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چكيده
در داستانهاي كهن ادبيات فارسي ،زنان پيوسته نقش و حضوري پر رنگ دارند كه اين
نقشها بصورتهاي گوناگون مثبت و منفي در متن آثار بازتاب يافتهاند .براي بررسي دقيقتر و
عيار (قرن
علميتر نوع عملكرد زنان در متون نثر داستاني و سير تطور آن ،چهار اثر سمك ّ
ششم) ،ابومسلمنامه ( قرن ششم) ،دارابنامة بيغمي (قرن هشتم و نهم) و فيروز شاهنامه (قرن
نهم) بررسي ميشوند كه سؤال اصلي پژوهش نيز يافتن پاسخ براي همين مطلب است .براي
رسيدن به اين هدف ،داستانها را به روش كتابخانهاي و بر اساس هشت مؤلفه اصلي و چهارده
كد فرعي ،تجزيه و تحليل كردهايم.
عيار ،ابومسلم نامه ،دارابنامة بيغمي،
كلمات كليدي :عملكردهاي اجتماعي ،زنان ،سمك ّ
فيروزشاهنامه.
 -1دانشآموختة ،دكتري زبان و ادبيات فارسي ،واحد تهران مركزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران .ايران.
masoumehghane51@gmail.com
 -2دانشيار زبان و ادبيات فارسي ،واحد تهران مركزي ،دانشگاه آزاد اسالميsalajagheh@gmail.com.
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مقدمه

عيار ،ابومسلم نامه ،دارابنامة بيغمي و فيروزشاه نامه بازماند ة
از آنجاكه داستانهايي چون :سمك ّ
حماسههاي بزرگ يا بازآفريني آنها هستند ،زنان در اين آثار حضور چشمگيري دارند و در عرصة
اجتماع به عنصري فعال و كنشگر تبديل شدهاند .اين پژوهش كه به روش كتابخانهاي انجام شده است
برآنست تا به اين پرسش پاسخ دهد كه :نوع عملكرد زنان در متون نثر داستاني و سير تطور آن چگونه
است؟ بدين منظور روند تكامل شخصيت زن و حضور اجتماعي او در فاصلة قرنهاي ششم تا نهم در
اين داستانها نشان داده ميشود و اينكه نقش زنان در اين آثار با نقشهاي كليشهاي زن در ادبيات
فارسي (معشوقه ،جادوگر ،فريبكار و  )...متفاوت است و زن محوريترين موضوع داستان بشمار ميايد
عياري ،پرستاري و  ...برجستهتر شده است
و نقشهاي اجتماعي او از قبيل :جنگاوري ،سپهساالريّ ،
و اگرچه فضاي حاكم در داستانها بيشتر نشانگر دوران پدر ساالري است ا ّما زنان در تشكيل حوادث
مدت زمانيكه اين شخصيتها در داستان حضور دارند و يا ميزان تأثيرگذاري
تأثير عمدهاي دارند .الب ّته ّ
آنها در طول داستان به اقتضاي زمان ،مكان ،كنشها و واكنشهاي آنان متفاوت است و نقشهاي زنان
داراي بسامد يكسان نيست .در زمينة پيشينة تحقيق میتوان گفت :در حوزة ادبيات س ّنتي بطور كلي
زن اغلب به حاشيه رانده شده و ح ّتي آثاري كه بر اساس محوريّت زنان بنياد يافته است نيز آنها
فعاليتهاي اجتماعي
حضور مستقل ندارند و مرد گونه تصوير شدهاند و آثاري كه اختصاصاً به رويكرد
ّ
توجه نشان دهد تاكنون مورد عنايت واقع نشده است بجز مقاالت اندك كه در اين زمينه به
زنان ّ
عياري زنان را دو داستان
عيار( » )2ويژگيهاي ّ
چاپ رسيدهاند ازجمله :برومند( )1355در مقالة «زنان ّ
عيار و دارابنامة بر شمرده است .ميرفخرايي ( )1382در مقالة «تصوير زن در رمانهاي عامه
سمك ّ
پسند ايراني» نقشهاي گوناگون زنان را در بيست و يك رمان عامه پسند معاصر واكاوي كرده است.
عيار و
كرمي و حسام پور ( )1384در مقالة « تصوير و جايگاه زن در داستانهاي عاميانه :سمك ّ
دارابنامة بيغمي» نقشهاي مؤثر و سازندة زنان را در اين دو داستان بررسي كردهاند .بيات ( )1389در
قصههاي عاميانه( تحليل افسانه بمثابة رؤياهاي جمعي زنان)» چهل
مقالة
«محوريت قهرمانان زن در ّ
ّ
افسانة عاميانة عاشقانه را بررسي و مقايسه كرده است .رستمي( )1389در مقاله « خوانشي زن محور
عيار را رو در رو با زن اشرافي
عيار داستان سمك ّ
عيار» رفتار و كردار زنان ّ
در تاريخ بيهقي و سمك ّ
تاريخ بيهقي مينگرد .قليزاده و زينلي ( )1391در مقالة « هستي شناسي زن در دارابنامة طرطوسي»
به بررسي و تحليل جايگاه ،نقش اجتماعي و ويژگيهاي ظاهري و دروني زن در اين كتاب پرداخته
است و مقاالت ديگر كه در اين مجال نميگنجد .ا ّما از آنجا كه پرداختن به مقولة زنان و حضور فعال
مهمترين مالكهاي ارزيابي جامعة گذشته ايران است پژوهشهايي از اين
آنها در اين داستانها يكي از ّ
دست قابل تأمل خواهد بود.
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طرح كلي پژوهش از هشت مؤلفه اصلي و چهارده كد فرعي از عملكردهاي
اجتماعي زنان در اين داستانها
 -1پرده نشين و مستور

كد :1جزء حرم شاهي

 -0وفادار

 -5عاشق مردان قوي و جنگجو

 -1سختي كشيده

مؤلفه اول :شهبانوان ،شاهدختها

كد:2نقش مادري

و زنان سرداران

 -0اندرزگو

 -5ترفند ساز

 -0حافظ جان فرزندان
 -9گاه بي مهر و عاطفه

كد:3پهلوان بانو و اهل نبرد

مؤلفه دوم  :زنان جنگاور و سپهساالر

 -1جنگجو

 -0با حسن و جمال

 -5با تدبير و درايت
 -0داراي نجابت و حميت

 -1رزم آور و داراي طبيعت جنگجويانه
 -0شجاع و مبارز
 -5سوار كار چابك

كد 4

 -0شمشيرزني دالور

 -9آماده و برساز جنگ
 -1تيراندازي زبردست
 -7كشتي گير تمام عيّار
 -3كشندة ديوان
 -5كشندة شيران
 -12جنگجوياني كه عيّاري نيز ميكردند.
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مؤلفه سوم :زنان عيّار پيشه
در سپاه ايران كد :5

مؤلفه چهارم  :زنان عيّار پيشه در سپاه دشمن

 -1پايبند به اصول اخالقي و اجتماعي
 -0زيرك و جسور
 -5در هيئتهاي مردانه و زنانه
 -0راهنمايي كننده
 -9خبر رساننده
 -1شبرو
 -7كشندة دشمنان
 -3فريبكاري براي پيشبرد هدف
 -5كمند افكن
 -12نقم ( نقب) زن
 -11چابكسوار
 -10گاه پرستار و طبيب
 -15با شرم و حيا

