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  ايراني در ادب كالسيك فارسي -هاي هنديقي حكايتيمقايسه تطب
  *مريم حسيني

  
ادبيات آيينه اجتماع است . هاي عصر ماستادبيات از ضرورت توجه به جايگاه و سيماي زن در :چكيده    

ين حكم چند بر اهر. از زن به نمايش نگذاشته است توان گفت اين آيينه تاكنون تصوير زيباييو متأسفانه مي
  . ها و نمودها منفي و نازيبا بوده استحال اغلب نگرشهر اما به. توان موارد استثناء را ياد كردمي
هاي قرن ششم تا ها و داستانهاي زن در مجموعه حكايتموضوع مقاله حاضر بررسي نمودها و جلوه    

جوامع  دمنه، و كليله دبادنامه،سن، نامهطوطي هايجامعه آماري انتخاب شده شامل كتاب. دهم هجري است
كه چهار اثر  لطايف الطوايف است بهارستان جامي و گلستان، نامه،مرزبان بختيارنامه، سمك عيار، ،الحكايات

ر فضاي هاي هندي هستند و يا در آن سرزمين و تحت تأثيهايي هستند كه ترجمه حكايتنخست كتاب
ها هايي از آثار دسته نخست در آنگاه جلوهايراني هستند كه گاه صالًو آثار بعدي ااند فكري آنان نوشته شده

بسياري از  ساالري رو به رو هستيمستيزي و مرددر آيين هندو با زن با توجه به اينكه. شودهم ديده مي
هاي قانون آيين هندو زنان در كتاب. رسوم اين آيين درباره زنان نشان از خوار داشت زن در اين مكتب دارد

و  اندهاي اجتماعي و مذهبي محروم شدهترين شأن شخصيتي و اجتماعي را دارند و از حضور در فعاليتازلن
كه آنچه از  گونه نتيجه گرفتتوان اينمي آثار كهن هندوان است، ،ي پارسيهابعضي حكايتمأخذ  چون

- دسته بارهدر اما. داشته است همراهزن ستيزي و پست انگاشتن زنان را به فرهنگ اين مردم به ايران رسيده،

زن ستيزي وجود ندارد  در اين آثار ايراني دارند بايد گفتادب فارسي كه ريشه هاي داستان ها وحكايتاي از 
بهارستان  گلستان، سمك عيار، هايي چون بختيار نامه،داستاندر . بلكه نگاه و نگرش در اين آثار مردانه است

در اين نوع . شودولي زن خوب فرمانبر پارسا ستايش مي ،شوندم تلقي ميزنان جنس دو .و لطايف الطوايف
   .وجود ندارد شودميه هاي با ريشه هندي ديدگري و مكاري زنان از آن نوع كه در داستانحيلهآثار 
  .هاسيماي زن در حكايت زن ستيزي، حكايت، ادب كالسيك فارسي، آيين هندوان، :كليدي هاي واژه

  

                                                           
  drhoseini@yahoo. com                                                 ءادانشگاه الزهر دانشيار گروه ادبيات فارسي*
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  مقدمه
 2نقـد فمنيسـتي   1الن شووالتر. بي و نقد مجدد ادبيات از ديدگاه زنان يكي از انواع نقد فمنيستي استارزيا

و در نـوع ديگـر    د آثار زنان مد نظر نويسنده استدر نوع اول ارزيابي و نقد مجد. كندرا به دو نوع تقسيم مي
مرسوم نقد براي توضيح وضع و جايگاه هاي منتقد از شيوهكه شود كه قرائت زنانه و يا زن خواننده مطرح مي

ها بر تمام سطوح ها نظام پدرساالري و مرد محوري طي قرننظر فمنيستهب .كندزنان در ادبيات استفاده مي
 فارسي هم نگـاه مـرد  در اكثر متون ادب  .فرهنگي و سياسي و اقتصادي حاكم بوده و به زنان ستم شده است

  .  شوداين متون نگاهي كژ نسبت به زنان ديده مي در اكثر و اساساًمحور آشكار است 
آوري و ترجمه حكايات و روايات فزوني يافت و نويسندگان در قرن ششم و هفتم در ايران عالقه به جمع

اي همت گماشتند بعضي از ايشان به نوشتن تاريخ دوره يا سلسله. و اديبان بسياري به نويسندگي روي آوردند
اي بـه  و عـده  )نويسنده مجمل التواريخ والقصص الصدور و جرفاذقاني با تاريخ يميني، حةچون راوندي در را(

 ةعطـار در تـذكر   چون محمـد بـن منـور در اسـرارالتوحيد،    (آوري حكايات عرفا و متصوفه مشغول شدندجمع
 رفتـه اسـت،  يترين نوع ادبي فرهنگ ايران بشـمار مـ  با توجه به اينكه ادبيات تعليمي از دير باز مهم )االولياء

از جملـه ايـن   . هـاي بـديعي را پديـد آوردنـد    جمعي از نويسندگان مشتاق به اين فن روي آوردند و مجموعه
ظهيري سمرقندي صاحب كتاب اغراض السياسـه و   توان نصراهللا منشي مترجم كليله و دمنه،نويسندگان مي

جوامـع الحكايـات و ترجمـه فـرج      اب،هاي متعددي چون لباب االلبمحمد عوفي نويسنده كتاب سندباد نامه،
  كه البته ترجمه او باقي نمانده و ما امروز ترجمه حسين بن اسـعد دهسـتاني را كـه در قـرن هفـتم     ( ةشدالبعد
نامه و محمد بن غازي ملطيوي و مترجم كتاب مرزبان سعدالدين وراويني نويسنده ،)دست داريم زيسته درمي

  . عقول را نام بردال ةضمترجم همين كتاب با عنوان رو
هدف مقاله حاضر جمع آوري و بررسي نمودهاي زن ستيزي و يا خوارداشت زن در متون منثور داسـتاني  

در حقيقت متون مورد بررسي در اين مقاله از منظر قرائت زنانه مورد بحـث   .قرون ششم تا نهم هجري است
هـايي  پـژوهش فارسـي را از طريـق چنـين     وان موجبات زن ستيزي در ادبگيرد تا شايد بتو بررسي قرار مي

   .كشف و بررسي كرد

                                                           
1 . Eline Showalter 
2 .Feminist Critique 
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جوامـع   سـندباد نامـه،   طوطي نامـه،  هاي كليله و دمنه،جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش، كتاب
تمامي اين آثار را . لطايف الطوايف و سمك عيار است بهارستان، گلستان، مرزبان نامه، بختيارنامه، الحكايات،

جز سمك عيار كه شكل رمانس دارد و بـه ايـن جهـت كـه      ها جاي داد،نامهحكايت سته بزرگتوان در دمي
  . درمجموعه حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است رود،شمار ميهترين داستان بايراني

اند و ايـن آثـار   هايي كه در هندوستان تأليف شدهكتاب. توان به دو دسته بزرگ تقسيم كرداين آثار را مي
هاي هنـدي  هايي كه تحت تأثير مضمون روايتو يا اينكه كتاب هستند ي هنديهاماني از اصل حكايتترج

هايي كه منشأ ايراني دارنـد و نويسـندگان آن آثـار را در ايـران بـه نگـارش       اند و دسته دوم كتابنوشته شده
    .مپردازيمي» 1نقد زن گرا« در زير به بررسي اين آثار از منظر . انددرآورده

  بررسي متون
  .هايي كه اصل هندي دارنددسته نخست داستان -الف

هاي طوطي نامه، سندبادنامه، جوامع الحكايات و كليله و دمنه مورد مطالعه و بررسـي  در اين بخش كتاب
  .گيرندقرار مي

  
  ها طوطي نامه  -  1

 يكسان تحرير و منتشر شـده، گويم زيرا تاكنون دوكتاب باعنوان طوطي نامه با طرحي ها ميطوطي نامه
 2ها كتابي به زبان سانسكريت به نام سوكه سـپتاتي اصل اين افسانه. كه مأخذ و منبع اصلي آن دو يكي است

. هاي مربوط به زنـان زيـرك و فريبكـار اسـت    اي از داستاناست كه به معني هفتاد طوطي است و مجموعه
بيست  مقدمه،: 1352آل احمد،( را به پارسي آورده است نشمندي آناصل كتاب شامل هفتاد داستان بوده و دا

ايـن كتـاب بـه همـراه     «. هاي جالب توجه تأثير ادب هندي بر ادبيات ايران اسـت اين كتاب از نمونه) و چهار
هايي بوده است كه درعهد ساسانيان نجبـا و دهقانـان و   هايي چون سندبادنامه و الف ليل در زمره قصهكتاب

هاي مربوط به عشق يا مكر زنان سرگرم اند با قصهتات را كه داراي حرمسراهاي وسيع بودهاشراف و اهل بيو
هـا فرصـت و حوصـله    داشته است و آشكار است كه عامه ناس براي اشتغال به نقل و سماع اينگونه قصهمي

                                                           
1 . Feminist Criticism 
2 . Suka Sptati 
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انحصار  بيشتر در اًاالهاي نفيس وارداتي از هند ظاهرها هم مثل بسياري از كاند و اينگونه قصهزيادي نداشته
   )531: 1368زرين كوب،(» . طبقات ممتاز و مايه تفريح و التذاذ آنها بوده است

تأليف شده و  715تا  713هاي يا جواهر االسمار نوشته عماد بن محمد الثغري در حدود سال طوطي نامه
هـا را  داسـتان . نـان اسـت  شان در فريبكـاري ز هاي كوتاه و مرتبط با يكديگر و موضوع تماممجموعه داستان

ها منصرف كردن خاطر قصد وي از آوردن اين داستان. كندطوطيي سخندان در طي پنجاه و دو شب نقل مي
. زن ماه شكر نـام دارد و جـوان و زيبـا و طنـاز اسـت     . زن صاعد از پسر بيست ساله بازرگان ثروتمندي است

. خواهـد براي ديدار دلدار از طـوطي نظـر مـي   . ازدبشوهرش به سفر رفته و وي در غياب او به جواني دل مي
كنـد تـا صـاعد از    آن قدر ماه شكر را به افسانه سرگرم مي جويي،به چاره. شناس استطوطي غيرتمند و حق

  . گرددسفر باز مي
 دو بازرگـان،  در هر دو داستان،. يا طوطي نامه است »چهل طوطي«ارچوب اصلي قالب كلي داستان شبيه چ

  .    گردندمي و هر دو بازرگان پس از مدتي از سفر باز روندسپارند و به سفر ميشان ميرا به طوطيانشان زنان
موضوع اين كتـاب  «. هجري نوشته است 730طوطي نامه دوم يا چهل طوطي را ضياء نخشبي در سال 

