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مقدمه
بازماندة   ابومسلم نامه، دارابنامة بیغمي و فیروزشاه نامه  از آنجاكه داستانهایي چون: سمک عّیار، 
آثار حضور چشمگیري دارند و در عرصة  این  آنها هستند، زنان در  بازآفریني  یا  حماسه هاي بزرگ 
اجتماع به عنصري فعال و كنشگر تبدیل شده اند. این پژوهش كه به روش كتابخانه اي انجام شده است 
برآنست تا به این پرسش پاسخ دهد كه: نوع عملكرد زنان در متون نثر داستاني و سیر تطور آن چگونه 
است؟ بدین منظور روند تكامل شخصیت زن و حضور اجتماعي او در فاصلة  قرنهاي ششم تا نهم در 
با نقشهاي كلیشه اي زن در ادبیات  این داستانها نشان داده میشود و اینكه نقش زنان در این آثار 
فارسي )معشوقه، جادوگر، فریبكار و ...( متفاوت است و زن محوریترین موضوع داستان بشمار میاید 
و نقشهاي اجتماعي او از قبیل: جنگاوري، سپهساالري، عّیاري، پرستاري و ... برجسته تر شده است 
و اگرچه فضاي حاكم در داستانها بیشتر نشانگر دوران پدر ساالري است اّما زنان در تشكیل حوادث 
تأثیر عمده اي دارند. البّته مّدت زمانیكه این شخصیتها در داستان حضور دارند و یا میزان تأثیرگذاري 
آنها در طول داستان به اقتضاي زمان، مكان، كنشها و واكنشهاي آنان متفاوت است و نقشهاي زنان 
داراي بسامد یكسان نیست. در زمینة پیشینة تحقیق میتوان گفت: در حوزة ادبیات سّنتي بطور كلي 
زن اغلب به حاشیه رانده شده و حّتي آثاري كه بر اساس محوریّت زنان بنیاد یافته است نیز آنها 
حضور مستقل ندارند و مرد گونه تصویر شده اند و آثاري كه اختصاصاً به رویكرد فعالّیتهاي اجتماعي 
زنان توّجه نشان دهد تاكنون مورد عنایت واقع نشده است بجز مقاالت اندك كه در این زمینه به 
چاپ رسیده اند ازجمله: برومند)1355( در مقالة »زنان عّیار)2( « ویژگیهاي عّیاري زنان را دو داستان 
سمک عّیار و دارابنامة بر شمرده است. میرفخرایي )1382( در مقالة »تصویر زن در رمانهاي عامه 
پسند ایراني« نقشهاي گوناگون زنان را در بیست و یک رمان عامه پسند معاصر واكاوي كرده است. 
و  عّیار  عامیانه: سمک  داستانهاي  در  زن  و جایگاه  تصویر   « مقالة  در   )1384( پور  و حسام  كرمي 
دارابنامة بیغمي« نقشهاي مؤثر و سازندة زنان را در این دو داستان بررسي كرده اند. بیات )1389( در 
مقالة »محوّریت قهرمانان زن در قّصه هاي عامیانه) تحلیل افسانه بمثابة رؤیاهاي جمعي زنان(« چهل 
افسانة عامیانة عاشقانه را بررسي و مقایسه كرده است. رستمي)1389( در مقاله » خوانشي زن محور 
در تاریخ بیهقي و سمک عّیار« رفتار و كردار زنان عّیار داستان سمک عّیار را رو در رو با زن اشرافي 
تاریخ بیهقي مینگرد. قلیزاده و زینلي )1391( در مقالة » هستي شناسي زن در دارابنامة طرطوسي« 
به بررسي و تحلیل جایگاه، نقش اجتماعي و ویژگیهاي ظاهري و دروني زن در این كتاب پرداخته 
است و مقاالت دیگر كه در این مجال نمیگنجد. اّما از آنجا كه پرداختن به مقولة زنان و حضور فعال 
آنها در این داستانها یكي از مهّمترین مالكهاي ارزیابي جامعة گذشته ایران است پژوهشهایي از این 

دست قابل تأمل خواهد بود. 
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عملكردهاي  از  فرعي  كد  چهارده  و  اصلي  مؤلفه  هشت  از  پژوهش  كلي  طرح 
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 قهرمانان داستان 
شرح و تحليل مؤلفه ها و كدهاي مشخص شده در داستانها 

مؤلفه اول: شهبانوان، شاهدختها و زنان سرداران 
كد1: جزء حرم شاهي 

در سمك عّيار : 
شاهدختهاي حرم نشین، در این داستان، شاهزادگاني دلباخته دارند كه بخاطر عشق آنها با 
حریفان بسیاري مبارزه میكنند و تالش آنها براي دستیابي به زنان دلخواه خود، جزئي از جنبة 
ناخودآگاه آنان بشمار میاید. البّته این زیبا رویان نیز در انفعال بسر نمیبرند و براي رسیدن به 
عاشقان خود از هیچ تالشي فروگذاري نمیكنند. عشق زنان اشرافي و درباري به شاهزادگان 
جنگجو و پهلوان یكي از موتیفهاي اصلي این داستان است و » عشق توتم زندگي زن است. 
زندگي او از آغاز تا پایان با فراز و نشیبهاي عشق جریان مییابد. دست تقدیرعشق و، زن را بهم 
گره زده است«) زنان علیه زنان، زرلكي: 29(. اّما نكتة بارز شخصیت این زنان، عفت، پاكدامني 
و وفاداري آنهاست و معموالً تا پایان ماجرا پرده نشیني و مستوریشان محفوظ میماند. اهمّیت 
نقش این شهبانوان و شاهدختها تا جایي است كه اغلب بدون دخالت آنها قهرمان نمیتواند 
با تكیه بر زور بازوي خود راه برون رفت از تنگناها و رسیدن به معشوق خود را هموار كند. 
پایبند  نماي، گلبوي)همسر فرخ روز( كه چنان  آباندخت، گیتي  زیبارویاني چون: مه پري، 

عشق خویش است كه با هیچ وسوسه  اي از راه بدر نمیشود. 
» آن روز مباد كه كسي جز فرخ روز بر من قادر شود. من از آن زنان نیستم كه هر مردي را 
بمن دست تواند بودن«)سمک عّیار، ناتل خانلري، ج 3: 423(، )همان، ج1:16(، )همان، ج2: 

118(، )همان: 129(، )همان: 313(، )همان، ج 3: 217( و ...
در ابومسلم نامه:

