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 نامهزن در مرزبانجایگاه 
  

  1نعیمه آرنگ

  چکیده

نثر پارسی مرزبان نامه است که سعدالدین وراوینی در اوایل قرن هفتم آن را از گویش طبري به پارسی  ي از آثار ارزندهیکی 
. زیست یمولف آن مرزبان بن رستم یکی از شاهزادگان طبرستان است که حدود دو قرن قبل از سعدالدین در آنجا م. دري درآورد

ها ومقاالت بسیاري  گوناگون لفظی و معنوي مورد توجه و بررسی قرار گرفته و تا کنون موضوع بحث کتاب يها این کتاب از جنبه
 .بوده است

؛ اینکه زنان تا چه اندازه باشد یدر این میان موضوعی که تاکنون به آن پرداخته نشده، نقش زن و دیدگاه نویسنده به این قشر م
 و اینکه آیا نگاه نویسنده به زنان منطقی و معقول بوده است؟ اند؟ وبا چه کیفیتی در کتاب مطرح شده

تمامی زنان مطرح . اند ها و مضامین شده وارد داستان يا اند که هر یک به گونه در این کتاب در هجده مورد زنان مطرح شده
  .قرار داد توان یشده در مرزبان نامه را در چهار گروه م

 :يها زنانی با نقش

 بتاً مثبتالف ـ مثبت و نس

 کامالً منفی -ب

 منفعل و زیردست -پ

 کامالً فرعی -ت 

داستان به زبانی امروزي بیان شده که به تناسب موضوع مورد بررسی، گاه داستانی با  ي یدهدر این مقاله ابتدا خالصه و چک
مختلف مورد نقد و بررسی  ياه سپس به نقد داستان پرداخته شده و زن از جنبه. تفصیل بیشتر و گاه به صورت مجمل آمده است

  . قرار گرفته است

  

 

 زن، مرزبان نامه، داستان، مرد: ها کلید واژه

                                                        
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات پارسی از دانشگاه اصفهان- ١
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 زنانی با نقش  مثبت و نسبتاً مثبت : گروه اول: الف

 52تا  50هنبوي ص -1 

  :داستان ي یدهچک

آن دو مار را  ي مغز سر جوانی طعمهدر زمان ضحاك که دومار از دو کتف او برآمده بود قرار بر آن گرفته بود که هر روز از 
هنبوي به . هر سه را بازداشتند. روزي از قضاي بد، قرعه به نام پسر، شوهر و برادر او افتاد. زنی به نام هنبوي بود. فراهم کنند

وز این حکم دادخواهی به دادگاه ضحاك رفت و ناله و فغان از سرگرفت که هر روز از هر خانه بردن یک مرد مرسوم بود، اما امر
واقعه را به او گزارش دادند دستور داد که به .از ماجرا سوال کرد. ضحاك متوجه دادخواهی او شد. بر سه مرد از خانه من فرود آمد

اول چشمش به شوهرش افتاد یاد او و الفت وموانست در . هنبوي را به در زندان بردند. او اختیار نجات یکی از این سه تن را بدهند
نده شد خواست او را برگزیند، نگاهش بر پسرش افتاد؛نزدیک بود روح از کالبد او به در رود، خواست او را انتخاب وجودش ز

اي تأمل کرد  سردر پیش افکند و با خود لحظه. اشک از چشمانش فروریخت. کند؛ نگاهش بر برادرش افتاد که در بند اسارت بود
دوباره شوهر کنم و  توانم یاز این سه عزیز، کدامیک را انتخاب کنم؟ زنی جوانم م دانم ینم. ام سرگردانی فروافتاده ي که در ورطه

ازشوي و فرزند . اند بتوانم  صاحب برادري شوم هاست فوت کرده از او صاحب فرزند شوم، اما ممکن نیست از مادر و پدرم که سال
دستور داد که شوهر و . ه گذشته بود به گوش ضحاك رساندندآنچه را ک. دست برادرش را گرفت و از زندان به درآورد. دل برید

 .فرزندش را نیز به او ببخشند

این داستان تنها داستان مرزبان نامه است که شخصیت اول و قهرمان . طرح این داستان براي بیان اهمیت پیوند هم خونی است
هایشان شناخته  ه درداستان هاي دیگر مردان به پیشهآن یک زن است و تنها زنی است که نامش در داستان ذکر شده است؛چنان ک

 ...زن قصاب، زن دیبافروش و: شوند و همسرانشان به شغل آنان مثل می

و  رود یشود قرعه به نام سه تن از نزدیکان او افتاده، با جسارت به دادخواهی به درگاه ضحاك م او پس از آن که آگاه می
 .رساند یصداي تظلمش را به گوش شاه خونخوار م

در این داستان هنبوي کسی است که برخالف زبان خاموش مردم زمانش فریاد اعتراضش را در درگاه ضحاك شیطان 
گیرد یکی از عزیزانش را به او  شود و تصمیم می کند؛ چنانکه ضحاك از سر و صداي او با خبر می صفت،طنین انداز می

زیرا . شود ک بسیار منقلب و محزون  و درانتخاب، دچار سردرگمی و پریشانی میرود و از دیدن هری هنبوي به زندان می.بازگرداند
شود و با استداللی  اما سرانجام بر تردید خود مسلط می. در حقیقت گزینش هریک پایان زندگی دو عزیز دیگرش را به دنبال دارد

شاید براي . کند یگر محال است، برادر را انتخاب مداشته باشم اما داشتن برادر دی توانم یقابل قبول که شوهر و فرزند دیگري م
دهد  شود، دستوررهایی هر سه تن را می درپایان وقتی ضحاك از ماجرا آگاه می. هنبوي هیچ انتخابی منطقی تراز این وجود نداشت

اي چون  وارهتواند با جرأت و جسارت، مهر و شفقت و خرد و کیاست خود جان سه عزیز خود را از چنگال خونخ وهنبوي می
شود، در این داستان هیچ  هنبوي زنی معترض، دلیر، پرمهر، فکور، عاقل و زیرك است و چنان که مالحظه می. ضحاك نجات دهد

 .شود شود و زن به عنوان نجات دهنده پدیدار می نشان از ضعف و ناتوانی درشخصیت هنبوي دیده نمی

 

 65تا  260ـ دختر خره نماه ص 2
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 :چکیده داستان

هوا رو به تاریکی رفت و حشم .ناگاه تندبادي وزیدن گرفت. وزي بهرام گور به قصد شکار با خدم و حشم بسیار بیرون رفتر
در آنجا دهقانی بود از توانگران به نام . شاه در آن تیرگی ازهم پراکنده شدند و بهرام به ناچار به دهی که در آن نزدیکی بود رفت

به همین . دانست که مهمان کیست او شد؛ چنان که میزبان نمی ي به طور ناشناس وارد خانه. ار داشتخره نماه که مال و امالك بسی
شب که چوپان از دشت . بهرام در دل خشمگین شد اما چیزي ابراز نکرد. خاطر براي اوخدمتی که الیق شاهان باشد به عمل نیاورد

اي داشت با خلق و خویی نیکو و  خره نماه دوشیزه. همیشه شیر دادند آمد خره نماه را خبردار کرد که امروز گوسفندان کمتر از
ممکن است امروز نیت پادشاه ما با : رو به دخترش گفت. داد رویی زیبا چنان که زیبایی چهره از نکویی خوي و باطنش آگاهی می

اگر نظرت اینست : دختر گفت. ن کنیمبهتر آنست که ما از اینجا نقل مکا. رعیت بد شده که در قطع شیر گوسفندان تاثیر کرده
دهقان پذیرفت و . ها که به ناچار باید در خانه بگذاریم و برویم، در پذیرایی از این مهمان بکارگیر مقداري از این غذاها و نوشیدنی

به دهقان  دو سه روزاین گونه گذشت تا آن که روزي شاه درمیان نوشانوش شراب و حالت مستی که داشت. فرمود تا چنان کنند
شوم و ساعتی به هم صحبتی او خود را از اندوه دوري از یارو دیارمی  اگر کنیزکی زیباروي هست به دیداري از او قانع می: گفت
دانست که دختر او چنان به نقاب عصمت آراسته است که اگر این خدمت را  می. دهقان برخاست و به اندرونی خویش رفت. رهانم