زن شـيفته  رفتـه و   شوي به سـفر . داشت يگويا و رازدان زني است خجسته نام كه شويش طوطي سرگذشت
ليكن طوطي او را تا بانـگ خـروس بـه     كرد،جواني از شاهزادگان شده و هر شب آهنگ رفتن به خانه او مي

طوطي حقيقت حال را بدو گفت و او زن را از زيور حيـات  . داشت تا شوي از سفر باز آمداي سرگرم ميافسانه
 .)1295 : 3/2،ج 1366صفا،( »عاري ساخت

ها و كشـورهاي  هـاي مختلفـي در شـهر   در مورد توجه واقع شده كـه از آن چـاپ  جالب اينكه اين اثر آنق
بارهـا نويسـندگان ايرانـي آن را ترجمـه و      ،با وجودي كه اصل اثر هندي اسـت . مختلف صورت گرفته است

كتاب نخست به عالءالدين محمـد از سـالطين خلجـي هنـد     . اندكتابت كرده و به پادشاهان هند تقديم كرده
   .)μ 720تا  689( دادندسالطين خلجي دومين سلسله مسلمان را در هندوستان تشكيل مي. استتقديم شده 

ضياء نخشبي هم كه در روزگار جواني به هندوستان رفته بـود زبـان سانسـكريت را فـرا گرفـت و توانسـت       
هجـري   730سال كتاب در . طوطي نامه يكي از آن هاست. بعضي از كتب را از آن زبان به زبان پارسي برگرداند

ـ   . هاي بسياري از آن كتابت شد و چند بار به چاپ رسيدپايان يافت و نسخه ه ايـن كتـاب   يكي از كسـاني كـه ب
از اين كتاب از متن سانسـكريت  . محمد دارا شكوه متخلص به قادري بود د،نموآن تهيه  توجه كرد و ملخّصي از

     .)1295 :1366صفا،( هايي صورت گرفته استبهاي انگليسي و تركي و هندي آن انتخاو همچنين ترجمه
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قيد و زن هندو بي ظن معرفي شده،ها هر چه مرد هندي متعصب و انحصار طلب و با سوءدر اين داستان
همواره كوشش زن اين است تـا از سـلطه تملـك انحصـاري مـرد      . گر ترسيم شده استانحصارشكن و حيله

به اين جهـت اسـت كـه گـاهي در     . عفتي مرد برهاندان تهمت بياز مظخود را هندي بگريزد و يا دست كم 
    : آل احمـد ( خواهـد گور ميخود را زنده به آميزد و گاهي پس از مرگ شوي،اي ميحضور شوي خود با بيگانه

   .)چهل و هشت ،مقدمه، 1352
  مـيالد مسـيح    هـا را بـه پـيش از   ها بسيار قديم است و تاريخ نگارش آنبا وجودي كه اصل اين داستان

اصالح و تهذيبي هم نموده و آن را مناسب تقـديم بـه پادشـاهي     جز ترجمه، ،ولي مترجمين كتاب رسانندمي
هـاي تـاريخي   افتد و گاه اشـاره آن از آيه و حديث و امثال نقل مي به همين جهت در فحواي. اندفراهم كرده

   .شودخود را چون رسم ساتي در ميان زنان هندو يادآور مي
  :شودداشت زنان است نقل مي جمالت كتاب كه در ستيز و خوار هايي ازدر زير نمونه

  العقلي زنانناقص
  توصيه به پرهيز از مجالست زنان همراه با ذكر ناقص عقلي ايشان

بدان اي پسر كه افراط نمودن در مجالست زنان و مولع شدن به مصاحبت نسـوان كـه هـنّ ناقصـات      «
   .)26: 1352الثغري،( »گردددر عقل وكفايت مرد خللي بس بزرگ شايع مي و يد استاز حكمت بع العقل،

  بي وفايي زنان
بستن عين حماقت اسـت و جـان در والي ايشـان دادن،محـض     ] زنان[اند كه دل بر وفاي ايشان گفته«
 »ملـوك و ظـل السـحاب و وفاءالنسـوان    مراعـاه ال . مـن اعتمـد علـي ثـالث فهـو احمـق       :كما قيل. جهالت

  .)447:1352،الثغري(
   201ص                               بر نام زنان قلم شكستند                  چون نقش وفاي عهد بستند   

   206ص                            باشد از غايت سبكساري                       از زنان گر وفا طمع داري    
   201 ص                                 تا جز تو نيافت مهرباني                    زن دوست بود ولي زماني  

    214ص                          ندارد شكوه خود و شرم شوي                  زني كو نمايد به بيگانه روي  
  گري زنان حيله

وفـايي و  در غدر و مكر زنان و بـي  دفاتر و جرايد، چندين هزار سال است كه در دور روزگار، :وزير گفت«
اي از دريـا بيـرون   اي از هـوا و قطـره  انـد و ذره هنوز حق حرفي نگـزارده . اندبدعهدي ايشان در تحرير آورده
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به قدر امكان از مخالطت ايشان متجنب و بـا پرهيـز بايـد    . اندچه ايشان حور مثال و شياطين خصال. نياورده
  :بود كه

  نعوذ باهللا من شر الشياطين         لنا              ان النساء شياطين خلقن
  باشد از غايت سبكساري          از زنان گر وفا طمع داري              

  ناقص دين وناقض عهدند             گرچه چون شير و شكر و شهدند   
  496ص                            كه دل ديو را بگردانند                    ها چنين دانند     اين زنان حيله

زنان مورد توجـه   هاياما طبيعي است كه در كنار اين نوع نگاه زن ستيزانه و مردساالرانه گاه گاه ارزش 
   :ستااند كه آفرينش زنان براي ايشان بوده باز مردان داستان بر اين گمان ،اما دراين ميان هم. قرار گيرد

ي مودت زنان اسـت  الم و ازدياد نسل بني آدم وابستهدهد كه قوام عگونه مياما راي پاسخ وزير را اين «
النساء و جعلـت قـره عينـي     والطيب  :حبب الي من دنياكم ثالث«:اندو حضرت رسول به همين سبب فرموده

  :ين معني بسيار استرو اشعار عرب نيز د »ةفي الصال
  »1الرياحين هي شمتتش و كلنا          ان النساء رياحين خلقن لنا       

  ) 206: 1352الثغري،(                                                                              
  سندبادنامه – 2

از مشهورترين آثار وي كتاب . ظهيري سمرقندي از نويسندگان پايان قرن ششم و اوايل قرن هفتم است
مله قصص قديمه هند است كه به زبان پهلوي نقل شده بود و در ادبيـات  بادنامه از جسند«. بادنامه استسند

از  »الملك ةو امرأ ةالسبعاب الوزراءكت«مسعودي اين كتاب را به نام . قبل از اسالم ايران شهرت بسيار داشت
   دكتـر  .)1001 : 2،ج1363صـفا، ( معاصـر كـوش پادشـاه هنـد دانسـته اسـت      تأليفات سندباد حكيم از حكماء 

زريـن  ( كندهاي مأخوذ از ادب هندي در نثر پهلوي ساساني ياد ميكوب نيز از سندبادنامه در زمره قصهينزر
  .)530:1368كوب،

خالصه داستان از اين قـرار  . استطرح داستان همان پيرنگ داستان يوسف و زليخا و سودابه و سياوش 
ا اينكه پس از نـذر و درخواسـت از خـداي    شد تپادشاهي بود عادل و رعيت پرور كه صاحب فرزند نمي :است

چون . پادشاه پسر را براي تربيت به سندباد حكيم داد تا علم و حكمت به او بياموزد. متعال صاحب پسري شد
خاطر اينكه صاحب جمال بود مورد عشق و عالقه يكي از زنـان  به پسر بزرگ شد و از علم و دانش برخوردار،

                                                           
  .هاي خوش هستيماند و همه ما آرزومند بوييدن اين بويهاي خوشي هستند كه براي ما آفريده شدهزنان بوي -1
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شـاه را   اگر مـرا از وصـال خـود برخـوردار كنـي،      :گويداظهار عشق كرده مي زادهشاه واقع شد و زن به ملك
خاطر تسليم نشدن شاهزاده كنيـزك بـه حضـور شـاه     اما به. نشينيكنم و تو بر تخت سلطنت ميمسموم مي

ه قتـل  زاده را بياورند و بدهد تا ملكالفور دستور ميشاه گفتار او را باور كرده في. كندرفته و وي را متهم مي
كه مدت هفت يل نجومي چيني استنباط كرده است سندباد كه استاد و معلم اين شاهزاده است از دال. برسانند

از طرفـي  . عمرش به پايـان خواهـد رسـيد    زاده بايد لب از سخن ببندد و اگر به يك كلمه تفوه كند،روز ملك
اما خبر به هفت وزيـر شـاه   . خود دفع كند تواند ازتهمت و افتراي آن زن را نمي زاده ساكت باشد،چون ملك

زاده را بـه تـأخير   شوند كه در اين هفت روز به هر تدبيري كه هست قتـل ملـك  رسد و ايشان مصمم ميمي
زاده را براي اجراي حكم شاه به ساعتي كه ملك بنابراين هر روز در. تا قفل از دهان او برداشته شود بيندازند،

ايستند و هر روز يكـي از ايشـان دو حكايـت در اثبـات     وزير در برابر تخت او مي هر هفت آورند،حضور او مي
حكـايتي در   رساند و روز بعد زن شـاه، خدعه و مكر زنان و مضار عجله در اجراي حكم قتل به عرض شاه مي

باد بـه  رسد و سندتا روز هشتم مي كندگويد و به التماس تقاضاي مجازات شاهزاده را ميكاري مردان ميگنه
آورد گناهي خود ميشاهزاده تهمت را از خود دفع كرده حجت بر بي. دهد كه سخن بگويدشاهزاده دستور مي

     .رساندطينت را به جزاي اعمالش ميعفت بدآن زن بي و شاه،
كتابي در آداب كشور داري و رفتار با رعيت و از حيث تركيب و . است »مكر النساء«اسم ديگر اين كتاب 

ها و قصص ديگـري نيـز   يعني يك داستان اصلي كه در ضمن آن حكايت. است تمان شبيه كليله و دمنهساخ
هاي اين از شخصيت«. آيد و آن داستان اصلي شبيه داستان سياوش و سودابه و قصه يوسف و زليخا استمي

كنـد و شـايد   ار نميداستان كنيزكي است كه شاهزاده را متهم كرده و براي كشتن او از هيچ كوششي فرو گذ
وظيفه هـر   اًضمن. د همين كنيزك در داستان استهاي مربوط به مكر زنان وجويكي از داليل آوردن حكايت