در این اثر، شاهدختهاي حرم نشین، نقشهاي كوتاهي ایفا میكنند و در اصل ماجرا چندان 
دختر  زنگیان،  دخترپادشاه  مانند:  هستند.  جنگجو  و  قوي  مردان  عاشق  اّما  ندارند  دخالتي 
قیصر، دختر پادشاه گلیم گوشان، دخترپادشاه پریان كه در قسمت جنیدنامه عاشق سید جنید 

میشود. 
»راوي گوید كه : روزي این دختر در روي هوا با پدر خود گردش میكرد، سیدجنید را در 
اسماعیلي، ج1: 267(، )همان: 266(،  نامه،  )ابومسلم  بود«  او شده  بود؛ و عاشق  آنجا دیده 

)همان: 267(،، )همان: 352(...
در دارابنامة بيغمي:

صفت بارز شاهدختها در این داستان آنست كه :  در ابراز عشق پیش دستي میكنند و عشق 
و دلبستگي آنها یكي از فراز و نشیبهاي این اثر است. بن مایة اظهار عشق دختران در اینگونه 
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داستانها بصورت ملموستر وجود دارد چرا كه در عرصة واقعیت و در جامعة مردساالر معموالً 
امكان ابراز عشق براي زنان وجود نداشته و در فضاي چنین داستانهایي این محدودیت جبران 
شده است. مانند: ابراز عشق گلنوش)دخترشاه سلیم( به فرخ زاد، كه او با جسارت و صراحت 
پا پیش میگذارد و مهّمترین اقدامش رفتن به خوابگاه فرخ زاد است ) شباهت این داستان به 

عشق تهمینه به رستم قابل توّجه است(. 
)دارابنامة  زیادت شد«  او  محّبت  و  عشق  بشنید  آن صفت  بود چون  عاشق  خود  »دختر 
بیغمي، صفا، ج1: 69(، )همان: 70(، )همان: 557(،) همان: 129(، )همان، ج 2 : 525( و ...

در فيروز شاه نامه : 
در این كتاب فقط نامي از شهبانوان و شاهدختهاي حرم برده شده است مانند : عین الحیات، 

مه لقا و ... 
 ،)282 )همان:   ،)205 )همان:   ،)204 افشاري:  افشاره  شاه نامه،  )فیروز  نمونه ها:  این  در 

)همان: 291( و ...
كد 2: نقش مادري 

درداستانهاي سمك عّيار، دارابنامة بيغمي، فيروزشاه نامه:
و  است  زنان  و طبیعت  فطرت  مادري جزء  و  است  مادر  زندگي  ابتدایترین چهرة  در  زن 
حسني خدادادیست، چرا كه او نخستین كسي است كه بذر عشق را بوجود آورده و مادري و 
مسئولّیت با هم در وجودش نمود پیدا كرده است. در این داستانها مادر شاهان و شاهزادگان 
جز شاه بانواني هستند كه اكثراً سختي كشیده و رنج دیده اند، آنان پهلوانان و شاهان را بدنیا 
میاورند، تربیتشان میكنند، در فراز و فرود زندگي اندرزشان میدهند و براي حفاظت از جان 
عذاب  دادنشان  دست  از  و  جدایي  غم  در  بناچار  اّما  برنمیدارند،  دست  تالشي  هیچ  از  آنها 
میكشند و با احساسات رقیق مادرانة خود چشم براه فرزندان مینشینند. این نقشهاي تثبیت 
شدة مادران در همه این داستانها یكسان است مانند: گلنار ) مادر خورشید شاه( و آباندخت 
)مادر فرخ روز( در سمک عّیار ، گهرتاج) مادر فیروزشاه( در دارابنامة بیغمي و مادر ملک بهمن 
در فیروزشاه نامه در این نمونه ها: )سمک عّیار، ناتل خانلري، ج 1: 17( )همان:18(، )همان، 

ج 3: 208(، )دارابنامة بیغمي، صفا، ج1: 8( و ...
در ابومسلم نامه : 

در این داستان زني بدطینت به نام شمسه)زن نصرسّیار از سرداران مرواني( تنها مادري 
براي رسیدن به مقصود خود فطرت مادریش را فراموش كرده و بر خالف عاطفة  است كه 
مادري رفتار میكند. او در میدان جنگ بسوي تنها دخترش) جمیله( كه به ابوترابیان) خاندان 
علي)ع( ( پیوسته حمله میكند و به او ناسزا میگوید. » شمسه مركب خود را بر جمیله جهانید. 
دست دراز كرد و از زیر خود، موي مشكین كمند تاب داده جمیله را بگرفت و بقّوت بكشید.« 
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) ابومسلم نامه، اسماعیلي، ج3: 525(، )همان:538(.

كد 3: پهلوان بانو و اهل نبرد 
در سمك عّيار:

در این اثر شهبانواني حضور دارند كه در جنگاوري نیز گردن میفرازند و با درایت و هوش 
بي نظیر خود مسیر وقایع جنگ را تغییر میدهند و پهلوانان نامي از قدرت، دلیري، زیبایي و 
نجابت آنها دچار شگفتي میشوند.» بانوي جنگاور این داستانها، معموالً  زني است از طبقة باال 
كه هرازگاه به انجام كارهاي خشن تمایل پیدا میكند و جز جنگاوري كار دیگري ندارد«)آناهیتا 
و اسكندر، هانوي: 72(. شهبانواني چون: نیكي جهش) دخترشاه سیماب(، چگل ماه) خواهر 
طوطي شاه( و ... » چگل  ماه چون آن بدید، طاقت نیاورد... نیزه راست كرد و از گرد راه چنان 
ناتل خانلري،ج3: 325(، )همان:  از سینه درگذشت« )سمک عّیار،  بر سینة طیطاق زد كه 

330(، )همان، ج 4: 277(، )همان، ج 5: 292( و ... 
در ابومسلم نامه : 

زنان سرداران بعنوان جنگاوراني دلیر در این داستان ایفاي نقش میكنند. از نمونة این زنان، 
شمسه )همسر نصرسّیار( است كه شخصاً در مسائل نظامي مشاركت كرده و مهتران و بزرگان 
شهر را براي نگهداري از شهر جمع میكند و مردم را به جنگیدن وامیدارد. همچنین در این 
نیز در طي داستان  اقلیمهاي مختلف هستند  پادشاهان  داستان، شاهدختهایي كه دختران 
براي همراهي با پدران خود به میدان مبارزه كشیده میشوند و حلقه بزم را رها كرده به میدان 
رزم میایند، شاهدختهاي مبارزي چون: مهرافروز)دختر شاه مهالل مغربي(، ریاضه) دخترشاه 

كبت مغربي(، ریحانه) خواهر بزرگتر ریاضه( و ... 
» آن سوار كه با هاشم بهزاد آویخت دختر شاه كبت مغربي بود كه او را ریاضه گفتندي«) 
ابومسلم نامه، اسماعیلي، ج4 : 355 – 356(، )همان: 357(، )همان: 358(، )همان: 379(، و ...