اي در  او همچو خورشید تابنده. دختر چنان کرد. پس به دخترش گفت، ساعتی نزد مهمان بنشیند. رسد یی نمانجام دهد به او زیان
 .شاه به نگاهی از آن چهره روحانی قناعت کرد اما مهر او را در دل گرفت. مقابل او قرارگرفت آن چنان که چشمان شاه خیره ماند

حتماً طالع نیک نظر : پدرو دختر گفتند. شیر گوسفندان حکایت کردصبح که شد همان چوپان از دشت آمد و از بسیاري 
بهرام گور وقتی به مقر دولت خود رسید فرمود تا . پادشاه متوجه ما شده که این دگرگونی از دیروز تا امروز به وجود آمده است

  .دختر خره نماه را به ازدواج او درآوردند و پاداشی در خور نیز به خره نماه اعطا نمود

این فسانه از بهر آن گفتم تا «: گوید چنان که خود می.گردد طرح این داستان به باور گذشتگان مبنی بر الهی بودن پادشاه باز می
 )65ص(» .دانی که روزگار تبعیت نیت پادشاه به این صفت کند

وقتی چوپان به . دهد ش خبر میدختر خره نماه  دختري صاحب جمال و کمال است؛ چنان که زیبایی ظاهري او اززیبایی باطن
گوید  سپس به دخترش می کند یدهد او آن را به دگرگون شدن نظر پادشاه مربوط م خره نماه خبر کمترشدن شیرگوسفندان را می

بلکه زندگانی  شود یدر اینجا پیشنهاد بجاي دختر نه تنها باعث افزونی شیر گوسفندان م. بهتر است به جایی دیگر نقل مکان کنیم
 .دهد ها را در مسیر دیگري قرارمی آن

خره نماه که ازعفت . کند پس از چند روزآرامش و سرمستی، شاه از خره نماه دیدار کنیزکی زیباروي را طلب می
پذیرد و به این منظور از دختر خود کمک  مهمان ناشناس را می ي داري دختر خود اطمینان ویقین کامل دارد خواسته وخویشتن

  .گیرد می

دارد  که شاه را برآن می يا حیا و پاکدامنی او همراه با زیبایی خیره کننده. نماید ر اینجا زیبایی درون و برون دختر جلوه مید
 .خود ببرد ي که دختررا به عنوان همسر به خانه

عاقل،زیرك، صاحب کمال و دختري مطیع پدر، متین، . شود در این داستان دختر خره نماه به عنوان دختري شایسته مطرح می
 .در او سراغ گرفت توان یم دانستند ییک دختر کامل م ي جمال و تمام صفاتی را که برازنده
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 165تا162ـ زن دهقان ص3

 :چکیده داستان

پسري داشت که همواره او را به نگهداري مال و تدبیر در امور دخل و خرج و . دهقانی بود با بسیار مال و زمین و متاع 
پدر درگذشت و آن همه مال و اندوخته به پسر رسید و پسر دست به اتالف و اسراف گشود . کرد ز از دوست ناباب سفارش میپرهی

مادري دانا و نیکو راي و پیش بین . و با جمعی دیوسیرتان بدکردار قراردوستی نهاد و درمدت کوتاهی مال و سرمایه بسیاربرباد داد
اي که داري بیهوده از دست مده که چون آن وقت که نباید بدهی، آن گاه که باید  ه دار و اندوختهپند پدر نگا: به پسر گفت. داشت

 .اي آنان را دوستان صادق و خیرخواه خود ندان نیابی و تا اطرافیانت را به خوبی نشناخته

ماست که  ي در خانهموشی : نزد یکی از رفقایش رفت و گفت. پسر با شنیدن این سخن به آزمون دوستانش متمایل گشت
: دوست گفت. دیشب به هاون ده منی دست یافت آن را یک جا خورد. ام کند و از دفع او نیز عاجزمانده بسیار تباهی و خرابی می

برآنان افزون  اش یهچون دوستان وي را راستگو شمردند، تک. ممکن است هاون چرب بوده و موش به خوردن چربی حریص است
دوستان را آزمودم، بدین خطاي بزرگ و دروغ آشکار که گفتم ایشان مرا سرزنش : ار نزد مادر آمد و گفتبا شادمانی بسی. شد

اي پسر : پس گفت. مادر ازنادانی و سادگی فرزند خندید. نکردند و از بابت محبت زیادي که به من دارند مرا دروغگو نپنداشتند
. دهی یه چشم بصیرت نداري که دوستان و دشمنان را ازهم تشخیص نمگریست ک باید یخندد ولی بر تو م عقل بر این سخن می

اند  راست گفته: پسر از حماقت و بدبختی که داشت گفت. دوست آنست که با تو راست گوید نه آنکه دروغ تو را راست انگارد
 .باد داد تا به بیچارگی و مستمندي افتاد پدر را به ي خردي و نادانی اندوخته که رازها را با زنان نباید درمیان نهاد و همچنان با بی

ها بر زبانش گذشت که دیشب یک نان در  در میانه صحبت. روزي نزد همان دوست خود رفت و از حال نابسامان خود گفت
، از روي شمرد یآشکار و سخنان باطل او را راست م يها همان دوست که دروغ. اش را خورد سفره داشتیم موشی آمد و همه

 یک نان بخورد؟ تواند یاي مردم این سخن شگفت را بشنوید موش در یک شب چگونه م: و شرمنده کردن او گفت مسخرگی

مادري که به خوبی فرزند . شود یدر این داستان، زن به عنوان مادري خردمند،آگاه، دلسوز، عاقبت نگر و پند دهنده ظاهر م
وهیچ گونه قدرت وتسلطی بر فرزند خود و یا براموال  شود یی خالصه م؛اما گویا تنها نقش او در پنددهکند یخود را نصیحت م

 .شوهرش ندارد

راست گویند که زنان را محرم «: که گشاید یزبان به ناسزا م یابد یخود نم ي چنان که پسر وقتی نصایح مادر را موافق خواسته
 )165ص(» رازها نباید داشتن و مقام اصغاء هر سخنی دادن

فردوسی، مردان هر جا احساس نیاز به صحبت و مشاوره پیدا  ي شاهنامه يها متون پارسی نظیر برخی از داستاندر بسیاري از 
به ویژه مادران همیشه مشاوران . یک زن است به عنوان مادریا همسر گذارند یبا اولین کسی که سخن خود را در میان م کنند یم

؛ یابند ینم یشانها و مردان وقتی سخن را موافق با خواسته کنند یخود را اظهار م دلسوز و آگاهی هستند؛ اما وقتی پند و خیرخواهی
آنجا که اسفندیار با مادرخود، کتایون در مورد تصمیم پدرش .همچون داستان رستم و اسفندیار. گشایند یزبان به مالمت زنان م
تحویل دهد، تا بتواند به خیال خام به آرزوي  که به جنگ با رستم برود و او را دست بسته به پدر کند یگشتاسب مشورت م
  .عمل بپوشاند ي پادشاهی خود جامه
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و اگر چه مشاوران و  شوند یدر واقع در این داستان نیز همچون دیگر متون پارسی، زنان همواره از سوي مردان محاکمه م
و  گیرد یبه هرحال پسر پند مادر را به سخره م. شوند یرازداران خوبی هستند همیشه به کشف سر و پرده دري و سبکی عقل متهم م

به همین . زن در این داستان با تجربه و خردورز است اما فاقد توانایی و قدرت تأثیر بر فرزندش. بیند یعاقبت ناخوش آن را نیز م
 .نسبتاً مثبت مرزبان نامه به شمار آورد يها جزء چهره توان یدلیل زن این داستان را نیز م

 

 179ملک اردشیر صـ دختر 4

 :چکیده داستان

پندار قابل  ي او بر صفحه ي آفاق را در نوردیده بود دخترزیبایی داشت که نظیر چهره ي شاه اردشیر که عدل و احسان او جمله
بلوغ رسید پادشاهان بزرگ از اطراف و اکناف جهان خواستار همسري او گشتند اما دختر به هیچ یک  ي وقتی به مرحله. تصورنبود

که شوهر زیور زن است، اگر چه تو  دانی یم: روزي شاه به دخترش گفت. ؛ تا روزگار درازي سپري گشتداد یرغبتی نشان نم
پدر از صواب و درستی به دور است و  ي گ بسیار دختر در خانهدرن. ما هستی اما بازاز شوهرکردن ناگزیري ي افتخار همه ي یهما

