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 فصل اول: کلیات
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه  -1-1

ها ناچار از توجه به عناصر ی آنهایی است که جهت مطالعهادبیات کالسیک ایران شامل مجموعه داستان      

شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی، » باشد؛ می "شخصیت "عنصری عناصر داستانی داستانی آن هستیم؛ از جمله

میرصادقی، «.)کند وجود داشته باشدگوید و میچه میفردی ست که کیفیت روانی و اخالقی او در عمل و آن

-هاست و بدیهی است تحلیل صحیح ویژگیهای مطرح در این داستان( شخصیت زنان از جمله شخصیت84: 1376

روان شناسی را علم رفتار »پذیر نخواهد بود چرا که جز با بهره گیری از علم روانشناسی امکان های روانی زنان

های یک فرد در یک محیط و در یک زمان معین. این رفتار که در عین حال تعریف کرده اند. رفتار یعنی واکنش

 (13: 1379)گنجی،« هم به فرد و هم به محیط وابسته است همیشه دارای معناست.

کنند های متفاوتی جلوه میهای مورد بحث با توجه به موقعیت های مختلف با  ویژگیبدین ترتیب  زنان در داستان   

 گردند.ها میهای مختلف در داستانو سبب پیدایش شخصیت

قهرمان وارد داستان زنان را گاه در نقش   "کلیله و دمنه، مرزبان نامه، سندبادنامه و بختیارنامه"های نویسندگان کتاب   

سازند که صرفا دستخوش بخشند و گاه مانند عناصری منفعل متجلی میکنند که به مسیر داستان سمت و سو میمی

 باشند. عوامل و شرایط بیرونی می

 نام به امر "برزویه"از کتب خزینگی ملوک هند بوده است و در زمان انوشیروان، طبیب دانایی »کتاب کلیله و دمنه    

 (  257: 1381بهار،«)شاهنشاه ،آن کتاب را از هند به ایران آورد و به زبان پهلوی ترجمه کرد.

 
  



 ها توسط عبداهلل بن مقفع از پهلوی به عربی ترجمه شده است  و ابوالمعالی نصراهلل این کتاب بعد   

شی ترجمه سی برگردانده و آن را به یکی از نثرمن سبک ی وی را به فار شیوای  ست. )همان: های  ساخته ا فنی تبدیل 

ستان( این کتاب مجموعه258 ست که معموال از زبان حیوانات نقل میای از دا سته ا ضمن های به هم پیو شود و در 

 شود. آن به اندرز مخاطب پرداخته می

هجری از گویش نامه یکی از آثار ارزشمند نثر فنی ست که توسط سعد الدین وراوینی در قرن هفتم کتاب مرزبان   

طبری به زبان فارسی باز نویسی شده است. این کتاب  مشتمل بر پند و موعظه است که در لباس کنایات و تمثیالت، 

 ی متکلفانه به دور شود. نثر کتاب از شیوهاز زبان دیگران و به ویژه حیوانات نقل می

 و ازدواج و مترادفات بسنده کرده است.ی ابوالمعالی به موازنه است و ضمن تقلید از کتاب کلیله و دمنه

ای ی انسان، مانند آیینههای برخاسته از  زندگی روزمره های مطرح در مرزبان نامه با درون مایه(  داستان26)همان:  

تواند منبعی های روحی مردم عصر خویش را منعکس کرده است، بدین ترتیب میاست که فرهنگ و ویژگی

 و رسوم مردم ایران در برهه ی تاریخی خاص به شمار رود. مناسب برای تحلیل آداب

سال     شاورز، 339سندبادنامه در  شد.)ک سی دری ترجمه  این کتاب از مجموعه  (656: 1377هجری از پهلوی به فار

ستان ستان نقل میدا شود. هایی تشکیل شده است که پس از خیانت یک زن به همسر خویش، از افراد مختلف در دا

های هزار و یک شییب پیوند های بسیییاری با سییندبادنامه دارد و این هر دو به گونه ای با داسییتاننامه همانندیبختیار

های اسییالمی  آزاد بخت و بختیار در دوره»هایی  که در دسییت اسییت، گویای آن اسییت که داسییتان دارند، نشییانه

های مختلف در آن می تواند منبع اسییتان(این کتاب که با توجه به وجود د3: 1382روشیین،«)بازنگاری شییده اسییت.