كد :6

 -1بدطينت
 -0انتقام گيرنده
 -5مكّار و طرّار
 -0چرب زبان و چاپلوس
 -9بيرحم و تبهكار

كد  :7پيكرگرداني ( تغيير شكل ظاهري) بصورتهاي

مؤلفه پنجم  :زنان جادوگر
و ساحره

كد :8شخصيت و نقشهاي داستاني جادوگران

3

 -1گورخر
 -0پيرمرد
 -5گاوميش
 -0اژدها
 -9مرغ بزرگ
 -1شير

 -1بدفعل و بدروي
 -0حيله گر و فريبكار
 -5استاد جادو
 -0ناپديد كنندة قهرمانان داستان
 -9گاه گره گشاينده
 -1گاه دايگان مهربان
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كد  :9نقشهاي مثبت
مؤلفه ششم :دايگان
كد :11نقشهاي منفي

مؤلفه هفتم  :كنيزان و خادمان

 -1رساندن عشّاق بيكديگر(ميانجي)
 -0ياريگر قهرمان داستان
 -5با تجربه و كاردان
 -0مشاوراني اليق
 -9محرم و راز نگهدارنده
 -1نصيحت كننده
 -7تيمارگر
 -3با اعتقاد
 -5خبر رساننده
 -1ساختن طلسم براي موانع ازدواج عشّاق
 -0جادوگري و سحر

كد  :11نقشهاي مثبت
كد :12نقشهاي منفي

 -1خدمتگزار و اطاعت كنندة محض
 -0جانباز
 -1خبرچين
 -0خائن
 -5دغلباز

كد :13نقشهاي مثبت

 -1مهربان و خيرخواه
 -0ياريگر
 -5خبررساننده
 -0مداوا كننده و تيمارگر
 -9فداكار و از جان گذشته
 -1باهوش و درايت
 -7امانتدار

كد :14نقشهاي منفي

 -1خيانت پيشه
 -0بدطينت
 -5گره افكن در راه قهرمانان داستان
 -0غمّاز
 -9فاش كنندة اسرار قهرمانان داستان