در دارابنامة بيغمي:
گلنار دختر قنطروس شاه عماسیه، تنها شاهدختي است كه عالوه بر صفت جنگاوري، با 
درایت نیز هست و پس از مرگ پدر و شكست سپاهیانش بسیار تالش میكند تا شهر عماسیه 

حفظ شود. 
» گلنار حكم كرد تا در شهر را بربستند و بكارسازي مشغول شدند«)دارابنامة بیغمي،صفا، 

ج2: 584(، )همان: 587(.
در فيروزشاهنامه :

شاهدخت مبارزي وارد صحنه داستان نمیشود. 
مؤلفه دوم : زنان جنگاور و سپهساالر 
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كد4: 
در سمك عّيار:

زنان پهلوان و جنگجو با سیماي دلپسند و مقامي ارجمند، بعنوان نیمة انسان و همطراز 
مردان نمایانده شده اند و سخن از قهرمانیها، نبردها و پیروزیهایي آنها در میدانهاي رزم و رقابت 
است، زناني كه اهل نبردند و مجال مردانگي پیدا میكنند و با هنرنمایي و پهلواني مهارتهاي 
خویش را به نمایش میگذارند و مضمون پهلوان بانو1 خود یكي از بنمایه هاي داستاني است 
و ریشه در الگو و انگاره هاي كهن دارد و »حضور زنان برجسته و مبارز در كتاب سمک عّیار 
نشان میدهد در تفكر ایراني زنان مقام و موقعیتي هم ارز مردان دارا بوده اند« )ریشه هاي زن 

ستیزي در ادبیات كالسیک فارسي، حسیني: 178(. 
زنان در این داستان داراي روحیة مبارزه جویانه، حادثه آفریني، پیكارگرانه هستند و كنشهاي 
مبارزه و مقاومت از مهّمترین كنشهاي این قشر است اّما گاه در گرماگرم كارزار دلباختگي نیز 
در میدان جنگ رقم میخورد و داستان را دلپذیرتر میكند. جنگاوراني چون: چگل ماه، نیكي 
جهش، مرداندخت كه وصف دالوري و مردانگي او از تمام پهلوانان و جنگجویان این داستان 

بیشتر است، او یكه و تنها در هیئت مردان به میدان میتاخت و ساعتها نبرد میكرد. 
است«  او دختر  نمیدانستند   ... و  بیفكند  مرد  تا چهل  میافكند  او  و  میامدند  » همچنین 

)سمک عّیار، ناتل خانلري، ج4: 376(، )همان: 382(، )همان: 384(، )همان: 385( و ...
در ابومسلم نامه : 

در این داستان هم زنان جنگاوري حضور دارند كه چون شیرژیان جوالن میكردند و عالم 
را در چشم مردان مبارز تیره و تار مینمودند تا آنجا كه همگان شجاعت آنها را میستودند. 
افزا)  روح   ، زبیده  خزیمه(،  ابراهیم  )دختر  عذرا   ، نصرسّیار(  جمیله)دختر  چون  جنگاوراني 
جنگجویي كه عّیاري نیز میكرد(، رشیده كه در جنیدنامه، پیش درآمد یا پرولوگ2 داستان 
ابومسلم نامه با صفاتي چون: جنگجو، شجاع، ماهر در شمشیر زني و تیراندازي، آماده و بر 
ساز جنگ، كشتي گیر تمام عّیار، كشندة دیوان و شیران معّرفي میشود.» رشیده گرچه دختر 
بود، اّما در میدان كارزار جنگجوتر از پدر و مردان بود«) ابومسلم نامه، اسماعیلي، ج221:1(، 

)همان: 298(، )همان: 475(، )همان: 476( و ...
در دارابنامة بيغمي:

این اثر نیز عرصه جنگاوري زنان جنگجوست، دالور بانواني كه نقش آفرین صحنه هاي اصلي 
داستان هستند و مردان پهلوان تاب رویارویي با آنان را ندارند و جسارتهاي چنین بانواني است 
كه » خاطره اي از شكوه و چیرگي باستاني زنان را در مقطعي از اسطوره، آیین و تاریخ بیاد 
میاورد و شاید از این راه ضمن نمایش و تذكر هنر و توان زن ایراني، بر جامعه اي كه بگونه اي 

Heroine -1
prologue -2



278 / سبک شناسی نظم و نثر فارسی- شماره پی در پی38- زمستان96

دیگر میاندیشد اعتراض میكند« )مهین دخت بانو گشسب سوار، آیدنلو: 37(.
دالور زناني چون: گلندام، جهان افروز و ... 

» جهان افروز شصت دست برگشود، تیربر سپر پوالد آمد و چون سوزن از حریر بگذشت 
و بر سینه طرم طاش آمد« ) دارابنامة بیغمي، صفا، ج2: 290(، )همان، ج1: 896(، )همان: 

721( و ...
در فيروزشاه نامه :

حضور زنان جنگجو و مبارز، در فیروزشاه نامه )دنبالة دارابنامة بیغمي( بسیار كمرنگ است و 
حّتي جهان افروز جنگجوترین زن در دارابنامة بیغمي در این داستان به شكل زن پیكارگر به 

میان نمیاید و فقط اشاره اي كوتاه به او میشود. 
یكبار هم سخن از حور پیكر)خواهر فیروزشاه( است كه پسر طومارزنگي را به قتل میرساند. 
» پسر طومارزنگي، جمهور بدست خواهر فیروزشاه، حور پیكر بردر شهر كشمیر بقتل آمده 

است« )فیروزشاه نامه، افشار، افشاري: 325(. 
مؤلفه سوم: زنان عّيار پيشه در سپاه ايران 

كد 5:
در سمك عّيار:

در این كتاب به زنان عّیاري برمیخوریم كه با جامة عّیاري و كفش بیصدا، پابه پاي مردان، 
عّیاري و شبروي میكنند و نشان میدهند كه این توان افراد است كه محک میسازد نه جنس 
ایشان. آنها » پیش از همه پاكدامني را عّزت مینهند و ایمان دارند كه زن باید باستر بود و 
پاكدامن چه در میان صدهزار مرد و چه در پس پرده«)روایتي دیگر از داستان دلیلة محتاله و 
مكرزنان، مزداپور:91( و كارهایي كه »عّیاران باید در آنها استاد باشند عبارتند از : زبان آوري، 
، خّطاطي،  مختلف  زبانهاي  دانستن  مكر، جاسوسي،  و  جانبازي، حیله  پهلواني، جنگجویي، 
و  داروها  خاصیت  دانستن  پزشكي،  گري،  مّشاطه  طّباخي،  ساقیگري،  آوازخواني،  ساززني، 

غیره«) زنان عّیار)2(، برومند: 317(. 
به  خود  و جسارت  زیركي  با  و  درگردشند  عّیار  داستان سمک  سراسر  در  عّیار  زنان  این 
و  اخالقي  اصول  به  آنها  میگریزند.  مخمصه ها  از  ترفند  با  و  میزنند  دست  مهمي  اقدامات 
اجتماعي بسیار پایبند هستند و در هیئتهاي مردانه به عّیاري میروند و زن بودنشان بر دیگران 
آشكار نیست، در مواقع لزوم نقش پرستار و طبیب را نیز ایفا میكنند، با كمند از كنگره هاي 
برج و بارو باال و پایین میروند و گاهي براي رساندن خبري مسیرهاي طوالني را طي میكنند. 
عّیاراني چون: سرخ ورد)همسر سمک عّیار(، روز افزون )خواهر خواندة سمک عّیار( كه زندگي 
یكنواخت زنان عصر او مورد اعتراض اوست بنابراین به ستیز با ، باورهاي سّنتي میپردازد و 
نقش اجتماعي عّیاري را براي خود برمیگزیند. او در حیات خود از پایبندي به یک جریان و 
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حّتي یک عشق هم گریزان است و جسارت او در جامعة مرد ساالر قدیم تأمل برانگیز است. 
روز افزون همچنین در ناوك اندازي، تیراندازي و ... بسیار مهارت داشت. 

» روز افزون در تیرانداختن نظیر نداشت و از پانصد گام تیر بر دشمن زدي«) سمک عّیار، 
ناتل خانلري، ج2: 191(، )همان، ج1: 149(، )همان: 150( )همان، ج3: 58( و ...

در ابومسلم نامه :
در این اثر شماري از زنان عّیار وجود دارند كه نمونه هایي از برترین زنان زمان خود هستند و 
داستان كار و بار آنها حدیثي دلكش دارد. زناني كه بوفور عقل وكیاست شهر ه اند و در كسوت 
عّیاري مراتب خردمندي و دانایي خود را نشان میدهند و معموالً در هیئت زنانه خود شبروي 
میكنند و ارج این زنان در شرم و حیاي آنهاست و در هیچ صحنه اي بیشرمي از این زنان دیده 
نمیشود. عّیاراني چون: مجلس افروز سمرقندي، اسماي زندانبان، سعیده عنبرفروش، میمونه 
خاتون، گلستون، بي بي سّتي تكلباز كه معروفترین زن عّیار این داستان است كه گویي در 
وجود او بنوعي خویشكاري پریان دیده میشود كه ناگهان در بحرانها حاضر شده و با سیاست 
و كیاست به یاري قهرمانان داستان میشتابد و اصلیترین وظیفة او هدایت و راهنمایي ابومسلم 

و یارانش در تنگناهاست. 
» ابومسلم گفت: این زمان چه میگویید، به كجا برویم؟ بي بي سّتي تكلباز گفت: یا امیر از 
اینجا به كشمیهن میباید رفت كه آب و علف بسیار هست« )ابومسلم نامه، اسماعیلي، ج 2: 

115(، )همان: 441(، )همان:407(، )همان، ج3 : 38(، )همان، ج 4: 407( و ...
در دارابنامة بيغمي: 

عّیاري و شبروي عرصة دیگري از هنرمایي زنان در دارابنامة بیغمي است با این تفاوت كه 
زنان عّیار این داستان، ذاتاً عّیار و شبرو نیستند و بنابر موقعیتهاي پیش آمده دست به این 
كار میزنند و در هیئتهاي مختلف بین سپاه دشمن در رفت و آمدند. مانند: شریفه) دختر دایه 

عین الحیات( ، عین الحیات )همسر فیروزشاه( .
»عین الحیات حجره خالي كرد و آنچه از اسباب شبروي بود، از كمند و خنجر و آنچه بدین 
ماند فراهم كرد«)دارابنامة بیغمي، صفا، ج1: 135(، )همان: 136( ، )همان: 140( ، )همان: 

145( ، )همان: 153( ، )همان: 156( و ...
در فيروزشاه نامه : 

این داستان زن عّیاري وجود ندارد ولي یكبار اشاره اي به خورشید چهر)دختر خاقان  در 
او دارد  با عّیاران همراه میشود و شاهزاده هندوستان را كه قصد تعرض به  چین( شده كه 

هالك میكند. 
» خورشید چهر گفت: اي برادر آن خنجر كه در دست داري به من ده... خنجر را بزد در 

شكم كلكال كه شكم كلكال را سرتاسر بردرید« )فیروزشاه نامه، افشار، افشاري: 345(.
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مؤلفه چهارم: زنان عّيار پيشه در سپاه دشمن 
كد6:

در سمك عّيار: 
زنان عّیار در سپاه دشمن نیز حضور دارند اّما با صفاتي چون: بدطینت، سست بنیاد، چرب 
زبان، فریبكار و بیرحم كه سراپا مكر و نیرنگند و بخاطر كینه توزي و تبهكاري مورد طعن و 

مالمت قرار میگیرند. 
آنها براي خونخواهي از هیچ كاري روي گردان نیستند و راوي از نابكاریهاي این زنان با لحني 
تلخ و گزنده سخن میگوید. عّیاراني چون: زّرین كیش و تاج دخت كه بخونخواهي برادرش در 

فرصتي مناسب زنان فرخ روز را با بیهوشانه بیهوش كرده و سر از تنشان جدا میكند. 
» صد هزار لعنت بر چنان زن باد ... كه یكي ذّره شفقت و رحمت در دل نداشت و از براي 
هیچ كار چهار زن بكشت« )سمک عّیار، ناتل خانلري، ج5: 474(، )همان، ج4: 190(، )همان، 