اش  هر کس در خانه! چه داماد خوبی است گور: فرماید یم)ص(چنان که پیامبر اکرم.تر یستهمرگ به حال این گونه دختران شا
ه از نظر حسب و نسب هم بهتر آن است که به ازدواج با فالن شاهزاده ک. دختري دارد اگر شاه هم باشد بد طالع و بدبخت است

دختران محنتند و پسران نعمت و محنت ثواب و مغفرت پدران را به دنبال دارد و نعمت : دخترگفت. طراز خود ماست تن دردهی
و دقت در انتخاب داماد و شوهر دادن دخترالزم است؛ اما شوهر که سزاوار زن نباشد نکرده بهتر  شود یسبب حساب و بازخواست م

کسی . از کاردانی به دور است جویی یاگر در مال و ملک هم شأن و هم کفو براي من م. نیکبخت نباشد نابوده بهتر و فرزند که
همسري من است که چیزي زوال ناپذیر داشته باشد که مال بسیار درمعرض تباهی است و نسب نیکو بدون حسب از خرد  ي یستهشا

پادشاه کسی است که ابتدا : دختر پاسخ داد. ست همسرتو ازفرزندان شاهان باشد، شایسته ايا تو شاهزاده: شاه گفت. به دوراست
آن که حرص و خشم را : چه کسی داراي این صفات است؟ دختر جواب داد: پادشاه گفت. برخود و بعد بر غیر خود فرمان دهد

تا به عیب جویی او نپردازند  کند یز مپایمال خرد خویش سازد، برنفس خود فرمانروا باشد و کسی که از عیب جویی دیگران پرهی
پس شاه در طلب چنین مردي مدت بسیاري گشت تا شخصی را با آن صفات به او . چنین شخصی بر خود و غیر خود فرمانده است

د عق. کسی نزد او فرستاد و خشنودي از دو جانب حاصل شد. تصمیم ملک و دختر بر ازدواج او با این مرد قرار گرفت. نشان دادند
پس از چند روز شاه از حال دختر و داماد پرس وجو کرد و دانست که ازدواج آنان . شوهر رفت ي خوانده شد و دختر به خانه

  .همراه با سعادت و نیکبختی بوده است

او . دنه یدختري بلند نظر و ژرف نگر که نسب را ارجی نم. دختر شاه اردشیر در این داستان به زیور ظاهر و باطن آراسته است
با آن که شاهزاده است و در ناز و نعمت بالیده، به گوهر حقیقی وجود که همان حکمت است دست یافته و با آن که خواستگاران 

 .شود یبه ظاهر هم شأن از شاهان و شاهزادگان بسیار دارد براي مال و نسب آنان ارزشی قایل نم

 ي یهاگر چه تو ما: گوید ی، پدر به دختر مزند یاشرافی خود م خواستگاران ي همه ي ینهپس از آن که دختر دست رد به س
از  تر یقمایی اما درنگ زیاد دختر درخانه از صواب به دور است و صاحب شریعت، مرگ را براي چنین دختران ال ي افتخار همه
 .نعم الختن القبر: وگفته است شمرد یزندگی م

 ر بوداگر تاج دارد بد اخت  کرا در پس پرده دختر بود
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خواندن این سطور . رسد ینازش و افتخار آنان است به بدطالعی و بدبختی شخص دختردارم ي یهو ناگاه از اینکه دخترش ما
آنجا که فریدون سه دختر پادشاه یمن، سرو را براي سه پسر خود خواستگاري . فردوسی است ي یادآور داستان فریدون شاهنامه

اش متمایل به رد خواست اوست،اما چون  دخترانش دلبسته و وابسته است، ابتدا از شدت عالقهو پادشاه یمن که بسیاربه  کند یم
 . کند یبدطالعی قلمداد م ي یهیاراي آن را ندارد با خشم و عصبانیت دختر را ما

خرسندي از داشتن افتخار پدر ومادر و دلسوز و شفیق آنانند اما این نا ي یهمتون نور چشم و ما ي روشن است که دختران در همه
و این به دلیل شرایط اجتماعی حاکم بر زندگی دختران بوده است که با ازدواج پیوند او با خانواده  شود یدختر نیز درمتون یافت م

ها دل به دختر دلبند بستن و شاهد بالیدن کسی بودن که سرانجام  مدت دیدند یو در واقع پدر و مادر م شد ینخستینش کمرنگ م
  .روزي از نزد آنان خواهد رفت غم انگیز است و حسرت بسیار دارد

دختر . هم شأن ما رضایت دهی ي که بهتر است به ازدواج با فالن شاهزاده گردد یصحبت خود باز م ي سپس پدر به دنباله
نتند و تحمل رنج زندگی با آنان مغفرت و ثواب آن جهانی را در پی دارد و پسران نعمتند و سبب دختران مح: گوید یدرپاسخ م

 :شد یافت -درود خدا بر او باد -این حدیث این گونه در سخن امام صادق. شوند-حساب و بازخواست می

نونَ نَع« اَلباللّه یم و نات سح نات الب سألُُ ونِ النَّع ی یمِع  و ،یلَ ثیبیع  نات سالح« 

  .دهدیها پاداش میو به خوب کند یها سؤال مخداوند ، از نعمت. یاند و دختران خوبپسران، نعمت

  )7،1379کلینی،(

و حق والیت  خواند ی؛ دختربه هر حال پدررا به صبر مدانند یامروز دختران را رحمت و پسران را نعمت م ي یرعامیانهدر تعاب
شوهر که نه در خور زن «: ها ینا ي ؛ اما گذشته از همهداند یاج دختر به دلیل شفقت پدرو فرزندي و مصلحت دختر مپدر را درازدو

سپس با وسعت دیدي که در او هست معیارهاي پدر را براي ) 183ص(»و فرزند که نه روزبه زاید نابوده بهتر تر یباشد، ناکرده اول
به هم کفوي من کسی شاید که آنچ او دارد، در جهان زوال نبیند و نقصان «: گوید یو با روشن بینی م بیند یازدواج از خرد به دور م

یعنی ارزش حقیقی را . خرند یدر آن جهان مال و نسب واال چیزي است که به خودي خود به هیچ م: ومی افزاید) 183ص .(»نپذیرد
، جفت تو از فرزندان يا تو ملک زاده«که  کند ید خود دوباره اصرار مشاه بر اعتقا. کند یسراي جاودانه منسوب م يها به ارزش

پادشاه کسی بود که برخود وغیر خود فرمان «:گوید یو دختر با حکمت و خردمندي تمام م)184ص(»ملوك شاید
 .شود یکه تنها از زبان یک حکیم شنیده م يا جمله)184ص(»دهد

که همه خالف معیارهاي معمول و حتی خالف نظر ملک  کند یرا بیان مو معیارهاي مورد نظر خود  ها یژگیسپس دیگر و
و این همه دلیل بر حکمت و فرزانگی این ) 179ص(»مادر روزگار به فرزانگی او فرزندي نزاد«اردشیراست ومطابق با آغاز داستان

  .دختر است

، خیرخواهی ،طرف مشورت قرار گرفتن و ؛ برخرد، حکمت، نجات بخشیشود یها در مورد زنان روایت م آنچه دراین داستان
ها درمورد زنان بیان شده همه مبتنی بر صفات منفی وجایگاه پایین  مثمر ثمر بودن زنان داللت دارد؛اما متأسفانه باورهایی که در آن

؛ شاید از گیرند یار م،ناعادالنه مورد قضاوت قرشوند یمثبت ظاهر م ییها ها و نقش حتی درداستان هایی که زنان با چهره. زنان است
ریزبین، منتقدانه،مشکوك و  ییها اند نه قضاوت کردن؛آن هم با نگاه این روکه زنان تنها در جایگاه قضاوت شدن قرار گرفته

 .انکارکننده
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یکی نظر خواهی پادشاه ازدخترش در مورد ازدواج او و حقی که براي . دیگر نیزقابل توجه و بررسی است ي در اینجا دو نکته
قائل است و دیگري پذیرش نظرغیر معمول دخترش که تقریباً بدون هیچ سرسختی از اعتقاد خود ـ که  اش یاو و انتخاب زندگ

 .پردازد یو براي یافتن شوي مورد نظر دختر به جستجو م دارد یهمان معیار هم شأنی درمال، نسب و شاهزادگی است ـ دست بر م

