداشت
سالم ماهیها ا

2

پرس

نیمایی

تولدی دیگر

-

سالم ،ماهیها
فاتح شدم /خود را

2

به ثبت رساندم
گنه کردم گناهی

ای مرزِ

نیمایی

تولدی دیگر

-

پُرگهر...
2

-

چهارپاره

دیوار

-

پر ز ل ت
هرگز آرزو

2

رویِ خاک

نیمایی

تولدی دیگر

نکردهام
هیچ جز حسرت

2

رازِ من

چهارپاره

اسیر

اسفند 1333

نباشد کار من
آه ای زندگی منم

1

زندگی

چهارپاره

عصیان

که هنوز
زآن نامهای که

تهران 25 -شهریور
1336

1

بازگشت

چهارپاره

اسیر

تهران -بهار 1334

دادی و زآن
شِکوههایِ تلخ
از تنگنایِ محبسِ

1

در برابرِ خدا

چهارپاره

اسیر

اهواز -خرداد 1334

تاریکی
اکنون دوباره در

1

دیوارهایِ مرز

نیمایی

تولدی دیگر

-

شبِ خامو
این شعر را برای تو
میگویم

1

شعری برای
تو

چهارپاره

عصیان

به پسرم کامیار و به
امید روزهای
آینده 7 -مرداد
1336

نامه انجمن مفاخر

001
باز شد دل بسته

1

-

غزل

زلفِ بتی
پیمانگُسل
بر رویِ ما نگاهِ خدا

1

پاسخ

چهارپاره

دیوار

-

خنده میزند
تنها تو ماندهای ای

1

اهواز1333 -

چهارپاره

زنِ ایرانی
تو در چشمِ من،

1

موج

چهارپاره

دیوار

-

همچو موجی
گر خدا بودم

1

عصیانِ خدا

چهارپاره

عصیان

-

مال ک را شبی
فریاد میکردم
میروم خسته و

1

وداع

چهارپاره

اسیر

مهر 1337

افسرده و زار
یک روزِ بلندِ

1

دریایی

چهارپاره

اسیر

-

آفتابی

0111-0111

تعداد

مصرع /سطر

اشعار

عنوان شعری

قالب

مجموعه

تاریخ سرودن/

شعری

شعری

توضیحات شعر

نخست شعر
همۀ هستیِ من آیۀ

41

تولدی دیگر

نیمایی

تولدی دیگر

-

تاریکیست
دلم گرفته است

31

نگاه کن که غمِ

31

پرنده مردنی

نیمایی

است
آفتاب میشود

ایمان بیاوریم به

-

آغازِ فصلِ سرد
نیمایی

تولدی دیگر

-

درونِ دیدهام
ای شب از رویایِ تو
رنگین شده

29

عاشقانه

نیمایی

تولدی دیگر

-

بسامدِ انتخابِ شعرهایِ فروغ فرخزاد در گلچینهایِ شعری طیِ  1دهه...:
مرگ من روزی فرا

26

بعدها

چهارپاره

عصیان

009

تهران-بهار 1337

خواهد رسید
من از نهایتِ شب،

26

هدیه

نیمایی

تولدی دیگر

-

حرف میزنم
آن روزها رفتند

22

آن روزها

نیمایی

تولدی دیگر

-

و این منم  /زنی تنها

21

ایمان بیاوریم

نیمایی

ایمان بیاوریم به

-

آغازِ فصلِ سرد

به آغازِ فصلِ
سرد
آن کالغی که پرید

14

فتحِ باغ

نیمایی

تولدی دیگر

-

در شبِ کوچکِ

14

باد ما را خواهد

نیمایی

تولدی دیگر

-

من ،افسوس
یک پنجره برای

برد
14

پنجره

نیمایی

دیدن

ایمان بیاوریم به

-

آغازِ فصلِ سرد

من خواب دیدهام

13

که کسی میآید
تمامِ روز را در آ ینه

کسی که مثلِ

نیمایی

هیچکس نیست
12

وهمِ سبز

ایمان بیاوریم به

-

آغازِ فصلِ سرد
نیمایی

تولدی دیگر

-

گریه میکردم
کا

چون پاییز

بودم  ...کا

12

اندوهپرست

نیمایی

دیوار

-

چون

پاییز بودم
پرنده گفت« :چه

11

بویی ،چه آفتابی ،آه»
جمعۀ ساکت /

پرنده فقط یک

نیمایی

تولدی دیگر

-

پرنده بود
11

جمعه

نیمایی

تولدی دیگر

-

جمعۀ متروک
دختر کنارِ پنجره تنها

11

دختر و بهار

چهارپاره

اسیر

بهار 1334

نشسته و گفت
من پشیمان نیستم

11

به آفتاب سالمی

11

در خیابانهایِ

نیمایی

تولدی دیگر

-

سردِ شب
دوباره خواهم داد

به آفتاب
سالمی دوباره
خواهم داد

نیمایی

تولدی دیگر

-

نامه انجمن مفاخر

011
از تنگنایِ محبسِ

8

در برابرِ خدا

چهارپاره

اسیر

تاریکی
بی

اهواز -خرداد
1334

از اینها ،آه،

8

آری

عروسکِ

نیمایی

تولدی دیگر

-

کوکی

چرا توقّف کنم،

8

چرا

تنها صداست

نیمایی

که میماند
9

چون سنگها،

-

ایمان بیاوریم به

-

آغازِ فصلِ سرد
غزل

تولدی دیگر

صدایِ مرا گو

امشب به قصۀ دلِ
من گو

میکنی

می

کنی /فردا چون
قصه فرامو
میکنی (از:
هوشنگ ابتهاج سایه)

کسی به فکرِ گُلها

9

نیست

دلم برایِ باغچه

نیمایی

میسوزد

الی الی ای پسر ِ

9

دیوِ شب

ایمان بیاوریم به
آغازِ فصلِ سرد

چهارپاره

اسیر

کوچکِ من

اهواز-
زمستان1333

با امیدی گرم و

7

رویا

چهارپاره

دیوار

-

شادی بخ
شب سیاهی کرد و

7

مرداب

مثنوی

تولدی دیگر

-

بیماری گرفت
رفتم مرا ببخ

و

6

گریز و درد

چهارپاره

اسیر

اهواز -مهر 1337

مگو او  ،وفا نداشت
عاقبت خطِ جادّه

6

بازگشت

نیمایی

عصیان

 25شهریور 1336

پایان یافت
آن تیره مردمکها،

5

وصل

نیمایی

تولدی دیگر

-

آه
تنهاتر از برگ

5

دانم اکنون از آن

5

در آبهایِ

نیمایی

تولدی دیگر

-

سبزِ تابستان
خانۀ دور

خانۀ متروک

چهارپاره

اسیر

بهار 1334

بسامدِ انتخابِ شعرهایِ فروغ فرخزاد در گلچینهایِ شعری طیِ  1دهه...:
در چشمِ روزِ خسته

5

دیر

نیمایی

عصیان

010
-

خزیده است
گُلِ سر  ،گُلِ

5

گُلِ سر

نیمایی

تولدی دیگر

-

سر  ،گُلِ سر
تو را میخواهم و

4

اسیر

چهارپاره

اسیر

-

دانم که هرگز
کارون چو گیسوانِ

4

اندوه

چهارپاره

اسیر

تابستان 1334

پریشانِ دختری
نمیدانم چه می

4

رمیده

نیمایی

اسیر

-

خواهم خدایا
هرگز آرزو نکردهام

4

از عمقِ پُر ز وحشتِ

3

رویِ خاک

نیمایی

تولدی دیگر

چهارپاره

مرداد 1333

تاریکی
به لبهایم مزن قفلِ

3

عصیان

چهارپاره

اسیر

اهواز-پاییز 1333

خموشی را
تا به کی باید رفت

3

گ ران

نیمایی

تولدی دیگر

-

در طولِ تمامِ

3

تنهاییِ ماه

نیمایی

تولدی دیگر

-

تاریکی
دیدگانِ تو در قابِ

3

-

نیمایی

عصیان

 12مهر 1336

اندوه
روز یا شب  /نه ای

3

در غروبی ابدی

نیمایی

تولدی دیگر

-

دوست ،غروبی
ابدیست
سالم ماهیها ا سالم،

3

پرس

نیمایی

تولدی دیگر

-

ماهیها
میروم خسته و

3

وداع

چهارپاره

اسیر

مهر 1337

افسرده و زار
یکی مهمانِ ناخوانده

3

رهگ ر

نیمایی

عصیان

آنگاه /خورشید سرد

2

آیههایِ زمینی

نیمایی

تولدی دیگر

شد

 23اوت 1856

نامه انجمن مفاخر

011
آه ای زندگی منم

2

زندگی

چهارپاره

عصیان

که هنوز
تا نهان سازم از تو بارِ

تهران 25 -شهریور
1336

2

اعتراف

چهارپاره

دیوار

-

دیگر
تو در چشمِ من،

2

موج

چهارپاره

دیوار

-

همچو موجی
در گ شتِ پُر شتابِ

2

دیوار

نیمایی

دیوار

-

لحظههایِ سرد
دخترک خندهکنان

2

حلقه

چهارپاره

اسیر

بهار 1334

گفت که چیست
شب به رویِ جادّۀ

2

دنیایِ سایهها

نیمایی

دیوار

-

نمناک
طفلی غنوده در برِ

2

بیمار

چهارپاره

اسیر

 22اسفند 1333

منِ بیمار
هیچ جز حسرت

2

رازِ من

چهارپاره

اسیر

اسفند 1333

نباشد کار من
یاد بگ شته به دل

2

از یاد رفته

چهارپاره

اسیر

مانده و دری
اکنون دوباره در

اهواز-زمستان
1333

1

دیوارهایِ مرز

نیمایی

تولدی دیگر

-

شبِ خامو
ای ستارهها که بر

1

ای ستارهها

چهارپاره

اسیر

تیر 1334

فراز آسمان
ای هفت سالگی

1

بعد از تو

نیمایی

بر رویِ ما نگاهِ خدا

1

پاسخ

چهارپاره

ایمان بیاوریم به

-

آغازِ فصلِ سرد
دیوار

-

خنده میزند
بعد از آن

1

گمشده

چهارپاره

دیوار

-

دیوانگیها ،ای دری
پشتِ شیشه برف
میبارد

1

اندوهِ تنهایی

چهارپاره

دیوار

به دوست هنرمندم
مهری رخشا

بسامدِ انتخابِ شعرهایِ فروغ فرخزاد در گلچینهایِ شعری طیِ  1دهه...:
چون نگهبانی که در

1

قصهای در شب

نیمایی

دیوار

011
-

کف ،مشعلی دارد
در انتظارِ خوابم و

1

شب و هوس

چهارپاره

اسیر

-

صد افسوس
در منی و این همه ز

1

نغمۀ درد

چهارپاره

دیوار

-

من جدا
شب میآید /و پس

1

جفت

نیمایی

تولدی دیگر

-

از شب ،تاریکی
فاتح شدم /خود را

1

به ثبت رساندم
گر خدا بودم مال ک

ای مرزِ

نیمایی

تولدی دیگر

-

پُرگهر...
1
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مقدمه
زنان در حماسۀ ملّی ،اغلب با وجود غلبۀ نق

پدرساالری بر اکثر داستانهاای حماسای

و تأثیر سنّت های پدرساالری در یهنّیات مرد ،مقاامی ارجمناد و واال و سایمایی دلپساند و
زیبا دارند و ازدواجها ،اغلب از نوع برون همسری یا بیگانه همسری است که مشخّصۀ نظاام
مادرساالری است .حتّی زنان در عین پاکدامنی ،پروا ندارند که در اظهاار عشاق و گشاودن
باب مهرورزی ،پیشگام شوند و بزم بیارایند و برای دستیابی به مرد دلخواه بکوشند هار چناد
که عشق پهلوانان پاک است و تعلّق خاطر شاهان هوسناک( .ستّاری ،1375 ،ص )12
اکثر زنان در شاهنامه ،زنِ تمام عیار هستند و درعاین برخاورداری از فرزانگای ،بزرگای
من