ج5 : 264( و ...
در ابومسلم نامه: 

میان مروانیان زن عّیاري وجود ندارد.
در دارابنامة بيغمي: 

در این داستان، زنان عّیاري در سپاه دشمن وجود دارند، با صفات ذمیمه اي چون: بي اصل 
و نسب، دون پایه، پیمان شكن، تبهكار، انتقام گیرنده، حیله گر و چاپلوس و .. زناني چون: 
زّرین تاج كه هیچ نقطة روشني در زندگي او دیده نمیشود. با چرب زباني اعتماد زنان حرم را 
بخود جلب مي كند و اطمینان جاهالنة آنها سبب میشود كه نقشه  پلید خود را عملي سازد و 
سر بیست نفر از كنیزان و مطربان شاهي را از تن نازنینشان جدا كند و شاید سنگدلي او را 

در هیچیک از زنان این داستانها نتوان سراغ گرفت. 
»زّرین تاج پاره اي داروي هوشبر برداشت، در شراب كرد ... جمله مدهوش شدند« )دارابنامة 

بیغمي، صفا، ج2: 202(، )همان: 203( ، )همان: 518( ، )همان: 519( ، )همان: 521(.
در فيروزشاهنامه: 

در سپاه دشمن زن عّیاري وجود ندارد. 
مؤلفه پنجم: زنان جادوگر و ساحره

كد7: پيكر گرداني )تغييرشكل ظاهري( 
در سمك عّيار:

جادوگران  از  میشوند،  امید  نا  خود  پیروزي  از  دشمن  پهلوانان  زمانیكه  غالباً  اثر،  این  در 
دعوت میكنند. جادوگران در سمک عّیار سه گروه هستند: 1- جادوگران مرد  2- جادوگران 
زن  3- پریان جادوگر كه خویشكاري آنها معموالً یاریگري و حمایت از قهرمانان است. بسامد 
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نقش زنان جادوگر بیشتر از دو گروه دیگر است. زنان جادوگر در این داستان پیكر گرداني 
میكنند. »منظور از پیكرگرداني تغییر شكل ظاهري با استفاده از نیروي ماوراء الطبیعي است.« 
)پیكرگرداني و اساطیر، رستگار فسایي: 11( جادوگراني چون: صیحانه جادو ، ستاره، زیانه، 
زوره جادو، پروانه، ترنجه، ماه در ماه و شروانه كه معروفترین زن جادوگر این داستان است و 
خود را بشكل هاي گورخر، پیرمرد درمیاورد )پیكرگرداني( و قهرمان داستان )خورشیدشاه( را 

میفریبد. 
»خداوند حدیث میگوید: كه آن پیرمرد، دایه جادو بود شروانه، كه خود را بر آنگونه برآورده 
بود« )سمک عّیار، ناتل خانلري، ج1: 15(، )همان، ج 2 : 249(، )همان: 333(، ) همان: 335( 

و...
 در ابومسلم نامه: 

بیشتري  نمود  ابومسلم(  نامه )جنیدنامه، جد خیالي  ابومسلم  آغاز كتاب  زنان جادوگر در 
دارند و سحر و جادو در قسمتهاي دیگر داستان كمرنگتر میشود. ساحران در این اثر جلوه هایي 
انتظار براي خوانندگان و شنوندگان به ارمغان میآورند و بر كشش و جاذبه داستان  از  دور 

میافزایند و جادوگران با پیكرگرداني نقشه هاي خود را عملي میسازند. 
» به در خانة بزرگي رسیدند، پرده اي برآویختند، ...  دختري چون پیري بر تخت نشسته « 
)ابومسلم نامه، اسماعیلي، ج3: 357(. ، )همان، ج1: 264( ، )همان: 384( ، )همان: 388( ، 

)همان، ج 2: 514( ، )همان: 518( و ...
در دارابنامة بيغمي: 

در دارابنامة بیغمي زنان جادوگر و ساحره نقشهاي كوتاه اّما كارسازي دارند. آنها با استفاده 
در  را  حوادث  سررشته  جادویي  عوامل  و  نیروها  گرفتن  خدمت  به  و  زیركانه  ترفندهاي  از 
دست میگیرند و مسیر رویدادها را به سوي پایان دلخواه خویش هدایت میكنند و بیشتر با 

پیكرگرداني اسباب مزاحمت براي دالوران و معشوقه هاي آنها ایجاد میكنند. 
جادوگراني چون: عاقله جادو و جندله جادو كه خود را بشكل مرغي بزرگ ، اژدها، شیر و 

گاومیش درمیاورد. 
» شیري از درآمد و بار گورخري گرفته و او را كشان كرده« )دارابنامة بیغمي، صفا، ج1 : 

228(، )همان: 230( ، )همان، ج2: 376( ، )همان، ج 2: 411( ، )همان: 414( و ...
در فيروزشاه نامه:

در فیروزشاه نامه گاهي به طلسم و سحر اشاره میشود و قهرمانان داستان با كمک یزدان و 
استفاده از قدرت خارق العاده خود سحر و جادو را باطل میكنند. تنها زن ساحره این داستان 
شمسه است كه بخونخواهي عم خود، حنظله، بطور ناگهاني وارد قصر خاقان چین مي شود و 

به او قول میدهد كه ایرانیان را در مدت سه روز نابود كند. 
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باشید كه من چندین سال است كه در عالم خدمت  از من خاطر جمع  » شمسه گفت: 
افشاري: 226(،  افشار،  نامه،  )فیروزشاه  من هالك شوند«  یک سحر  به   .... كرده ام  استادان 

)همان: 227(.
كد8: شخصيت و نقشهاي داستاني جادوگران

در سمك عّيار: 
از ویژگیهاي مشترك زنان جادوگر در سمک عّیار : 1- بد فعل و بد روي  2- حیله گر و 

فریبكار        
3- استاد جادو و حیله  4- ناپدیدكنندة قهرمان داستان  5- گاه گره گشاینده

مانند: ماه در ماه )تنها زن جادوگري كه از لشكر خورشیدشاه در صحنه مبارزه حاضر میشود 
تا بالي ساحران دیگر را دفع كند(.

»عالم افروز )سمک( خدمت كرد و گفت: اي ملكه به خدمت تو آمده ام كه كار خورشیدشاه 
را دریابي ...« )سمک عّیار، ناتل خانلري، ج2: 330(، )همان: 336( ، )همان: 351( و ...