يك از هفت وزير اين است كه ابتدا پادشاه را از تعجيل در امور برحذر دارنـد و سـپس نظـر او را نسـبت بـه      
اين حكايت هر كدام از هفت وزير بـه  بنابر .به قتل نرساندگناه فرزند خود را بي كنيزك منفي نمايند تا پادشاه،

ي نادرست آنها باشد و شايد اين قسـمت   اي آن در بردارنده مكر زنان و رأاي تنظيم شده است كه محتوگونه
اثبـات كـرده    اوزلردالنشـان كـه  هاي هندي باشد كه داراي اين خصوصيات هستند و چنانحكايات از افسانه

  :زيرين سند باد نامه اصل هندي دارنداست هشت حكايت 
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       داسـتان مـرد لشـكري بـا كـودك      -3داستان زن دهقان با مرد بقـال  -2داستان مرد لشكري با معشوقه -1
            داســتان پــري و زاهــد و زن -6داســتان عاشــق و گنــده پيــر  -5 بــان و زنداسـتان شــاهزاده و گرمابــه -4
   داستان كدخداي با مهمان و كنيزك -8كرد مع مياستان آن مرد كه مكر زنان جد -7

ها بـا  زنـان بـا    شب و طوطي نامههاي هزار و يكبعضي قسمت نامه،باددر متوني نظير پنچاتنترا و سند«
ي سند بادنامه در موضـوع مكـر   هااما البته اينگونه نيست كه همه حكايت. بينشي عناد آميز مقابله شده است

ن و حسـ  زيركـي،  ها از خصايل خوب زنان مانند دانايي،دقت كنيم در بسياري از حكايت بلكه اگر زنان باشد،
 هـا و اما آنچه بر فضاي اين داستان) سي و هفت :،مقدمه1381كمال الديني،( ».لطافت سخن به ميان آمده است

ه هندي كند همان فضاي زن ستيزي و مرد ساالري است كه در اكثر متون ترجمه شدها حكومت ميحكايت
    ايشـان  هـا در نكـوهش زنـان و نـاقص عقـل بـودن       هايي كه وزراي عاقل اين داستانداستان. شودديده مي

جا زنان هوش و ذكـاوتي هـم از خـود بـروز     كها هر در اين حكايت. گويند ناشي از همان نوع تفكر استمي
ها  فراوان تكـرار  چه در اين حكايتآن. شودراني و سبكسري ميگري و شهوتاند حمل بر مكاري و حيلهداده
در اين كتاب صـفات عـام    .صفت و ناقص عقل هستندشيطان گر،حيله زنان مكار، :شود اين كلمات استمي

در فرهنگ راويان سندبادنامه مصداق صفت مكار به يك نسـبت روبـاه و   «. زنان شهوتراني و فريبكاري است
راني و فريبكاري هستند و نمونه كامل شهوت خصوص پيرزنان،هاي اين كتاب زنان بهدر داستان. زن هستند

طالبيان و :ك.ر( »رانيساده لوح و زودباورند و مستعد فريب و شهوت در موارد اندكي كه زنان فريبكار نيستند،
   .)73: 1385حسيني،

  :هاي زن ستيزي در سندبادنامهنمونه
 زنان نقصان عقل

ون كفتار در جـوال  ل عقول رجال خندند و عقال را به حبايل گفتار چبر كما اند،زنان اگر چه ناقص عقل«
  .)82 :1381ظهيري،(»محال خود كنند

امثـال و   زنان در عقل و دين ناقص هستند،(العقل و الدين  در همين صفحه نويسنده حديث إنهن ناقصات 
    )83 :همان(ن نظر كنندد به كلمات ناقص ايشاآورد و معتقد است كه مردان نبايرا مي) 919 : 2ج ،حكم

  گري و مكاريحيله

بـدان درجـه كـه ابلـيس بـا كمـال        هاست،ها و در خداع و حيلت تأليفزنان را در مكر و غدر تصنيف «
     .)73 :همان(»مكر زنان سررشته كياست گم كندمشعبدي و استادي در معماي 
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  يكي تلبيس ديو از فعل زن رميده شود                   چون برآميزدش   
  )70:همان(      ها نمايدش ابليس بندگي       در فريب و فسون و مكر و حيل        
آيد دوبار در كتاب مي) 279: 1ج  امثال و حكم،(هاي ديو باشند زنان پايدام »النساء حبايل الشيطان«حديث     

ظهيري  .)183:1381ظهيري،(داند خوي و عادت شيطاني مي دارايو نويسنده زنان را  )183و70صص (
  :راند گويدالسياسه در فصلي كه درباره عمر بن خطاب سخن مياب ديگر خود اغراضسمرقندي در كت

پناه جوييد به خداي از زنان بـد  (استعيذوا باهللا من شرار النساء و كونوا من خيارهنّ علي حذر  :عمر گويد«
زنـان  . النساء حبايل من الشيطان :كند كهن دقيقه داللت ميو زبان نبوت بري. )نيكان ايشاناز برحذر باشيد و 
  :اندو پارسيان گفته صيد دام زلف و خال گردانند اند كه عقول رجال را به چينه جمال،هاي ديواندام

  مرد را كوزه فقع سازند      بر زنان دل منه از آنكه زنان       
  )   260: 1349ظهيري، (              »تهي گشت خوار پندارندچون    تا بود بر زنند بوسه برو               

  :كندظهيري در سندبادنامه همان مضمون و همان ابيات را اينگونه تكرار مي
به استقصاي آن نرسـد و ذرات ريـگ بيابـان شـمردن      ءو زنان را خديعت و حيلت بسيار است كه احصا«
  . تر از آنكه مكر ايشانآسان

  مرد را كوزه فقع سازند ز انك زنان            ل منه ابر زنان د
  )169: 1381 ظهيري،(             »چون تهي شد ز دست بندازند     تا بود پر زنند بوسه برو              

 عدم مشورت با زنان

كند و معتقد است كـه  ها نقل ميهنّ و خالفوهنّ را در طي يكي از حكايتونويسنده حديث مجعول شاور
 :و يا در جايي ديگر گويد  )83 :همان( عتبار و نمودار اختبار سازندن بايد اين جمله را دستور امردا

  مكن اعتماد و بكن احتياط                   اگر عقل داري به گفت زنان     
  )              188 :1381ظهيري،(                                                                                

  بدبيني مردان نسبت به زنان  
گري و يـا  اند به مكاري و حيلهها هرجا زنان هوش و ذكاوت و يا نيازهايشان را ابراز داشتهدر اين داستان

  . اندسري متهم گشتهراني و سبكشهوت
  ) 69ص (  دع ذكرهنّ فمالهنّ وفاء         ريح الصبا و عهودهنّ سواء 
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اين بيت  »يي نيست و عهدشان چون باد صباستها را وفازيرا آن را واگذار،) زنان(ادكرد ايشان ذكر و ي«
  :بط شده استضدر جهانگشاي جويني اينگونه 
  )156جويني،( ريح الصبا و عهودهن سواء                         إن النساء و عهدهنّ هباء  

  را تيرگي ز ميغ بود ماه    زن چو ميغ است و مرد چون ماه است      
   )همان(بدترين مرد اندرين عالم                          به بهين زنان دريغ بود     

اين داسـتان بـا    .زبدبيني مردان نسبت به زنان استاي ادر اين داستان هم نمونه داستان كبك ماده و نر
  .)84 - 94صص ( اردداستاني از كليله و دمنه كه پس از اين خواهد آمد شباهت بسيار د

از داسـتان ارائـه    ييشـود و تفسـيرها  در اين كتاب مرتب به داستان آدم و حوا و يوسف و زليخا اشاره مي
ي آدم بـه سـبب فريـب حـوا     هاكنند و گناه همه بدبختياينكه زنان مردان را گمراه ميمبني بر ،شودداده مي

  . بوده است
در ساختار و چگونگي بعضي حكايات با كتابي روبرو هستيم كـه   هاييدر سندباد نامه منظوم هم با تفاوت

  . هاي زنان استسراپاي آن درباره ناراستي
  چه خوش گفت با برهمن راي زن             كه هرگز مكن گوش بر راي زن              
  وي اي گر به زن بگروي                   نه مردي اگر قول زن بشننه مردانه             

 هـا در مطاوي كتاب و در پايان داسـتان  هايي كه درباره مكر زنان در كتاب آمده،در اين اثر عالوه بر داستان
هسته اصلي آنها بـدگويي از  . دهدشود كه تصوير كژ از زنان ارائه مينيز مطالب صريحي در ذم زنان ديده مي

ص (» زنان را سرشت اينچنين است و خـو « اب زيرا از نظر راوي اين كت زنان و لزوم محدود كردن آنهاست،
  . زن است و بايد به طرز خاصي با او رفتار كرد ،و بنابراين در هر شرايط و اوضاعي زن) 185

   به صنعت كند ماكيان را خروس كه زن پر فسون باشد و پر فسوس                       
  چو يوسف كسي از زليخا چه ديد        نظر كن كه آدم ز حوا چه ديد                       
  كند قصد خون مي به شهوت زن از مرد باشد فزون                   چو كم شهوتي،         
  اند در انديشه كندن خانه   اند                   زنان ناقص العقل و ديوانه           

  :زن خوب زن مرده است انجام اينكه اصوالًو سر  
  زني كش بدوزي كفن   :بگويم         ان زن نيك خواهي ز من               نش      

  )51: 1383جعفري،(                                                                                    
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بـه   طور كه مالحظه كرديد كتاب سندباد نامه نيز كتابي اصالً هندي اسـت و از زبـان سانسـكريت   همان
بهتر ايـن  . آورد شمارگونه آثار را جزو فرهنگ و ادب ايراني بهتوان اينبنابراين نمي. فارسي ترجمه شده است

اين آثـار بـه فرهنـگ ايرانـي      ياد شود تا زن ستيزي هاي ترجمه شدهعنوان كتابهها بن كتابياست كه از ا
ميالدي و در دربار خسرو انوشيروان رخ داده هاي هندي به ايران در قرن ششم ورود كتاب. نسبت داده نشود
   . اندها از سانسكريت به پهلوي و بعدها به عربي ترجمه شدهاست و اين كتاب