و حتّی دلیری ،از جوهر زنانه ،بهنحو سرشار بهرهمندند( .همان ،ص )13
شاهنامۀ فردوسی دارای زبان پویاا و گساتردگی معناایی اسات .فردوسای اساطورههاا و

داستانهای کهن ایرانی را درقالب متن ادبی پیکربندی کرده است .استعارههاای باهکاررفتاه
در شاهنامه ،موجب شده که خواننده معنای خود را از متن بیابد .درواقع« ،اساتعاره» گوناهای
از اندیشاایدن اساات .فردوساای بااا مهااارت ادباای و زبااانی خااوی  ،داسااتانهااای شاااهنامه را
بهصورت ترکیبی از معانی مختلف درآورده است.
شاهنامه مجموعهای منظّم از بین های اسطورهای ایران است که بهصاورت کان هاای
داسااتانی درپاای هاام ماایآینااد .ایاان مفاااهیم اساااطیری و نمااادین درقالااب روایاات ،موجااب
برجستهشدن بیانِ هنری شاهنامه میشود .شاهنامه بهدلیال داشاتن آرایاههاای ادبای ،فراتار از
یک متن منظوم است ،شاهنامه آیینۀ شناخت اخالق و هنر ایرانی است و نق

محاوری آن،

حفاظت از اندیشهها ،جهاننگریها ،باورها و آرزوهای ملّت ایران و انتقال آن به نسالهاای
آینده است که یکی از راههای امنِ حفاظت و انتقال ،بیان حوادث بهصورت استعاره است.
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کاربرد استعاره در شاهنامه
استعارههای شاهنامه در مقایسه با استعارههای قصاید ،غزلیّات و اشعار شاعران درباری و
شخصی ،بسیار قویتر ،برتر و عمیقتر است .استعاره در شعر فردوسی ،نشاندهنادۀ واقعیّات
است که حکیم توس آنها را در شخصیّتهای داساتانی  ،باه صاورت اساتعاره بیاان کارده
است و نتایجی غیر از معنای حقیقای واژههاا مایگیارد .زباان اساتعارههاا در شااهنامه ،زباان
ویژگیهای ادبی سبک خراسانی را دارد که به تفکّار حماسای ،اسااطیری و تااریخی شااعر
مربوط میشود.
از مهمترین عوامال نفاوی شااهنامه در ماردم و محبوبیّات ملّای ایان اثار ،ایان اسات کاه
فردوسی با درک دقیق فضای معنوی و هنری شاهنامه و شناخت ظرفیّتهای موجود در هار
واژه ،معانی وسیع و فراوانی را از هر لفظ درک ،استخراج و بیان میکند .این امر سهم مهامّ
فردوسی را در خلق معانی تازه و زیبا و ماندگار ،تاا حادّ واالیای نشاان مایدهاد( .رساتگار
فسایی ،1397 ،ص )1
«فردوسی میکوشد که تصاویر را وسایلهای قارار دهاد بارای القاایِ حالاتهاا ،نماای
لحظهها و جوانب گوناگون طبیعت و زنادگی ،آنگوناه کاه در ماتن واقعاه جریاان دارد».

1

(شفیعی کدکنی ،1391 ،ص )441
«استعاره» بهکاربردن واژهای بهجای واژۀ دیگر بهعالقۀ مشابهت است ،یاا تشابیهی اسات
که از آن ،فقط مشبّهٌبه بهجا مانده باشد( .شمیساا ،1381 ،ص  146اا  )145اساتعارۀ مصارّحه
که در شاهنامه ،بسامد به نسبت باالیی دارد ،استعارهای اسات کاه پایاۀ آن بار مساتعارٌمنه یاا
مشبّهٌ به است؛ یعنی ،وقتی در تشبیه مشبّه ح ف شود و مشبّهٌبه یکار شاود ،اساتعارۀ مصارّحه
صورت گرفته است.

 .1از صور خیال در شاهنامه ،استعارۀ مصرّحه مورد بحث این مقاله است.
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در فضای حماسه بسیاری چیزها میتواند رنگ افسانهای به خود بگیارد؛ ولای فردوسای
حدود واقعیّت را رعایت میکند و در سراسر شاهنامه ،تصویری نمیتوان یافت کاه اجازای
سازندۀ آن ،بهطور طبیعی وجود نداشته باشد( .شفیعی کدکنی ،1391 ،ص )464
فردوسی بارای نشاان دادن زیباایی شخصّایتهاای زن در شااهنامه ،باا توجّاه باه ماتن و
موضوع داستان ،اغلب از واژههای استعاری سرو ،ماه ،بات ،نارگس ،گال ،بهاار ،کااله ،درّ
خوشاب ،دوبیجاده ،و دو بسدّ ،سرو بن و  ...بهره میگیرد.
در این قسمت مقاله ابتدا چند شخصایّت زن در شااهنامه معرّفای شاده و ساپس واژگاان
استعاری بهکار بردهشده در مورد آنها آورده میشود.

1

ارنواز و شهرناز ا Sahrnaz/ Arnavaz

نام دو دختر جمشید ،که آنهاا را باه ساراپردۀ ضاحّاک بردناد و ضاحّاک آنهاا را از راه
جادویی بپرورد و کژی و بدخویی به آنها آموخت .وقتای فریادون باه کاا ضاحّاک وارد
شد ،فرمان داد که دو دختار را از شبساتان ضاحّاک بیارون آورده و باه راه یازدان رهنماون
گشتند( .رستگار فسایی ،1378 ،ص  632 ،58ا )631
بیاااااااااارون آوریااااااااااد از شبسااااااااااتان او
بتاااااااان سااااا ایه ماااااااویِ خورشااااا اید روی
(ج  ،1ص  ،68ب )311
بتان :استعارۀ مصرّحه از دختران جمشید.
پااااااااس آن دختااااااااران جهاناااااااادار جاااااااام
ز نااااااارگس ،گااااااال سااااااار را داده نااااااام
گشااااااااادند باااااااار آفریاااااااادون سااااااااخن
کااااه :نااااو بااااا  ،تااااا هساااات گیتاااای کهاااان!

 .1شواهد اشعار از شاهنامۀ چاپ مسکو انتخاب شدهاست.
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چاااه اختااار بُاااد ایااان از تاااو ،ای نیاااکبخااات!
چااااه باااااری ! ز شااااا کاااادامین درخاااات !
(همان ،ب  317ا )315
در ابیات باال ،واژههای «نرگس» و «گل سر » استعارۀ مصرّحه از چشم و چهرۀ دختاران
جمشید و «بار» و «درخت» استعارۀ مصرّحه از فریدون و نژاد اوست.
نشسااااااااااته بااااااااااه آرام ،در پیشااااااااااگاه
چااااو ساااارو بلنااااد از باااار  ،گاااارد ماااااه
ز یااااک دساااات ،ساااارو سااااهی ،شااااهرناز
باااااه دسااااات دگااااار ،مااااااهروی ارناااااواز
(همان ،ص  ،71ب  354ا )353
«گرد ماه» استعاره از شهرناز و ارنواز و «سروسهی» ،استعارۀ مصرّحه از شهرناز است.
رودابهRūdābe(h) -

دختر مهرابشاه کابلی و سیندخت( .رستگار فسایی ،1378 ،ص )461
وقتی زال به کابلستان میرود ،یکی از همراهان او ،در توصیف رودابه میگوید:
ز ساااار تااااا بااااه پااااای بااااه کااااردار عاااااج
باااه ر چاااو بهشااات و باااه بااااال چاااو سااااج
بااااارآن سااااافت ساااایمین مشاااااکین کمناااااد
سااااار گشاااااته چاااااون حلقااا اۀ پاااااایبناااااد
(همان ،ص  ،157ب  315ا )314
«مشکین کمند» ،استعاره از گیسوان سایاه روداباه اسات .حکایم تاوس از زباان مهاراب،
رودابه را این چنین توصیف میکند:
شاااااگفتی باااااه روداباااااه انااااادر بماناااااد
همااای ناااامِ یااازدان ،بااار او بااار بخواناااد
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یکااای سااارو دیاااد ،از بااار گااارد مااااه
نهاااااده ،بااااه مااااه باااار ز عنباااار کاااااله
(همان ،ص  ،158ب  317و )356
«سرو»« ،گرد ماه» و «کااله عنبارین» اساتعارۀ مصارّحه از قامات ،چهاره و ماوی روداباه
هستند.
وقتی رودابه ،توصیف زال را از زبان پدر

میشنود ،دل

پار از مهار زال مایگاردد و

آرزوی دیدار زال را در دل میپرورد و راز عشق خود را با کنیزکان خود مطارم مایکناد.
یکی از کنیزکان خطاب به رودابه میگوید:
یکااای گفااات از ایشاااان کاااه ای سااارو بااان
نگاااار تااااا ندانااااد کساااای ایاااان سااااخن...
 ...مگااااار شااااااه را نااااازد مااااااه آوریااااام
باااااااه نزدیاااااااک او پایگااااااااه آوریااااااام
(همان ،ص  ،411ب  413و )411
«شاه» کنایه از زال و «سرو بن» و «ماه» استعاره از قامت و چهرۀ رودابه است.
کنیزکان رودابه در ماه فاروردین باه دیادن زال مایروناد؛ وقتای زال آنهاا را مایبیناد،
میپرسد که این کنیزگان چه کسانی هستند گوینده در پاسخ میگوید:
چناا این گفاااات گوینااااده بااااا پهلااااوان
کااااه از کااااا مهااااراب روشاااانروان
پرسااااااتندگان را سااااااوی کابلسااااااتان
فرسااااااتد هماااا ای ماااااااه کابلسااااااتان
(همان ،ص  ،164ب  434و )423
«ماه کابلستان» ،استعاره از رودابه است.
و یکی از کنیزکان در توصیف رودابه به زال میگوید:
...کاااه مااااهی ساااات مهاااراب را در ساااارای
باااه یاااک سااار ز شااااه تاااو برتااار باااه پاااای
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باااه بااااالی سااااج اسااات و همرناااگ عااااج
یکاااای ایاااازدی باااار ساااار از مشااااک ،تاااااج
دو ناااااارگس دژمّ و دو اباااااارو بااااااه خاااااام
ساااااتون دو ابااااارو چااااااو سااااایمین قلاااااام
(همان ،ص  ،165ب  442ا )441
«ماااه» اسااتعاره از چهاارۀ رودابااه« ،تاااجی از مشااک» اسااتعاره از مااوی او و «دو ناارگس»
استعاره از چشمان رودابه است.
در داستان «زال و رودابه» وقتی زال به دیدن رودابه میرود:
سااااااپهبد سااااااوی کااااااا بنهاااااااد روی
چناااان چاااون باااود ماااردم جفااات جاااوی
برآمااااد ساااایهچشاااام گلاااار بااااه بااااام
چاااو سااارو ساااهی بااار سااار مااااه تاااام
چاااااو از دور ،دسااااااتان ساااااام سااااااوار
پدیااااااد آمااااااد آن دختاااااار نااااااامدار
دو بیجااااااااااااده بگشااااااااااااد و آواز داد
کاااه شااااد آمااادی ای جاااوانمرد شااااد!
(همان ،ص  ،171ب  42ا )38
«سپهبد» کنایه از زال؛ «سیهچشم گلر » کنایه از رودابه؛ «ماه» و «دوبیجاده» باهترتیاب اساتعاره
از چهره و لبان رودابه است.
و در بیت زیر ،حکیم توس از «رودابه» به عنوان «خورشید زابلستان» یاد میکند:
چنااااان شاااااد شااااد شاااااه کابلسااااتان
ز پیونااااااااد خورشاااااا اید زابلسااااااااتان
(همان ،ص  ،227ب )1366
وقتی مادر رودابه موافقت همسر

را در مورد زال و رودابه میشنود:
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چااااو بشاااانید ساااایندخت ،ساااار پاااای اوی
فااااارود بااااارد و بااااار خااااااک بنهااااااد روی
بااا ارِ دختااااار آماااااد ،پااااار از خناااااده لاااااب
گشاااااااد ه ر روزگااااااون ،زیاااااار شااااااب
هماااای مااااژده داد کااااه جنگاااای پلنااااگ
ز گاااااور ژیاااااان کاااااارد کوتااااااه دساااااات
(همان ،181 ،ب  951ا )949
«جنگی پلنگ» استعارۀ مصرّحه از مهراب و «گور ژیان» استعاره از رودابه است.
سودابهSūdabe -
دختر شاه هاماوران و زن کیکاووس ،شاه ایران( .رستگار فسایی ،1368 ،ص )1378
وقتی کیکاووس شاه هاماوران را شکست میدهد ،مطّلع مایشاود کاه شااه هامااوران،
دختری به نام سودابه دارد .کیکاووس از شاه هاماوران دختر
پدر دختر به این امر رضایت نمیدهد؛ امّا دختر

را خواستگاری مایکناد و

با این پیوند همداستانی میکند.