در ابومسلم نامه: 
استاد   -2 فریبكار   و  گر  حیله   -1 نامه:  ابومسلم  در  جادوگر  زنان  مشترك  ویژگیهاي  از 

ساحران و جادوگران دیگر  3- دایگان مهربان
مانند زهرا جادو ، سوزان جادو و ...

مخور«  غم  گرفتم،  را  دشمنت  و  دادم  را شكست  لشكر  مادر،  جان  گفت:  جادو  »سوزان 
)ابومسلم نامه، اسماعیلي، ج1: 322( ، )همان ج2: 453( ، )همان: 454( و ...

در دارابنامة بيغمي:
از ویژگیهاي مشترك زنان جادوگر در  دارابنامة بیغمي : 1- ناپدیدكنندة قهرمان داستان 

2- حیله گر و فریبكار  مانند: جندله جادوگر، زرده جادو، عاقله جادو و ...
»اژدهایي را دید كه درآمده دهاني چون غاري بر آتشي شعله میزد«  )دارابنامة بیغمي، صفا، 

ج1 : 221(، )همان: 222( ، )همان: 231( و ...
در فيروز شاه نامه:

از ویژگیهاي مشترك زنان جادوگر در این اثر: 1- استاد جادو و سحر 2- حیله گر و فریبكار 
مانند شمسة جادوگر.

»ناگاه از كنج خانه یكي پیدا شد، سیه پوشیده و مقنعه سیاه برسر كرده ... گفت ... كه من 
ساحرم« )فیروز شاه نامه، افشار، افشاري: 224)، )همان: 225(.

مؤلفه ششم: دايگان
كد9: نقشهاي مثبت )دايگان( 

در سمك عّيار: 
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تمام شاهدختها و شاهزادگان در سمک عّیار براي خود دایه اي دارند و كار اغلب آنها رساندن 
عّشاق بیكدیگر است. گاهي نیز این دایگان یاریگر قهرمان داستان میشوند و با خبررساني او 

را از یک موقعیت خطرناك آگاه میسازند. 
دایگاني چون: خوردخت )دایه نیكي جهش و ...(.

»خوردخت دو روز بیرون میامد و احوال باز میدانست و میرفت با عالم افروز )سمک( میگفت 
كه: كاري دشوار افتاد« )سمک عّیار، ناتل خانلري، ج1: 371(.

در ابومسلم نامه: 
دایگان در ابومسلم نامه زناني نیكو، مؤمنه، محب آل رسول)ص( ،رازدارنده و واسطه اي مورد 
مّنتي  دایه  و  جمیله(  )دایه  مروزي  شریفه  مانند:  بیكدیگرند  عّشاق  رساندن  براي  اطمینان 

خاتون )دختري كه ابومسلم عاشق او میشود( و ... 
»شریفه میگوید: اي جان مادر زینهار كه ازینها تو نترسي و دست از دوستي آل رسول)ص( 

برنداري« )ابومسلم نامه، اسماعیلي، ج2: 123(. 
در دارابنامة بيغمي: 

با وجودي كه دایگان در این داستان، نقشهاي پنهاني دارند، اّما بسیار مؤثر و كارسازند و با 
این صفات معّرفي میشوند: 1- باتجربه و كاردان 2- مشاوراني الیق 3- محرم و رازنگهدارنده  

4- نصیحت كننده  5- تیمارگر
دایگاني چون: جانانه )دایه توراندخت( ، بنفشه )دایه گلنار(، اسماء )دایه عین الحیات( و ...

» دایه اي داشت زني روزگار دیده و تلخ و شیرین بسي چشیده، او را اسماء دایه نام بود« 
)دارابنامة بیغمي، صفا، ج1: 43( ، )همان: 69( ، )همان: 491( ، )همان، ج2: 10( ، )همان: 

540(و ...
در فيروزشاه نامه: 

این دایگان معموالً نقشهاي متفاوتي دارند، گاه چون مادري مشفق و دلسوز، محرم، باتدبیر 
و كاردان هستند و گاهي جز واسطه و خبر رساننده نقش دیگري ندارند. مانند این نمونه:

فرستاد«   ... مهر  و  چهر  براي خورشید  از   ... و  جامة  دو دست  با  را  كلكال  دایه  حال  در 
)فیروزشاه نامه، افشار، افشاري: 323( ، )همان: 36( ، )همان: 291( و ...

كد 10 : نقشهاي منفي )دايگان( 
در سمك عّيار: 

این دایگان اغلب جادوگران و ساحران ماهري هستند كه با ساختن طلسم، موانع ازدواج 
عّشاق را فراهم میكنند. مانند: شروانه )دایه مه پري( كه با طلسمي كه بر انگشتري مي بندد 

مانع ازدواج او با خورشیدشاه میشود. 
»پس موم خواست و از آن نگین نقش برگرفت، طلسمي از آن پیدا آمد مشجره كرده ... 
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پس چون برهان باز نمود ... همگان در آن طلسم عاجر بماندند« )سمک عّیار، ناتل خانلري، 
ج1: 14( ، )همان: 15( و ...

در ابومسلم نامه: 
بیشتر دایگان این داستان جزء دشمنان ابوترابیان هستند و كین ستاني اصیلترین وظیفة 
آنهاست و اغلب جادوگراني ساحره هستند. اّما همین دایگان بدطینت هدفي جز خشنود كردن 

خاتونها و سروران خود ندارند. 
مانند: دایه ملوكان دیو، دایه سیاه زنگي، دایه دختر پادشاه گلیم گوشان، دایه كراس ملعون، 

سوزان جادو، دایه پیل زور و ... 
»اّما راوي گوید كه: پیل زور را دایه اي بود كه او را سوزان جادو میگویند و ابلیس با وي در 
جادوگري برنیامدي« )ابومسلم نامه، اسماعیلي، ج1: 323( ، )همان: 49( ، )همان: 322( و ...

در دارابنامة بيغمي : 
در این اثر از نقش هاي منفي دایگان خبري نیست. 

در فيروز شاه نامه: 
از چهره هاي متفاوت دایگان در این داستان ، دایگان خیانتكار است كه تنها به منافع خود 
فكر میكردند و به هزارو یک حیله متوسل میشدند تا به مقصود شوم خود برسند. مانند: دایه 

خورشیدچهر كه سبب آوارگي ملک بهمن و خورشیدچهر میشود. 
و  میگفت  میدانست  آنچه  و  گرفت  قرار  خورشیدچهر  پیش  در  و  رفت  خیمه  در  »دایه 
خورشیدچهر را فریب میداد« )فیروز شاه نامه ، افشار، افشاري: 294( ، )همان: 293( ، )همان: 

296( ، )همان: 998( ، )همان: 300( و ... 
مؤلفه هفتم: كنيزان و خادمان

كد11: نقشهاي مثبت )كنيزان و خادمان( 
در سمك عّيار: 

در این داستان كنیزان و خادمان نقش فرعي دارند و در حاشیه قرار گرفته اند و اقدام خاصي 
انجام نمیدهند كه بتوان ویژگیهاي شخصیتشان را از آن دریافت.