  
  كليله و دمنه   – 3

كتاب ديگري كه اصل هندي دارد و با ترجمه به زبان پهلوي و بعدها زبان عربي و فارسي وارد ادب ايران شد 
شود كه كتاب كليلـه و دمنـه از اصـل و    ا قرائني كه در دست است به خوبي ثابت ميب «. كتاب كليله و دمنه است
بعد از نقـل بـه    منتهي پيش از اسالم هنگام ترجمه به زبان پهلوي يا بعد از آن و سپس، ريشه هندي ترجمه شده،
 .)438: 1366،يبـي خط( »ابوابي ديگر از اصل هندي يا ايراني بـر آن افـزوده شـده اسـت     زبان عربي بعد از اسالم،

ترين كتـاب بـه   نصراهللا منشي در قرن ششم تصميم به بازگويي اين داستان به زبان نثر فني فارسي گرفت و مهم
البته خود مترجم و نويسنده هم كه دور از فضاي زن گريز و مردساالر  .فني همين اثر نصراهللا منشي است زبان نثر
  . ناراست زنان و بدگويي ايشان به كتاب افزوده استها نبوده است، مطالبي را در صفات آن سال

باب بوزينه و باخه و باب زاهد و راسو پنج بـاب اوليـه    باب بوم و زاغ، باب حمامه مطوقه، باب شير و گاو،
 پادشاه و فنـزه،  پنج  باب گربه و موش، هابعد. ريت به پهلوي ترجمه شده استكتاب است كه از زبان سانسك

 اراتابالر و براهمه و باب پادشاه موشان و وزراي وي هم از كتاب ديگر هندوان يعني مهابهباب  شير و شغال،
  .)440:همان( تاب كليله و دمنه افزوده شده استبه ك

ايرانيـان    صل هنـدي هسـتند و ابـن مقفـع و سـاير     هاي كتاب از احال روشن است كه بيشتر داستانبهر
هـاي هنـدي زن   هـا و روايـت  اين كتاب هم همچـون سـاير حكايـت    در. اندها را به آن افزودهبعضي داستان

در  .هاي با مأخذ هندي اين نوع نگرش محسـوس اسـت  خصوص در داستانهستيزي به شدت وجود دارد و ب
  .و هوسباز هستند شيطان صفت گر،حيله ها زنان مكار،اين داستان

  :هاي زن ستيزي در كليله و دمنهنمونه 
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 خيانت ايشانشهوت راني زنان و 

خانـه   داستان :هاي زير استهاي آن داستاننمونه كههايي آمده مبني بر شهوتراني زنان در اين كتاب داستان
سـر زيبـارو و   بازرگان كشـميري و هم  ،)76ص(داستان كفشگر و زن حجام  ،)75ص (زن بدكار و كنيزكان آنكاره
  )412ص(شيفتگي زن توانگر بر شاهزاده  ،)217 ص(داستان زن درودگر ،)137ص(دوست زن كه نقاش بود

 گري زنانحيله

جز آن جمالت و  .)242 ص( گري و فتاني زنان استدر كليله و دمنه بر حيلهداستان بوزينه و باخه  بناي
 :آيدزير مي ن مضمون در كتاب موجود است كه درابياتي هم در اي

  سوان من عاداتهاما للرجال و للكياد؟و انّما              يعتده الن« 
   .»شمارندهاي خويشتن ميمردان را با كيد و حيله چكار؟ كه اين را زنان از عادات و خصلت

  بدبيني مردان نسبت به زنان
جفـت كبـوتري بـراي    داستان از اين قرار است كه . داستان كبوتران در كليله نمونه اين نوع نگرش است

كبـوتر   شـود، ها بر اثر خشك شدن كم ميچون حجم دانه نند وكاندوختن رزق خود در زمستان دانه جمع مي
كبوتر مـاده   برد ولي در پايان برائت ساحتبين مي دزدد و او را ازها را ميكند كه كبوتر ماده دانهنر گمان مي
  .) 377 – 378 :كليله (شودروشن مي
 وفايي زنانبي

  :جمالت زير نمونه آن است. وفايي زنان سخن بسيار رفته استدر كليله درباره بي
اي عاقل بايد صحبت زنان را چون مار افعي پندارد كه از او هيچ ايمن نتوان بـود و بـر وفـاي او كيسـه    «

 ).208ص (»نتوان دوخت

   ).248ص ( به نهايت كارهاي زنان و كيفيت بدعهدي ايشان محيط نگرددهرگز علم «
  لر و دوستي اشرار و عشـق زنـان و سـتايش دروغ و مـا    اب ةساي :اند چند چيز را ثبات نيستو علما گفته 
   ).181ص (»بسيار
و  )سـت چون ابـر بهـاري ا  ( انه و جمال امرد همين مزاج داردوفاق زنان و قربت سلطان و مالطفت ديو«

  .»دل در بقاي آن نتوان بست
ق دوسـتان و از  وفايي و غدر است خاصه در حـ بي اند،سزاوارتر چيزي كه خردمندان از آن تحرز نموده« 

   ).248ص (»ايشان حسن عهد صورت نبندد براي ايشان و از براي زنان كه در
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  و انما                تكلفت ايراء بمقدحه صلد طلبت وفاء الغانيات«
اي سـخت  از آتـش زنـه   اين خواسته هماننـد طلـب آتـش    وفا را از زنان سرودگوي و آوازه خوان جستم،

  .»)كه آتش نمي گيرد(است
 :اندرز مبني بر پرهيز از زنان و پند و ات حكمت آميزكلم -

  ).80ص ( »و مولع بودن به زنان. . . . حرمان و فتنه و هوا و :گويند آفت ملك شش چيز است«

 »حبت زنان حريص باشد و رسـوا نگـردد  و بر ص يابد و در طبع او بغي پيدا نيايدكم كسي باشد كه ظفري «
  ).229ص (

كاربرد زبان مردانه و نيز القاب و عناويني كـه نشـانه وابسـتگي زنـان      مانند پدر تباري،در كليله مواردي 
   .دهدتصويري از فرودستي زنان را نشان مي است،
  جوامع الحكايات – 4 

در بخارا به . سديد الدين محمد عوفي از مشاهير نويسندگان در اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم است
شهر تحصيل كرد و آنگاه به سفر پرداخت و بسياري از بـالد مـاوراء النهـر و خراسـان و     دنيا آمد و در همين 

وي در خدمت ناصرالدين قباجه از ملوك غوريه بـود  . سيستان را ديد و در اوان حمله مغول به بالد سند رفت
كرده بود در  الدين شروععوفي به دهلي آمد و كتاب جوامع الحكايات را كه در عهد ناصر ،و پس از مرگ وي

  .)1027: 1363صفا، :ك.ر( به نام نظام الملك وزير تمام كردهجري در همين شهر و  630حدود سال 
در قسـم سـوم ايـن كتـاب     . اين مجموعه مشتمل بر چهار قسم و هر قسم شامل بيست و پنج باب است

زيـرك و لطـايف اقـوال    باب بيست و دوم در ذكر زنان . زنان اختصاص يافته است طور خاص بههچهار باب ب
باب بيست و چهارم در ذكر زنان ناپارساي شهوت  سوم در ذكر زنان پارساي نكو سيرت، باب بيست و ايشان،

هـاي  در اين كتاب عوفي در داسـتان . است و پنجم در ذكر مكرهاي زنان و كيدهاي ايشانپرست و باب بيست 
عوفي مطالب كتـاب را  . نامه استفاده كرده استو بختيار هاي كليله و دمنه و سند بادنامهباب زنان از كتاب در

  .از قريب به نود و سه منبع و مأخذ جمع آوري كرده است
  :هاي زن ستيزي در جوامع الحكاياتنمونه 
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  زنان نقصان عقل و دين
 :ابتداي باب بيست و پنجم از قسم سوم در مكرهاي زنان و حكايت كيدهاي ايشان چنين آمده اسـت  در

نزديك عقالي عالم مقرر است كه زنان را در  عقل و دين نقصاني هست و بدان سبب ابليس مر ايشـان   به«
   .)724: 1353عوفي،( »اد و حبايل اصطياد خود گردانيدهرا ملواح دام تلبيس خود ساخته و وسايل اجته

  )696:1353،عوفي(  ين ناقصات عقل مدهدفا           دل بنيست اندر زنان حيا و و  
  رانيشهوت 

و اينكه زنـان بـا مكـر و نيرنـگ      زنان سخن رانده است رانياز شهوت عوفي در جوامع الحكايات فراوان
در ايـن  . كنند تا با مرد ديگري غير از شوهر خود معاشقه و عشـق بـازي كننـد   فراوان شوهر خود را اغواء مي

در ابتداي باب بيست و چهارم از قسم سوم كـه  . ها زنان همواره به دنبال هواهاي نفساني خود هستندداستان
چون حكايات زنان پارسـا و عاقلـه و    « :كنددر ذكر زنان ناپارسا و ناحفاظ آمده عوفي سخن را چنين آغاز مي

ت يك باب ديگر از حكايـا  ارند،پرست و مكّوفا و شهوتخردمند تقرير افتاد و شك نيست كه اغلب ايشان بي
   .)690: 1353عوفي،( »دهيم كرزنان ناپارسا تقرير خوا

               بي وفايي 
  نديدند از يكي زن راست كاري         بسي كردند مردان چاره سازي     

  مجوي از جانب چپ جانب راست    زن از پهلوي چپ گويند برخاست     
  وفا در اسب و در شمشير و در زن         افت اندر هيچ برزن          نشايد ي

  ) 691 :1353ي،عوف(
  وفا بسي سگ به كز زن بي             مخر غرور زنان        شير مردا،

  )696:همان( 
  :گيردهمان بيتي كه در سندباد نامه آمده بود در اين كتاب هم مورد استشهاد نويسنده قرار مي

  ريح الصبا و عهودهنّ سواء           دع ذكرهنّ فمالهنّ وفاء           
   )744 :نهما(   

  گريمكاري و حيله  
هـاي زنانـه سـخن    او در اين باب از انواع نيرنگ. زنان اختصاص داده است عوفي بابي را به مكر و حيله

  .پايان استاو معتقد است كه چون شيطان يار و همراه زنان است مكر ايشان هم بي. رانده است
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  .)724: 1353عوفي،(النساء حبائل الشيطان  
  وز بدي در پناه نتوان داشت   گاه نتوان داشت         هيچ زن را ن

  زين سبب مكر كار ايشان است     زانكه ابليس يار ايشان است       
  ) 751:همان(  

  .  دانداو شير مردان را نيز طعمه دام زنان مي
  اين همه از خصال زن باشد      وفايي و مكر و كيد و غرور    بي