«تنها زنی که در شاهنامه ،به طورکلّی شایسته و ارجمند شناخته نشده ،سودابه مایباشاد».
(همان ،ص )116
«در تمامی دوران پهلاوانی ،از ساودابه کاه بگ ریاد ،یاک زن پتیااره دیاده نمایشاود».
(اسالمی ندوشن 1397 ،ص )51
باوجود این ،فردوسی زیباییهای سودابه را در ابیات مختلف توصایف کارده و از لباان،
چشمان و بینی سودابه چنین یاد میکند:
چااااو آمااااد بااااه نزدیااااک کاااااووسشاااااه
دل آرام بااااااا زیااااااب و بااااااا فااااارّ و جاااااااه
دو یااااااااقوت خنااااااادان و دو نااااااارگس دژم
سااااااتون دو اباااااارو چااااااو ساااا ایمین قلاااااام
(ج  ،7ص  ،134ب  119ا )117
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و در بیت زیر ،موهای سودابه را به «افسری از مشک سیاه» تشبیه میکند و میگوید کاه
«سودابه افسری از مشک سیاه بر سر دارد»:
 ...کااااه از ساااارو ،باااااال

زیباااااتر اساااات
افسااار اسااات

ز مشاااک سااایه ،بااار سااار

(ج  ،2ص  ،131ب )73
در داستان رستم و اسفندیار ،مادر اسفندیار ،کتایون ،فرزند

را پند میدهد که به نبارد

با رستم نرود؛ زیرا رستم کسی است که سودابه را کشته است .حکیم توس از زبان کتاایون،
از سودابه تحت عنوان «ماهِ هاماوران» یاد میکند:
 ...هماااااااان مااااااااه هااااااااوران را بکشااااااات
نیارساااااات گفااااااتن کااااااس او را درشاااااات
(ج  ،6ص  ،227ب )159
فرنگیس ـ Farangis

دختر افراسیاب تورانی است که پیران ،سردار افراسیاب با آنکه دختر خاود «جریاره» را
به سیاو

داده بود ،مصلحت سیاو

را ،او را بارای سایاو

خواساتگاری کارد( .رساتگار

فسایی ،1378 ،ص )711
پیران زیبایی موهای فرنگیس را اینگونه به سیاو

معرّفی میکند:

فااااااااارنگیس مهتااااااااار ز خوباااااااااان اوی
نبینااااای باااااه گیتااااای چناااااان ماااااوی و روی
باااااه بااااااال ز سااااارو ساااااهی برتااااار اسااااات
ز مشااااک ساا ایاه باااار ساااار افساااار اساااات
(ج  ،3ص  ،84ب  1452ا )1451
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فرنگیس با سایاو

باه خاتن مایرود و سایاو

در «سایاو

گارد» کااخی زیباا بارای

فرنگیس می ساازد .گرسایوز باا دیادن کاا  ،باه ساخنچینای نازد افراسایاب مایپاردازد و
عکسالعمل فرنگیس از تغییر حال افراسیاب نسبت به سیاو :
فااااارنگیس بگرفااااات گیساااااو باااااه دسااااات
گااااال و ارغاااااوان را باااااه فنااااادق بخسااااات
پاااار از خااااون شااااد آن بسّااااد مشااااکبااااوی
پاااار از آب ،چشاااام و پاااار از گاااارد ،مااااوی
همااا ای اشاااااک باریاااااد بااااار کاااااوه سااا ایم
دو اللاااااه ز خوشااااااب شاااااد ،باااااه دو نااا ایم
هماااای کنااااد مااااوی و هماااای ریخاااات آب
زگفتااااااااااار و کاااااااااااردار افراساااااااااایاب
(همان ،ص  ،139ب  2144ا )2141
تصاویر چهار بیت باال ،از تصاویر بسیار زیبای شاهنامه است.
واژههای گل و ارغوان ،فندق ،بسادّ ،دو اللاه و خوشااب باهترتیاب اساتعارۀ مصارّحه از
چهره ،سرانگشت یا ناخن ،رخسار ،سُرین فرنگیس ،دو گونه و چهره و دندان او اسات .جاا
دارد که تصویرهای کنایهای چهار بیت باال بیان گردد:
بهدست گرفتن گیسو :نالیدن؛ خستن گل و ارغوان :ناله و زاری کاردن؛ پار از خاون شادن
بسد :دردمند شدن؛ پر از آب شادن چشام :اشاکریازان؛ پار از گارد شادن ماوی :انادهناک
گشتن؛ به دونیم شدن دو الله زخوشاب :اندوهگین شدن.
سیاو

خواب میبیند و وقتی میخواهد فرنگیس را موردخطاب قرار دهد ،واژۀ «سارو

سیمین» را در بیتی ،برای قامت فرنگیس به کار میبرد:
سااا ایاو بااااادو گفااااات کاااااز خاااااواب مااااان
لبااااااات هااااااایچ مگشاااااااای بااااااار انجمااااااان
چنااااین دیاااادم ای ساااارو ساااایمین بااااه خااااواب
کاااااه باااااودی یکااااای بااااایکاااااران رودآب ...
(همان ،ص  ،138ب  2157ا )2156
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پس از کشته شدن سیاو :
همااااه بناااادگان مااااوی کردنااااد باااااز
فااااااارنگیس مشاااااااکین کمناااااااد دراز
بریااااد و میااااان را بااااه گیسااااو ببساااات
باااه فنااادق گااال و ارغاااوان را بخسااات
(همان ،ص  ،153ب )154
«کمند» استعاره از گیسو؛ «فندق» سرانگشت یا ناخن و «گل و ارغوان» اساتعاره از چهارۀ
فرنگیس است.
«بازکردن موی» کنایه از نالیادن؛ «بساتن میاان باه گیساو» کنایاه از ساوگواری کاردن و
«خستن گل و ارغوان به فندق» کنایه از شیون کردن و سوگواری نمودن است.
دختر خاقان چین (بینام)
دختر خاقان و نبیرۀ فغفور چین که مهران ستاد او را به همسری انوشایروان برگزیاد و او
را با هدیههایی به نوشیروان فرستاد( .رستگار فسایی ،1378 ،ص)392
چااااو آمااااد باااات اناااادر شبسااااتان شاااااه
باااه مهاااد انااادرون کااارد ،کساااری نگااااه
یکااای سااارو دیاااد ،از بااار گااارد مااااه
نهاااااده بااااه مااااه باااار ،ز عنباااار کاااااله
کالهااااای باااااه کاااااردار مشاااااکین زره
ز گااااوهر ،کشاااایده ،گااااره باااار گااااره
گاااااره بساااااته از تاااااار و بااااار تافتاااااه
بااااه افسااااون ،یااااک اناااادر دگاااار بافتااااه
چاااااو از غالیاااااه بااااار گااااال انگشاااااتری
همااااااه زیاااااار انگشااااااتری ،مشااااااتری
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در او شاااااه نوشااااین روان خیااااره مانااااد
باااار او نااااام یاااازدان ،فااااراوان بخوانااااد
(ج  ،9ص  195ا  ،194ب  2252ا )2247
استعارههای مصرّحه بهترتیب عبارتاند از :بت :دختر خاقان؛ سرو :قامات بلناد او؛ گارد
ماه و مه :روی درخشان و زیبای دختر خاقان؛ کاله عنبرین :گیسوان تیارهرناگ او؛ گاره بار
گره» و انگشتری از غالیه :چاین و شاکن گیساوی او و گال و مشاتری :چهارۀ زیباای دختار
خاقان.
شیرینŠīrīn -

همسر خسروپرویز که رومای باود و خساروپرویز از هنگاام جاوانی خاود او را دوسات
میداشت؛ امّا بهدلیل نبردهای گوناگون از پایتخت دور میشد و از شیرین دور میماناد ،تاا
آن که خسرو باه پادشااهی رساید و روزی ،باا شاکوه فاراوان باه شاکارگاه رفات و شایرین
خویشتن را آراست و بر فراز ایوان خسروی برآمد و خسرو را بار دیگر ،عشق شایرین جاان
گرفت و او را به همسری خوی

درآورد( .رستگار فسایی ،1378 ،ص )646

حکیم فردوسی برآمدن شیرین بر فراز ایوان و واکن

او را در برابر خسارو ،ایان چناین

میسراید:
از ایاااااوان خسااااارو برآماااااد باااااه باااااام
باااااااه روز جاااااااوانی ،نَبُاااااااد شاااااااادکام
هماا ای بااااود تااااا خساااارو آنجااااا رساا اید
سرشااااک  ،زمژگااااان ،بااااه ر برچکیااااد
چااااو روی ورادیااااد ،باااار پااااای خاساااات
باااااه پرویاااااز بنماااااود بااااااالی راسااااات
زبااااان کاااارد گویااااا بااااه شاا ایرین سااااخن
همااااای گفااااات ،زآن روزگاااااار کهااااان
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بااااه ناااارگس گاااال و ارغااااوان را بشُساااات
کاااه بیماااار بُاااد نااارگس و گااال درسااات
(ج  ،8ص  ،213ب  3419ا )3414
«نرگس» استعاره از چشم« ،گل و ارغوان» استعاره از چهرۀ شیرین اسات .شساتن گال و
ارغوان به نرگس :کنایه از اشک ریختن بر رخسار.
موبدان مخالف به همسری برگزیدن شیرین برای خسرو بودند:
دل مااااا غماا ای شااااد ،ز دیااااو سااااترگ
کااااه شااااد یااااار بااااا شااااهریار باااازرگ
(همان ،ص  ،215ب )3452
«دیو سترگ» استعارۀ مصرّحه از شیرین و «شهریار بزرگ» کنایه از خسرو پرویز است.
یار فردوسی
در ابیات زیر« ،نگار» و «بهار» استعاره از یار فردوسی و «مهرگان» استعاره از پیری است:
نگاااااااارا! بهاااااااارا! کجاااااااا رفتاااااااهای!
کاااااااه آرایااااااا بااااااااغ بنهفتاااااااهای
همااا ای مهرگاااااان بویاااااد از بااااااد تاااااو
بااااه جااااام ماا ای اناااادر کاااانم یاااااد تااااو
(ج  ،9ص  ،316ب )1211
نتیجه
در اسااتعارات فردوساای ،زن مظهاار زیبااابی ،دلفریباای ،نااازک اناادامی ،خااو بااویی،
خیالانگیزی ،شادمانی ،آرام

و طراوت است؛ البتّه حجام توصایف زناان در شااهنامه ،در

مقایسه با مردان کمتر است ،آن هم بهخاطر نق

حماسی اشعار فردوسی است .از میاان ساه
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داستانهای شاهنامه ،بهطورکلّی ،صورخیال در بخ

اساات .در بخا

دوم کااه بخا

اسااطیری وسایعتار و متناوّعتار

حماساای کااه از ماارگ رسااتم آغاااز ماایشااود ،کاامکاام،

همانطورکه از جنبۀ حماسی دور میشود ،از صور خیال نیز کاسته میگردد.