مؤلفه هشتم  :طبقة عوام و پيشه ور
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قهرمانان داستان
شرح و تحليل مؤلفهها و كدهاي مشخص شده در داستانها
مؤلفه اول :شهبانوان ،شاهدختها و زنان سرداران
كد :1جزء حرم شاهي
در سمك ع ّيار :
شاهدختهاي حرم نشين ،در اين داستان ،شاهزادگاني دلباخته دارند كه بخاطر عشق آنها با
حريفان بسياري مبارزه ميكنند و تالش آنها براي دستيابي به زنان دلخواه خود ،جزئي از جنبة
ناخودآگاه آنان بشمار ميايد .الب ّته اين زيبا رويان نيز در انفعال بسر نميبرند و براي رسيدن به
عاشقان خود از هيچ تالشي فروگذاري نميكنند .عشق زنان اشرافي و درباري به شاهزادگان
جنگجو و پهلوان يكي از موتيفهاي اصلي اين داستان است و « عشق توتم زندگي زن است.
زندگي او از آغاز تا پايان با فراز و نشيبهاي عشق جريان مييابد .دست تقديرعشق و ،زن را بهم
گره زده است»( زنان عليه زنان ،زرلكي .)29 :ا ّما نكتة بارز شخصيت اين زنان ،عفت ،پاكدامني
اهميت
و وفاداري آنهاست و معموالً تا پايان ماجرا پرده نشيني و مستوريشان محفوظ ميماندّ .
نقش اين شهبانوان و شاهدختها تا جايي است كه اغلب بدون دخالت آنها قهرمان نميتواند
با تكيه بر زور بازوي خود راه برون رفت از تنگناها و رسيدن به معشوق خود را هموار كند.
زيباروياني چون :مه پري ،آباندخت ،گيتي نماي ،گلبوي(همسر فرخ روز) كه چنان پايبند
عشق خويش است كه با هيچ وسوسهاي از راه بدر نميشود.
« آن روز مباد كه كسي جز فرخ روز بر من قادر شود .من از آن زنان نيستم كه هر مردي را
عيار ،ناتل خانلري ،ج ( ،)423 :3همان ،ج( ،)1:16همان ،ج:2
بمن دست تواند بودن»(سمك ّ
( ،)118همان( ،)129 :همان( ،)313 :همان ،ج  )217 :3و ...
در ابومسلم نامه:
در اين اثر ،شاهدختهاي حرم نشين ،نقشهاي كوتاهي ايفا ميكنند و در اصل ماجرا چندان
دخالتي ندارند ا ّما عاشق مردان قوي و جنگجو هستند .مانند :دخترپادشاه زنگيان ،دختر
قيصر ،دختر پادشاه گليمگوشان ،دخترپادشاه پريان كه در قسمت جنيدنامه عاشق سيد جنيد
ميشود.
«راوي گويد كه  :روزي اين دختر در روي هوا با پدر خود گردش ميكرد ،سيدجنيد را در
آنجا ديده بود؛ و عاشق او شده بود» (ابومسلم نامه ،اسماعيلي ،ج( ،)267 :1همان،)266 :
(همان( ،،)267 :همان...)352 :
در دارابنامة بيغمي:
صفت بارز شاهدختها در اين داستان آنست كه  :در ابراز عشق پيش دستي ميكنند و عشق
و دلبستگي آنها يكي از فراز و نشيبهاي اين اثر است .بن ماية اظهار عشق دختران در اينگونه
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داستانها بصورت ملموستر وجود دارد چرا كه در عرصة واقعيت و در جامعة مردساالر معموالً
امكان ابراز عشق براي زنان وجود نداشته و در فضاي چنين داستانهايي اين محدوديت جبران
شده است .مانند :ابراز عشق گلنوش(دخترشاه سليم) به فرخ زاد ،كه او با جسارت و صراحت
مهمترين اقدامش رفتن به خوابگاه فرخ زاد است ( شباهت اين داستان به
پا پيش ميگذارد و ّ
توجه است).
عشق تهمينه به رستم قابل ّ
محبت او زيادت شد» (دارابنامة
«دختر خود عاشق بود چون آن صفت بشنيد عشق و ّ
بيغمي ،صفا ،ج( ،)69 :1همان( ،)70 :همان (،)557 :همان( ،)129 :همان ،ج  )525 : 2و ...
در فيروز شاه نامه :
در اين كتاب فقط نامي از شهبانوان و شاهدختهاي حرم برده شده است مانند  :عين الحيات،
مه لقا و ...
در اين نمونهها( :فيروز شاهنامه ،افشاره افشاري( ،)204 :همان( ،)205 :همان،)282 :
(همان )291 :و ...
كد  :2نقش مادري
درداستانهاي سمك ع ّيار ،دارابنامة بيغمي ،فيروزشاه نامه:
زن در ابتدايترين چهرة زندگي مادر است و مادري جزء فطرت و طبيعت زنان است و
حسني خداداديست ،چرا كه او نخستين كسي است كه بذر عشق را بوجود آورده و مادري و
مسئوليت با هم در وجودش نمود پيدا كرده است .در اين داستانها مادر شاهان و شاهزادگان
ّ
ً
جز شاه بانواني هستند كه اكثرا سختي كشيده و رنج ديدهاند ،آنان پهلوانان و شاهان را بدنيا
مياورند ،تربيتشان ميكنند ،در فراز و فرود زندگي اندرزشان ميدهند و براي حفاظت از جان
آنها از هيچ تالشي دست برنميدارند ،ا ّما بناچار در غم جدايي و از دست دادنشان عذاب
ميكشند و با احساسات رقيق مادرانة خود چشم براه فرزندان مينشينند .اين نقشهاي تثبيت
شدة مادران در همه اين داستانها يكسان است مانند :گلنار ( مادر خورشيد شاه) و آباندخت
عيار  ،گهرتاج( مادر فيروزشاه) در دارابنامة بيغمي و مادر ملك بهمن
(مادر فرخ روز) در سمك ّ
عيار ،ناتل خانلري ،ج ( )17 :1همان( ،)18:همان،
در فيروزشاه نامه در اين نمونهها( :سمك ّ
ج ( ،)208 :3دارابنامة بيغمي ،صفا ،ج )8 :1و ...
در ابومسلم نامه :
نصرسيار از سرداران مرواني) تنها مادري
در اين داستان زني بدطينت به نام شمسه(زن
ّ
است كه براي رسيدن به مقصود خود فطرت مادريش را فراموش كرده و بر خالف عاطفة
مادري رفتار ميكند .او در ميدان جنگ بسوي تنها دخترش( جميله) كه به ابوترابيان( خاندان
علي(ع) ) پيوسته حمله ميكند و به او ناسزا ميگويد « .شمسه مركب خود را بر جميله جهانيد.
دست دراز كرد و از زير خود ،موي مشكين كمند تاب داده جميله را بگرفت و بق ّوت بكشيد».
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( ابومسلم نامه ،اسماعيلي ،ج( ،)525 :3همان.)538:
كد  :3پهلوان بانو و اهل نبرد
در سمك ع ّيار:
در اين اثر شهبانواني حضور دارند كه در جنگاوري نيز گردن ميفرازند و با درايت و هوش
بي نظير خود مسير وقايع جنگ را تغيير ميدهند و پهلوانان نامي از قدرت ،دليري ،زيبايي و
نجابت آنها دچار شگفتي ميشوند «.بانوي جنگاور اين داستانها ،معمو الً زني است از طبقة باال
كه هرازگاه به انجام كارهاي خشن تمايل پيدا ميكند و جز جنگاوري كار ديگري ندارد»(آناهيتا
و اسكندر ،هانوي .)72 :شهبانواني چون :نيكيجهش( دخترشاه سيماب) ،چگل ماه( خواهر
طوطي شاه) و  « ...چگل ماه چون آن بديد ،طاقت نياورد ...نيزه راست كرد و از گرد راه چنان
عيار ،ناتل خانلري،ج( ،)325 :3همان:
بر سينة طيطاق زد كه از سينه درگذشت» (سمك ّ
( ،)330همان ،ج ( ،)277 :4همان ،ج  )292 :5و ...