دختري خردمند، حکیم، بلندنظر، ژرف نگر، . داراي کماالت روحی واالیی است روي هم رفته دختر صاحب جمال اردشیر،
تمامی این صفات موجب شده تا دختر شاه اردشیر از . ظاهري هاي یدنیوي و مزین به آراستگ هاي یرها شده از بند وابستگ

  .مثبت مرزبان نامه به شمار آید يها چهره
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روزي ماري اژدها پیکر . کرد یها به فراغ دل و نشاط طبع زندگی م توانگري خانه گرفت و در آنجا مدت ي خانهموشی در 
موش به خانه آمد از دور نگاه کرد . موش افتاد و آن محل آرام و امن را براي زندگی کردن پسندید ي گذرش از آن حوالی به خانه

ها و  این آه سوزان چه کسی بود که در من گرفت؟ حتماً آن ستم: ک شد و گفتجهان پیش چشمش تاری. اش دید مار را در خانه
مادر . موش ناتوان و بیتاب نزد مادر آمد و او را ازماجرا خبردار کرد و ازاو راهنمایی خواست. ام که با خلق خدا کرده هاست یانتخ

و چون ملخ مباش که هر چه یابد بخورد و هر  امدآر یو در سوراخ خود م شناسد یخویش م ي چون سوسمار باش که اندازه: گفت
 ي برو خانه. يا و دست تجاوز به مال دیگران دراز کرده يا حتماً زیاده خواهی کرده. خویشش سازد ي جانوري که او را یابد طعمه

. نیز در امان نیستنددیگري انتخاب کن که تو با وي توان برابري و هماوردي نداري که از زخم نیش مار،پیل مست و شیر خشمگین 
خود دیدن، رنج و سختی بسیار دارد و خداوند رانده  ي اگر چه از وطن و مأمن خویش دور شدن و بهره برداري دیگران از اندوخته

شدن شخص را از شهر و دیار خود برابر با کشته شدن وي دانسته؛اما خردمند کسی است که در مواقع ناچاري از وطن خویش عزم 
اگر چه : موش گفت. وقتی که مکانی دیگر فراهم کند و به مرور زمان، آنچه را از دست داده جبران و تالفی نماید سفر کند تا

که با هر ناپسندي سازگاري کند که  دهد ی، زیرا غیرت نفس اجازه نمکند یبسیار گفتی، اما این سخنان مرا آرام و راضی نم
 .روند یظلم ستمگران نمبزرگ تا آنجا که بتوانند زیر بار  يها انسان

وهرگز به هدف  شوي یمقابله کنی، خیلی زود هالك م خواهی یاگر تو به پشتیبانی دیگر موشان با این دشمن م: مادرگفت
 .، این کاراز حد واندازه وتوان توبیرون استیابی یمورد نظرت دست نم

من این مار را به دست باغبان خواهم . غیرت ناتواناناند بترسید از  به چشم حقارت در من نگاه نکن چنان که گفته: موش گفت
 .اگر چنین ترفندي داري مالزم کار شو و به آن بپرداز: مادر گفت. دارم یم گرفت که به حیله ونیرنگ اورا به کشتن مار وا

روزي مشاهده کرد که مار از سوراخ . تا ناگهان بر دشمن بتازد نشست یموش رفت و چند روزي مراقب بود و در کمین م
باغبان از . باغبان جست ي ینهموش بر س. درباغ آمد و زیر گلبنی خوابید در همان لحظه اتفاقاً باغبان در استراحتگاه خود خوابیده بود

. کرد تا آن که آتش غضب در دل باغبان افتاد موش این عمل را چند بارتکرار. دوباره باغبان خوابید. موش پنهان شد. خواب پرید
  .باغبان بر سرمارخفته کوبید و براو چیرگی یافت. تا نزدیک مار رسید، موش به سوراخی فرورفت دوید یباغبان به دنبال او م
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اومشکلش را در و با  گزیند یمادر را به عنوان مشاور خود بر م بیند یدر این داستان پس از آن که موش خود را گرفتار بال م
مگر : که کند یحد خود را بشناس و سپس به ریشه و علت اصلی بروز مشکل اشاره م: گوید یمادر پس از شنیدن م. گذارد یمیان م

 يا برو خانه: گوید یسپس م. بر ملک قناعت و کفایت زیادت طلبیدي و دست تعرض به گرد کرده و اندوخته دیگران یازیدي
 ..دیگر برگزین

پیشنهاد و راه حل به خوبی به عنوان  ي چنان که در تحلیل و ارائه. سازد یعقل را یک به یک درگفتار خود نمودار م او مراتب
همدلی  شود یو نه تنها خردمند، بلکه با درك سختی و دشواري که از ترك خانمان نصیب او م شود یمشاوري خردمند پدیدار م
در چنین شرایطی ـ اگر چه ترك خانمان بسیار  کند یخرد اقتضا م: گوید یاش باز م مهاما در ادا. دهد یخود را نیز به او نشان م

 .دشواراست ومساوي با کشته شدن او ـ از وطن عزم سفر کنی

و آنچه از تو ضایع شده به گردش روزگار دوباره جبران خواهد  کنی یدیگر فراهم م يا خانه: گوید یباز براي دلگرمی او م
جوانی از جمله  يها ، نشانهپذیرد یکامل خرد است و فرزند او که با وجود پندهاي بسیار مادر باز سخن او را نم ي مادر نمونه.شد

اما وقتی فرزند  شود یدر مادر نوعی احتیاط و احتراز از خطر دیده م.تسلیم ناپذیري، سرسختی و تن به خطر دادن را در خود دارد
سرانجام چنان که دیدیم . کند یو او را به رفتن ترغیب م پذیرد ی، مادر مشوم یور بر او چیره ماز راه حیله و مکر نه از راه ز گوید یم

 . شود یموش با ترفند بر مار غالب م

 .شود  یمثبت مرزبان نامه ونماد خرد، احتیاط و دلسوزي محسوب م يها موش مادر دراینجا ازچهره

 

 653ـ ایرا ص6
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ها ساکن بود که هر  عقابی در نزدیکی آن.آزاد چهر و ایرا در کوهسارخوش آب و هوایی آشیان داشتند يها جفتی کبک به نام
بهتر است از اینجا به : آزاد چهر گفت. روزي هر دوبا یکدیگربه چاره جویی نشستند. کرد یها دراز م ساله دست تجاوز به بچه کبک

و ما هر یک در اندوه از دست دادن فرزند مشترکیم، اما  گویی یراست م: تایرا سخن او را تأیید کرد و گف. جایی دیگرکوچ کنیم
اگر بتوانیم همین جا تحمل کنیم . دل کندن از زادگاه نیز دشوار است به خصوص که در اینجا ازآشیانه مرغان شکاري به دوریم

که  پنداریم یم. جهان آبستن حوادث است. خامی و دشمن کامی است ي معلوم نیست هواي غربت به ما بسازد، این نشانه. بهتر است
بهترین راه . پدر و مادرند ي رنج و فتنه ي یهها یکی از این حوادث است و فرزندان همواره ما ها وخورده شدن آن به دنیا آوردن بچه

و همیشه  رسیم یماندگار است و اگر ما به آنچه داریم راضی و خشنود باشیم به قصد و هدف خود م هاي یکیرسیدن به سعادت، ن
خود را به خواب  توان یتو درست، اما نم يها صحبت: آزادچهر پاسخ داد. رسد یدر اوج خوشی، ناگاه محنتی و اندوهی م

فراموشی زد و از پیشامدهاي روزگار غافل شد و اگر عقاب یکی از ما را شکار کند چه؟ پس قبل از آن که کار ما از جبران و 
 .رفتن شویم ي هاضطرار درگذرد باید آماد

آزادچهر، ایرا را به عقل . کند یو ایرا براي درستی نظر خود چند داستان نقل م یابد یبه همین صورت گفتگو بین آن دو ادامه م
که » یهه«هر دو تصمیم گرفتند با . سزاوار است ازآثار نیک تو پیروي کنم و فرمانبردار تو باشم: گوید یو م ستاید یو روشنی فکر م