منابع
 اسالمی ندوشن ،محمّدعلی ،)1397( .آواها و ایماها (چاپ ششم) ،تهران :نشر قطره. بصاری ،طلعت ،)1351( .زنان شاهنامه ،تهران :نشر دان سرای عالی ،شماره .45 ترابی ،علیاکبر ،)1368( .مجلّۀ آدینه ،دیماه ،ص  75و .74 دبیرسیاقی ،سیّدمحمّد ،)1392( .زندگینامۀ فردوسی و سرگ شت شااهنامه ،تهاران:نشر قطره.
 رستگار فسایی ،منصور ( ،)1368تصاویرآفرینی در شااهنامۀ فردوسای ،تهاران :نشارمرکز.
 ااااااااااااااااااااا  ،)1391( .فردوساای و هویّااتشناساای ایراناای (مجموعااه مقاااالت)،تهران :نشر طرم نو.
 ااااااااااااااااااا  ،)1378( .فرهنگ نامهاای شااهنامه (چااپ دوم) ،جلاد اول و دوم،تهران :ناشر ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 ستّاری ،جالل ،)1375( .سیمای زن در فرهنگ ایران ،چاپ دوم ،تهران :نشر مرکز. شفیعی کدکنی ،محمّدرضا ،)1391( .صاور خیاال در شاعر فارسای (چااپ هشاتم)،تهران :نشر آگاه.
 شمیسا ،سیروس ،)1381( .بیان (چاپ دوم) ،تهران :انتشارات فردوس. ااااااااااااااااااا  ،)1383( .سبکشناسی شعر ،ویراست دوم ،تهران :نشر فردوس. صادقی ،شیرین ،)1382( .زیباییشناسی در شاهنامۀ فردوسی ،تهران :نشر ترفند. فردوسی ،ابوالقاسم1865 /1371( .م) ،شاهنامه 8 ،جلدی ،چاپ مسکو ،تهران. ااااااااااااااااااا  ،)1397( .شاهنامه (چاپ چهارم) ،دو جلدی ،چاپ مساکو ،تهاران:انتشارات هرمس.

011

نامه انجمن مفاخر

 ااااااااااااااااااا  ،)1398( .شاهنامه ،به تصحیح :جالل خالقی مطلق ،تهران :انتشاراتدایرةالمعارف بزرگ اسالمی.
 کزّازی ،میرجاللالدّین ،)1383( .زیباشناسی سخن پارسی (بیان) ،تهران :نشر مرکز. ااااااااااااااااااااا  ،)1394( .نامااۀ باسااتان (چاااپ پاانجم) ،جلااد اول تااا نهاام ،تهااران:انتشارات سمت.
 یزدانی ،زینب ،)1396( .زن و شعر ،تهران :نشر تیرگان.
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توسّط دیو و پری و پیکرگردانی در فرامرزنامۀ بزرگ
*

دکار مصطفی میردار رضایی

چکیده
اسطوره ،جهانبینی انسان باستانی است .انسانی که میکوشیده تا اسرار جهان خود را بشناسد و
از این رو ،با بررسی دوران اساطیری ،سیر اندیشۀ بشر را نیز میتوان مشاهده کرد .اگرچه بسیاری از
بنمایههای اسطورهای با پایان یافتن دوران اساطیری فرامو شدند؛ امّا بسیاری از عناصر آن نیز که
توانِ تطبیق و همگرایی با نگر نو و محیط اجتماعی دوران بعد را داشتند ،در جریان سیر خود،
سینه به سینه و نسل به نسل (به شکلی تعدیلیافته) به دوران حماسی منتقل شدند .فرامرزنامۀ بزرگ
اثری است حماسی که ژرفساخت برخی از روایتهای آن اسطورهای است .این پژوه که به
شیوۀ تحلیلی ا توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای نوشته شده ،میکوشد تا به بررسی سه
بنمایۀ اسطورهایِ زنمحورِ («برونهمسرگزینی»« ،ربودهشدنِ دختر توسّط دیو» و «پری و
پیکرگردانی») در روایتهای فرامرزنامۀ بزرگ بپردازد .نتیجۀ پژوه نشان میدهد که داستان
فرامرزنامۀ بزرگ بر اساس دو الگوی بیگانه همسری و ربودهشدن دختر توسّط دیو سروده شده
است .هر دو همسر فرامرز ،بیگانهاند و اهل سرزمین هند .نیز نخستین همسر فرامرز یعنی دختر شاه
کهیال توسّط دیو ربوده شده که فرامرز با شکستدادن دیو ،دختر را آزاد و در نهایت با او ازدواج
میکند .دومین همسر فرامرز از جنس پری است که با پیکرگردانی به هیأت آهو بر پهلوان ظاهر
میشود و در نهایت ،فرامرز برای رسیدن به او از هفتخان گ ر میکند .سوای پیکرگردانی،
ویژگیهای دیگر پریان مثل ارتباط با آب و آت نیز در این روایت دیده میشود.
کلیدواژه :فرامرز ،فرامرزنامه ،اسطوره ،بیگانههمسری ،پری.
* .دکترای زبان و ادبیات فارسی(mostafamirdar@yahoo.com) .

تاریخ وصول89/17/16 :

تاریخ پ یر 89/18/12 :

مقدمه
فرامرز ،برجستهترین پهلوان منتسب به سلسلۀ پهلوانان سیستان از تخماۀ رساتم اسات کاه
چه در زمان حیات رستم در حماسۀ ملّی و چه پاس از مارگ او بای

از فرزنادان دیگار او

شهرت یافت و در قرنهای چهارم و پنجم هجری داستانهای بسیاری از پهلوانیهاای او بار
سر زبانها بوده و کتابهای مستقلی دربارۀ او ،هم به نثار و هام باه نظام ،وجاود داشاته کاه
بیگمان همۀ آنها به منابع مکتوب پهلوی در زمان ساسانیان میرسیده اسات .ناام فرامارز در
شاهنامه بهیکباره پس از ماجرای قتل سیاو

به میان میآید (خالقی مطلق ،1362 ،ص  )3و

از این پس تا عهد حکومت بهمن ،پسار اسافندیار و قتال فرامارز در جاایجاای شااهنامه از
دالوریهای فرامرز سخن میرود .در دیگر منظومههای حماسی و برخی متون پارسی چاون
بهمااننامااه ،نزهااتنامااۀ عالیاای ،شااهریارنامۀ منتسااب بااه فرخاای سیسااتانی ،بیااژننامااه،

بانوگشسبنامه ،سوسننامه ،آیر برزینناماه ،شاهریارنامه ،برزوناماه ،جهانگیرناماه ،اشاارات
تاریخ بلعمی و  ...نیز از رشادتهای فرامرز یاد شده (ر.ک :صافا ،1352 ،ص 285؛ خاالقی
مطلااق ،1361 ،ص 22؛ آیاادنلو ،1393 ،ص  175اا  )176و حتّاای مؤلااف تاااریخ سیسااتان از
شهرت فرامرزنامۀ منثوری در سدههای چهارم و پنجم سخن میگویاد کاه شامار مجلادات
آن به عدد دوازده میرسیده است( .تاریخ سیستان ،1391 ،ص )53
بیتردید برجستگی و اهمیت جایگاه و پایگاه فرامرز سبب اشتهار و گستره و
پراکندگی نام و داستانهای این پهلوان در متون پارسی شده؛ تا حدی که با استناد به منابع و
دستنویسهای موجود ،میتوان احتمال داد که اخبار فرامرز چندینبار سروده شده است
و دستکم باید وجود دو و شاید سه فرامرزنامۀ منظوم و مستقل را پ یرفت( .آیدنلو،
 ،1393ص  )191با اینهمه و با وجود اینکه در اصالت روایتهای این داستان تردیدی
نیست و حتّی دو فرامرزنامۀ بزرگ و کوچک (دربارۀ فرامرزنامۀ بزرگ و کوچک ر.ک:
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خالقی مطلق1361 ،؛ فرامرزنامه )1384 ،موجود است؛ امّا این منظومهها ،روایتهایی است
ناقص و ناتمام؛ زیرا تنها بخشی از داستانهای فرامرز را در بردارند و هیچ اشارهای به
چگونگی میالد و فرجام کار این پهلوان نمیکنند .ل ا برای پی بردن به آغاز و انجام کار
باید به دیگر متونی که به داستان زندگی این پهلوان

فرامرز و دیگر ماجراهای زندگی

پرداختهاند ،رجوع کرد .مثالً دربارۀ دوران کودکی و نوجوانی و جوانی فرامرز ،آگاهی
کوتاهی در بانو گشسونامه به چشم میخورد؛ (بانو گشسونامه ،1392 ،ص  73ا  )55و امّا
دو منبع بسیار مهم در این زمینه شاهنامه و غرر اخبار ثعالبی است که سرچشمۀ هر دو به
شاهنامۀ منثور ابومنصوری (تألیف 346 :ق) و از آنجا به تحریری از خداینامۀ پهلوی
میرسد .نیز سوای کتابهایی که پیشتر نام برده شد ،برخی اطالعات دیگر دربارۀ فرامرز از
طومارهای نقّالی بهدست میآید( .خالقی مطلق ،1361 ،ص )36
این پژوه

که به شیوۀ تحلیلی ا توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای نوشته شده،

میکوشد تا به بررسی سه بنمایۀ اسطورهایِ زنمحورِ («برونهمسرگزینی»« ،ربودهشدنِ
دختر توسّط دیو» و «پری و پیکرگردانی») در روایتهای فرامرزنامۀ بزرگ بپردازد؛ امّا از
آنجایی که دو تحریر منظوم و متفاوت (فرامرزنامۀ کوچک و فرامرزنامۀ بزرگ) از فرامرز
وجود دارد ،معیار این پژوه
(به کوش

برای بررسی روایتهای مربوط به فرامرز ،فرامرزنامۀ بزرگ

ماریولین فان زوتفن و ابوالفضل خطیبی) است که  5442بیت دارد و در بحر

متقارب مثمن مح وف سروده شده است .سرایندۀ این کتاب ناشناس است و به ایعان
صفا «از ناظم فرامرزنامه فعالً هیچگونه اطّالعی در دست نیست»( .صفا ،1352 ،ص )286
 .0 .0خالصۀ فرامرزنامۀ بزرگ

این کتاب از دو روایت تشکیل میشود:
الف .روایت نخست:

کتاب با دیباچهای در ستای

خداوند و خرد آغاز میشود .سپس صاحنهای از شااهنامه

وصف میشود که در آن کیخسرو ،با نامداران ایران چون رستم ،گودرز ،طوس ،گیو و جز
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آنها ،سخن از کین سیاوخ

سرمیدهد و از افراسیاب که پدر

را کشته و ایران را ویاران

کرده است ،سخن میگوید .پس گاودرز بارای رویاارویی باا پیاران ،ساوی خاتن مایرود،
اَشکَ

به خوارزم ،برای جنگ با شیده پسر افراسیاب و لهراسب ساوی غاور بارای نبارد باا

گرسیوز .رستم به کیخسرو میگوید :در مرز زابلستان سرزمینی است باه ناام خرگااه کاه از
زمان منوچهر باجگزار ایرانیان بودناد؛ ولای چاون کیکااوس از تاو

و تاوان و فارّه افتااد،

تورانیان آنجا را به چنگ آوردند .باید لشکری فرساتاد و آن سارزمین را دوبااره فراچناگ
آورد .پس کیخسرو فرمان میدهد ،فرامرز به خرگاه و هندوستان لشکر کشد و هر جایی را
کااه بگشاااید ،فرمااانروای آنجااا باشااد .فراماارز سااوی خرگاااه لشااکر ماایکشااد و نخساات،
فرستادهای را به نام کاهوی ،همراه با نامهای نزد طُوُرگ ،از خویشان افراسیاب کاه مرزباانی
آنجا را بر عهده داشت ،میفرستد و از او میخواهاد کاه خرگااه را از تورانیاان تهای کناد.
طورگ پاسخ تندی به فرامرز میدهد و بهناگاه بر لشاکر

شابیخون مایزناد ،امّاا فرامارز،

قُلون ،پهلوان نامدار طورگ را میکشد و خودِ طورگ را نیز که به دژِ استوارِ خود پناه برده
بود ،به هالکت میرساند .سپس خرگاه را به یکی از پهلوانان خود به نام نستور مایساپارد و
خود با سپاهی گران راهی هندوستان میشود .او باز هم فرستادهای به ناام کیاانو

نازد رای

هندوستان به تختگاه او قنوّج روانه میکند و از او میخواهد که به فرمان کیخسرو درآیاد و
ی هناد باا لشاکری گاران در برابار فرامارز صافآرایای
به ایران باژ و ساو بفرستد؛ ولای را ِ
میکند .پهلوان غولآسای رای به نام تَجانو (تجانون) در برابر ایرانیان پیل عظیمی را از پاای
درمیآورد و ایرانیان از ترس او پراکنده میشوند؛ اما فرامرز تجانو را به بند میکشد و خود
به عنوان فرستادۀ خود

نزد رای میرود و از او میخواهد که فرمانبردار کیخسارو شاود،

ولی رای به هویّت فرامرز پی میبرد و از میخواهد که در مقام پهلوان لشکر
و دختر

نزد او بماند

را نیز به زنی بدو خواهد داد .فرامرز نمیپ یرد و رای این بار بدو میگویاد اگار

ده پهلوانِ لشکر

را در نبرد رویاروی ،شکست دهد ،به فرماان کیخسارو گاردن ماینهاد.