در ابومسلم نامه :
زنان سرداران بعنوان جنگاوراني دلير در اين داستان ايفاي نقش ميكنند .از نمونة اين زنان،
نصرسيار) است كه شخصاً در مسائل نظامي مشاركت كرده و مهتران و بزرگان
شمسه (همسر
ّ
شهر را براي نگهداري از شهر جمع ميكند و مردم را به جنگيدن واميدارد .همچنين در اين
داستان ،شاهدختهايي كه دختران پادشاهان اقليمهاي مختلف هستند نيز در طي داستان
براي همراهي با پدران خود به ميدان مبارزه كشيده ميشوند و حلقه بزم را رها كرده به ميدان
رزم ميايند ،شاهدختهاي مبارزي چون :مهرافروز(دختر شاه مهالل مغربي) ،رياضه( دخترشاه
كبت مغربي) ،ريحانه( خواهر بزرگتر رياضه) و ...
« آن سوار كه با هاشم بهزاد آويخت دختر شاه كبت مغربي بود كه او را رياضه گفتندي»(
ابومسلم نامه ،اسماعيلي ،ج( ،)356 – 355 : 4همان( ،)357 :همان( ،)358 :همان ،)379 :و ...
در دارابنامة بيغمي:
گلنار دختر قنطروس شاه عماسيه ،تنها شاهدختي است كه عالوه بر صفت جنگاوري ،با
درايت نيز هست و پس از مرگ پدر و شكست سپاهيانش بسيار تالش ميكند تا شهر عماسيه
حفظ شود.
« گلنار حكم كرد تا در شهر را بربستند و بكارسازي مشغول شدند»(دارابنامة بيغمي،صفا،
ج( ،)584 :2همان.)587 :
در فيروزشاهنامه :
شاهدخت مبارزي وارد صحنه داستان نميشود.
مؤلفه دوم  :زنان جنگاور و سپهساالر
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كد:4
در سمك ع ّيار:
زنان پهلوان و جنگجو با سيماي دلپسند و مقامي ارجمند ،بعنوان نيمة انسان و همطراز
مردان نمايانده شدهاند و سخن از قهرمانيها ،نبردها و پيروزيهايي آنها در ميدانهاي رزم و رقابت
است ،زناني كه اهل نبردند و مجال مردانگي پيدا ميكنند و با هنرنمايي و پهلواني مهارتهاي
خويش را به نمايش ميگذارند و مضمون پهلوان بانو 1خود يكي از بنمايههاي داستاني است
عيار
و ريشه در الگو و انگارههاي كهن دارد و «حضور زنان برجسته و مبارز در كتاب سمك ّ
نشان ميدهد در تفكر ايراني زنان مقام و موقعيتي همارز مردان دارا بودهاند» (ريشههاي زن
ستيزي در ادبيات كالسيك فارسي ،حسيني.)178 :
زنان در اين داستان داراي روحية مبارزه جويانه ،حادثه آفريني ،پيكارگرانه هستند و كنشهاي
مهمترين كنشهاي اين قشر است ا ّما گاه در گرماگرم كارزار دلباختگي نيز
مبارزه و مقاومت از ّ
در ميدان جنگ رقم ميخورد و داستان را دلپذيرتر ميكند .جنگاوراني چون :چگل ماه ،نيكي
جهش،مرداندخت كه وصف دالوري و مردانگي او از تمام پهلوانان و جنگجويان اين داستان
بيشتر است ،او يكه و تنها در هيئت مردان به ميدان ميتاخت و ساعتها نبرد ميكرد.
« همچنين ميامدند و او ميافكند تا چهل مرد بيفكند و  ...نميدانستند او دختر است»
عيار ،ناتل خانلري ،ج( ،)376 :4همان( ،)382 :همان( ،)384 :همان )385 :و ...
(سمك ّ
در ابومسلم نامه :
در اين داستان هم زنان جنگاوري حضور دارند كه چون شيرژيان جوالن ميكردند و عالم
را در چشم مردان مبارز تيره و تار مينمودند تا آنجا كه همگان شجاعت آنها را ميستودند.
نصرسيار)  ،عذرا (دختر ابراهيم خزيمه) ،زبيده  ،روح افزا(
جنگاوراني چون جميله(دختر
ّ
2
عياري نيز ميكرد) ،رشيده كه در جنيدنامه ،پيش درآمد يا پرولوگ داستان
جنگجويي كه ّ
ابومسلم نامه با صفاتي چون :جنگجو ،شجاع ،ماهر در شمشير زني و تيراندازي ،آماده و بر
معرفي ميشود «.رشيده گرچه دختر
ساز جنگ ،كشتي گير تمام ّ
عيار ،كشندة ديوان و شيران ّ
بود ،ا ّما در ميدان كارزار جنگجوتر از پدر و مردان بود»( ابومسلم نامه ،اسماعيلي ،ج،)221:1
(همان( ،)298 :همان( ،)475 :همان )476 :و ...
در دارابنامة بيغمي:
اين اثر نيز عرصه جنگاوري زنان جنگجوست ،دالور بانواني كه نقش آفرين صحنههاي اصلي
داستان هستند و مردان پهلوان تاب رويارويي با آنان را ندارند و جسارتهاي چنين بانواني است
كه « خاطرهاي از شكوه و چيرگي باستاني زنان را در مقطعي از اسطوره ،آيين و تاريخ بياد
مياورد و شايد از اين راه ضمن نمايش و تذكر هنر و توان زن ايراني ،بر جامعهاي كه بگونهاي
Heroine -1
prologue -2
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ديگر ميانديشد اعتراض ميكند» (مهيندخت بانو گشسب سوار ،آيدنلو.)37 :
دالور زناني چون :گلندام ،جهان افروز و ...
« جهان افروز شصت دست برگشود ،تيربر سپر پوالد آمد و چون سوزن از حرير بگذشت
و بر سينه طرمطاش آمد» ( دارابنامة بيغمي ،صفا ،ج( ،)290 :2همان ،ج( ،)896 :1همان:
 )721و ...
در فيروزشاهنامه :
حضور زنان جنگجو و مبارز ،در فيروزشاهنامه (دنبالة دارابنامة بيغمي) بسيار كمرنگ است و
ح ّتي جهانافروز جنگجوترين زن در دارابنامة بيغمي در اين داستان به شكل زن پيكارگر به
ميان نميايد و فقط اشارهاي كوتاه به او ميشود.
يكبار هم سخن از حور پيكر(خواهر فيروزشاه) است كه پسر طومارزنگي را به قتل ميرساند.
« پسر طومارزنگي ،جمهور بدست خواهر فيروزشاه ،حور پيكر بردر شهر كشمير بقتل آمده
است» (فيروزشاهنامه ،افشار ،افشاري.)325 :
مؤلفه سوم :زنان ع ّيار پيشه در سپاه ايران
كد :5
در سمك ع ّيار:
عياري و كفش بيصدا ،پابه پاي مردان،
عياري برميخوريم كه با جامة ّ
در اين كتاب به زنان ّ
عياري و شبروي ميكنند و نشان ميدهند كه اين توان افراد است كه محك ميسازد نه جنس
ّ
ايشان .آنها « پيش از همه پاكدامني را ع ّزت مينهند و ايمان دارند كه زن بايد باستر بود و
پاكدامن چه در ميان صدهزار مرد و چه در پس پرده»(روايتي ديگر از داستان دليلة محتاله و
«عياران بايد در آنها استاد باشند عبارتند از  :زبان آوري،
مكرزنان ،مزداپور )91:و كارهايي كه ّ
پهلواني ،جنگجويي ،جانبازي ،حيله و مكر ،جاسوسي ،دانستن زبانهاي مختلف ّ ،
خطاطي،
طباخي ،مشّ اطه گري ،پزشكي ،دانستن خاصيت داروها و
ساززني ،آوازخواني ،ساقيگريّ ،
عيار( ،)2برومند.)317 :
غيره»( زنان ّ
عيار درگردشند و با زيركي و جسارت خود به
عيار در سراسر داستان سمك ّ
اين زنان ّ
اقدامات مهمي دست ميزنند و با ترفند از مخمصهها ميگريزند .آنها به اصول اخالقي و
عياري ميروند و زن بودنشان بر ديگران
اجتماعي بسيار پايبند هستند و در هيئتهاي مردانه به ّ