ای ی احوال زندگی مردم در دوره ی نگارش آن باشد، در سده ی ششم و هفتم توسط نویسندهمناسبی جهت مطالعه

های منحصر به چه درین کتب مشهود است برشمردن ویژگی(آن4نویسی شده است.)همان: ناشناخته به نثری فنی باز

هایی شخصیتی ها، مجموعه ویژگیشد که عالوه بر پدید آوردن شخصیت زنانه در این داستانبافرد در مورد زنان می

ساس آن میو روحی را  رقم می ست توان به تحلیل روانزند که بر ا سیک د شناختی ویژگی های زنان در دوره کال

نظریاتی پرداخته و از آن جایی که  شناسی نیز  پیرامون شخصیت زنان به ایراد عقاید ویازید.از سویی دیگر علم روان

سی بر تفاوت میان زنان و مردان تاکید میروان سی قرار داده شنا صیت زنان را از جهات مختلف مور برر شخ ورزد، 

ست. زیگموند فروید  ستین روان 1ا ست، وی از نخ صیت زنان به ایراد نظریه پرداخته ا شخ ست که پیرامون  سانی  شنا

صیت زنان را متاثر از سی می شخ سائل جن ساس غبطهم ست و در نظریات خود به زنان به عنوان افرادی که بر ا ی دان



به مخالفت با عقاید وی پرداخته است و این   کارن هورناینگریست. در برابر، ی حقارت هستند، میآلتی دچار عقده

اند رد که زنان در مقام دوم قرار داشتهها در زمان و مکانی نظریه را به علت شواهد ناکافی و از سویی دیگر تفسیر آن

اند زنان خود را با امیال مردان وفق داده»نویسد: شناسی زنان چنین می( وی در کتاب روان185: 1384کند.)شولتز،می

ها خود را و بر ایشان مشتبه شده است که این انطباق و انقیاد در ماهیت و هویت راستینشان ریشه دارد. در حقیقت آن

ستهبا  شان نگری شم مردان  باربارا دی آنجلس (64: 1384هورنای،«)اند و ناخودآگاه به تفکری مردانه تن در داده اند.چ

شخصی زنان به این بستگی  احساس ارزش»نویسد شخصی می رزشمندیا در مورد تفاوت زنان و مردان در احساس

است که احساس ارزشمند بودن  اند. این در حالیبرقرار کردن موفق بوده دارد که چقدر در عشق ورزیدن و ارتباط 

 موفقیت  ها  بهیابی آندر مردان به میزان دست

 آنجلس ضمن برجسته کردن ویژگی عشق ( بدین ترتیب دی76: 1383)دی آنجلس الف،« بستگی دارد.

زنان همیشییه عشییق در کند. وی  معتقد اسییت برای ترین ویژگی زنان معرفی میورزی در زنان، آن را به عنوان مهم

 (162کنند.)همان: اولویت اول قرار دارد و زنان تمام وقت و انرژی خود را صرف این مسئله می

زن با حرف »شمرد، به اعتقاد وی های مهم زنان بر میجان گری در آثار خود گرایش به صحبت کردن را از ویژگی   

( در واقع به اعتقاد وی صحبت 55: 1383)گری الف،« گیرد.شود و آرام میی جزئیات مسائلش خشنود میزدن درباره

ها به های زنان و رسیدن آنتواند ابزاری باشد در جهت رفع استرسی ارتباطی است میکردن عالوه بر این که وسیله

 (94آرامش.)همان: 

می کنند: نیاز به صداقت و  آلن پیز  پیرامون موضوع ازدواج معتقد است زنان دو انتظار اصلی را در ازدواج دنبال   

 (110: 1384نیاز به ویژه بودن.) پیز،

کنند و در این راستا به به اعتقاد وی زنان جهت دست یابی به محیطی مملو از عاطفه و عشق ازدواج را انتخاب می      

 ( 110 )همان:« پردازد.ی جنسی قیمتی است که زن برای ازدواج میرابطه»دهد. رابطه جنسی نیز تن می

ی شروعی است برای دست یازیدن به پناهگاهی مطمئن، زنان در چنین بدین ترتیب ازدواج برای زنان مانند نقطه    

کنند. به محیطی تمام روح و جسم خود را به نشان عشق ورزی نسبت به محبوب خویش، نثار زندگی زناشویی می

ای که مشابه آن رابطه را با شخص دیگری خویش، به گونه عبارتی دیگر ارتباط ویژه و منحصر به فرد مرد با همسر

 آورد.ورزی زن فراهم مینداشته باشد، ضمن ایجاد امنیت خاطر برای زن محیط مناسبی جهت عشق