فرامرز هر ده پهلوان را میکشاد و رای در ظااهر نشاان مایدهاد کاه باه وعادۀ خاود عمال
میکند؛ اما در نهان به لشکریان

فرمان میدهد بر سر راه فرامرز و ایرانیان کمین بگ ارناد.
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فرامرز سپاه رای را تار و مار میکند و خود او را نیز به بند میکشد؛ ساپس هماراه باا رای و
رستم که به یاری او آمده بود ،روانۀ بارگاه کیخسرو میشاوند .در ایاران ،باا میاانجیگاری
فرامرز،کیخسرو رای را میبخشاید و پادشاهی هندوستان را دوباره بدو وامیگ ارد .فرامارز
و رای چون به هندوستان باز میگردند ،درمییابند که هنادیان یکای از کاارگزاران رای باه
نام مهارک را به پادشاهی برداشتهاند .فرامرز ،مهارک را میکشد و رای را بر تخات شااهی
مینشاند.
ب .روایت دوّم:

فرامرز پس از آنکه هندوستان را باجگزار کیخسرو میکند ،با همراهان خود برای دیدن
عجایت برّ و بحر به گرد جهان سفر دریایی خود را آغاز میکند .در دریا اسبی میبیناد کاه
چنگ پلنگ دارد ،یا نهنگی که سر شیر دارد و یا گوسافندی کاه سار

مانناد گااو اسات.

نخستین جایی که فرامرز از کشتی پیاده میشود ،جزیرۀ «فراسنگ» است کاه سااکنان آنجاا
سیاهان تنومند و آدمیخوار بودند؛ ولی فرامرز بسیاری از «دیاوچهران» و خسارو آنجاا را از
پای درمیآورد؛ سپس دوباره سوار کشتی میشوند و در جزیرۀ پرآب و گیاه «شااه کَهایال»
فرود میآیند .شاه کهیال برخالف خسروِ فراسنگ ،بهجای نبرد ،به پ یرۀ فرامارز مایآیاد و
فرامرز دو ماه نزد او به بزم و شکار میپردازد و پس از آن ،فرامرز به شاه کهایال مایگویاد:
چه خواستهای دارد تا او برآورد .شاه کهیال میگوید :دیوی به ناام سایهدیاو ،دختار او را در
بزم نوروز از جشنگاه دزدیده است .پس فرامرز به جنگ سیهدیو میرود و در نباردی او را
از پای درمیآورد و دختر را میرهاند .سپس دختر شاه که دالوریهای فرامرز را در نبرد با
سیهدیو از نزدیک دیده بود ،بر پهلوان سخت دل میبازد و سرانجام با میانجیگری دایاها
و موافقت شاه کهیال ،فرامرز او را به زنی میگیرد.
مدتی بعد ،فرامرز همراه دختر شاه کهیال و سایر ایرانیان سوار کشتی میشوند و ایانباار
در خاورزمین به جزیرۀ «دوالپایان» میرسند .با اینکه دوالپایان تنومناد و جنگااور بودناد و
میتوانستند در هوا بجهند ،فرامرز تی در میان آنان مینهد و جزیره را از وجاود آناان پااک
میکند .فرامرز دوباره سوار کشتی میشود و به جزیرۀ «پیلگوشان» فرود مایآیاد و آناان را
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که از شیران جنگی دالورتر و از باد شمالی تکاورتر بودناد ،مایکشاد و خسارو آناان را باا
نیزهای به کوهۀ زین اسب

میدوزد .از آنجا به جزیرۀ «برهمنان» که همگی انسانهاایی داناا

و یزدانپرست هستند و زندگی را در زهد و پارسایی بهسر بردهاناد ،فارود مایآیاد .فرامارز
پس از وارد شدن به جزیرۀ برهمنان با آنان مالقات میکناد و آناان باا گرمای از او اساتقبال
میکنند .پس از برپایی پاردهسارای ،بارهمن پای
میکند .نخستین پرس
می برید پرس

او مایآیاد و فرامارز از او پرسا هاایی

او این است که از این زندگی توأم با زهد و ریاضات ،چاه بهارهای

دوّم این است که در گیتی چه چیزهایی نزد خرد و دان  ،نیکو و پسندیده

و چه چیزهایی زشت و ناپسند است پس از شنیدنِ پاسخ برهمن ،بار سوّم میپرساد کاه ای
مرد خردمند! چه چیزهایی در جهان آفرین

است که روان و خرد آدمی را تیره میساازد

برهمن در پاسخ می گوید :از کارهاای باد دیاو اسات کاه خارد و روان آدمای ،تیاره و تاار
میشود .در ادامه ،برهمن از ده دیو نام میبرد و به شرم کردار هریک میپردازد.
پس از جزیرۀ «برهمنان» ،فرامرز بار دیگر سوار بر کشتی راهی خااورزمین مایشاود .در
آنجا نخست مرغ غاول پیکاری را کاه از پهناای پار

جهاان سایاه مایشاد ،مایکشاد و از

استخوانهای او تخت با شکوهی به نام «طاقدیس» میسازد و همراه باا بااژ هناد و غناایم باه
بارگاه کیخسرو میفرستد .فرامرز باز هم سوار کشتی میشود و به جزیرهای دیگر در خااور
با زنگیان میجنگد و بسیاری از آنان را نیاز از پاای درمایآورد .پاس از شا

مااه سافر در

خشکی به «قیروان» میرسد و خسرو قیروان به پ یرۀ او میآید و به او و ایرانیان نیکاوییهاا
میکند .فرامرز به شاه میگوید :کامۀ تو چیست شاه قیروان میگوید :در دفتری پهلاوی از
گرشاسب چنین خواندم که گفته بود ،پس از پانصد و یک هازار ساال از مارگم ،جاوانی از
نژاد من به اینجا می آید که سه کار بزرگ از او برآید :کشتن پنج دد یا پتیااره (دو شایر ،دو
گرگ و یکی اژدها) که پارنج او گنجی است که برای

نهادهایم .اکناون کاه باه چهار تاو

مینگرم ،همان چهری است که در آن کتاب پهلوی نق

بسته بود .پس فرامرز پانج پتیااره

را با دالوری میکشد و پس از آن ،با باطل کردن طلسم به گانج و لاوم یااقوتی کاه در آن
گرشاسب برای او پندهایی نوشته بود ،دست مییابد .فرامرز دیگربار سافر دریاایی خاود را
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پی میگیرد و از قیروان روانۀ باختر میشود؛ ولی در بین راه کشاتی او از هام مایشاکافد و
ایرانیان هر یک به گوشهای میافتناد ،امّاا خاود فرامارز باه جزیارهای سرسابز مایرساد ،باا
ساکنانی کاه چهارۀ اساب و تان آدمیاان دارناد .او ماردی بازرگاان را ماییاباد و او را نازد
اسبچهران میفرستد تا از آنان بپرسد :چگونه میتواند یاران پراکندۀ خود را بازیاباد .آناان
گفتند :این کار تنها از دست سیمرغ برمیآید .پس فرامرز پری از سیمرغ را آت

میزناد و

با ظاهر شدن سیمرغ ،با یاری او ،یاران گمشده را پیدا میکند .فرامرز از آنجا دوبااره ساوار
کشاتی ماایشااود و بارای دیاادن دیگاار عجایاب رواناۀ باااخترزمین مایشااود .در بااین راه در
جزیرهای گیاهی میبیند ،همسان آدمی که دو پا در هوا دارند و سر بر زمین .ساپس بار تیا
کوهی باال میرود و حصاری میبیند که بر دیوار آن هوشانگ ،پنادهای نیکاو نوشاته باود.
سپس به کاخی فرود میآید که دخمۀ هوشنگ در آن قرار داشات و لاوحی بار دخماهگااه
میبیند که باز هم هوشنگ پندهایی بر آن نوشته بود.
فرامرز پس از نه ماه کشتیرانی باه بااختر مایرساد و باا شااه فرغاان مایجنگاد و او را
شکست میدهد و شاه از شرم شکست ،خود را میکشد .سپس روانۀ مارز چاین مایشاود و
در بین راه به جنگ دیوان و جادوانی میرود که در دژ کالنکوه پناه گرفتهاناد .بسایاری از
آنان را میکشد و دژ را فراچنگ میآورد .پس از ش

ماه سفر به ساوی مارز چاین ،بارای

استراحت در دشت خرّمی فرود میآید .فرامرز همراه با برخی از یاران

در شاکار ،آتشای

فروزان در بلندای کوهی میبینند و بدان سو مایتازناد .در باین راه تاو

و تاوان از دسات

میدهند و نیای

به داورمیبرند تا آنان را از مهلکه برهاند .ناگهان آهویی پدیدار میشود و

فرامرز و یاران

به دنبال آهو میروند و به مرغزاری «چاون بهشات» مایرساند .فرامارز در

چشمهای ،پریدختری میبیند که خود را دختر فرطورتو  ،شاه پااریان معرفای مایکناد و
ناگهان از دیدهها ناپدید میشود .فرامرز که بر پری دلباختاه باود ،باه ناکاام از آنجاا ساوی
سپاه خود باز میگردد .در بین راه ،باز هم آن آت

فروزان از برزکوه درخشیدن میگیرد و

فرامرز به باالی کوه میرود و با سیهدیو که به وسیلۀ آت

قربانیان خود را بدانجا میکشااند
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و به دام میانداخت ،نبرد میکند و او را به بند میکشد تا راهنماای خاود و لشاکر

شاود.