  عاقبت در جوال زن باشد    ند             مرد اگرچه پلنگ بند ك
  ) 734 :همان(

عفتـي  گري به نوعي راه به فحشـا و بـي  بدبيني نسبت به زنان تا آنجا در اين كتاب باالست كه هر نوع حيله
نويسنده در ابتداي كتاب بـا  . هاي زنان براي رابطه با فاسق و فريب شوهر استتمامي حيله اًو تقريب كشدمي

عجب دارم از كـار زنـان و فتنـه     «:كنداز زبان حضرت چنين نقل مي) ع(دن روايت حكايتي به علينسبت دا
علي الجمله وقاحت «. داندوي در پايان اين فصل زن مستوره و عفيفه را از نوادر زمانه مي) 692ص( »ايشان

 ر زندگاني بديشان تعلق دارد،اگرچه قوام عيش و نظام امو .كاري ايشان را كناره پديد نيستو بدكرداري و ناب
) 722: 1353عـوفي، ( .»ستوره باشد از نوادر زمانه باشدو اگر يكي از ايشان عفيفه و م اما بر همه اعتماد نيست

داسـتاني و روايـي    هـاي اينگونه حكم مطلق صادر كردن و تا اين حد توهين به زنان مخصوص اينگونـه كتـاب  
انـد و رد پـاي زن   اند و يا از آثـار ايشـان ترجمـه شـده    تان نوشته شدهها در هندوسبيشتر آن است كه معموالً

هـايي را از  عـوفي داسـتان  جـا  در ايـن كتـاب در چنـد    . شودها ديده ميستيزي و بدبيني به زنان در همه آن
و يـا  ) 734ص(...در شهري از شـهرهاي هندوسـتان  اند كه نويسد كه آوردهكند و يا اينكه ميهنديان نقل مي

و رفتار ايشان هند مربوط به زندگي رايان  گاهي داستان اصالً) 730ص (...زمين هندوستان اند دره آوردهاينك
رود و آن را كتابي دربـاره  در يكي از مواضع كتاب هم از كتاب حيل النساء سخن مي .)597 حكايت ص(است

   .)741ص ( كندهاي زنان معرفي مينيرنگ
 نثر فارسي اشارت بسياري به مكر زنان هست كه برخي از آنها جنبه مثلي يافته اسـت،  ر متون نظم ود«

مكـر از   « و» ن ابليس ديد و بر زمين بينـي كشـيد  مكر ز «و »مكر زن بار خر است«اند از آن قبيل كه گفته
سـت و در  اما بايد توجه داشت كه مكر يك صفت انساني است و ويژه زنان هـم ني . »زنان و تلبيس از ابليس

ديگـر اينكـه مكـر    . »مكـرهن «و تنها يك بار  »امكرو«آمده و شش بار  »مكرهم«قرآن كريم دو يا سه بار 



 
 
 
  
  

      1386 پاييز، 2، شماره 5پژوهش زنان، دورة  44 

  
 

گيرند و كار ميهتالش ضعف آميزي است در برابر ستم و فرادستي و دالوران ميدان رزم نيز به راحتي آن را ب
     هـا وا اي كـه زنـان را بـه ايـن كوشـش     ها و آن انگيـزه تاريخ جنگ و ستيزهاي بشري پر است از اين خدعه

وميـت  اند و بـوي ايـن مظل  اما زنان همواره مظلومان تاريخ جهان بوده. شوددارد از سوي مردان ايجاد ميمي
  .)376 : 1378 ،ضميمه از كاسببوريس آنكو،( »اي تاريخ را پر كرده استضف

 :شودسول اكرم محمد مصطفي نقل ميخالفوهنّ در اين كتاب هم از زبان حضرت رحديث شاوروهنّ و  
كـه  چنـان . مخالفت ايشان شناسند عاقالن در وقايع با ايشان مشورت نكنند و اگر بكنند صالح خويش را در«

   .)709: 1353عوفي،( 1»شاوروهنّ و خالفوهنّ :فرموده است )ص(مصطفي 
   

  هايي كه اصل ايراني دارنددسته دوم داستان -ب 
مـورد   بهارستان و لطايف الطوايف نامه، گلستان،بختيارنامه، مرزبان ي سمك عيار،هادر اين بخش كتاب

         .گيرندمطالعه قرار مي
  سمك عيار   -1

ارز مقام و موقعيتي هم  دهد كه در تفكر ايراني زنانحضور زنان برجسته و مبارز در سمك عيار نشان مي
تـرين  كتـاب سـمك عيـار ايرانـي     يوسفي در ديداري با اهل قلم،به گواهي دكتر غالمحسين . اندبودهمردان دارا 

  . داستان موجود است
جاني است كه آن را از زبان يكي از قصه داستان سمك عيار نگاشته فرامرز بن خدادادبن عبداهللا كاتب ار

ورت قـرن ششـم صـ    و اين كـار در اواخـر   تحرير كرده -پردازان زمان ـ به نام صدقه بن ابي القاسم شيرازي 
. نويس ايراني اسـت كـه نـام و آثـارش بـه مـا رسـيده       نخستين داستان اًاين فرامرز خداداد ظاهر. است گرفته

هاي ايراني بسيار كه در كتاب پراكنده است و قرائن ديگـر  آداب و رسوم گوناگون و نام)  221:1372،يوسفي(
  . ايراني است ر داستاني كامالًسمك عياماجراي دهد كه نشان مي

 بلكه زنـان هـم   ،تنها سمك و ديگر مرداننه. اندها ناميدهها و جوانمردينامه دليرين كتاب را ستايشاي
چنان كـه روح افـزاي رامشـگر در    . گويند و رفتارشان از سر جوانمردي استدر اين داستان مردانه سخن مي

                                                           
ها هم همـانطور كـه   در اين كتاب .الهي و يا كالم بزرگان ديني استمتأسفانه يكي از ترفندهاي زن ستيزان در طول تاريخ تمسك به اديان  -1

طـور  در مقالـه ديگـر بـه    .يامبر اسالم نيست و سـنديت نـدارد  اند كه اساسأ از پفرماييد نويسندگان به استفاده از احاديثي متوسل شدهمالحظه مي
  .ايممفصل به اين امر پرداخته
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دي از آن جوانمردان است جوانمر :گويد؟ ميجوانمردي چيست و پيشه كيست :پرسدپاسخ سمك عيار كه مي
از جـوانمردي   :؟ گفته از جوانمردي كدام شقه داريسمك پرسيد ك. و اگر زني جوانمردي كند مرد آن است

من جان پيش او سپر كنم و منـت   ،امانت داري به كمال دارم كه اگر كسي را كاري افتد و به من حاجت آرد
و هرگـز راز  . من آيد به جان از دست ندهم تـا جـانم باشـد   جان دارم و بدو يار باشم و اگر كسي در زينهار  بر

روح افـزا فقـط   ) 47 :1/48ج. (مردي و جوانمردي ايـن را دانـم  . او را آشكارا نكنم ركسي نگويم و س كسي با
  .)231 – 232 :1372،يوسفي( گويد معتقد و استوار استاهل حرف نيست بلكه در مقام عمل هم به آنچه مي

روز «. كننـد د كه پابه پاي مـردان دالوري مـي  نشوي ديده ميار زنان پهلوان و عيارسمك عي داستان در
دهد و در همه حوادث همكار اليق و صـميمي  از زنان عيار است كه پدر و برادر خود را به كشتن مي »افزون

  . سمك عيار است
در  »فـرخ روز «زدواج كنـد و سـرانجام بـه ا   ها مياست كه در ميدان جنگ هنر نمايي »دختآبان«ديگر 

  . دهدوي در اين احوال هم به ميدان داري ادامه مي. آيدمي
آيـد و بـا او در مراحـل مختلـف     نيز از جمله زنان عيار است كه به عقد سمك عيـار در مـي   »سرخ ورد«

  . كندعياري همكاري مي
همدست و ياور شـوهران   وران كه اغلب خير خواه والبته در طول داستان از طبقات ديگر زنان مثل پيشه

و . كه زني سخت پارسا و نيكو محضر اسـت  »مهرويه نباش«همسر  »سامانه«مانند . شودخود هستند ياد مي
همچنين مادران و زنان پهلوانان و عياران كه يار و . كه از جوانمردي سهمي بزرگ دارد »روح افزاي مطرب«

شـوند ماننـد روح افـزاي    ان عياران زناني يافتـه مـي  شگفت آنكه در مي«. ياور پسران و همسران خود هستند
روزافزون و ديگران كه در درستي عهد و پاكدامني و اسـتقبال از خطـر و كارهـاي بـزرگ      سرخ ورد، مطرب،

    ن تاينـان اگرچـه لبـاس مـردان بـر     . كننـد مردانه رفتار مـي  ،حتي در نيرومندي و پنجه در افكندن با ديگران
دل عيـار  سـمك دهند از قبيل نگراني سرخ ورد كه مبادا ز طبيعت زنانه خود را بروز مياي اكنند گاه گوشهمي
     .)239 :همان(»روز افزون بندد در

هـاي مـرد   شخصيت زني است كه به سبب هوش و درايت سرشاري كـه دارد شخصـيت   نمونه روح افزا
تنها موجودي قابـل اطمينـان   زن نه ين سان،بد. دارد تا آينده و سرنوشت خود را به او بسپارندداستان را وا مي

  .)69: 1383،حسين زاده(گرددبلكه عالوه بر آن قدرت مديريت و راهبري نيز به او تفويض مي شود،معرفي مي
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كند كـه  شود و پيشنهاد ميدخت خود راضي ميبانآ مثالً. استعجيب رفتار بعضي زنان در داستان  البته
وقتي دختـري زيبـا را    ،»گلبوي«و ) 456 – 2/458ج. (را به زني بگيرد »ماهماه در « خورشيد شاه، شوهرش،

  ) 177/ 3ج. (كنم) شوهرش(توانستم او را در كنار فرخ روز خورد كه كاش ميدريغ مي بيند،در شهر حاميه مي
ـ      هاي مردان نسبت به زنان كه پيش ازالبته بايد بگوييم از آن نوع بدبيني ن ايـن ذكـر كـرديم هـم در اي

  ةهمه مردان عالم بست« :نويسددرباره شيفتگي مردان به زنان مينويسنده سمك عيار . شودداستان يافت مي
دل زن « :و يا جاي ديگـر گويـد  ) 223/ 1نيز  ،225/  1. (شيران غران را در دام آورد بوي ماده،. اندمكر زنان

  .)227 :1372،يوسفي( دهخاصه دروغ به راست مانن نازك باشد و هر چه بشنود باور دارد،
  
  نامه بختيار – 2 
الدين محمد دقايقي مروزي از علما و شعراي اواخر قرن نامه تحرير و ترجمه شمساالرواح يا بختيار ةحرا