آشكار نيست ،در مواقع لزوم نقش پرستار و طبيب را نيز ايفا ميكنند ،با كمند از كنگرههاي
برج و بارو باال و پايين ميروند و گاهي براي رساندن خبري مسيرهاي طوالني را طي ميكنند.
عيار) كه زندگي
عيار) ،روز افزون (خواهر خواندة سمك ّ
عياراني چون :سرخ ورد(همسر سمك ّ
ّ
يكنواخت زنان عصر او مورد اعتراض اوست بنابراين به ستيز با  ،باورهاي س ّنتي ميپردازد و
عياري را براي خود برميگزيند .او در حيات خود از پايبندي به يك جريان و
نقش اجتماعي ّ
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ح ّتي يك عشق هم گريزان است و جسارت او در جامعة مرد ساالر قديم تأمل برانگيز است.
روز افزون همچنين در ناوك اندازي ،تيراندازي و  ...بسيار مهارت داشت.
عيار،
« روز افزون در تيرانداختن نظير نداشت و از پانصد گام تير بر دشمن زدي»( سمك ّ
ناتل خانلري ،ج( ،)191 :2همان ،ج( ،)149 :1همان( )150 :همان ،ج )58 :3و ...
در ابومسلم نامه :
عيار وجود دارند كه نمونههايي از برترين زنان زمان خود هستند و
در اين اثر شماري از زنان ّ
داستان كار و بار آنها حديثي دلكش دارد .زناني كه بوفور عقل وكياست شهرهاند و در كسوت
عياري مراتب خردمندي و دانايي خود را نشان ميدهند و معموالً در هيئت زنانه خود شبروي
ّ
ميكنند و ارج اين زنان در شرم و حياي آنهاست و در هيچ صحنهاي بيشرمي از اين زنان ديده
عياراني چون :مجلس افروز سمرقندي ،اسماي زندانبان ،سعيده عنبرفروش ،ميمونه
نميشودّ .
عيار اين داستان است كه گويي در
خاتون ،گلستون ،بيبي س ّتي تكلباز كه معروفترين زن ّ
وجود او بنوعي خويشكاري پريان ديده ميشود كه ناگهان در بحرانها حاضر شده و با سياست
و كياست به ياري قهرمانان داستان ميشتابد و اصليترين وظيفة او هدايت و راهنمايي ابومسلم
و يارانش در تنگناهاست.
« ابومسلم گفت :اين زمان چه ميگوييد ،به كجا برويم؟ بي بي س ّتي تكلباز گفت :يا امير از
اينجا به كشميهن ميبايد رفت كه آب و علف بسيار هست» (ابومسلم نامه ،اسماعيلي ،ج :2
( ،)115همان( ،)441 :همان( ،)407:همان ،ج( ،)38 : 3همان ،ج  )407 :4و ...
در دارابنامة بيغمي:
عياري و شبروي عرصة ديگري از هنرمايي زنان در دارابنامة بيغمي است با اين تفاوت كه
ّ
ً
عيار و شبرو نيستند و بنابر موقعيتهاي پيش آمده دست به اين
ا
ذات
داستان،
اين
ار
عي
ّ
زنان ّ
كار ميزنند و در هيئتهاي مختلف بين سپاه دشمن در رفت و آمدند .مانند :شريفه( دختر دايه
عين الحيات)  ،عين الحيات (همسر فيروزشاه) .
«عين الحيات حجره خالي كرد و آنچه از اسباب شبروي بود ،از كمند و خنجر و آنچه بدين
ماند فراهم كرد»(دارابنامة بيغمي ،صفا ،ج( ،)135 :1همان( ، )136 :همان( ، )140 :همان:
( ، )145همان( ، )153 :همان )156 :و ...
در فيروزشاهنامه :
عياري وجود ندارد ولي يكبار اشارهاي به خورشيد چهر(دختر خاقان
در اين داستان زن ّ
عياران همراه ميشود و شاهزاده هندوستان را كه قصد تعرض به او دارد
چين) شده كه با ّ
هالك ميكند.
« خورشيد چهر گفت :اي برادر آن خنجر كه در دست داري به من ده ...خنجر را بزد در
شكم كلكال كه شكم كلكال را سرتاسر بردريد» (فيروزشاهنامه ،افشار ،افشاري.)345 :
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مؤلفه چهارم :زنان ع ّيار پيشه در سپاه دشمن
كد:6
در سمك ع ّيار:
عيار در سپاه دشمن نيز حضور دارند ا ّما با صفاتي چون :بدطينت ،سست بنياد ،چرب
زنان ّ
زبان ،فريبكار و بيرحم كه سراپا مكر و نيرنگند و بخاطر كينه توزي و تبهكاري مورد طعن و
مالمت قرار ميگيرند.
آنها براي خونخواهي از هيچ كاري روي گردان نيستند و راوي از نابكاريهاي اين زنان با لحني
زرين كيش و تاج دخت كه بخونخواهي برادرش در
تلخ و گزنده سخن ميگويدّ .
عياراني چونّ :
فرصتي مناسب زنان فرخ روز را با بيهوشانه بيهوش كرده و سر از تنشان جدا ميكند.
ذره شفقت و رحمت در دل نداشت و از براي
« صد هزار لعنت بر چنان زن باد  ...كه يكي ّ
عيار ،ناتل خانلري ،ج( ،)474 :5همان ،ج( ،)190 :4همان،
هيچ كار چهار زن بكشت» (سمك ّ
ج )264 : 5و ...
در ابومسلم نامه:
عياري وجود ندارد.
ميان مروانيان زن ّ
در دارابنامة بيغمي:
عياري در سپاه دشمن وجود دارند ،با صفات ذميمهاي چون :بي اصل
در اين داستان ،زنان ّ
و نسب ،دونپايه ،پيمان شكن ،تبهكار ،انتقام گيرنده ،حيله گر و چاپلوس و  ..زناني چون:
زرين تاج كه هيچ نقطة روشني در زندگي او ديده نميشود .با چرب زباني اعتماد زنان حرم را
ّ
بخود جلب ميكند و اطمينان جاهالنة آنها سبب ميشود كه نقش ه پليد خود را عملي سازد و
سر بيست نفر از كنيزان و مطربان شاهي را از تن نازنينشان جدا كند و شايد سنگدلي او را
در هيچيك از زنان اين داستانها نتوان سراغ گرفت.
«زرين تاج پاره اي داروي هوشبر برداشت ،در شراب كرد  ...جمله مدهوش شدند» (دارابنامة
ّ
بيغمي ،صفا ،ج( ،)202 :2همان( ، )203 :همان( ، )518 :همان( ، )519 :همان.)521 :
در فيروزشاهنامه:
عياري وجود ندارد.
در سپاه دشمن زن ّ
مؤلفه پنجم :زنان جادوگر و ساحره
كد :7پيكر گرداني (تغييرشكل ظاهري)
در سمك ع ّيار:
در اين اثر ،غالباً زمانيكه پهلوانان دشمن از پيروزي خود نا اميد ميشوند ،از جادوگران
عيار سه گروه هستند -1 :جادوگران مرد  -2جادوگران
دعوت ميكنند .جادوگران در سمك ّ
زن  -3پريان جادوگر كه خويشكاري آنها معموالً ياريگري و حمايت از قهرمانان است .بسامد
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نقش زنان جادوگر بيشتر از دو گروه ديگر است .زنان جادوگر در اين داستان پيكر گرداني
ميكنند« .منظور از پيكرگرداني تغيير شكل ظاهري با استفاده از نيروي ماوراءالطبيعي است».
(پيكرگرداني و اساطير ،رستگار فسايي )11 :جادوگراني چون :صيحانه جادو  ،ستاره ،زيانه،
زوره جادو ،پروانه ،ترنجه ،ماه در ماه و شروانه كه معروفترين زن جادوگر اين داستان است و
خود را بشكلهاي گورخر ،پيرمرد درمياورد (پيكرگرداني) و قهرمان داستان (خورشيدشاه) را
ميفريبد.
«خداوند حديث ميگويد :كه آن پيرمرد ،دايه جادو بود شروانه ،كه خود را برآنگونه برآورده