فرامرز با راهنمایی سیه دیو بارای رسایدن باه سارزمین پریاان و دختار پاری ،از هفاتخاوان
میگ رد و فرطورتو

به پ یرۀ او میآید و دختر

آرزوی را به زنی بدو میدهد .فرامرز

پس از یک سال زندگی در سرزمین پریان ،به فرمان کیخسرو به ایاران زماین باازمیگاردد.
نخست به دیدار زال و بستگان دیگر خود به زابل میرود و از آنجاا رواناۀ درگااه کیخسارو
میشود و با پدر

رستم و کیخسرو دیدار میکند و از هردو نیکوییها مایبیناد .کیخسارو

منشور فرمانروایی سراسر هندوستان را از نو به فرامرز مایدهاد و او دوبااره راهای آن دیاار
میشود .در آنجا فرامرز از دختر فرطورتو

صاحب پسری به نام ساام مایشاود و از دختار

شاااه کهاایال ،پساار دیگااری بااه نااام آیرباارزین .او  61سااال باار هندوسااتان فرمااان ماایرانااد.
(فرامرزنامه)1384 ،
 .1 .0پیشینۀ پژوهش

تاکنون مطالعۀ مستقلی در زمینۀ بررسی عنصرهای اسطورهایِ زنمحور در روایت
فرامرزنامۀ بزرگ صورت نگرفته است؛ امّا برخی پژوه ها که بهصورت جداگانه به
بررسی بنمایههای اسطورهای در متون حماسی( ،خاصه شاهنامه) پرداختهاند ،بدینقرارند:
ا کتاب آب و آیینه ،میرجاللالدین کزازی ()1394؛ نویسنده در این کتاب و دربارۀ
«پیمان پیوند در شاهنامه» بحث کرده و در آن به بررسی پیشینۀ غیرایرانی برخی زنان
شاهنامه میپردازد .او در این جستار به فاجعه آمیز بودن این پیوندها که ناشی از آمیز

دو

بن ناساز است ،تأکید میورزد؛
ا مقالۀ «تحلیل مردساالری و برونهمسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرین » از
رضا ستّاری و مرضیه حقیقی ( )1384که نویسندگان در آن به تبیین پیوندهای برونهمسری
در شاهنامه و ارتباط آن با اسطورۀ آفرین

میپردازند؛
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ا مقالۀ «ویژگیهای پری در منظومههای حماسی پس از شاهنامه» از ستّاری و خسروی
()1384؛ نویسندگان در این پژوه

به مسألۀ پیکرگردانی پری در روایت فرامرزنامه

اشارهای میکنند؛
ا کتاب زناشویی در شاهنامه به قلم احمدرضا معصومی دهقی ()1393؛ نویسنده در این
پژوه  ،در کنار انواع ازدواجها در شاهنامه ،ازدواج با بیگانه را نیز در شمار پیوندهای
مرسوم در شاهنامه آورده است؛
ا مقالۀ «ژرفساخت اسطورهای پدرساالری در ازدواجهای ایرانیان با نیرانیان در
شاهنامه» از رضا ستّاری و مرضیه حقیقی ()1385؛ نویسندگان در این جستار به بررسی
پیوندهای برونهمسری در شاهنامه و تحلیل عواملی که نشاندهندۀ زیرساخت مردساالرانۀ
این داستانها است ،میپردازند.
چنانچه مالحظه شد ،غیر از یک مقاله که نویسندگان آن (ستّاری و خسروی ())1384
به یکی از بنمایههای اسطورهای زنمحور (پری و پیکرگردانی) اشاره کردهاند ،باقی
پژوه ها مربوط به دیگر منظومههای حماسی است؛ ل ا مطالعۀ حاضر ،نخستین مقالۀ
مستقلی است که به بررسی مؤلفههای مزبور میپردازد.
 .1بدنۀ اصلی
انسان موجودی است اندیشمند و بهواسطۀ همین ویژگی خاص ،از نخستین روزگار تا
به امروز در پی شناخت خوی  ،زیستجای خود و پدیدههای پیرامون

بوده است.

اسطوره نیز جهانبینی انسان باستانی است؛ انسانی که میکوشیده تا جهان خود را بشناسد و
برای همین ،با بررسی دوران اساطیری ،سیر اندیشۀ بشر را نیز میتوان مشاهده کرد.
همچنین اسطوره بیانگر حقیقت مطلق است؛ زیرا تاریخ مقدّس را بازگو میکند ،به همین
روی سبب سرمشق میشود و در نتیجه تکرارپ یر میگردد( .الیاده ،1392 ،ص  )23پس
اسطوره که «گرایشی از انگارههای یهنی انسان باستانی دربارۀ جهان و موجودات است»،
(آیدنلو ،1395 ،ص  )3نمایانگر شیوه و سطح اندیشۀ انسان ابتدایی است؛ از آن روزگار که
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در اندیشۀ دشواری و دهشتناکی تصوّر مرگ (و راهی از برای رهایی یافتن از این مقولۀ
رازآلود و ترسآفرین) بوده (گیلگم ) تا به امروز که انسان مدرن ،دست به بازآفرینی
اسطورههای کهن میزند (مثل اسطورۀ سیزیف کامو) و یا اسطورۀ مدرن میآفریند.
(اسطورۀ بشقاب پرندۀ یونگ)
اگرچه بسیاری از بنمایههای اسطورهای با پایانیافتن دوران اساطیری فرامو
امّا بسیاری از عناصر آن نیز که توانِ تطبیق و همگرایی با نگر

شدند؛

نو و محیط اجتماعی

دوران بعد را داشتند (و دارند) ،در جریان سیر خود ،سینه به سینه و نسل به نسل (به شکلی
تعدیلیافته) به دوران حماسی منتقل شدند؛ پس حماسه ،زاییدۀ اسطوره (بهار ،1374 ،ص
 )77و یکی از برجستهترین عناصر شکلگیری و تکوین حماسهها ،اسطورهها و مایههای
اساطیری است( .خالقی ،1372 ،ص  )112برخی از اسطورهها و اندیشههای اسطورهای
همواره در حال نو شدناند و در یهن ،ضمیر و حتّی بستر زندگی انسان امروز نیز مشاهده
میشوند.
فرامرزنامۀ بزرگ نیز اثر حماسی است که ژرفساخت برخی از روایتهای آن
اسطورهای است؛ بنمایهیی چون« :گ ر از هفتخان»« ،سیمرغ»« ،کشتن اژدها»« ،نیای » و
...؛ امّا همچنانکه یکر شد ،در این پژوه

به بررسی برخی بنمایههای اسطورهای که با

زنان مرتبط است ،پرداخته خواهد شد.
 .0 .1بیگانههمسری (برونهمسری):

یکی از برجستهترین بنمایۀ اسطورهای زنمحور ،بیگانهبودن همسرهای فرامرز است.
اساساً «یکی از هنجارها و بنیادهای مردمشناختی ،در فرهنگهای آغازین و باستانی،
پیوندهای برونتیرهای است که برونهمسرگزینی نیز نامیده میشود .بر پایۀ این هنجار،
مردمان یک تیره به هیچ روی نمیتوانند با زنانی از آن تیره پیوند گیرند»( .کزّازی،1394 ،
ص  )14امّا به تدریج و در جریان تکامل اجتماعی ،آیین ازدواج درون همسری یا ازدواج با
نزدیکان ،جای خود را به ازدواج برون همسری داد .این بدان معنی است که برای ازدواج،
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باید از دایره و محدودۀ خانواده و نزدیکان فراتر رفت و در میان بیگانگان همسر انتخاب
کرد .این نوع ازدواج در ایران باستان امری رایج بوده است( .بروسیوس ،1393 ،ص )63
از دیگر سو ،در اندیشۀ اساطیری ایران و در ناخودآگاه جمعی ایرانیان باستان ،بسیاری
از موقعیتها و اشیا یاتاً شر و اهریمنی هستند و در مقابل ،برخی موقعیتها ،همواره مقدّس
و اهورایی به شمار میآیند .این بنمایۀ باورشناختی در بسیاری از آیینها ،بازتابی گسترده
یافته است .باور به زمینی و اهریمنیبودن زنان و در مقابل آسمانی و اهوراییبودن مردان،
چنان شیوع داشته که در آیینهایی چون آیین مانی ،پیوند با زنان را گناه میپنداشتند.
مانویان معتقد بودند آمیز

زن و مرد و ازدیاد نسل حاصل تحریک دیوان است و باعث

اسارت ابدی نور در تن میگردد .از این رو ،برگزیدگان این آیین از آمیز

با زنان

رویگردان بودند( .اسماعیلپور ،1395 ،ص  )66ریشۀ این پندار از آنجا شکل گرفته است
که در باورشناسی کهن ،پدیدههای جهان هستی از پیوند و آمیز
اختران) با امهات سفلی( ،امهات اربعه :آب ،باد ،آت

آبای علوی (هفت

و خاک) پدید آمدهاند .از آمیز

این دو است که موالید ثالث به وجود میآیند( .کزّازی ،1394 ،ص  )98با عنایت به این
باور« ،زمین یا گیتی زن است و آسمان و مینو ،مرد .در این نمادشناسی ،مادینگی یا زنی،
نشانۀ رازآلود کارپ یری و اثرستانی است و نرینگی یا مردی ،نشانۀ کارآیی و اثرگ اری».
(همان ،1395 ،ص )416
نکتۀ دیگر دربارۀ این اسطوره ،سنج
آفرین

و تاز

اهریمن به آفرین

هستند که به آفرین

آن با تقابل اهریمن و اهورامزدا در اسطورۀ

اهورایی است؛ چراکه نخست این نیروهای اهریمنی

اهورایی میتازند( .پیشین ،1369 ،ص  )7به هر ترتیب ،مجموعۀ این

عوامل در روایتهای اسطورهای ،الگویی به نام ازدواج برونخانوادگی را شکل میدهد
که بر اساس آن مرد با زنی از طایفهای جز طایفۀ خود ازدواج ،زادگاه
همسر

را ترک و با اقوام

زندگی می کند .طبق این الگو پسران پادشاهان نیز مانند دیگر مردم به هنگام

جوانی خانوادۀ خود را ترک کرده و با دختری از تباری دیگر ازدواج و تا آخر عمر نزد
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خانوادۀ همسر خود زندگی میکردند .دختران شاه در خانۀ پدر در انتظار خواستگاری الیق
باقی میماندند و به این ترتیب جانشینی بهجای پسر پادشاه به داماد او میرسید( .فریزر،
 ،1397ص )217
تجلّی این اندیشۀ اسطورهای را در آثار حماسی و بهویژه در شاهنامه میتوان مالحظه
کرد؛ در باورشناسی شاهنامه ،کشور ایران ،سرزمینی اهورایی و در مقابل انیران (غیرایران)،
سرزمینی اهریمنی است و آمیز
اهورامزدا و آمیز

زنان نیرانی با مردان ایرانی ،تجسّمی از تقابل اهریمن و

آن دو است .با عنایت به وجود و گستر ِ یهنیّت منفی نسبت به

غیرایرانیان در شاهنامه (که تجلّی آن در بخ

پهلوانی شاهنامه و در نبردهای خونین

ایرانیان اهورایی و نیرانیان اهریمنی دیده میشود) ،پیشینۀ تمام زنان معروفی که به همسری
پهلوانان و پادشاهان برجستۀ ایرانی درمیآیند ،غیر ایرانی و بنا بر اندیشۀ اسطورهای،
اهریمنی است( .ستاری و حقیقی ،1385 ،ص  )114این الگو ،عیناً در ساختار روایی
فرامرزنامه نیز مالحظه میشود .از آنجا که فرامرز به منظور پیشگیریِ امداد هندویان به
افراسیاب در نبرد با کیخسرو به هندوستان میرود( .شهمردان ابن ابیالخیر ،1362 ،ص
 )328در این داستان ،از دو زن (دو شاهزاده) هندی (خارج از اقلیم ایران) نام برده میشود
که فرامرز با هردوی آنها ازدواج می کند؛ نخستین ،دلبند دختر شاه کهیال است و دیگری،

آرزوی دختر فرطورتو  ،شاهِ پریان .هر دو ازدواج در روایت دوّم از فرامرزنامۀ بزرگ
(آنجا که فرامرز برای دیدن عجایب به جزیرههای هند سفر میکند) صورت میگیرد.
الف .پیوند نخست:

در روایت دوّم از فرامرزنامۀ بزرگ ا رفتن فرامرز به جزیرههای هند و دیدن عجایبها ا
وقتی فرامرز در جزیرۀ پرآب و گیاه «شاه کَهیال» فرود میآید ،شاه کهیال بهجای نبرد ،به
پ یرۀ او میآید و فرامرز دو ماه نزد او به بزم و شکار میپردازد و پس از آن ،به شاه کهیال
میگوید :چه خواستهای دارد ،تا او برآورد .شاه کهیال میگوید :دیوی به نام سیهدیو ،دختر
او را در بزم نوروز از جشنگاه دزدیده است( .بند  1مطابق الگوی شاهنامه) پس فرامرز به
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جنگ سیهدیو میرود و در نبردی او را از پای درمیآورد و دختر را میرهاند( .فرامرزنامه،
 ،1384ص بیست و نه) در ادامه:
کنااااااون بشاااااانو از کااااااار دختاااااار خباااااار
کاااااه عاشاااااق شاااااد آن بااااار یاااالِ ناااااامور
باااادانگااااه کااااه آن پهلااااوان بااااا خاااارو
باااااه رزم انااااادرون باااااود باااااا دیاااااو زو
نظااااااره بُاااااد آن دختااااار نیاااااکبخااااات
چااااو بااااا دیااااو پیوسااااته بُااااد رزم سااااخت
از آن بُاااااارز و باااااااال و گوپااااااال و چهاااااار
دلِ خااااااوبر شااااااد ازو پاااااار ز مهاااااار
(همان ،ص  ،164بند )2
پریر که از دلیریهای فرامرز (در نبرد با سیهدیو) مج وب فرامرز میشود ،مسألۀ
شیفتگی خود را با دایها