پس آزادچهر به دیدن او رفت و از او کمک خواست تا او را به . به خرد و کاردانی مشهور بود در این خصوص به مشورت بنشینند
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آزاد چهره پس . تا آن که یهه پذیرفت و آزادچهره را نزد عقاب برد. ندخدمت شاه مرغان برساند تا در پناه او از حوادث ایمن گرد
 .سپس او شادمان به نزد ایرا بازگشت. از احترام و تعظیمی که سزاوار شاه بود ماجراي خویش را بازگفت و شاه او را امان داد

سی که در سخنان حکمت آمیز و آوردن ک. شود یـ در این داستان ایرا در نقش زنی نکته بین، دانا، خردورز و زیرك ظاهر م
شوهرهمه جا او را به . با کالمی منطقی وعقالنی، شوهر را به ماندن متقاعد کند تواند یو م گیرد یحکایت بر همسر خود پیشی م

 پی درپی ایرا براي آزاد چهره است و هاي یت؛ چنان که قسمت قابل توجهی ازداستان، حکاستاید یداشتن خرد و راي روشن م
نوعی پایبندي به زادگاه و میل به ماندن و نرفتن از موطن خود و . با یهه به مشورت بپردازند گیرند یسرانجام هردو تصمیم م

خود  يها که البته در پایان با به کارگیري روشی مسالمت آمیز و خردمندانه به تمام خواسته شود یخطرپذیري نیز در ایرا دیده م
 .یابند یدست م

 

 زنانی با نقش کامالً منفی: ومگروه د: ب

 619تا616ـ زن درودگر ص1

 :چکیده داستان

. دانست یزنان را نیز به خوبی م هاي یلهدرودگري زنی نیکو روي و خوب پیکر داشت و اگر چه درجمال و زیبایی یگانه بود ح
جان . گشت یبه خانه بر م شد یتا وقتی که صبح م رفت ی، زن آهسته از در بیرون مرفت یهر شب وقتی درودگر به خواب م

و با زن پاکدامنی  دهم یو طالق م کنم یاندیشید که من این نابکار را رسوا م. درودگر به لبش رسید و بیچاره و درمانده گشت
وقتی زن . ها از خانه بیرون رفت شوهر در را محکم بست تا آن که شبی خود را به خواب زد و زن چون دیگر شب. کنم یازدواج م

اگر : زن گفت. چاهی عمیق نزدیک در کنده بود. از اینجا برو: درودگر گفت. فریاد زد که در را باز کن. برگشت در را بسته دید
سنگ بزرگی به دست آورد و در . تا فردا شهربان به قصاص من خون تو را بریزد اندازم یدر را باز نکنی، من خود را درین چاه م

زن در خانه . درودگر که صداي سنگ را شنید بیرون آمد تا از حقیقت حال، آگاه شود. نهان شدچاه انداخت و در پس دیوار پ
اي مسلمانان این شوهر من مرد فقیري است و : همسایگان جمع شدند که چه پیش آمد؟ گفت. جست و در را بست و فریاد برآورد

؛ بیش از این آید یو صبح م رود یاو نهاد هر شب از خانه بیرون مآن که خداوند مرا درکنار  ي و او به شکرانه سازم یمن با فقر او م
زن سخن . رفتند و به داوري نشستند. قرار شد هر دو پیش حاکم شرع بروند. شوهر از تهمت و گستاخی زن عاجز شد. تحمل ندارم

دي که در شرع واجب است حاکم زن را به تعزیر و ح. را به خدعه و مکر آغاز کرد و شوهر حکایت حال راست را بیان کرد
 .محکوم کرد

 

حضور بسیارِ زنان خائن به همسر، مکار و پلید  کند یکه در مرزبان نامه نظر هرخواننده اي را به خود جلب م يا برجسته ي ـ نکته
زنان ـ را  زنان خیانت کار، شمار قابل توجهی ـ تقریباً یک سوم کل شوند ییعنی از مجموع زنانی که در این کتاب مطرح م. است

اما به راستی چرا زنانی با این صفات، این گونه مورد . زنانی جسور، خائن، حیله گر، مکار، هوسباز و بدسرشت. شوند یشامل م
بسیاري از این زنان رویاروي بوده و در واقع به فساد زمان  يها با نمونه اش یاند؟ آیا به دلیل اینکه او در زندگ توجه نویسنده بوده

 ؟ اما آیا این فساد تنها متوجه زنان است؟کند یره مخود اشا
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بین فقرو زنانی که از خانه به بیرون  يا آیا همان گونه که زن در حضور همسایگان سعی در اظهار بی گناهی خود دارد رابطه
در نیکورویی و اجتماعی درودگر است و خود  ي لحاظ کرد؟ آن هم براي زنی که همسر فردي از طبقه توان یم شوند یکشیده م

 خوب پیکري بی همتاست؟

اما دلیل این توجه قابل بررسی . مانند طوطی نامه. شود یبسیاري از این زنان دیده م يها دیگر نثر این دوره، نمونه يها در کتاب
تعجب بسیار جاي . که همیشه به داشتن زنان عفیف، پاکدامن، وفادار و دوستدار شوهرمعروف بوده است يا آن هم در جامعه. است

 .شوند ینسبتاً مثبت در این کتاب مطرح م يا است که تنها چند نمونه از زنان با چهره

ادبیات  بینیم یو چنان که م نماید یاین نکته ذهن ما را تنها به بی لطفی نویسنده و نظر حاکم بر آن دوره نسبت به زن متمایل م
گفت کمتر  توان یبا بدبینی و بی لطفی بسیار با زنان برخورد کرده؛ آن گونه که مما، ادبیاتی اصوالً زن ستیز و مردانه است وهمواره 

ضعیف، : نه در خورمی یابیم ییها ما، روي خوش به زنان نشان داده است و همواره ما زنان را در نقش ي کتابی در ادبیات هزارساله
 .اند ن دانسته شده وهمواره مورد نکوهش قرار گرفتهچنان که بارها زنان طبیعتاً کمتر ازمردا... ناتوان، نادان ،مکار و

زنان  دهد یکه عموماً براي زنان وجود داشته است شاهد آنیم که وقتی مجالی دست م يا با وجود شرایط محدودکننده 
 .اند پرداخته ها یهها و دفاع1»معایب الرجال«در برابر این نوشتارها به نشان دادن واکنش و نگاشتن   فرهیخته

تا آنجا که شوهر جان برلب آمده در پی راه . در این داستان ما با زنی صاحب جمال، اما فریبکار و خائن به همسر مواجهیم 
او حتی در . دهد یو قبل از آن که رسوا شود، شوهر را مورد تهمت قرار م بندد یبه کار م اي یله؛ اما زن نابکار، حآید یرهایی بر م

م نمایی قصد فریب کاري دارد اما وقتی شوهر حقیقت را بازمی گوید، حاکم زن را به تعزیر و اجراي نزد حاکم شرع نیز با مظلو
  .آید یکامالً منفی مرزبان نامه به شمار م يها این زن از چهره. کند یحد محکوم م

  

 353ـ زن قصاب ص2

 :چکیده داستان

همسر قصاب است که داستانش در جریان داستان زروي، بز نري  کند یمنفی خودنمایی م يا یکی دیگر از زنانی که با چهره
، رسن زند یزروي دست و پایی م کند یوقتی قصاب قصد بریدن سر او را م. فروشد یکه شبان او را به مرد قصابی م آید یپیش م

باغبان سر و سّري دارد و هرگاه در آن نزدیکی باغی است و زن قصاب با . رود یقصاب به دنبال او م. برد یو جان به در م گشاید یم
قصاب به . زروي به در باغ رسید و داخل شد. آن روز این اتفاق واقع شده بود. کنند یدرباغ با هم مالقات م دهد یفرصتی دست م

ستی ناگاه زن خود را پیش باغبان یافت و چون آن دو قصاب را کارد کشیده دیدند، یقین کردند که او از دو. دوید یدنبال او م
زروي در آن میانه بیرون . قصاب و باغبان هر دو گالویز شدند و بانگ و فریاد مردم از هر سو برخاست. ایشان آگاه بوده است

 .جست و جان سالم بدر برد

 

                                                        
نان در تهران منتشر شده بود نوشت که دربارة معایب ز» تأدیب النسا«معایب الرجال کتابی است که بی بی فاطمه استرآبادي آن را در پاسخ  - 1