عيار ،ناتل خانلري ،ج( ،)15 :1همان ،ج ( ،)249 : 2همان ( ،)333 :همان)335 :
بود» (سمك ّ
و...
در ابومسلم نامه:
زنان جادوگر در آغاز كتاب ابومسلم نامه (جنيدنامه ،جد خيالي ابومسلم) نمود بيشتري
دارند و سحر و جادو در قسمتهاي ديگر داستان كمرنگتر ميشود .ساحران در اين اثر جلوههايي
دور از انتظار براي خوانندگان و شنوندگان به ارمغان ميآورند و بر كشش و جاذبه داستان
ميافزايند و جادوگران با پيكرگرداني نقشههاي خود را عملي ميسازند.
« به در خانة بزرگي رسيدند ،پردهاي برآويختند ... ،دختري چون پيري بر تخت نشسته »
(ابومسلم نامه ،اسماعيلي ،ج( ، .)357 :3همان ،ج( ، )264 :1همان( ، )384 :همان، )388 :
(همان ،ج ( ، )514 :2همان )518 :و ...
در دارابنامة بيغمي:
در دارابنامة بيغمي زنان جادوگر و ساحره نقشهاي كوتاه ا ّما كارسازي دارند .آنها با استفاده
از ترفندهاي زيركانه و به خدمت گرفتن نيروها و عوامل جادويي سررشته حوادث را در
دست ميگيرند و مسير رويدادها را به سوي پايان دلخواه خويش هدايت ميكنند و بيشتر با
پيكرگرداني اسباب مزاحمت براي دالوران و معشوقههاي آنها ايجاد ميكنند.
جادوگراني چون :عاقله جادو و جندله جادو كه خود را بشكل مرغي بزرگ  ،اژدها ،شير و
گاوميش درمياورد.
« شيري از درآمد و بار گورخري گرفته و او را كشان كرده» (دارابنامة بيغمي ،صفا ،ج: 1
( ،)228همان( ، )230 :همان ،ج( ، )376 :2همان ،ج ( ، )411 :2همان )414 :و ...
در فيروزشاه نامه:
در فيروزشاهنامه گاهي به طلسم و سحر اشاره ميشود و قهرمانان داستان با كمك يزدان و
استفاده از قدرت خارقالعاده خود سحر و جادو را باطل ميكنند .تنها زن ساحره اين داستان
شمسه است كه بخونخواهي عم خود ،حنظله ،بطور ناگهاني وارد قصر خاقان چين ميشود و
به او قول ميدهد كه ايرانيان را در مدت سه روز نابود كند.
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« شمسه گفت :از من خاطر جمع باشيد كه من چندين سال است كه در عالم خدمت
استادان كردهام  ....به يك سحر من هالك شوند» (فيروزشاه نامه ،افشار ،افشاري،)226 :
(همان.)227 :
كد :8شخصيت و نقشهاي داستاني جادوگران
در سمك ع ّيار:
عيار  -1 :بد فعل و بد روي  -2حيله گر و
از ويژگيهاي مشترك زنان جادوگر در سمك ّ
فريبكار
 -3استاد جادو و حيله  -4ناپديدكنندة قهرمان داستان  -5گاه گره گشاينده
مانند :ماه در ماه (تنها زن جادوگري كه از لشكر خورشيدشاه در صحنه مبارزه حاضر ميشود
تا بالي ساحران ديگر را دفع كند).
«عالم افروز (سمك) خدمت كرد و گفت :اي ملكه به خدمت تو آمده ام كه كار خورشيدشاه
عيار ،ناتل خانلري ،ج( ،)330 :2همان( ، )336 :همان )351 :و ...
را دريابي ( »...سمك ّ
در ابومسلم نامه:
از ويژگيهاي مشترك زنان جادوگر در ابومسلم نامه -1 :حيله گر و فريبكار  -2استاد
ساحران و جادوگران ديگر  -3دايگان مهربان
مانند زهرا جادو  ،سوزان جادو و ...
«سوزان جادو گفت :جان مادر ،لشكر را شكست دادم و دشمنت را گرفتم ،غم مخور»
(ابومسلم نامه ،اسماعيلي ،ج( ، )322 :1همان ج( ، )453 :2همان )454 :و ...
در دارابنامة بيغمي:
از ويژگيهاي مشترك زنان جادوگر در دارابنامة بيغمي  -1 :ناپديدكنندة قهرمان داستان
 -2حيلهگر و فريبكار مانند :جندله جادوگر ،زرده جادو ،عاقله جادو و ...
«اژدهايي را ديد كه درآمده دهاني چون غاري بر آتشي شعله ميزد» (دارابنامة بيغمي ،صفا،
ج( ،)221 : 1همان( ، )222 :همان )231 :و ...
در فيروز شاهنامه:
از ويژگيهاي مشترك زنان جادوگر در اين اثر -1 :استاد جادو و سحر  -2حيلهگر و فريبكار
مانند شمسة جادوگر.
«ناگاه از كنج خانه يكي پيدا شد ،سيه پوشيده و مقنعه سياه برسر كرده  ...گفت  ...كه من
ساحرم» (فيروز شاهنامه ،افشار ،افشاري( ،(224 :همان.)225 :
مؤلفه ششم :دايگان
كد :9نقشهاي مثبت (دايگان)
در سمك ع ّيار:
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عيار براي خود دايهاي دارند و كار اغلب آنها رساندن
تمام شاهدختها و شاهزادگان در سمك ّ
عشّ اق بيكديگر است .گاهي نيز اين دايگان ياريگر قهرمان داستان ميشوند و با خبررساني او
را از يك موقعيت خطرناك آگاه ميسازند.
دايگاني چون :خوردخت (دايه نيكي جهش و .)...
«خوردخت دو روز بيرون ميامد و احوال باز ميدانست و ميرفت با عالم افروز (سمك) ميگفت
عيار ،ناتل خانلري ،ج.)371 :1
كه :كاري دشوار افتاد» (سمك ّ
در ابومسلم نامه:
(ص)
دايگان در ابومسلم نامه زناني نيكو ،مؤمنه ،محب آل رسول ،رازدارنده و واسطهاي مورد
اطمينان براي رساندن عشّ اق بيكديگرند مانند :شريفه مروزي (دايه جميله) و دايه م ّنتي
خاتون (دختري كه ابومسلم عاشق او ميشود) و ...
(ص)
«شريفه ميگويد :اي جان مادر زينهار كه ازينها تو نترسي و دست از دوستي آل رسول
برنداري» (ابومسلم نامه ،اسماعيلي ،ج.)123 :2
در دارابنامة بيغمي:
با وجودي كه دايگان در اين داستان ،نقشهاي پنهاني دارند ،ا ّما بسيار مؤثر و كارسازند و با
معرفي ميشوند -1 :باتجربه و كاردان  -2مشاوراني اليق  -3محرم و رازنگهدارنده
اين صفات ّ
 -4نصيحت كننده  -5تيمارگر
دايگاني چون :جانانه (دايه توراندخت)  ،بنفشه (دايه گلنار) ،اسماء (دايه عينالحيات) و ...
« دايهاي داشت زني روزگار ديده و تلخ و شيرين بسي چشيده ،او را اسماء دايه نام بود»
(دارابنامة بيغمي ،صفا ،ج( ، )43 :1همان( ، )69 :همان( ، )491 :همان ،ج( ، )10 :2همان:
)540و ...
در فيروزشاه نامه:
اين دايگان معموالً نقشهاي متفاوتي دارند ،گاه چون مادري مشفق و دلسوز ،محرم ،باتدبير
و كاردان هستند و گاهي جز واسطه و خبر رساننده نقش ديگري ندارند .مانند اين نمونه:
در حال دايه كلكال را با دو دست جامة و  ...از براي خورشيد چهر و مهر  ...فرستاد»
(فيروزشاه نامه ،افشار ،افشاري( ، )323 :همان( ، )36 :همان )291 :و ...
كد  : 10نقشهاي منفي (دايگان)
در سمك ع ّيار:
اين دايگان اغلب جادوگران و ساحران ماهري هستند كه با ساختن طلسم ،موانع ازدواج
عشّ اق را فراهم ميكنند .مانند :شروانه (دايه مه پري) كه با طلسمي كه بر انگشتري ميبندد
مانع ازدواج او با خورشيدشاه ميشود.