در میان میگ ارد .دایه شبهنگام به نزد فرامرز میرود و ضمن

تمجید از دختر ،ماجرای دلباختگی شاهزاده را به او میگوید( .بند  )3پهلوان نیز با شنیدن
حرفهای دایه به دختر عالقهمند میشود و به دایه میگوید تا او را نزد دختر ببرد .دایه این
کار را کرد و فرامرز و دختر چونان شیر و می در یکدگر آمیختند .صبح روز بعد ،پهلوان
نزد شاه کهیال میرود و در اثنای نمایاندنِ هنر شکارگریِ خوی

به شاه ،دختر

را

خواستگاری میکند .شاه خرسند میشود و موبد پیرِ یزدانپرستی را وامیخواند و پیوند را
به آیین دین برگزار میکند( .بند  )4پهلوان پس از ازدواج با همسر خود برای دیدن
عجایب هند راهی سفر میشود (همان ،ص  165ا  )177حاصل این پیوند ،پوری با نام
«برزین آیر» است که سراینده در پایان داستان آن را یکر میکند:
از آن دخااااااات شااااااااه کهااااااایال یکااااااای
پدیااااااد آمااااااد خااااااوبر کااااااودکی
تاااو گاااویی کاااه گرشاسا ابِ یااال زناااده شاااد
فلاااااک پااااای ِ آن ناااااامور بناااااده شاااااد
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و یاااااااااا رساااااااااتم زال ماااااااااردی و زور
ببخشااااااید باااااار نااااااامور گاااااارد پااااااور
ورا خواناااااااد بااااااارزین آیر باااااااه ناااااااام
کاااااااه از فااااااار او یافااااااات آرام و کاااااااام
(همان ،ص  ،367بند )6
ب .پیوند دوّم:

خالصۀ این پیوند بدین قرار است :فرامرز پس از ش

ماه سفر به سوی مرز چین برای

استراحت و شکار به نخچیرگاه میرود .شب هنگام وقتی به نزد لشکر

بازگشت ،آتشی

فروزان در بُرزکوه (مقرّ سیمرغ ) میبینند ،عنان به باره سپرده و تا صبحدم بدان سو
میتازند .چیزی نزدیک به سی فرسنگ راه را طی میکنند؛ امّا نشانی از آت
الجرم در بین راه تو

نمییابند.

و توان از دست میدهند و در فرودِ کوهی فرومیآیند .امّا:

دگربااااااااااره آن آتااااااااا تابنااااااااااک
پدیاااااد آماااااد از دور سااااار در مغااااااک
نشساااااتند گاااااردان و مهتااااار بااااار اساااااو
براندناااااااااد مانناااااااااد آیرگشساااااااااو
شااااب از دور آتاااا چنااااان مااااینمااااود
کاااه گفتااای همااای ساااخت نزدیاااک باااود
(همان ،ص )299
سپاه دومرتبه بیست فرسنگی را درمینوردد؛ امّا باز هم موضع آتشی را درنمییابد .پس
نومید ،خسته و گرسنه به سپاه
پس دست خواه

میگوید :در این جایگاه ،مردی و گُردی به کار نمیآید.

به سوی یزدان میبرند تا آنان را از مهلکه برهاند( .بند  )1ناگهان

آهویی پدیدار میشود و فرامرز و یاران

به دنبال آهو میروند و به مرغزاری «چون

بهشت» میرسند .صبح دیگر روز که فرامرز برای شستن تن از گَردِ راه بر سر چشمه
میرود ،پهلوان ماهرخی را میبیند و شگفتخورده از آن پری میپرسد که آنجا چه
میکند .پری خود را دختر فرطورتو  ،شاه پااریان معرّفی میکند و ناگهان از دیدهها

بررسی سه بنمایۀ اسطورهای زنمحور بیگانههمسری ،ربودهشدنِ دختر...

091

ناپدید میشود .بدینگونه بساط دوّمین پیوند فرامرز مهیّا میشود و فرامرز به دستیاری
سیهدیو از هفتخانی که فرطورتو

برای ازدواج با دختر

نهاده بود ،میگ رد و شاهِ

پریان ناگزیر در شهر «شهاباد» و در کا مجلّل خود او را پ یره میشود.
فرامرز در نخچیرگاه صفت مردی خود را بدو مینمایاند و اخترشناسان نیز طالع این
پیوند را نیکو مییابند .پس فرطورتو

مطابق آیین رضایت به ازدواج میدهد.

بدینترتیب ،فرامرز در فرامرزنامۀ بزرگ دومرتبه با زنانی نیرانی ازدواج میکند .در هر
دو پیوند ،سبب خروج فرامرز از ایران مشترک است؛ سفر (یا حمله) به هند و دیدن
شگفتیهای آن کشور؛ امّا نحوۀ آشنایی پهلوان با دو زن متفاوت است .همچنین در
ماجرای پیوند نخست ،این دختر شاه کهیالست که دلباختۀ فرامرز میشود و بهوسیلۀ دایۀ
خود به او پیشنهاد ازدواج میدهد؛ امّا در ماجرای پیوند با دختر شاه فرطورتو

که یک

پری است ،فرامرز شیفتۀ شاهزاده میشود و برای رسیدن به او از هفتخان میگ رد .در
جریان هر دو پیوند ،هم موبدان حضور دارند و هم حاصل ازدواجها پسر است و امّا در
خصوص فاجعهبار بودن ازدواجهای بیگانههمسری (کزازی )1394 ،و درگیر جنگ و
کشته شدنِ فرزندان حاصل از این نوع ازدواج (مثل سهراب در شاهنامه) ،در کتاب
فرامرزنامه ا همچنان که پیشتر یکر شد ا از آنجایی که این منظومه ،روایت ناقصی است و
تنها بخشی از داستانهای فرامرز را در بر دارد و هیچ اشارهای به چگونگی میالد و فرجام
کار این پهلوان نمیکند ،ل ا سرگ شت هیچ کدام از دو فرزند او مشخّص نیست.
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در جدول مقایسهای زیر میتوان مشابهتها و تفاوتهای دو پیوند پهلوان
(فرامرز) را مالحظه کرد:
پیوندها
سبب خروج

فرامرز با دلبند

فرامرز با آرزوی

دختر شاه کهیال

دختر فرطورتوششاه

سفر به هند ،و رفتن به جزیرۀ
فراسنگ ،نجات دختر که توسّط

سفر به هند ،هدایت آهو فرامرز را تا
مرغزاری «چون بهشت»

سیهدیو دزیده شده بود
شیوۀ
آشنایی

دلباختن دختر به دلیریهای
فرامرز (در نبرد با سیهدیو)

پیشنهاد

+

هدایت آهو ،دیدن پریدختر در
چشمه و دلباختن فرامرز به او
-

دختر
حضور موبد

+

+

تولد فرزند

+

+

پسر
جنگ و

-

-

فاجعه
 .1 .1ربودهشدنِ دختر توسّط دیو:

فرامرزنامه یک داستان پهلوانی ایرانی است و به همین دلیل برخی بنمایههای اساطیری
در آن دیده میشود .برای نمونه ،ربودن دیو دختر را که در داستانهای عامیانه بارها تکرار
شده (آیدنلو ،1393 ،ص  )194و اساساً ردپای این الگو در داستانهای عامیانه باقی مانده
است؛ (فریزر ،1397 ،ص  )218بدینترتیب که در برخی قصههای اساطیری ،دیوی جادو
دختری را می رباید و قهرمان داستان دختر را از دست آن دیو نجات میدهد و در برخی
مواقع با او ازدواج میکند.
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از دیگر سو« ،ربودن دختران و نجات آنان به شیوههای گوناگون ،یکی از بنمایههای
اسطورههای هند و ایرانی را تشکیل میدهد»( .حسامپور ،1398 ،ص  )135به سخن دیگر،
گرفتار شدن زن ،گاو و یا آب به منزلۀ نمادهای زای

و باروری در چنگال اهریمن و

نجات آنها به دست ایزد و یا پهلوان ،بنیانی اسطورهای است که در اساطیر هند و ایران
فراوان دیده میشود( .ریاحیزمین و جباره ناصرو ،1381 ،ص  )113برای مثال ،این الگو
در داستان سامنامه مشاهده میشود که پریدخت چینی توسّط دیوی به نام «اَبرَها» ربوده و
زندانی میشود .سام با تال

فراوان او را از دست ابرها نجات میدهد و در انتهای داستان با

او ازدواج میکند (خواجوی کرمانی1318 ،؛ نیز ر.ک :واردی و نظری )91 :1398 ،و در
اسطورۀ رامایانا ( ،)Ramayanaراونا ( )Ravonaتصمیم به ربودن سیتا ( ،)Sitaهمسر راما
( )Ramaمیگیرد تا به این وسیله ،راما را از پای درآورد و نابود کند .راما از میمونها
کمک میگیرد تا جای سیتا را بیابد .راما پس از یک رشته جنگهای شدید رکشاساها را
شکست داده و راونا را میکشد و سیتا را آزاد میکند( .روزنبرگ ،1396 ،ص )667
این الگوی اسطورهای دقیقاً در روایت فرامرزنامه دیده میشود .در روایت دوم از این
داستان ،فرامرز پس از آنکه هندوستان را باجگزار کیخسرو میکند ،با همراهان خود برای
دیدن عجایت برّ و بحر به گرد جهان سفر دریایی خود را آغاز میکند ،تا اینکه در جزیرۀ
پرآب و گیاه «شاه کَهیال» فرود میآیند .شاه کهیال بهجای نبرد ،به پ یرۀ فرامرز میآید و
فرامرز دو ماه نزد او به بزم و شکارمیپردازد و پس از آن ،فرامرز به شاه کهیال میگوید:
چه خواستهای دارد تا او برآورد .شاه کهیال میگوید :دیوی به نام سیهدیو ،دختر او را در
بزم نوروز از جشنگاه دزدیده است .پس فرامرز به جنگ سیهدیو میرود و در نبردی او را
از پای درمیآورد و دختر را میرهاند .سپس دختر شاه که دالوریهای فرامرز را در نبرد با
سیهدیو از نزدیک دیده بود ،بر پهلوان سخت دل میبازد و سرانجام با میانجیگری دایها
و موافقت شاه کهیال ،فرامرز او را به زنی میگیرد( .فرامرزنامه ،1384 ،ص  164ا  )163این
ربای

دختر بهوسیلۀ دیو میتواند صورت دیگری از گرفتاری دختران در دست اژدها یا
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تجسّم حماسی او باشد که خود تغییریافتۀ مضمون حبس آبها از سوی اژدها در اساطیر
است( .آیدنلو ،1393 ،ص )194
 .1 .1پری و پیکرگردانی:

عنصر پری نیز متعلق به تخیّل عامیانه است؛ (زرّینکوب ،1374 ،ص  )193امّا در متن
بزرگان و خواص نیز میتوان نشانی از این موجود یافت؛ چنانکه ناصرخسرو در
جامعالحکمتین با این جمله ،وجود پریان را به رسمیت میشناسد« :پس آفریده به دو قسم
بود :یکی مردم و دیگری پری»( .ناصرخسرو ،1363 ،ص  )142پری به عنوان زن ا ایزد آب
 ...در اسطورههای جهان دیده میشود و در رمزپردازیهای اسطورههای آب در اساطیر
ایران و یونان و بینالنهرین نقشی مستمر و آشکار دارد( .ابراهیمی ،1393 ،ص )619
در پهنۀ ادب پارسی و در نگرگاه دو قطبی سنّت ما ،پری با دو هیأت نیکو و اهورایی و
بدی و اهریمنی نمود مییابد .در ابتدا «پری آنچنان که پیروان زرتشتی و مزدیسنان باور
داشتند ،بهصورت نگار فریبایِ زیبایی پنداشته شده که از نیکویی و خوبچهری و حتّی فرّ،
برخوردار است و مثال و نمونۀ زیبارویی و باندامی و فریبندگی است و گاه به سبب بِهی و
زیبایی و سودرسانی