  495،1378فرخزاد،.(و در آن عیب هاي مردان را چنان که می دانست بازگو کرد و آداب به زیستی را براي مردان و زنان در آن تشریح کرد
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و ما در اینجا هم با زنی مواجهیم که مترصد غیبت شوهر و خیانت به اوست؛ اما  شود یـ داستان زن قصاب تا همین جا دنبال م
که درآن صاحب حرف مختلف اعم از درودگر، قصاب،  کند یرا براي ما ترسیم م يا نویسنده جامعه. شود یه هر حال دستش رو مب

مردي خیانت . آید یهم چنین در اینجا نامی از باغبان هم به میان م. و از وفاداري زنان خود در امان نیستند بینند یخیانت م... بافنده و
 .اش و هم نسبت به قصاب ادهکار هم نسبت به خانو

 

 578تا576ـ زن بافنده ص3

 :چکیده داستان

زنی پاکیزه صورت و آلوده صفت داشت با کسی پیمان دوستی بسته بود و از غیبت شوهر براي دیدار محبوبش  يا مرد بافنده
مرد بیرون . روم یبراي امر مهمی مکه یک هفته به فالن ده : روزي به زنش گفت. تا آن که مرد ازکار زن آگاه شد. جست یسود م

زن برخاست و غذایی نیکو آماده کرد و بیرون رفت تا کسی نزد دوستش . رفت و فوراً بازگشت و درخانه زیر تخت پنهان شد
. زن بازگشت و دیگ را خالی یافت. شوهر از زیر تخت درآمد و غذایی را که زن مهیا کرده بود خورد و بیرون رفت. بفرستد

تعبیر  ي آن روز درشهر مشهور بود که شاه خوابی دیده و هیچ معبري از عهده. شد که مگر شوهر قصد جان وي کرده استبدگمان 
شوهر به درگاه رفت و به گوش شاه رسانید که شوهر من معبري ماهر است اما از بخل در خواب  ي ینهزن از ک. آن برنیامده است

من : مرد گفت. پادشاه کس فرستاد تا شوهرش را آوردند. دهد یام تن به تعبیر نمگزاردن کاهل است و به جز به زور و دشن
مرد از ترس آسیب تا سه روز . شاه فرمان داد تا هزار چوب به او بزنند. بیش نیستم؛ مرا چه به تعبیر خواب؟ مرا رها کن يا بافنده

 .شود یدردسرهایی که زن براي او ایجاد کرده آغاز م از اینجا به بعد داستان بافنده و. مهلتش دادند. مهلت و امان خواست

 

زنی ناپاك و حیله گر که پس از ترس رسوایی به خاطر کینه نسبت به . ـ در این داستان هم ما با زنی خائن و مکّار مواجهیم
و مرد در مقام مظلوم  یردگ یزن در جایگاه ظالم و خائن قرار م. و دیگر هم از او خبري نیست سپارد یشوهر او را به دست مصیبت م

 .زن، شوهرگریز، کینه جو، مکّار و مرد ساده لوح و قربانی هوسبازي و مکر زن. و خیانت دیده

خود حاضر به هر گونه ایثار  ي یا مردان؟ آیا زنان براي حفظ اساس خانواده اند یبه راستی آیا زنان پایبندتر و وفادارتر به زندگ
 یا مردان؟  کنند یم تر خیانت ان راحتو فداکارند یا مردان؟ آیا زن

اما اگر منصفانه بنگریم در . اند این دسته از زنان مرزبان نامه هاي یژگیبی شک شماري از زنان هستند که به دالیلی داراي و
چنین زنانی کمتر ؟ اگر چه متأسفانه در این کتاب با شوند یچند درصد را شامل م شوند یمقایسه با زنان که به حیا و نجابت شناخته م

 .مواجهیم

 

 405تا403ـ زن دیبافروش ص4

 :چکیده داستان
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دیبافروش زنی . کند یمرغی برخورد که مدعی بود صاحب خانه را ازاتفاقات خانه آگاه م ي دیبافروشی دربازار به فروشنده
: کرد و به خانه آورد و به زن گفتبه همین خاطراو آن مرغ را خریداري . داشت بسیار زیبا که همواره مورد بدگمانی شوهر بود

وقتی دیبافروش بیرون رفت، کفشدوزِ نوجوانِ . زن از آن سخن شگفت زده شد و ترسید. این مرغی است که هر چه بیند خبر دهد
مرد از آن سخن . زن، کفشدوز را از خاصیت مرغ آگاه کرد. داشت به خانه دعوت کرد اي یرینهزیبارویی را که با او دوستی د

اما چنان شد که برخالف گمان کفشدوز و مطابق باور زن مرغ آن ! شگفتا از سبک خردي زنان و کمی دانایی آنان: دید و گفتخن
  .دو را در حضور دیبافروش رسوا کرد و او آسیبی سخت به ایشان رسانید

انند موارد قبلی از عدم حضور شوهر ـ در این داستان نیزبا زنی صاحب صورتی زیبا و سیرتی پلید و نازیبا مواجهیم که درست م
 .و البته زنی که به ساده لوحی و به ناروا مورد تمسخر محبوب خود نیز قرارمی گیرد شود یو رسوا م کند یسوءاستفاده م

و در بین گروه دوم  شود یو این در بین زنان با نقش مثبت و منفی دیده م شوند یچنان که  زنان عموماً به زیبایی توصیف م
کفشگري نوجوان خوب روي که گرد کفش او «: شتر، اما در این داستان در وصف مرد محبوب نیز، توصیفاتی آورده شده استبی

 )404ص(»...حوران خلد به جاي سرمه در چشم کشیدندي

 

 427ـ زن روسپی ص5

 :چکیده داستان

نگاه کرد گروهی را دید . ران کاالیی ببرددزدي ماهر در شبی به عادت همیشگی در پس دیواري مترصد نشسته بود تا از رهگذ
ام،  اي مسلمانان نه دروغی گفته: زن فریاد برآورد که بردند یکه زنی فاسد و نابکار را پیش مردي به زنا گرفته بودند و به نزد شحنه م

 دادم یل که این مدت انجام مواي بر من، بر این عم: ؟ دزد ناگاه به خود آمد و گفتخواهید یام، از من بیچاره چه م نه دزدي کرده
 .رفت و از آن توبه کرد و دیگر هیچ گاه مرتکب دزدي نشد. که زنی روسپی از آن ننگ دارد

 .کند یاین زن که از دزدي ننگ دارد شرم و توبه م ي او از گفته. شود یـ در این داستان زنی روسپی، مایه عبرت دزدي ماهر م

 

 گروه سوم زنان منفعل و زیردست: پ

 528تا527ـ داستان زن و موش ص1

موشی . کردند یدر خانه یک جفت مرغ داشتند که تخم م. کدخداي درویش و مسکینی بود که زنی عفیف و دیندار داشت
 . دزدید یم درگوشه اي از خانه سوراخی داشت که تخم مرغان را

و شتم زن کرد و هر چه که زن سخن در  شروع به آزار و اذیت و ضرب. دارد یها را بر م مرد گمان برد که زن تخم مرغ
شوهر از . ؛ رفت و شوهر را با خبر کردبرد یها را م تا روزي زن نگاه کرد که موش تخم. سودي نداشت گفت یبیگناهی خود م

دلیل از اتفاق موش آن شب مهمانی داشت که به . دامی بر گذر موش نهاد. آن، از رفتاري که با زن کرده بود پشیمان شد ي مشاهده
موش صاحب خانه از شدت اندوه و آزردگی خاطر به فکر انتقام درآمد و به همین خاطر . حرص و طمع،موش مهمان در دام افتاد
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عقرب به کمک او آمد و موش به همیاري او و با استفاده از . تقاضاي یاري کرد آمد یاز دوستش عقرب که از پس این کار بر م
 .ا از او گرفتحرص و طمع درویش، انتقام خود ر

یا عفیف،  زنند ییا شرور و فتّان و قدرتمند که براي پیشبرد اهداف خود دست به هر مکري م: اند ـ زنان مرزبان نامه دو دسته
زنی دیندار و نجیب، اما منفعل و بیچاره؛ چنان که کدخداي درویش بخاطر . دوم آن مواجهیم ي در اینجا با نمونه. ناتوان و زیردست

و هر چه زن بر بیگناهی خود  گوید یو سخنان زشت و ناسزا به او م دهد یدن تخم مرغی، زن را مورد ضرب و شتم قرار مناپدید ش
و بر  پذیرد یم بیند یدزدي تخم مرغ را توسط موش م ي تا آن که وقتی با چشمان خود واقعه. پذیرد یشوهر نم ورزد یاصرار م