هايي است كه پيش از اسالم در دوره ساسـانيان  اين اثر از جمله آثار و داستان. ششم و اوايل قرن هفتم است
شـود بـه نـام بختيـار نامـه كـه منشـأ آن        در تاريخ سيستان به كتابي اشـاره مـي  . استدر ايران رواج داشته 

بعيد نيست كه اصل كتاب بختيار نامه حاضر همـان اثـر   . سرگذشت جواني به نام بختيار از اعقاب رستم است
نده در طبق عنواني كه نويسفصل هشتم بر. شتمل بر ده فصل استاين اثر م. باشد و ريشه ايراني داشته باشد

مشتمل است بر مكر زنان و انواع غدر ايشان و در اين داستان اشارت است بـه حفـظ   «دهد ابتداي كتاب مي
   .»حرم حرمت و اقامت مراسم فتوت

شود كه موضوع آن به هيچ وجه درباره مكر زنـان نيسـت و    روشن ميهاي اين بخش در حكايتتأمل  با
در . و شهرت و مقام و منزلـت ادشاه است براي بدست آوردن مال هاي خدم و حشم پماجراي آن درباره حيله

رسـد ابـداع   اي از اشاره به موضوع نيرنگ و مكر زنان نيست و به نظر مـي هاي ديگر اين اثر هم نشانهتحرير
هـاي  البتـه از انديشـه   ،نويسـنده كتـاب   ،دقـايقي . نهدمحرّر كتاب است كه چنين نامي را بر چنين فصلي مي

نظر اند خالي نيست و در اين كتاب كه بهه و مرد مدار روزگار خود كه براي زنان ارزشي قائل نبودهمردساالران
بـت بـا كتـاب    كند و در رقارسد در اصل از چنين تفكراتي به دور بوده است فرهنگ عصر خود را وارد ميمي
كنـد تـا   سود برده است تالش مـي  آن را ديده و از بعضي از ابيات و اشعار آن در كتاب اًباد نامه كه مسلمسند

گزيند چنين حـال  ميهر چند داستاني كه بر. ختصاص دهدهاي زنان افصلي از اثر خود را به طرح بحث حيله
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خورد و در عصر وي رايج بـوده اسـت آوردن   هايي كه در كتاب به چشم مياز جمله. كندو هوايي را القاء نمي
  :آورددختر پادشاه است و در دنبال آن هم دو بيت زير را از پي مي بارهدر »دفن البنات من المكرمات«حديث 

  دل خويشتن را به شيطان مده       اگر عقل داري به عشق بنات                            
  بنات زمين نيز بر نعش نه        بنات سماوي چو بر نعش ماند                            
   )15 :ر نامه بختيا(                 

گويـد  كند و ميملكه خود را به نقصان عقل منتسب مي) 181:بختيارنامه(در جايي ديگر در فصل هشتم 
ـ   ل چنين كردم و چنين گفتم كه كامالًكه به حكم نقصان عق رر بـه  روشن است كه از اضافاتي است كـه مح
  .    متن اصلي افزوده است

هـاي زن سـتيزي از آن   رسد كه ايراني باشد در ايـن اثـر نشـانه   ينظر مهبا توجه به اينكه اصل داستان ب
ـ     شود و جز در مـوار نوعي كه در ديگر آثار اشاره كرديم ديده نمي رر ودي كـه دخـل و تصـرف متـرجم و مح 

  . خوردهايي به چشم نميها چنين نشانهمربوط به فضاي فكري قرن ششم است در طرح و اساس داستان
  
  گلستان   - 3
اي كه دال بر زن ستيزي شيخ اجل باشد ديده حكايت و يا جمله) ق.  μ 656نگاشته ( ستان سعديگل در
زيند و سخنور پارس ايشان را در همـان نظـام مـرد محـور     در كتاب گلستان زنان دركنار مردان مي. شودنمي

در گلسـتان  . وجود نداردميز آاي اهانت در سراسر اين كتاب جمله و يا كلمه. پسنددبيند و ميقرن هفتمي مي
زنـان هـم ماننـد    . هاي هنديهاي كتابستيز متون نثر ديگر خبري هست و نه از بدبينينه از آن احاديث زن

گونـه تعرضـي بـه    ورزد هيچگـاه هـيچ  مردان رفتاري خوب و بد دارند و سعدي كه همواره به زنان عشق مي
هـايي  در زير نمونـه . شودتسلط تفكر مردساالري ديده مي هايي ازهر چند دركتاب بوستان نشانه. كندايشان نمي

  :آيدسعدي در گلستان درباره زنان مي از ابيات
  هم در اين عالم است دوزخ او      زن بد در سراي مرد نيكو         

  و قنا ربنا عذاب النار         !         زينهار از قرين بد زنهار 
   )100:گلستان(

  بينا بهشوي زن زشت روي نا
   )107 :گلستان( 
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ناديـدن زن  . كابين در خانه متمكن بماند ل درگذشت و مادر زن فرتوت به علتيكي را زني صاحب جما
   .)141 :گلستان( نمايد كه ديدن مادر زنبر من چنان دشوار نمي

  )150 :گلستان( ر تيري در پهلو نشيند به كه پيريزن جوان را اگ
  بس فتنه و جنگ ازان سرا برخيزد                        زن كز بر مرد بي رضا برخيزد

  )151 :گلستان( اال به عصا كيش عصا برخيزد                   پيري كه ز جاي خويش نتواند خاست   
  )گلستان باب هشتم(مروت زن است و عابد با طمع راهزن      مرد بي

   
  مرزبان نامه - 4

هـاي  نوشته مرزبان بن رستم بـن شـروين اسـت توسـط دو تـن بـه نـام        نامه نيز كه اصالًكتاب مرزبان
ايـن كتـاب هـم بـه     . الدين وراويني و غازي ملطيوي در قرن ششم از زبان طبري به زبان پارسي درآمـد سعد

. سبك و زبان كتاب كليله و دمنه بر آن آشـكار اسـت   روش كليله و دمنه از زبان وحوش و طيور است و تأثير
بلكه گاهي از نظر معاني و مضامين نيز از كليله و دمنـه مطـالبي    تنها در شيوه نگارش،نامه نهنويسنده مرزبان

هـاي  نمونـه  كـه  وجـود دارد  هـايي  همانندينويسي نيز بين دو كتاب در شيوه داستان. را اقتباس كرده است
نامـه نيـز ماننـد    زبانتوان نتيجه گرفت كه كتاب مرپس مي. آمده است) 490ص (نثر  فن متعدد آن در كتاب

اما با در نظر گرفتن ايـن نكتـه كـه اصـل ايـن كتـاب       . هاي هندي بوده استكتاب كليله تحت تأثير داستان
در . جنبه زن ستيزي آن نسبت به آثار ديگر بسيار ضعيف اسـت  ،هاي ايراني و فارسي استبرگرفته از داستان

زنـان   چهره كند،ها هم اين موضوع را تأييد ميم شخصيتهايي از اين كتاب كه ريشه ايراني دارد و ناداستان
  .)651ص (را نام برد  »چهرآزاد«و  »ايرا «توان حكايتجمله اين موارد مي از. اغلب مثبت و درخشان است
 ،353داسـتان زروي و قصـاب ص   (آيـد  خيانت زنان مي جز چهار حكايت كه درهدر كتاب مرزبان نامه ب

بقيـه  ) 616و زن زيبـاي درودگـر ص   ،576داستان زن جوالهه پيشـه ص   ،403ص  داستان زن ديبا فروش
از تفكـر   اما فضاي بعضي حكايات گاهي. است داري ايشانعفاف و خويشتن ،پاكدامني موارد نقل خردمندي،

در داستان ملـك  . شودها و انديشمندي زنان در آن ديده ميبا اين حال بزرگي. گيردمردساالر حاكم رنگ مي
دهـد و بـه خانـه    اردشير به دختر كه پاسخ خواسـتگاران متعـدد را نمـي    )179ص ( بهداناي مهرباندشير و ار

  :گويدرود چنين ميهيچيك نمي
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و در دنبال آن دربـاره   ...داني كه شوي آرايش زنان است و صوان حال و پيرايه روزگار ايشان! اي دختر«
طول المكث دختران در خانه پدران بدان آب زالل مشبه  :دهديماندن دختران در خانه پدران اينگونه ادامه م

نباشد و صاحب شريعت مرگ را به حـال   ناچار رايحه آن از نتني خالي است كه در آبگير زياده از عادت بماند،
  :نعم الختن القبر و نغز گفت آنكه گفت :صلوات اهللا عليه تر از زندگاني شمرد و گفت،ايشان اليق

  )182ص (»ده دختر بود           اگر تاج دارد بد اختر بود كرا در پس پر
البنات محـن و البنـون    :دختر گفت«:دهددختر كه از خرد و كياست برخوردار است پاسخ پدر را چنين مي

اند و نعمت اين جهاني سـبب بازخواسـت باشـد و    پسران نعمت نعم فالمحن مثاب عليها و النعم مسئول عنها،
   .)همان(»حنت اين جهاني مظنه مغفرت و ثوابم و انددختران محنت

وي بـا اقنـاع   . رود برتري و زيركي دختر مشهود اسـت اين پرسش و پاسخ كه بين دختر و اردشير مي در
با وجود . ها و خصال نيكوستكه مجمع خوبي سازد تا او را به زني به داناي مهران بدهدوي را وادار مي پدر،

ولـي جـرأت و    آورد نشـان از مردسـاالري حـاكم دارد،   تي كه اردشير بر زبان مـي اينكه در اين حكايت جمال
  .  زن است ت دختر خود آيتي ديگر از خردمنديشهام
در  جز مواردي كه در حكايت اردشير و دختر وي آمد و جمالت زن ستيزي كه بر زبان وي جاري شـد، هب
كـه در بعضـي   حاليدر. شودنوع ديدگاه ديده نميهاي اين نشانهحجيم و مفصل جاي ديگر از اين كتاب هيچ

بـط مـاده فريفتـه سـخنان      در داستان روباه با بط،. موارد نشان از حكومت و اقتدار مردساالرانه مشهود است
ن هـم اسـتناد   آقر ةداند و در اين مورد به آيشود و مرد را در نكاح آوردن چهار زن محق ميفريبنده روباه مي

مرد را تا چهار زن در عقد نكاح مباح است و او درين عزيمت به رخصـت شـرع تمسـك     :بط گفت«. كندمي
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثالث و رباع، او مردي پـيش بـين و دورانـديش و پـاكيزه راي     . دارد