شناسان مورد بررسی قرار گرفته است گرایش زنان به مصالحه و پرهیز های زنان که توسط روانیکی دیگر از ویژگی   

تواند دلیل بسیاری از مسائلی باشد که اشد. این ویژگی که در شخصیت برخی از زنان مشهود است میباز درگیری می

ی تهاجمی ها از پرخاشگری و داشتن روحیهها مراقبند تا زیاد اعتراض کنند.آنخانم»دهد، برای زنان در زندگی رخ می

 «افتد.کنند محبوبیتشان به خطر میپرهیزند زیرا خیال میمی

هایی به شمار بر این اساس پرهیز از مشاجره و اعتراض و تمایل به سازش با شرایط نابرابر از ویژگی(37: 84ارهارت،) 

 ها و نیازهای مختلف زنان فدایاغلب در روح و روان زنان مشهود است. مطابق این خصلت زنانه، خواستهآید که می

ی نیازهایش احتمال از دست دادن ن تصوری که اعتراض و مطالبهشود. زن با چنیها یعنی نیاز به امنیت مینیاز آن

دهد و  ضمن سرکوب نیازهای خود، سعی در حفظ و نگهداری کند، سکوت را ترجیح میمعشوقش را فراهم می

 محبوب خویش دارد. 

-ررسی ویژگیهای روحی و شخصیتی میان زنان و مردان، به بشناسی ضمن صحه نهادن بر تفاوتبدین ترتیب روان   

شناسی شناسی زنان به یکی از  مقوالت قابل توجه در روانهای منحصر به فرد زنان پرداخته و سبب شده است روان

 معاصر تبدیل گردد.

 بیان مسئله -2-1

هایی روحی و روانی زنان در آن دوره و تحلیل شخصیت زنان در ادبیات کالسیک سبب مشخص شدن ویژگی   

احتمال  گردد، بر این اساس عدم تحلیل شخصیت در داستانها در محیط خانوادگی و اجتماعی میی تعامل آننحوه

شود خواننده در تبیین اهداف داستان دچار دهد و موجب میعدم دریافت و درک صحیح از داستان را افزایش می

ی نگارش داستان از مخاطب یز در دورهی شخصیت زنان را   ناشتباه گردد. عالوه بر این که امکان تحلیل واقع گرایانه

 کند.سلب می

هایی که در ادبیات کالسیک ایران پیرامون  شخصیت زنان برشمرده شده است ، گاه چنان با ویژگی های ویژگی   

ها رهنمون می رسد که ذهن جست و جو گر را به تحلیل و مقایسه این تضادزنان در علم روان شناسی به تضاد می

 سازد.

پرهیز از عالقه مندی به زنان را از شرایط کمال برمی شمرد و آن را هم ارزش با بیزاری از دروغ  "ی طبیببرزویه"   

از هوای زنان اعراض کلی کردم و زبان از دروغ و نمامی و سخنانی که ازو مضرتی تواند » و سخن چینی می داند، 

( حال آن که در علم روان شناسی به عشق 51: 1384)منشی، «زاد، چون فحش و بهتان و غیبت و تهمت، بسته گردانید.



عشق ورزیدن با تمام وجود و از خود گذشتگی یک هدیه »ورزی نسبت به زنان به دیده ای دیگر نگریسته شده است 

: 1382دی آنجلس،«) است نه یک اشتباه. عشق را در اولویت قرار دادن نمودی از هویت زنانه است نه یک نقطه ضعف.

98)  

 کند و سعی در دفع ی زنان دیگر در حریم عاطفی خود احساس خطر میزن با مشاهده درحکایتی نیز     

 شمرد و آن را مذموم موانع موجود دارد. درین حکایت، نویسنده رفتار زن را ناشی از ویژگی حسادت بر می

باور غلط : زن ها حسود »نویسد:چنین می( و حال آن که باربارا دی آنجلس  درین مورد 75: 1384داند )منشی، می 

( وی  286: 1382)دی آنجلس الف،« ها محافظ و نگاهبان روابط صمیمی و نزدیک خود هستند.هستند. واقعیت : زن

ها به نحوی غریزی محافظ و مدافع عزیزان خودیم و همواره مراقب تهدیدات ما زن»افزاید: درتوضیح این مطلب می

 شود.(  بنابراین حسادت تنها ابزاری است که برای محافظت از عزیز اختیار می 287)همان : « تیمو خطرات احتمالی هس