 در ابومسلم نامه: 
شخصیت كنیزان در ابومسلم نامه نیز مهم و قابل بحث نیست و در این اثر هم كنیزي از 

مشاغلي بوده كه معموالً براي خدمتگزاري و اّطالع رساني بكار میرفته است. 
در دارابنامة بيغمي: 

و  اطاعت  و جز  فردي خود سرگرمند  نقشهاي  در  بیغمي  دارابنامة  در  خادمان  و  كنیزان 
خدمتگزاري و جانبازي كار دیگري ندارند. 

در فيروزشاه نامه: 



بررسي تطور عملكردهاي اجتماعي زنان در متون نثر داستاني / 285

نادیده گرفته شده و جایگاه فروتري نسبت   خدمتگزاران و كنیزان در مقوالت اجتماعي 
به دیگران دارند. در فیروزشاه نامه خدمتكاران به عناوین مختلف وارد داستان مي شوند ولي 
نقشي در پیشبرد اهداف آن ندارند اّما گاهي كنیزان و خدمتكاران دلسوز مانند: مهر غمگسار 

، قهرمان داستان را یاري میكنند. 
»بهروز عّیار ... اندكي داروي بیهوشي بدرآورد و به مهر، داد گفت: این دارو را در شربت كنید 
... تا كار آسانتر برآید« )فیروزشاه نامه، افشار، افشاري: 342( ، )همان: 343( ، )همان: 352( ، 

)همان: 449( ، )همان: 450( ، )همان: 457( و ... 
كد12: نقشهاي منفي )كنيزان و خادمان( 

در سمك عّيار: 
در این اثر كنیزان و خادمان نقش مؤثري ندارند. 

در ابومسلم نامه: 
برازنده  نامي  برمیخوریم كه  "كژخرام"  نام  به  و دغلباز  به كنیزي خائن  نامه  ابومسلم  در 
شخصیت خود دارد. این كنیز شوم و بدطینت از اموال نصر سّیار باقي مانده و چون ابومسلم 
به او التفاتي نمیكند و او كینة امیر را بر دل میگیرد و قصد جانش را میكند و با آنكه تنها در 
یک رویداد وارد صحنه  داستان میشود اّما نقش كوتاهش سبب ناراحتي امیر ابومسلم میشود. 
»یک روز امیر آش میل كرده به این كنیزك گفت: برو از باروجي خانه1 براي من آش بیار 
... پس یک مثقال زهر در نگین داشت و بدرآورد و در آش ریخت ... امیر سه تا قاشق نخورده 

بود كه افتاد و اّماس كرد« )ابومسلم نامه، اسماعیلي، ج3: 280(. 
در دارابنامة بيغمي: 

پروانه  مانند:  میشوند.  داستان  قهرمانان  گرفتاري  باعث  خبرچیني  با  معموالً  كنیزان  این 
)خدمتكار پلید مه لقا( و زّرینه )كنیز نمک بحرام جهان افروز( و ... 

» قابوس .... و زّرینة پركینه، هر دو ملعون بدرگاه قیصر آمدند ... چون بازیافتند .... قّصه را 
گفتند« )دارابنامة بیغمي، صفا، ج2: 302( ، )همان: 304( ، )همان: 737( و ...

در فيروز شاه نامه: 
در این داستان نیز كنیزك پلید اخي سعدان به قصد دشمني با او به نزد خاقان میرود و با 

فاش كردن راز او كه پناه دادن به فیروز شاه است موجب گرفتاري اخي سعدان میشود. 
» آن كنیزك خدمت كرد و گفت: ... مّدتي است كه در خانه اخي میباشم از آن روز كه 
فیروزشاه ناپدید شد در خانه اخي سعدان میباشد« )فیروز شاه نامه، افشار، افشاري: 190( ، 

)همان: 192( ، )همان: 193( ، )همان: 195( و ...
مؤلفه هشتم: طبقة عوام و پيشه ور

1- آشپزخانه ، مطبخ
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كد 13: نقشهاي مثبت )طبقة عوام و پيشه ور( 
در سمك عّيار: 

زن برخاسته از تودة مردم در این اثر بسیار درخشان نشان داده شده است، پیرزنان و زنان 
جوانمردي كه در كوي و برزن سر از دریچه اي بیرون میاورند و قهرمانان و پهلوانان سرگردان 
، خیرخواه،  با صفاتي چون: مهربان  پناه میدهند.  امن خود  اّما  و محّقر  را در خانة كوچک 
حمیده،  صفات  این  با  و  میشوند  معرفي   ... و  تیمارگر  و  امانتدار  درایت،  و  باهوش  یاریگر، 
شخصیتهاي مرد داستان را وا میدارند تا آینده و سرنوشت خود را به آنها بسپارند. زناني چون: 

روح افزا، سامانه، زن دریاگذار، گلبهار، زیانه و ...
هركه خدمت  گفت:  زیانه  امانتداري چگونه اي؟  در  مادر  اي  گفت:  )سمک(  افروز  عالم   «
مردان كرده باشد امانت نگاه تواند داشت« )سمک عّیار، ناتل خانلري، ج2: 445( ، )همان، 

ج1: 28( ، )همان: 63( ، )همان: 240( ، )همان: 226( ، )همان: 265( و ... 
در ابومسلم نامه: 

ابومسلم نامه، یا در هیئت پریان ظاهر میشوند تا از قهرمانان داستان  زنان این طبقه در 
حفاظت كنند. مانند: زن كیانوس پري، پري ماهیار و ... و یا از پیشه وران هستند و به كمک 

قهرمانان و عّیاران میشتابند. مانند زن گازر و ... 
»گفت: كسي را میخواهم كه نامه پیش مختار برد .... هیچ كس قبول نكرد ااّل زن گازر كه 
برخاست و گفت: من برم و نامه را به مختار برسانم« )ابومسلم نامه، اسماعیلي، ج1: 454( ، 

)همان: 441( ، )همان: 442( و ...
در دارابنامة بيغمي: 