ن بقبوالند كـه  به زنا خواهد اين راگويي نويسنده مي. »ن خفتم اال تعدلوا فواحده باخبرباشد و از سر اشارت فا
   .هاي متعدد داشته باشندازدواج مردان بايد

  بهارستان  - 5

جامي عارف بزرگ قرن نهم هجري در كتاب بهارستان خود كه آن را به تقليـد كتـاب گلسـتان در چنـد     
دهد و در چنـد موضـع دربـاره    ده است چون سعدي چند حكايتي را هم به زنان اختصاص ميورفصل فراهم آ
الزم به ذكر است كه جامي كه در مكتب ابن عربي تربيت يافته خود يكي از مـدافعين  . گويديايشان سخن م
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  را بـه زنـان عـارف اختصـاص      »نفحات االنـس «هاي زنان و از كساني است كه بخشي از كتاب خود ارزش
   .نمايددهد و ستايشي بس درخور زنان از ايشان ميمي

هاي هنـدي در آن خبـري   هاي داستاننه از زن ستيزي. تر استاي معتدلچهره ،در بهارستانچهره زن 
سـطوري را   فراخور هر يك از مباحث كتاب،. شودهاي زنان ستايش ميها و خردمنديو نه آن بزرگي هست
  . آوردرفتار و كردار و گفتار زنان مي درباره

بـه همـين جهـت در     حكم نقصان عقل زنان گويي از نظر همگي شاعران و نويسندگان پذيرفتـه اسـت،  
ها را عـدم اعتمـاد بـه    ترين حكمتهمان آغازين سطور كتاب طي نقل حكايتي از يكي از حكما يكي از مهم

زنان را چون مردان محل اعتماد مگردان زيرا كه زن اگـر چـه از قبيلـه     «:كندداند و اينگونه نقل ميزنان مي
  . معتمدان آيد از آن قبيل نيست كه معتمدي را شايد

  هرگزش كامل اعتماد مكن         قل زن ناقص است و دينش نيز         ع
             »ور نكو بر وي اعتماد مكن                    گر بد است از وي اعتبار مگير  

  )   39: 1371جامي،( 
توان در چند حكمـت خالصـه   وان را ميدگزيده حكمت هن ،آورد كهحكايتي ميبازگويي جامي در ضمن 

   .كرد كه يكي از آنها در نصيحت زنان است كه چشم از روي بيگانگان دور دارند و روي از نامحرمان مستور
  اگرچه مردم چشم است روي ننمايد              زن آن بود كه به هر كس كه نيست محرم او «

  »ايدبود چو ماه فلك طاق چشم نگش  به روي هر كه نه جفت وي است اگر چه به حسن         
  )40:1371جامي،(

  . آيدمي از قول حكماي هند روايتي و جالب اينكه دراين مورد هم كه درباره عفت و مستورگي زنان است
در روضه ششم هم كه فصلي در مطايبات . هاي زنان بهارستان استيت و شوخ طبعي زنان از ويژگيادر
  :از جمله اينكه. و خوش استآورد كه جالب كلماتي در طنز و شوخي از زبان زنان مي است،
گـر بـرد   حظ گويد هرگز خود را چنان خجل نديدم كه روزي زني مرا بگرفت و به دكان استاد ريختـه جا«
مرا فرموده بود كه تمثالي بر صورت  :گفت. ؟ از آن استاد پرسيدممن متحير شدم كه آن چه بود. چنينكه هم

   .)80ص ( تو را آورد كه بدين شكل. يد ساختباشكل مي دانم كه بر چهمن گفتم نمي. شيطان براي من ساز
ر خانـه  هر كـه د « :گويدكند و در اثناي حكايتي چنين ميگزيني تأكيد ميجامي به لزوم ازدواج و همسر

  . شوداز نظر او مردانگي با زن خواستن تمام مي. )81:1371جامي،( »عروسي ندارد نيم مرد است
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در حكايتي از دفتـر  . مظهر خردمندي و وفاداري و عفت و پاكدامني هستندزنان  ،در حكايات ديگر كتاب
و  كنـد كـه در آغـاز ازدواج دچـار راهزنـان     پنجم داستان عشق جواني سليل نام به دختر عم خود را نقل مـي 

خواهد كه براي حفظ دارد و در حال موت است كه دختر از او ميشوند و جوان در مبارزه زخم برميجانيان مي
واهللا اگـر تـو    :دختر گفت«.هر دو با هم از دنيا روند عفت و همراهي در زندگي و مرگ او را هم زخمي زند تا

   .)68:1371جامي،( »ريخت و با خون خود خواهم آميخت خون من نريزي من خون خود خواهم

  لطايف الطوايف - 6

تون ادبيات داستاني ماست كه از از امهات م )ق.  μ 939متوفي (اثر فخرالدين علي صفي لطايف الطوايف
فخرالدين صفي . اي استحيث اشتمال بر حكايات كوتاه طنز آميز و عبرت آموز  داراي جايگاه و اهميت ويژه

داماد عبـدالرحمن جـامي اسـت و ماننـد او پيـرو طريـق        وي. فان و شاعران روزگار خود بوداز واعظان و عار
ديدگاه او نسبت بـه زنـان روشـن و     ،و نزديكي آراء او به آراء جاميي با توجه به گرايش عرفاني و. نقشبنديه

هاي بدبينانه متون پيشـين هـم در آن   از آن افراط اگر حكايات بسيار درباره آنان موجود نيست،. متعادل است
  . خبري نيست

بـا   مورد 484در بين مردان . شودديده مي%) 5(زن  52و %) 95(مرد  875 ها،شخصيت حكايت 927از «
ارتباط  مورد آنان با نام هستند، 4اگر اين آمار را با حضور زنان مقايسه كنيم كه تنها . نامندمورد بي 391نام و 

حضـور  ه بـه كـ  بينـيم فرهنگي و اجتماعي جامعه سنتي ايـران مـي   وثيقي بين اين موضوع و مسائل تاريخي،
ها دو صفت زيبـايي  طه اشتراك زنان حكايتنق. اي زن در متن و بطن جامعه انجاميده استكمرنگ و حاشيه

مظلوميت و در عين حال شجاعت و صـراحت در آنهـا هويداسـت و در اكثـر     . است) حاضرجوابي(و سخنوري
 كنيـزك زيبـا و سـخنور،    15حضور . شوندموارد با تيغ زبان و فصاحت خود به مرد مغرور و قدرتمند چيره مي

فروش كنيزان در جامعه سنتي ايران است كه پيامد آن نگاه ابـزاري   داري و خريد ونشان دهنده واقعيت برده
   .به زن است

دو تـن از  . تدر چهار مورد زن زشت روي و در يك مورد به زن بدكار و زن مدعي نبوت اشارت رفته اس
حسـين  در كـل چهـره زن در ايـن كتـاب مثبـت و ت     ). مهستي و جهان ملك خاتون( شاعران نيز زن هستند

  .)31: 1385باقري،(»قابل احترام است برانگيز و
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آنچه در اين كتاب جالب توجه است اينكه نام زنان بزرگواري در آن درج شده است و از آنان به خـوبي و  
 صـص (و جهان ملـك خـاتون   )246،247صص (مهستي ،غير از دو شاعر مذكور در باال. نيكي ياد شده است

از خانـدان عصـمت و    ، )424 ص(و ريحانه مجنونه )335 ص(نام زنان عارفي چون رابعه عدويه )252و  251
 دهـد حكيمه عمه امام حسن عسكري كه خبر از والدت امام مهدي مي ،)21ص (طهارت نام خديجه كبري 

و  )9ص (و حضـرت فاطمـه زهـرا    )  21،23،423صـص  (عايشـه   )27ص (دالمطلب صفيه بنت عب، )61ص(
  . ه شده و حكاياتي از ايشان نقل شده استنام برد  )42ص (هاجر همسر حضرت ابراهيم 

شـيرين همسـر    ،)384و70 صصـ ( نام زبيده همسر هـارون الرشـيد   از زنان خاندان بزرگان و پادشاهان،
) 257ص( از ملوك خانيـه مـاوراءالنهر   تركان خاتون ،)42ص(شهربانو دختر يزدگرد  ،)336ص ( خسرو پرويز
ن نـام  آابتـداي كتـاب آورده اسـت كـه در     لي تهيه كرده و درهمچنين فخرالدين علي صفي جدو. آمده است

احتـرام يـاد    كتاب نام اين زنان به اين در .ه مادران و زنان ايشان آمده استخاندان دوازده امام شيعه من جمل
با ذكر حكايتي از هر يك از ايشان سخن خود را آراسته است، در هر حكايـت ذكـري    شده و نويسنده معموالً

  . رودگويي ميو سخنوري ايشان و گاه بديههاز فصاحت 
زنـان بـا صـفت      »در مناظره زنان دلير بـا سـالطين  «فصل ششم باب پنجم اين كتاب فصلي با عنوان 

شود و دادخواهي زني ديگر موجب مي )136ص(شود يكي از زنان شير زن ناميده مي. شونددليري ستوده مي
  . ا آزاد بگذارندو مردم ر هدرليث شهر را ترك ك تا عمرو

شود كه در طي آن يكي از زنان فصيحه و بليغـه  حكايتي نقل مي)  335ص (در فصل يازدهم باب دهم 
آن مرد بـر سـبيل   . دهدكند ميشود و پاسخ يكي از افاضل عرب را كه زنان را با اين بيت هجو ميناميده مي

  :يبت چنين گفتط
  نعوذ باهللا من شرّ الشياطين    إنّ النّساء شياطين خلقن لنا          «

  . برم به خدا از شر ايشانپناه مي. اندزنان شياطيني هستند كه براي ما آفريده شده
  :آن زن گفت

  و كلّكم تشتهي شم الرّياحين         إنّ النّساء رياحين خلقن لكم     
كـه ببوييـد آن گياهـان     همـه شـما آرزومندانيـد    انـد، زنان گياهان خوشبويند كه براي شما آفريـده شـده  

  .»خوشبوي را
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  گيرينتيجه

ها تالش ها و قصهاز قرن ششم هجري به بعد در ايران گردآورندگان و نويسندگان و يا مترجمان حكايت
نامـه و  هايي چون طوطيكتاب. شان بيافرينندآثاري را جهت سرگرمي مخاطبان ها،كردند تا از دريچه حكايت

 سياسـي،  هوشـمندان ضـرورت طـرح مسـائل تـاريخي،      ايـن . اندحكايات از اين دستهسندباد نامه و جوامع ال
گاه از  ها،ها احساس كردند و توانستند اهداف و مقاصد خود را در البالي داستاناجتماعي را از دريچه داستان
هاي بيدپاي تانالعقول و داس ضةرو كليله و دمنه، هايكتاب. هاي ايشان بيان كنندزبان حيوانات و يا داستان