 .خورد یبدرفتاري نسبت به زن پشیمانی م

یعنی از زنان دیندار، همه توقع اطاعت محض . شود یمتأسفانه هنوز هم ردپاي این تفکر و این تقسیم بندي در میان عوام دیده م
یعنی تابع . زنان عفیف و مومن باید بیشتر متأثر باشند تا تأثیرگذار، منفعل باشند تا فعال. و سکوت در برابر هر زور و اجباري را دارند

اتفاقاً دینداري و اقتدار . در صورتی که در هیچ کجاي دین و اخالق چنین چیزي خواسته نشده است. سنده به آنشرایط خود و ب
 .بزرگ کامالً مشهود است هاي یتباید همراه با هم باشد و این چیزي است که در الگوي رفتاري شخص

 

 396تا394ـ داستان زاغ ص2

 :چکیده داستان

تا آن که روزي جغدي به خواستگاري او . داشت که ازدواج با او آرزوي هر مرغی بودزاغی دختري زیبا پیکر و عفیف 
. اند اند و به خواستگاري تو آمده اشراف از هر طرف روي به ما نهاده: زاغ دختر را صدا کرد و گفت. نزد مادرش فرستاد يا واسطه
امروز جغدي به خواستگارت . و پا از حد خود فراتر ننهدتو را به شوهري دهم که فرمان پذیر و زیردست تو باشد  خواهم یاما م

و ناچاراست در خدمت تو  پذیرد یاست؛ زیرا هر نامرادي که از تو ببیند م تر یستهآمده اگر دوست داشته باشی او از همه براي تو شا
به تنگی آشیان خشنود و . ی کندکه در مقابل تو گردن کش داند یباشد و در حکم و فرمان توست و خود را بس ارجمند و نژاده نم

 .کند یاگر با او سازگار باشی سپاسگزار است واگر او را بیازاري شکایتی نم. به سختی زندگی خرسند است

اي مادر خوب گفتی و هدفت از این سخنان آسودگی من بود اما شوهري که بتوانم او را بزنم و برانم در میان : بچه زاغ گفت
من براي خوشی و آسانی خود، . ام می ندارد و وقتی شوهر من این چنین باشد من در میان مرغان سرافکندهمرغان دیگر ارزش و مقا

  فرومایگی شوهرم را چگونه بطلبم که خود در حکم اویم؟

عتقادي ا. داند یزیردست بودن زن مواجهیم که همواره مقام شوهر را واالتر و برتر ازمقام زن م ي یهـ در این داستان نیز با نظر
 .از آن باقی است ییها قدیمی که در فرهنگ ایرانی ریشه دوانیده و هنوز هم رگه

تا جغد در  دهد یزاغ براي آسایش و راحتی فرزندش از میان تعداد بسیار خواستگاران اشرافش به ازدواج او با جغدي رضایت م
 .زندگی با تندي دخترش بسازد، در خدمت او و در فرمانش باشد

همین بود که دوست  کرد یها را بیشتر متمایل به داشتن پسر م که در قدیم خانواده يا یکی از دالیل عمده رسد یبه نظر م
 . شان زیردست و فرمانبردار باشد نداشتند فرزند و جگرگوشه
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و به وظایف خود  یافت یاما به راستی کدام نیرو چنین سرنوشتی را براي زن ایجاد کرده بود؟ اگر هر کس به حق خود دست م
جز اینکه همان پدر و مادرهایی که دوست نداشتند دختردار شوند تا شاهد . افتاد یچنین نابرابري اتفاق نم کرد یعمل م
خود چنین  شدند یفاحشی که میان سهم دختر و پسر قائل م يها باشند، با پدید آوردن قوانین سخت و بسیار و تفاوت هایش یبدبخت

ها و قوانین عرف در طول سالیان دراز اتفاق  ؟ گر چه شکل گیري و فروپاشی سنتآفریدند یاي دختران مرا بر ییها سرنوشت
اند  ها در آتشی که افروخته به بیان دیگر خود انسان. کنند ی؛ اما همیشه کسانی هستند که از آن پیروي و یا سرپیچی مافتد یم
 .سوزند یم

در واقع . زیردست من باشد باعث سرافکندگی من در میان دیگر پرندگان استشوهري که : گوید یسپس بچه زاغ به مادر م
حتی اگر در زندگی خصوصی راحتی او را به دنبال داشته باشد، اما  ؛به هیچ وجه به سود زاغ نیست) شوهر(زیردست بودن جغد

این نشان . بازگرددد و فروتري زن حالت عادي یعنی  برتري مربه مگر آن که  .خواسته یا ناخواسته به ضرر زاغ منجرمی شود
ها و صدها سال فرهنگسازي  هاست و تغییر و تعدیل این باور مستلزم ده ازحاکمیت مردساالري بر ذهن، فکر، روابط و رفتار آدم

چنان که مشهود است تمام اعتقادات و تفکرات راجع به زن در آن عصر هنوز هم گریبانگیر جامعه است؛ اگر چه شاید . است
 .ري کمرنگ ترقد

 

 631تا622ـ پادشاه زاده ص2

 :چکیده داستان

پاکدامن، عفیف، با حیا و صاحب جمال که خسرو،برادر و پدرش را کشته بود و او را به ازدواج . خسرو زنی پادشاه زاده داشت
 برد یگران بود و گمان ماگر چه خسرو او را بسیار دوست داشت اما به سبب جنگ پیشین، همیشه از جانب او ن. خود درآورده بود

تا آن که زن از به خلوت رفتن با شاه به سبب حضور خدمتگزاران امتناع نمود . دارد یشوهر وا م ي ینهمهر پدري و برادري او را به ک
 او زن را با. پس شاه، وزیر و مشاورش را خواند و به او دستور داد او را ببرد و هالك کند. و موجب بدگمانی و خشم شاه شد

زن بی گناه، خادمی نزد خسرو فرستاد که اگر من . خود برد و میان درنگ و انجام دادن فرمان شاه مردد ماند ي احترام به خانه
وزیر . خسرو نپذیرفت و فرمود باید این مهم در همان وقت انجام شود. گناهکارم فرزندي که در شکم من است گناهی ندارد

. صالح کار آن دید که آن دو را پنهان سازد. آورد یفرزندي براي خسرو پشیمانی به بار م که پس از گذشت مدتی، مهر دانست یم
اش، با پشیمانی از آنچه میان او و همسر و کودکش  پس از گذشت هفت سال، خسرو در اثر مشاهده عواطف قوچ به میش و بره

آراست و همراه مادرش به نزد خسرو برد و او را از راز چون وزیر از این حال آگاه شد شاهزاده را به زیور . رفته بود یاد آورد
خسرو از دیدن آن حال شگفت زده و از خود بیخود شد و پس از آن وزیر را سپاسی در خور تقدیم . حیات آن دو با خبر کرد

 .داشت

 

او به جز زیبایی . شود یـ صفت مشترك در میان  زنان مرزبان نامه که همان حسن و زیبایی ظاهر است در شاهزاده نیز دیده م
که خسرو برادر و پدر او را کشته و او را به همسري اختیار کرده بود و با آن که خسرو  يا شاهزاده. داراي گوهر حیا نیز هست

به  گویی یکباره پدر و برادر خود را. شود یهمیشه به این دلیل به او بدگمان بود اما هیچ گونه عکس العمل منفی از شاهزاده دیده نم
تا آن که شاهزاده خانم از شدت حیا از نزدیک شدن به خسرو . ها بریده است دست فراموشی سپرده و گذشته و پیوند خود را با آن

او را  دهد یو دستور م گیرد یو همین عمل را خسرو دال بر انتقام گیري  و بددلی همسر م کند یدر حضور دیگران خودداري م
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و  برند یهمیشه حوادث و پیشامدها هستند که او را با خود م. شود یضعیف و ناتوان ظاهر م يا چهره شاهزاده خانم با. هالك کنند
تنها  شود یوقتی با تصمیم شاه روبرو م. است يا فاقد هر گونه انتخاب و اراده اش یو او خود براي زندگ گیرند یتصمیم م اش يبرا

 ي که وقتی کودك پذیرفته شود به واسطه خواند یخود را طفیل طفل م و نماید یبه خاطر فرزند در شکمش درخواست بخشایش م
تا آنکه ذکاوت و دوراندیشی وزیر، جان او و  پذیرد یاما خسرو حتی این درخواست را نم. او مادرش نیز مورد بخشش قرار گیرد