به مردمان در مقابل دیو و اهریمن قرار میگیرد»؛ (سرکاراتی،1395 ،

ص  )1امّا در ادامه و در اوستا ،گروهی شرور مؤنث وجود دارند که پئیریکا نامیده
میشوند( .فارسی جدید آن پری) این گروه شبیه جادوگران بودند و با هیأتهای مختلف
ظاهر میشدند .گاهی اوقات خود را زیبا میکردند تا انسانها را اغوا کنند و به آنها زیان
برسانند و در سنّتهای بعدی ایران غالباً زیبایی آنها ستای

شده است( .کرتیس،1391 ،

ص  )22با این توضیحات ،پری که چهرهای اساطیری است ،در روند تحوّل اسطوره به
حماسه ،دچار دگردیسی شده ،به چهرهای دوگانه با ویژگیهای مثبت و منفی تبدیل
میشود .پری در دوران کهن و پی
برکت و زای

ستای

از دینآوری زردشت ،به عنوان ایزدبانوی عشق،

شده و گاهی همچون زن ا روحانی ،وظایف دینی ویژهای بر عهده

داشته است؛ امّا در پی تغییر و تحوّالت اجتماعی ،فرهنگی و دینی پس از زردشت ،پری از
جایگاه واالی خود فروافتاده ،به موجودی پلید ،اهریمنی و جادوگری افسونگر بدل شد که
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اهورایی است( .ستاری و

خسروی ،1386 ،ص)12
در روایت فرامرزنامه و در جریان ازدواج دوم فرامرز ،پری حضوری پررنگ دارد.
اساساً «در قصه های عامیانه ،اغلب قهرمان داستان با دختر شاه پریان ازدواج میکند و
باالخره با عبور از موانع دشوار و کشتن اژدها ،پری محبوب خود را به دست میآورد».
(یاحقی ،1368 ،ص  )141این الگو دقیقاً در روایت فرامرزنامه مشاهده میشود؛ بدینترتیب
که فرامرز پس از ش

ماه سفر به سوی مرز چین برای استراحت و شکار به نخچیرگاه

میرود .شبهنگام وقتی به نزد لشکر

بازمیگردد ،آتشی فروزان در بُرزکوه (مقرّ

سیمرغ ) میبینند ،عنان به باره سپرده و تا صبحدم بدان سو میتازند؛ چیزی نزدیک به سی
فرسنگ راه را طی میکنند؛ امّا نشانی از آت

نمییابند .الجرم در بین راه تو

و توان از

دست میدهند و در فرودِ کوهی فرومیآیند و امّا:
دگرباااااااااااره آن آتاااااااا ا

تابناااااااااااک

پدیااااااد آمااااااد از دور ساااااار در مغاااااااک
نشساااااتند گاااااردان و مهتااااار بااااار اساااااو
براندنااااااااااد ماننااااااااااد آیرگشسااااااااااو
شااااب از دور آتاااا چنااااان مااااینمااااود
کاااه گفتااای همااای ساااخت نزدیاااک باااود
(فرامرزنامه ،ص )299
نخستین مؤلفۀ حضور پری در این روایت ،ارتباط پری با آت
آت

است و در فرهنگ نمادها نیز آت

ا بسان پری ا دارای عنصر دو جنبۀ اهریمنی و

الهی است( .دهخدا ،ییل واژۀ پری) ارتباط پری با آت
زای

و باروری پری دانست که برگرفته از آت

ارتباط و آمیز

است .اساساً اصل پری از

را میتوان متأثر از خویشکاری

شهوت و میل و خواه

تنی او در

با پهلوانان و قهرمانان حماسی است( .ستاری و خسروی ،1386 ،ص )25
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در ادامه ،سپاه دومرتبه بیست فرسنگی را درمینوردد؛ امّا باز هم موضع آتشی را
درنمییابد .پس نومید ،خسته و گرسنه به سپاه
به کار نمیآید .پس دست خواه

میگوید :در این جایگاه ،مردی و گُردی

به سوی یزدان میبرند تا آنان را از مهلکه برهاند( .بند

 )1ناگهان آهویی پدیدار میشود و فرامرز و یاران

به دنبال آهو میروند و به مرغزاری

«چون بهشت» میرسند .در اینجا یکی از ویژگیهای پری نمایان میشود .پریان به عنوان
موجودات خارقالعاده ،قدرت و توانایی تغییر سیما دارند (شوالیه و گربران ،1378 ،ج،2
ص  )219و میتوانند خود را به چهرههای گوناگون درآورند .این موجودات در ادب و
منظومه های حماسی پارسی ،اغلب به شکل صیدی گریزپا در مقابل قهرمانان ظاهر میشود
و آنها را به دنبال خود میکشاند( .ستاری و خسروی ،1386 ،ص  )21این آهویی که بر
فرامرز ظاهر میشود ،همان پریدختری است که با پیکرگردانی و ظهور در هیأتِ آهو بر
سر راه پهلوان قرار میگیرد و او را به دشت «چون بهشت» هدایت میکند و در نهایت با
نشان دادن خوی

و دلبردن از فرامرز ناپدید میشود( .همان ،1384 ،ص )126

در ادامه ،دو ویژگی دیگر پری در داستان پدیدار میشود؛ نخست ،پری «نماد عشق،
جنون ،دیوانگی و تسخیر جان» است (حسینی ،1396 ،ص  )7و صبح دیگر روز که فرامرز
برای شستن تن از گَردِ راه بر سر چشمه میرود ،جان

مسحور و مسخّر زیبایی پری

می شود .ویژگی دوم پری هم در ارتباط او با آب است .فرامرز درست بر سر چشمه پری را
میبیند؛ پری به عنوان ایزدبانوی زای  ،برکت و باروری با آبها ،چشمهها و رودخانهها
ارتباط دارد و این ارتباط سبب بارندگی ،برکت محصوالت و سال نیکو میشود
(سرکاراتی ،1395 ،ص  )16و شاید از همین روست که معنی لغوی پری را «زاینده و
بارور» دانستهاند( .حسندوست ،1383 ،ج ،2ص :)16
یکاااای ماااااهر دیااااد چااااون ارغااااوان
نشسااااااااته بااااااااه نزدیاااااا اکِ آبِ روان
باااااه بااااااال باااااهساااااانِ یکااااای ناااااارون
سااایهزلااافِ مشاااکین شاااکن بااار شاااکن
(فرامرزنامه ،1384 ،ص  ،281بند )2
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فرامرز شگفتخورده از ماهر یا پری میپرسد که آنجا چه میکند .پریخود را دختر
فرطورتو  ،شاه پااریان معرّفی میکند و ناگهان از دیدهها ناپدید میشود:
بگفاااات ایاااان و در چشاااامه شااااد ناپدیااااد
برطپیااااااااااد

دلااااا

دلِ پهلااااااااااوان از غماااااااا ا
پااااار شاااااد از مهااااار آنِ مااااااهروی
پااار اندیشاااه گشااات و باااه دل چاااارهجاااوی
(همان ،ص )281

بدینگونه فرامرز به دستیاری سیهدیو از هفتخانی که فرطورتو
دختر

برای ازدواج با

نهاده بود ،میگ رد و شاهِ پریان ناگزیر در شهر «شهاباد» و در کا مجلّل خود او

را پ یره میشود .فرامرز در نخچیرگاه صفت مردی خود را بدو مینمایاند و اخترشناسان
نیز طالع این پیوند را نیکو مییابند .پس فرطورتو

مطابق آیین رضایت به ازدواج میدهد:

بااااااه آیااااااین نشسااااااتند در کااااااا شاااااااه
همااااااااه موباااااااادان و شااااااااه نیکخااااااااواه
یکااااااای عقاااااااد بساااااااتند باااااااا داد و رای
باااااه خشااااانودی پااااااک کیهاااااان خااااادای
(همان ،ص  ،352بند )4
حاصل این پیوند فرامرز نیز ،کودکی با نام سام است:
از آن دختاااااااارِ شاااااااااه فرطورتااااااااو
یکااای پاااور آماااد چاااو فااارّ سااارو
ورا نااااااااام کردنااااااااد سااااااااامِ دلیاااااااار
سااااااارافراز و فااااا ارّ پااااااای و دلپااااا ا یر
(همان ،ص  ،366بند )6
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نتیجه
برجستهترین بنمایۀ اسطورۀ زنمحور فرامرزنامه «برونهمسری» یا «بیگانههمسری» است
و دو بنمایۀ اسطورهای دیگر یعنی «ربودهشدنِ دختر توسّط دیو» و «پری و پیکرگردانی» در
ییل و ادامۀ بنمایۀ مزبور جاای مای گیرناد .در ایان داساتان ،پهلاوان باه تأسای از الگاوی
حماسی ا اسطورهای برونهمسری از دیار خود خارج میشود و دو بار با دخترانی از تیارۀ
بیگانه (هندی) میپیوندد .فرامارز در فرامرزناماۀ بازرگ دو باار باا زناانی نیرانای (هنادی)
ازدواج میکنند.
در جریان نخستین پیوند فرامرز با دختر شاه کهیال ،بنمایۀ اسطورهای دیگر یعنی
«ربودهشدن دختر توسّط دیو» دیده میشود .پهلوان دختر شاه کهیال را از بند دیو سیاه
میرهاند ،دختر شیفتۀ او شده و پیشنهاد ازدواج میدهد و در نهایت ،نخستین پیوند (با
بیگانه :برونهمسری) صورت میگیرد.
در طول ازدواج دوم فرامرز با دختر فرطورتو  ،شاه پااریان ،دیگر بنمایۀ اسطورهای
زنمحور شکل میگیرد :ظهور «پری» و بروز ویژگیهای مختص به این موجود اعم از
مسحور کردنِ قهرمان ،ارتباط با آب و آت  ،پیکرگردانی و  . ...فرامرز برای رسیدن به
پری از هفتخان گ ر میکند و در نهایت ،دومین پیوند (با بیگانه :برونهمسری) او نیز
صورت میگیرد.
بنمایههای اسطورهای زنمحورِ فرامرزنامه مطابق با الگوهای اساطیری ایران (و هند)
شکل گرفته است و ساخت و ساختار مشابه آن در دیگر متون حماسی نیز دیده میشود.
الگوی بیگانههمسری یا برونهمسری (مثل ازدواج رستم با تهمینه دختر شاه سمنگان در
شاهنامه) ،الگوی ربودهشدن دختر توسّط دیو (مثل دزدیدهشدن پریدخت چینی توسّط
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دیوی به نام اَبَرها در سامنامه؛ یا اسطورۀ رامایانا در هند) که میتواند به منزلۀ اسارت زای
و باروری در چنگا ل اهریمن (و نجات آنها به دست ایزد و یا پهلوان) باشد .نیز الگوی
حضور و ظهور پری با ویژگی های مختص به این موجود (پیکرگردانی ،ارتباط با آب و
آت  ،و  )...در روایت (مثل روایتهای شهریارنامه ،بهمننامه ،برزونامه و  )...که میتواند
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
ِDr. 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; Subtitle; 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.
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An Analysis of the role and character of the Female in
SamarghandiZahiriʾsSindbadnameh
Farzaneh Servat somarin*
Mahboobeh Tabasi**
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,
6th century, ZahiriSamarghandi.

*. PHD student in persian literature Islamic Azad university of Tehran science and research
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The Role of Women in the Marzban'name on the Basis of the
Grammatical Narratives genre
Dr. Narges Jaberinasab*
Dr. Maryam Jalali**
Fatemeh Khdarahmi***

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
Dr. Yadollah Ghaempanah*

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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