هـاي  اي آفريدند كـه از دالوري نويسان گاهي قهرماناني افسانهحكايت .توان در زمره اين آثار جاي دادرا مي
      .هايي چون سمك عيار محصول ايـن نـوع داسـتان پـردازي هسـتند     شان سخن راندند داستانايشان و ياران

هـا  بنابراين با وجودي كـه نويسـندگان ايـن داسـتان    . انددگياند و زنان نيمي از زنها برآمده از زندگيداستان
هاي بسـياري دربـاره   داستان شود،اند و نام هيچ زني در شمار نويسندگان ديده نمياز طبقه مردان بوده عموماً

بديهي اسـت زاويـه   . شودها ديده ميمردان، در اين كتاب زنان و جايگاه ايشان در زندگي و دركنار و يا  برابر
چون از قرن ششم به بعد ما در ايران شاهد انحطاط فكري و فلسـفي   .و نگاه در اين آثار مردانه استديد 

اهميتـي  ايم اهميت و ارزش زنان هم رو به انحطاط گذاشت و در بيشتر اين آثار يا با بيجامعه ايراني بوده
مختلف به اهانـت و تـوهين بـه     هايزن روبرو هستيم و يا اينكه نگارندگان به صورت يتبه مقام و موقع

   .اندمقام زن پرداخته
نخستين . توان به دو دسته بزرگ تقسيم كردمتون منثور روايي ادب فارسي را از جهت نگرش به زن مي

هـاي آن  كـه داسـتان  اسـت  جوامع الحكايات و  نامهطوطي باد نامه،سند هايي چون كليله و دمنه،دسته كتاب
در .  انـد اند و زاده خيـال نگارنـدگان ايـن سـرزمين    ايراني هايي كه اصالًم حكايتدسته دو. ريشه هندي دارد

 ،هاي اين دو دسته اثـر مقايسه حكايت. گريزي مواجه هستيمما با زن ستيزي و زني دسته نخست هاداستان
ه اول هـاي گـرو  دركتـاب . ستيزي در گروه اول بسيار بيشتر از گروه دوم استنشانگر اين مطلب است كه زن

 كـه در آثـار گـروه دوم عمومـاً    درحالي شود،وفايي به زنان نسبت داده ميراني و بينمامي، شهوت گري،حيله
فضاي داستان مردساالر است كه زنان را زيردست و مطيع خواسته و به آنان به چشم ابزاري براي رسيدن به 

تـوان  مـي  شمار آوريـم، هستيزي بوه نخست زنهاي خوارداشت زن را در گراگر جلوه. اندشان نگريستهاهداف



 
 
 
  
  

      1386 پاييز، 2، شماره 5پژوهش زنان، دورة  54 

  
 

رسـد و از  اما بهر حال در آثار دسته دوم اهانت و توهين به زن به حداقل مـي  گريز ناميد،آثار دسته دوم را زن
  . آورد خبري نيستشمار ميهآن فضاي ضد زن كه زن را مايه پليدي و پلشتي و گناه ب

زن ارزش چنداني ندارد و ) هاها و سيكر ميان بوداييان و يا جاتچه د(با توجه به اينكه در آيين هندوان 
 آثار دسـته نخسـت كـه معمـوالً     شود،به زن به عنوان جنس دوم همپاي مال و اموال و امالك نگريسته مي

اما جايگـاه زن   هاي هندي هستند منتقل كننده آن نوع ديد و اعتقاد و انديشه درباره زن است،ترجمه حكايت
به همين خاطر طبيعي اسـت كـه    شود،ستيز در آن ديده نمين باستان بسيار واالتر بوده و نوع نگاه زندر ايرا
ولـو گاهگـاه طعنـه و     تر باشـد، قام و منزلت زن واالتر و ارزشـمند هاي برآمده از ذهن ايراني درباره محكايت
گـري و خيانـت   حيلـه راني زنان و ها ماجرا گرد شهوتدر اكثر اين داستان .شودهايي در آن ديده ميسرزنش

عفريتي كه  اصل داستانِ .گري از شيطان هم فريبكارترندلهدر حي انهاي هندي زندر داستان .گرددايشان مي
اي در قصـه  ؛فريبـدش زني اسير اوست و اين كنيزك شوخ چشم و گستاخ به رغم مراقبت سخت عفريت، مي

وفايي و ناپارسايي همسرش اندوهگين اسـت و چـون   از بي داستان شوهري كه. بودايي از سرزمين هند است
گيرد، يا داستان خيانت زنان دو شاهزاده كه با يكـديگر برادرنـد و   بيند آرام ميمردي ديگر را همدرد خود مي

سـتاري،  : ك.ر(سفركردن آنان كه زاده اين خيانت است از داستان هندي كاتاسـاريت سـاگارا هنـدي اسـت     
نامه بـر همـين   بادنامـه و سـند  ساختار طوطي .وفا و سست عهدندها بيان در اين داستانزن) 12 -13: 1368

بسـياري از رسـوم ايـن     .زي و مرد ساالري رو به رو هستيمدر آيين هندو با زن ستي. اساس استوار شده است
 گي دائمـي زنـان،  بيـو  ازدواج با دختـران نابـالغ،  . آيين درباره زنان نشان از خوار داشت زن در اين مكتب دارد

اي غيرانسـاني  از جمله رفتاره ،)رسم ساتي(شان سوزاندن زنان با شوهر متوفي جدايي زنان از مردان نامحرم،
تـرين  هاي قانون آيين هندو نازلزنان در كتاب) 183 :1380 ،شاتوك :ك.ر. (باره زنان استپيروان اين مكتب در

زنان از نظـر  . اندمذهبي محروم شده هاي اجتماعي وفعاليترا دارند و از حضور در  شأن شخصيتي و اجتماعي
رسم ساتي در ميان زنان هنـدو در منـاطق مختلـف هنـد رواج داشـته       .)135: 1384هولم،(اند قانون ناخالص

گاهي هم زنان بيوه دسته جمعـي خـود   . كردمراسم جسد سوزاني شوهرش خود را قرباني مي زن ساتي در. است
 ،مانـد و زني كه بيوه مـي  فرخنده و سعادتمند گزيند،ميرا بر ساتي شدن ني كه در مرگ شوهرشز. سوزاندندرا مي

 تراشـيد، طبق آيـين مقـدس بايـد موهـايش را مـي     «زنان بيوه حق ازدواج مجدد نداشتند،. شودنامبارك تلقي مي
اقتصـادي بـه    از نظـر  زن پس از فوت شوهرش. كردكرد و زيور آالتش را از خود دور ميساري سفيد بر تن مي
از )  ...روزه و نـذر و دعـا و  (كشـيدند  ها طبق آيين مقدس رياضت ميبا وجود اينكه بيوه. پسرانش وابسته بود
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ها و مراسم اجتمـاعي و مـذهبي   در جشن حضور بيوه زن. اه درخوري نداشتندنظر اجتماعي و ديد مردم جايگ
دادنـد كـه   ها بعد از فوت شوهرشان ترجيح ميايط زنجاي تعجب نيست كه در آن شر. شدنامبارك تلقي مي

داشـتن مقـام    به همين دليل زنان شأن شمرد،آيين هندو حيض را ناپاك كننده مي) 149:همان. (ساتي شوند
   .)152:همان(واالي مذهبي ندارند

 بـه دليـل  (ها و سـاكنان نـواحي غربـي هنـد نـوزادان دختـر خـود را        ها و مواتها همچون راجيوتجات
يا  :گرفتاين كار به دو شكل انجام مي. كشتندمي) مشكالتي كه از حيث شوهريابي و ازدواج پيش رو داشتند

آلودنـد و آنـان را مسـموم    كردند تا بميرد و يا مادران پستان خودرا به زهر مـي از غذا دادن به آنان امتناع مي
  .)38: 1375ستاري،(د ها مرسوم بوهاي اخير بين جاتاين عادت تا دوره. ساختندمي

هايي درباره پس دور نيست كه چنين كتاب. اي از چگونگي وضعيت زنان در آيين هندو استاين خالصه
زني كـه اينچنـين در مكتبـي خـوار     . هاي آنان آگاه كنندمردان را از خدعه تاگري زنان ترتيب داده شود حيله
هـا  اما آنچـه در ايـن داسـتان   . هاي مختلف استه شيوههاي گريز و نجات خود بشود طبيعتاً به دنبال راهمي
در ايـن  . وفايي زنان مورد توجه است شهوت و تمنيات جسـماني فـراوان ايشـان اسـت    ربزي و بيگُالوه برع

آنچنان كـه   اوست، و بار و لگام گسيخته بندشهوت پرستي بي علت اصلي سرشت بد و فاسد زن،«ها داستان
جوامـع اسـالمي    منحصـر بـه عـوام در    ضمناً چنين اعتقـادي،  ء زن كامجو نيست،رد قادر به ارضاتنها يك م

مـردان و   .از جملـه در مهابهـارت   ساري و جاري است، بلكه در بخش عظيمي از شرق و غرب كهن، نيست،
جـوي و  انديشيدند كه زنـان طبيعـه جفـت   كشيشان و روحانيون اروپا در قرون وسطي نيز چون مهابهارت مي

 »تـر از ميـل جنسـي مـرد اسـت     تر و توفنـده ميل جنسي زن فزون. در كامراني سيرايي ناپذيرند ران وشهوت
  .)170: 1384ستاري،(

توان اينگونـه نتيجـه گرفت،كـه آنچـه از     مي ها آثار كهن هندوان است،با توجه به اينكه مأخذ اين كتاب
  . ان را به همراه داشته استفرهنگ اين مردم به ايران رسيده با خود زن ستيزي و پست انگاشتن زن

سـتيزي  ايراني دارنـد بايـد گفـت زن   ادب فارسي كه ريشه هاي داستان ها وحكايتاي از دسته بارهدر اما
 گلسـتان،  سمك عيار، هايي چون بختيار نامه،داستان. وجود ندارد بلكه نگاه و نگرش در اين آثار مردانه است

شوند ولـي زن خـوب فرمـانبر پارسـا     ها زنان جنس دوم تلقي مياندر اين داست. و لطايف الطوايفبهارستان 
هـاي بـا ريشـه هنـدي      گري و مكاري زنان از آن نـوع كـه در داسـتان   در اين نوع آثار حيله. شودستايش مي

زنـان   ها گـاه حتـي  اين داستان رد .است روشناغلب مثبت و ها در اين داستانزنان  ةچهر. وجود ندارد ديديم
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