«پس موم خواست و از آن نگين نقش برگرفت ،طلسمي از آن پيدا آمد مشجره كرده ...
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عيار ،ناتل خانلري،
پس چون برهان باز نمود  ...همگان درآن طلسم عاجر بماندند» (سمك ّ
ج( ، )14 :1همان )15 :و ...
در ابومسلم نامه:
بيشتر دايگان اين داستان جزء دشمنان ابوترابيان هستند و كينستاني اصيلترين وظيفة
آنهاست و اغلب جادوگراني ساحره هستند .ا ّما همين دايگان بدطينت هدفي جز خشنود كردن
خاتونها و سروران خود ندارند.
مانند :دايه ملوكان ديو ،دايه سياه زنگي ،دايه دختر پادشاه گليمگوشان ،دايه كراس ملعون،
سوزان جادو ،دايه پيل زور و ...
«ا ّما راوي گويد كه :پيل زور را دايهاي بود كه او را سوزان جادو ميگويند و ابليس با وي در
جادوگري برنيامدي» (ابومسلم نامه ،اسماعيلي ،ج( ، )323 :1همان( ، )49 :همان )322 :و ...
در دارابنامة بيغمي :
در اين اثر از نقشهاي منفي دايگان خبري نيست.
در فيروز شاهنامه:
از چهرههاي متفاوت دايگان در اين داستان  ،دايگان خيانتكار است كه تنها به منافع خود
فكر ميكردند و به هزارو يك حيله متوسل ميشدند تا به مقصود شوم خود برسند .مانند :دايه
خورشيدچهر كه سبب آوارگي ملك بهمن و خورشيدچهر ميشود.
«دايه در خيمه رفت و در پيش خورشيدچهر قرار گرفت و آنچه ميدانست ميگفت و
خورشيدچهر را فريب ميداد» (فيروز شاهنامه  ،افشار ،افشاري( ، )294 :همان( ، )293 :همان:
( ، )296همان( ، )998 :همان )300 :و ...
مؤلفه هفتم :كنيزان و خادمان
كد :11نقشهاي مثبت (كنيزان و خادمان)
در سمك ع ّيار:
در اين داستان كنيزان و خادمان نقش فرعي دارند و در حاشيه قرار گرفتهاند و اقدام خاصي
انجام نميدهند كه بتوان ويژگيهاي شخصيتشان را از آن دريافت.
در ابومسلم نامه:
شخصيت كنيزان در ابومسلم نامه نيز مهم و قابل بحث نيست و در اين اثر هم كنيزي از
مشاغلي بوده كه معموالً براي خدمتگزاري و ّ
اطالع رساني بكار ميرفته است.
در دارابنامة بيغمي:
كنيزان و خادمان در دارابنامة بيغمي در نقشهاي فردي خود سرگرمند و جز اطاعت و
خدمتگزاري و جانبازي كار ديگري ندارند.
در فيروزشاهنامه:
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خدمتگزاران و كنيزان در مقوالت اجتماعي ناديده گرفته شده و جايگاه فروتري نسبت
به ديگران دارند .در فيروزشاهنامه خدمتكاران به عناوين مختلف وارد داستان ميشوند ولي
نقشي در پيشبرد اهداف آن ندارند ا ّما گاهي كنيزان و خدمتكاران دلسوز مانند :مهر غمگسار
 ،قهرمان داستان را ياري ميكنند.
عيار  ...اندكي داروي بيهوشي بدرآورد و به مهر ،داد گفت :اين دارو را در شربت كنيد
«بهروز ّ
 ...تا كار آسانتر برآيد» (فيروزشاهنامه ،افشار ،افشاري( ، )342 :همان( ، )343 :همان، )352 :
(همان( ، )449 :همان( ، )450 :همان )457 :و ...
كد :12نقشهاي منفي (كنيزان و خادمان)
در سمك ع ّيار:
در اين اثر كنيزان و خادمان نقش مؤثري ندارند.
در ابومسلم نامه:
در ابومسلم نامه به كنيزي خائن و دغلباز به نام "كژخرام" برميخوريم كه نامي برازنده
سيار باقي مانده و چون ابومسلم
شخصيت خود دارد .اين كنيز شوم و بدطينت از اموال نصر ّ
به او التفاتي نميكند و او كينة امير را بر دل ميگيرد و قصد جانش را ميكند و با آنكه تنها در
يك رويداد وارد صحنه داستان ميشود ا ّما نقش كوتاهش سبب ناراحتي امير ابومسلم ميشود.
«يك روز امير آش ميل كرده به اين كنيزك گفت :برو از باروجي خانه 1براي من آش بيار
 ...پس يك مثقال زهر در نگين داشت و بدرآورد و در آش ريخت  ...امير سه تا قاشق نخورده
بود كه افتاد و ا ّماس كرد» (ابومسلم نامه ،اسماعيلي ،ج.)280 :3
در دارابنامة بيغمي:
اين كنيزان معموالً با خبرچيني باعث گرفتاري قهرمانان داستان ميشوند .مانند :پروانه
زرينه (كنيز نمك بحرام جهانافروز) و ...
(خدمتكار پليد مهلقا) و ّ
قصه را
زرينة پركينه ،هر دو ملعون بدرگاه قيصر آمدند  ...چون بازيافتند ّ ....
« قابوس  ....و ّ
گفتند» (دارابنامة بيغمي ،صفا ،ج( ، )302 :2همان( ، )304 :همان )737 :و ...
در فيروز شاهنامه:
در اين داستان نيز كنيزك پليد اخي سعدان به قصد دشمني با او به نزد خاقان ميرود و با
فاش كردن راز او كه پناه دادن به فيروز شاه است موجب گرفتاري اخي سعدان ميشود.
مدتي است كه در خانه اخي ميباشم از آن روز كه
« آن كنيزك خدمت كرد و گفتّ ... :
فيروزشاه ناپديد شد در خانه اخي سعدان ميباشد» (فيروز شاهنامه ،افشار ،افشاري، )190 :
(همان( ، )192 :همان( ، )193 :همان )195 :و ...
مؤلفه هشتم :طبقة عوام و پيشه ور
 -1آشپزخانه  ،مطبخ
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كد  :13نقشهاي مثبت (طبقة عوام و پيشهور)
در سمك ع ّيار:
زن برخاسته از تودة مردم در اين اثر بسيار درخشان نشان داده شده است ،پيرزنان و زنان
جوانمردي كه در كوي و برزن سر از دريچهاي بيرون مياورند و قهرمانان و پهلوانان سرگردان
را در خانة كوچك و مح ّقر ا ّما امن خود پناه ميدهند .با صفاتي چون :مهربان  ،خيرخواه،
ياريگر ،باهوش و درايت ،امانتدار و تيمارگر و  ...معرفي ميشوند و با اين صفات حميده،
شخصيتهاي مرد داستان را وا ميدارند تا آينده و سرنوشت خود را به آنها بسپارند .زناني چون:
روح افزا ،سامانه ،زن درياگذار ،گلبهار ،زيانه و ...
« عالم افروز (سمك) گفت :اي مادر در امانتداري چگونهاي؟ زيانه گفت :هركه خدمت
عيار ،ناتل خانلري ،ج( ، )445 :2همان،
مردان كرده باشد امانت نگاه تواند داشت» (سمك ّ
ج( ، )28 :1همان( ، )63 :همان( ، )240 :همان( ، )226 :همان )265 :و ...
در ابومسلم نامه:
زنان اين طبقه در ابومسلم نامه ،يا در هيئت پريان ظاهر ميشوند تا از قهرمانان داستان
حفاظت كنند .مانند :زن كيانوسپري ،پريماهيار و  ...و يا از پيشه وران هستند و به كمك
عياران ميشتابند .مانند زن گازر و ...
قهرمانان و ّ
«گفت :كسي را ميخواهم كه نامه پيش مختار برد  ....هيچ كس قبول نكرد ّال زن گازر كه
برخاست و گفت :من برم و نامه را به مختار برسانم» (ابومسلم نامه ،اسماعيلي ،ج، )454 :1
(همان( ، )441 :همان )442 :و ...
در دارابنامة بيغمي:
اين طبقه در دارابنامة بيغمي زنان نيكويي هستند كه با خبررساني ،كمكهاي اندك
ولي بموقع خود به ياري قهرمانان درمانده ميشتابند و گاه تيمارگري ميكنند .مانند ليلي
(مادرخواندة جواندوست قصاب) ،همسر سبزي فروش و ...
« نيك مرد زني پير داشت و خيلي مشفق و مهربان بود ،چون از حال فرخ زاد معلوم كرد
گفت :اي جان مادر خوش آمدي و  ...هيچ غم مخور» (دارابنامة بيغمي ،صفا ،ج، )58 :1
(همان( ، )894 :همان( ، )903 :همان( ، )904 :همان( ، )913 :همان( ، )917 :همان ،ج :2
( ، )7همان )8 :و ...
در فيروز شاهنامه:
اين زنان كه معموالً شوهراني جوانمرد دارند با به خطر انداختن جان خود و فرزندانشان
مهيا ميكنند .مانند :گرامي (مادرخوانده
عياران ،پهلوانان را ّ
اسباب راحتي و آسايش شاهزادگانّ ،
جراح و ...
جراح)  ،زن فرامرز ّ
فرامرز ّ
جراح ،فيروز شاه و  ...را به خانه رسانيد زنش در را برگشود  ...و سردابه
« چون فرامرز ّ
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گشودند و ايشان در سردابه درآمدند» (فيروزشاهنامه ،افشار ،افشاري( ، )191 :همان، )192 :
(همان( ، )250 :همان( ، )252 :همان )272 :و ...
كد  :14نقشهاي منفي ( طبقة عوام و پيشهور)
در سمك ع ّيار:
در ميان طبقة عوام زناني نيز وجود دارند كه غماز و خيانت پيشهاند و با فاش كردن اسرار ،
عياران و پهلوانان را فراهم ميكنند .مانند :زن قايم ،سمانهخواهر شلمنك و ...
اسباب ناراحتي ّ
غمازان  -سمانه گفت :اي برادر دو كنيزك
« بازگشت و پيش برادر آمد -كه نفرين بر همة ّ
ديدم چون ماه  ...شلمنك با خود گفت :شك نكنم كه گلبوي و چگل ماه هستند» (سمك
عيار ،ناتل خانلري ،ج( ، )245 :4همان ،ج  )186 :2و ...
ّ
در ابومسلم نامه:
اين زنان با نقشهاي منفي خود صورت مثالي از زنان ناپارسايند كه باني پليدي و ناپاكيند
و در راه قهرمانان گره افكني كرده و اسرارشان را فاش ميكنند و بد طينتي آنها گاه رنگ
انتقامجويي بخود ميگيرد .مانند زن ّ
دلله ،زن خواجهكثير ،زن منصور از (سرداران خوارج) و ...
« زن منصور گفت :مصلحت آن است كه او را فردا در بازار شهر بگردانيد  ...تا جمله خاليق
عبرت گيرند» (ابومسلم نامه ،اسماعيلي ،ج( ، )373 :1همان( ، )511 :همان( ، )568 :همان:
 )135و ...
در دارابنامة بيغمي:
تمام زنان اين طبقه مهربان و يكدل نيستند و گاه جلوه هاي گوناگون نيرنگ چون:
پنهانكاري ،افشاي راز ،افسونگري و  ...پايان داستان را به ماجراي كام ً
ال متفاوت بدل ميكند.
مانند :خيانت مليحه (زن ابوالفتح قصاب) و ...
« با خود گفت :كه مرا معلوم ميشود كه اين قوم ايرانيانند  ....بروم به درخانة والي شهر با
خبرگردانم» (دارابنامة بيغمي ،صفا ،ج( ، )609 :1همان( ، )610 :همان. )586 :
در فيروزشاهنامه:
زنان طبقة عوام و پيشهور در اين داستان هيچ نقش منفي ندارند و جز همراهي و همدلي
عملي انجام نميدهند.
نتيجه:
عيار ،ابومسلم نامه  ،دارابنامة بيغمي و فيروزشاهنامه زنان با عملكردهاي
در داستانهاي سمك ّ
اجتماعي خود ،به دو بخش كلي فعال و منفعل تقسيم ميشوند و هر كدام بگونهاي ايفاي نقش
ميكنند ا ّما آنچه از اين پژوهش بر ميايد آنست كه بيشتر زنان در اين داستانها در جامعة فعال
و پويا هستند و كمتر از نقشهاي منفعل در آنها خبريست.
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مهمترين دستاوردهاي اين مقاله بقرار زير است:
ّ
 -1نقش زنان در اين آثار با نقشهاي كليشهاي زن در ادبيات فارسي( معشوقه ،جادوگر،
فريبكار و )...تفاوت دارد و زنان در اين آثار در پي اثبات هويّت و وجود انساني خويشند و عليه
س ّنتها و قراردادهاي اجتماعي عصر خود عصيان كردهاند.
 -2سلسله مراتب اجتماعي موجود دربارة اين زنان در هم شكسته شده و نقشهاي اجتماعي
برجسته تر شده است.
 -3زن محوريترين موضوع اين آثار است.
 -4فضاي حاكم در داستانها بيشتر نشانگر دوران پدرساالري است ا ّما زنان در روند تشكيل
حوادث تأثير عمدهاي دارند.
 -5اين داستانها شرح ظلم ستيزي و شجاعت و ايثارگريهاي دالور زنان اين آب و خاك
است.
 -6معشوقهها در تمام داستانها منفعل نيستند.
 -7شاهدختهاي اقليمهاي مختلف ،همسري شاهزادگان ايراني را بسيار دوست دارند و براي
آن بهاي سنگيني ميپردازند.
عيار پيشگي ،جوانمردي و جنگجوي از صفات بارز اغلب زنان اين داستانهاست.
ّ -8
 -9حضور زنان رنگ و بوي خاصي به داستانها بخشيده است.
 -10زنان فريبكار و حيله گر در پايان داستان اغلب دچار سرانجامي ناخوشايند ميشوند.
 -11نقشهاي اجتماعي زنان در اين آثار جنسيت تكويني و اكتسابي آنان را ايجاد ميكند نه
بر ساختههاي فرهنگي كه در نتيجه تعصبات مرد ساالرانه ايجاد شده است.
قصهها و داستانهاي بلند عاميانه از نشانههاي پويايي جامعه است.
ّ -12
فهرست منابع :
 -1ابومسلم نامه.طرطوسي ،ابوطاهر ،به اهتمام حسين اسماعيلي ،چهارجلد ،تهران :معين،
قطره ،انجمن ايرانشناسي فرانسه.1380 ،
 « -2آناهيتا و اسكندر» .هانوي ،ويليام ،ترجمة افسانه منفرد ،كتاب ماه و ادبيات و فلسفه،
شماره شصت و نهم .1382 ،
 -3پيكرگرداني و اساطير .رستگار فسايي ،منصور ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگي.1379 ،
محمد ،تصحيح ذبيح اهلل صفا ،دو جلد ،تهران :شركت انتشارات
 -4دارابنامة .بيغمي ،موالنا ّ
علمي و فرهنگي.1381 ،
 -5روايتي ديگر از داستان دليلة محتاله و مكر زنان .مزداپور ،كتايون ،تهران :روشنگران،
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.1374
 -6ريشههاي زن ستيزي در ادبيات كالسيك فارسي .حسيني ،مريم ،تهران :چشمه.1393 ،
 -7زنان عليه زنان .زرلكي ،شهال ،تهران :فرهنگ كاوش.1382 ،
عيار( .»)2برومند ،مهردخت ،نشرية گوهر ،شماره چهل و سوم. 1355 ،
« -8زنان ّ
عيار ارجاني ،فرامرز بن خداداد بن عبداهلل الكتاب ،تصحيح پرويز ناتل خانلري،
 -9سمك ّ
پنج جلد ،تهران :آگاه. 1369 ،
محمد ،بكوشش ايرج افشار و مهران افشاري ،تهران:
 -10فيروزشاهنامه ،بيغمي ،موالنا
ّ
چشمه. 1388 ،
 « -11مهيندخت بانو گشسب سوار» .آيدنلو ،سجاد ،كتاب ماه ادبيات و فلسفه ،سال
هشتم ،شماره نهم. 1384 ،