رموارد دیگر همانطور که گفته شد با تنها ویژگی مثبت شاهزاده را حیا و متانت او دانست و د توان یم. دهد یکودکش را نجات م
  .آید یمرزبان نامه به شمار م -پاکدامن و منفعل –دوم  ي ضعیف و منفعل مواجهیم و از زنان دسته يا چهره

 

 157تا 151ـ بط ص3

 :چکیده داستان

 يا درمانده شد و در گوشهروباه بیمار و . کرد یروباهی در همسایگی ایشان زندگی م. جفتی بط در کنار جویباري خانه داشتند
الك پشت به عیادت او آمد و در مداواي او جگر بط را مفید دانست به همین سبب روباه به کنار جویبار آمد و منتظر فرصتی . افتاد

به اتفاقاً به بط ماده رسید و با او از درخیرخواهی درآمد و شروع کرد . به هدف خود دست یابد اي یلهنشست تا با به کار زدن ح
بط اندکی غمگین شد و جواب داد که خداوند . تعریف و تمجید از وي و وفاداري او نسبت به شوهرش و خیانت شوهرش به او

روباه پاسخ داد اما وقتی او بر تو کسی دیگر گزیند، اگر . زنان را در معاشرت مجبور حکم مردان نموده است من نیز با مراد او بسازم
و او را به ازدواج با دیگري ترغیب نمود و گفت چرا باید بر عذاب هوو و یارخیانتکار صبرکنی؟ بط تو هم بگزینی عیبی ندارد 

از روي مهربانی و دلسوزي است ولی خداوند چهار زن را براي مرد مباح دانسته و او مردي دوراندیش  گویی یآنچه م: پاسخ داد
روباه . زد ینایی خود بردستور حق اطمینان نداشت دست به این کار نماست و از دستورعدالت میان زنان با خبر است و اگر بر توا

بدان که شوهرت به تو بدگمان شده و تو را متهم کرده است  گویم یسود ندارد، صریح م ات يچون سخن بر کنایه گفتن برا: گفت
به صالح من و از روي مهربانی  اي برادر سخن: پس گفت. تا آن که زن نرم شد فریفت یو هر لحظه او را با سخنانش بیشتر م

از گیاهان هندي : ؟ گفتبینی یمرا در چه م ي اکنون بگو راه چاره بینم یراستی سخنت را در شوهرم م يها و من نشانه گویی یم
روباه رفت و دو روز غایب شد و در . اند که به آن مرگ بطان گویند اگر به او بخورانی مرادت حاصل شود گیاهی نزد من آورده

روباه بی درنگ جگرگاه او . او رفت ي برخاست و به خانه. تا کی روباه بازگردد کرد یخانه توقف ساخت و بط لحظه شماري م
 .خاتمه داد اش یازهم بدرید وبه زندگ

چه  و اگر گیرد یروباه قرار م ي یبندهچنان که تحت تأثیر سخنان فر. در این داستان بط ماده نماد ساده لوحی و زودباوري است
روباه  يها با توسل به اعتقادات مذهبی، خود را تسکین دهد و آرام کند اما در ادامه به سادگی خام وسوسه کند یدر ابتدا سعی م

و حتی خود مکررمی گوید که روباه قصد و  دهد یاو حتی یکبار هم در راستی گفتار روباه شک و تردید به خود راه نم. شود یم
اگر چه ابتدا به حمایت و توجیه کار شوهرش . افتد یو در دام او م خورد یفریب روباه را م. نیتش از این سخنان خیرخواهی اوست

 .ی داردکه در حقیقت مرگ خودش را در پ دارد ی؛ اما سرانجام مکر روباه او را به ازمیان برداشتن شوهرش وا مآید یبر م

 

 کامالً فرعی يها زنان با نقش: گروه چهارم: ت

 440تا439ـ کریمه ص1
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 :چکیده داستان

 ي وقتی از همه. ازدواج کرد و به ولیمه مشغول شد و هر آنچه از آیین مهمانی الزم بود مهیا کرد) کریمه(مردي با زنی نژاده 
. بود فرستاد و از او دعوت کرد که ساز بردارد و حاضر شود اش یگیفراغت یافت، کسی را به خانه خنیاگري که در همسا ها ینا

دانستن آن چه : اند؟ فرستاده گفت داماد، زن را از صمیم دل دوست دارد یا به اجبار به ازدواج هم درآمده: خنیاگر از فرستاده پرسید
ساز من دراو اثر کند پس براي من نیز مفید  ي اگر مرد، زن را به عشق خواسته باشد نغمه: سودي براي تو دارد؟ خنیاگر جواب داد

 .خواهد بود و اگر این گونه نباشد سودي از سماع هم نخواهد برد

به اینکه داماد  داند یکه دراین داستان نقش زن، نقشی کامالً فرعی است و خنیاگر مقبول افتادن سازش را مشروط م بینیم یـ م
ساز او را بشنود  در او اثر کند و پاداش شایسته از   ي ا رغبت و عشق به نوعروس، نغمهیعنی اگر ب. زن را با میل خواسته باشد یا نه

 .دست داماد بگیرد

  

 333تا  330ـ زن بازرگان ص2

 :چکیده داستان

بازرگانی در بلخ صاحب ثروت بسیاري بود اما پس از چندي کارش از رونق افتاد تا آن که عزم مهاجرت از وطن کرد و به 
قصد وطن کرد و تصمیم گرفت . اش باز آمد تجارت به دست آورد تا بار دیگر روزگار از دست رفته ي یهرفت و سرماشهر دوري 

بر بام رفت و از منفذي  دانست یاش رسید، در خانه را بسته یافت از راهی که م وقتی به در خانه. به طور ناشناس به وطنش بازگردد
شاید از طوالنی : ت کارد برکشد و خون هر دو را بریزد اما ناگاه به خود آمد و گفتخواس. زن خود را با مردي یافت. نگریست

همسایه آمد و  ي به در خانه. ازدواج به او داده است ي اند و قاضی به سبب نیازمندي او، اجازه شدن سفر من به او خبر فوت مرا داده
داشت کجاست و چه بر سر  نواز یبش بسته بازرگانی ثروتمند و غر، این خانه که دریبممن مردي غر: به همسایه گفت. بر در کوبید

او آمد؟ همسایه پیش آمد را بازگفت و به همان صورت بود که اندیشیده بود و بر صبر و خویشتن داري که کرده بود خدا را شکر 
  .کرد

چنان که . یري و پرهیز از خشم استـ در این داستان نیز زن نقشی فرعی دارد و پیام داستان لزوم صبر و درنگ در تصمیم گ
بازرگان با پرهیز از شتابزدگی، قبل از انجام کاري غیر قابل جبران به درستکاري همسرش پی برد و مانع پیش آمدن یک فاجعه 

  .گردید

 

 234تا230ـ مهمان و صاحب خانه ص3

 .شود یمطرح م اي یهدر این داستان نیز زن به عنوان نقشی حاش

  

 :نتیجه گیري
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 يها تا چهره شود یها دیده م منفی و خنثی بیشتر در میان آن يها طور کلی زنان مرزبان نامه، زنان ایده آل نیستند و نقش به
وجود زنان خائن به همسر است که حدود یک سوم زنان مطرح  کند یچیزي که بیش از همه نظر خواننده را به خود جلب م. مثبت

 .گیرد یشده را در بر م

یا شرور و مکار و قدرتمندند که براي رسیدن خود به : شوند یگر زنان مرزبان نامه به دو گروه عمده تقسیم ماز نگاهی دی
 .و یا زنانی دیندار و پاکدامن اما زیردست و منفعل زنند یمقصود، به هر دستاویزي چنگ م

است؛  شده نگریسته زن به لطفی بی گفت در مرزبان نامه هم همچو بیشتر متون فارسی با کم لطفی و توان یبه طور خالصه م
. دارد اختصاص زن انگاشتن کوچک و تحقیر به همه داشته اظهار زنان درمورد که باورهایی مختلف، يها داستان در که چنان

 مردم میان در باورها این از بسیاري هنوزاهنوز و شده داده بعدي يها نسل بهها  کتاب همین طریق از که نادرستی اعتقادات بسیاري
 .است مانده باقی
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