اندك  كمكهاي  خبررساني،  با  كه  هستند  نیكویي  زنان  بیغمي  دارابنامة  در  طبقه  این 
لیلي  مانند  میكنند.  تیمارگري  گاه  و  میشتابند  درمانده  قهرمانان  یاري  به  بموقع خود  ولي  

)مادرخواندة جواندوست قصاب(، همسر سبزي فروش و ... 
» نیک مرد زني پیر داشت و خیلي مشفق و مهربان بود، چون از حال فرخ زاد معلوم كرد 
 ، بیغمي، صفا، ج1: 58(  )دارابنامة  ... هیچ غم مخور«  و  آمدي  مادر خوش  اي جان  گفت: 
)همان: 894( ، )همان: 903( ، )همان: 904( ، )همان: 913( ، )همان: 917( ، )همان، ج 2: 

7( ، )همان: 8( و ... 
در فيروز شاه نامه: 

این زنان كه معموالً شوهراني جوانمرد دارند با به خطر انداختن جان خود و فرزندانشان 
اسباب راحتي و آسایش شاهزادگان، عّیاران، پهلوانان را مهّیا میكنند. مانند: گرامي )مادرخوانده 

فرامرز جّراح( ، زن فرامرز جّراح و ... 
... و سردابه  را برگشود  به خانه رسانید زنش در  را   ... و  » چون فرامرز جّراح، فیروز شاه 



بررسي تطور عملكردهاي اجتماعي زنان در متون نثر داستاني / 287

گشودند و ایشان در سردابه درآمدند« )فیروزشاه نامه، افشار، افشاري: 191( ، )همان: 192( ، 
)همان: 250( ، )همان: 252( ، )همان: 272( و ...

كد 14: نقشهاي منفي ) طبقة عوام و پيشه ور( 
در سمك عّيار: 

در میان طبقة عوام زناني نیز وجود دارند كه غماز و خیانت پیشه اند و با فاش كردن اسرار ، 
اسباب ناراحتي عّیاران و پهلوانان را فراهم میكنند. مانند: زن قایم، سمانه خواهر شلمنک و ... 
» بازگشت و پیش برادر آمد- كه نفرین بر همة غّمازان - سمانه گفت: اي برادر دو كنیزك 
دیدم چون ماه ... شلمنک با خود گفت: شک نكنم كه گلبوي و چگل ماه هستند« )سمک 

عّیار، ناتل خانلري، ج4: 245( ، )همان، ج 2: 186( و ...
در ابومسلم نامه: 

این زنان با نقشهاي منفي خود صورت مثالي از زنان ناپارسایند كه باني پلیدي و ناپاكیند 
و در راه قهرمانان گره افكني كرده و اسرارشان را فاش میكنند و بد طینتي آنها گاه رنگ 
انتقامجویي بخود میگیرد. مانند زن داّلله، زن خواجه كثیر، زن منصور از )سرداران خوارج( و ... 
» زن منصور گفت: مصلحت آن است كه او را فردا در بازار شهر بگردانید ... تا جمله خالیق 
عبرت گیرند« )ابومسلم نامه، اسماعیلي، ج1: 373( ، )همان: 511( ، )همان: 568( ، )همان: 

135( و ...
در دارابنامة بيغمي:

چون:  نیرنگ  گوناگون  هاي  جلوه  گاه  و  نیستند  یكدل  و  مهربان  طبقه  این  زنان  تمام 
پنهانكاري، افشاي راز، افسونگري و ... پایان داستان را به ماجراي كاماًل متفاوت بدل میكند. 

مانند: خیانت ملیحه )زن ابوالفتح قصاب( و ...
» با خود گفت: كه مرا معلوم میشود كه این قوم ایرانیانند .... بروم به درخانة والي شهر با 

خبرگردانم« )دارابنامة بیغمي، صفا، ج1: 609( ، )همان: 610( ، )همان: 586( . 
در فيروز شاه نامه: 

زنان طبقة عوام و پیشه ور در این داستان هیچ نقش منفي ندارند و جز همراهي و همدلي 
عملي انجام نمیدهند. 

نتيجه:
در داستانهاي سمک عّیار، ابومسلم نامه ، دارابنامة بیغمي و فیروزشاه نامه زنان با عملكردهاي 
اجتماعي خود، به دو بخش كلي فعال و منفعل تقسیم میشوند و هر كدام بگونه اي ایفاي نقش 
میكنند اّما آنچه از این پژوهش بر میاید آنست كه بیشتر زنان در این داستانها در جامعة فعال 

و پویا هستند و كمتر از نقشهاي منفعل در آنها خبریست. 
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مهّمترین دستاوردهاي این مقاله بقرار زیر است: 
1- نقش زنان در این آثار با نقشهاي كلیشه اي زن در ادبیات فارسي) معشوقه، جادوگر، 
فریبكار و...( تفاوت دارد و زنان در این آثار در پي اثبات هویّت و وجود انساني خویشند و علیه 

سّنتها و قراردادهاي اجتماعي عصر خود عصیان كرده اند. 
2- سلسله مراتب اجتماعي موجود دربارة این زنان در هم شكسته شده و نقشهاي اجتماعي 

برجسته تر شده است. 
3- زن محوریترین موضوع این آثار است. 

4- فضاي حاكم در داستانها بیشتر نشانگر دوران پدرساالري است اّما زنان در روند تشكیل 
حوادث تأثیر عمده اي دارند. 

5- این داستانها شرح ظلم ستیزي و شجاعت و ایثارگریهاي دالور زنان این آب و خاك 
است. 

6- معشوقه ها در تمام داستانها منفعل نیستند. 
7- شاهدختهاي اقلیمهاي مختلف، همسري شاهزادگان ایراني را بسیار دوست دارند و براي 

آن بهاي سنگیني میپردازند. 
8- عّیار پیشگي، جوانمردي و جنگجوي از صفات بارز اغلب زنان این داستانهاست. 

9- حضور زنان رنگ و بوي خاصي به  داستانها بخشیده است. 
10- زنان فریبكار و حیله گر در پایان داستان اغلب دچار سرانجامي ناخوشایند میشوند. 

11- نقشهاي اجتماعي زنان در این آثار جنسیت تكویني و اكتسابي آنان را ایجاد میكند نه 
بر ساخته هاي فرهنگي كه در نتیجه تعصبات مرد ساالرانه ایجاد شده است. 

12- قّصه ها و داستانهاي بلند عامیانه از نشانه هاي پویایي جامعه است. 
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