نهد و نه تنها ساحت زن را از ویژگی حتی کارن هورنای  از نخستین روان شناسان زن، پای را از این حد نیز فراتر می   

اعتقاد داشت که جنس مذکر چه »داند؛ وی ن میهای شخصیییییت  مرداحسادت بری می شمرد بلکه آن را از ویژگی

سازد، بزرگسال و چه خردسال، به دلیل توانایی مادر شدن زنان که آن ها را از نظر فیزیولوژیکی  نسبت به مردان برتر می

 پردازد و در کتابهای این حسادت پنهان میهورنای به بررسی نمود (185: 1384شولتز، «) ورزد.به آنان حسادت می

ترین وجه این امر به روشنی در قالب حسادت شدید پسر نسبت به قابلیت مادری به روشن» نویسدروان شناسی زنان می

 (68: 1384هورنای ،«).در ضمیر ناخودآگاه مرد منعکس شده است 

کسب ی خود را با پیشرفت درکارهایشان و تالش برای کنند که احساس غبطهمردان سعی می»طبق نظر هورنای    

ی ناهوشیار مردان نسبت به  زنان به ی رحمی]غبطههای برتر، نسبت به زنان جبران کنند. عالوه بر این، غبطهموقعیت

دلیل توانایی مادر شدن زنان[ و احساس بیزاری و تنفر همراه با آن به شکلی ناهشیار منجر به بروز رفتارهایی در جهت 

 (185: 1384)شولتز،  «شود.تحقیر کردن و کوچک شمردن زنان می

روست  که گاه متضاد بههای زنان با مجموعه ای از داده های انبوه روبدین ترتیب ذهن مخاطب  در تحلیل ویژگی     

مند، به خطا خواهد رفت و ای بسا دچار داوری نادرست گردد. در نمایندکه در صورت عدم تحلیل علمی و قانونمی

ری واضح و روشن از ویژگی های زنان در ادبیات کالسیک بر اساس مباحث این پژوهش سعی بر آن است تصوی

 روانشناسی ترسیم شود.

 هدف و ضرورت تحقیق  -3-1



 اهداف: -1-3-1

 های زنان درادبیات کالسیکها و اندیشهشنا سایی و معرّفی ویژگی -1

 شناسایی ویژگی های مشترک موجود در دو دیدگاه ادبیات کالسیک و روانشناسی -2

 شناسایی ویژگی های متفاوت موجود در دو دیدگاه ادبیات کالسیک و روانشناسی -3

 ی  ویژگی های زنان از دو دیدگاه ادبیات کالسیک و روانشناسیمقایسه -4

 شناختی روابط زناشویی موجود در کتب موردنظرتحلیل روان  -5    

    

 ضرورت: -2-3-1

 زنان در دوران کهن به منظور حفظ وادامه حیات خود متکی به وجود مردان بودند چراکه مردان تنها تامین     

شرایطی تنها هدفی  شی  و یا قبایل دیگر بودند؛ در چنین  کنندگان غذا و مدافعان قبیله در برابر حمالت حیوانات وح

بود که آنها و کودکانشییان را از خطرات احتمالی محافظت  که زنان در زندگی خود با آن مواجه بودند یافتن مردانی

 کند.

بدین ترتیب زن  در دوران کالسیییک  ناخواسییته و براثر عوامل فیزیکی و جسییمی، موجودی وابسییته و ضییعیف     

پیوسییت و وفیفه ی او  عبارت بود از این  که خواسییته های حامی و شیید که زندگی وی به وجود مرد میتعریف می

 خود را تامین کرده و در خدمت  و بندگی کامل او باشد.محافظ 

در طول تاریخ نه تنها اکثر سییردمدارن و صییاحبان قدرت های بزرد مردان بوده اند بلکه مولدان علوم مختلف را    

نیز مردان تشییکیل می داده اند . ادبیات کالسیییک نیز هماون اکثر علوم دوران گذشییته مخلوق جنس مذکر اسییت؛ 

که می بایست سراغ آن ها را  -ند  و زنان این دوره اکثر داستان ها و اشعار دوران کالسیک توسط مردان نوشته شده ا

از حضییور در اجتماع و  خلق آثار ادبی  محروم بوده اند؛ در چنین شییرایطی  -از کنج خانه ها و کنار مطبخ ها گرفت

شخصیت زن توسط مردان وارد داستان های کهن شده و ویژگی هایی چون خیانت، حسادت، توطئه چینی و... به آن 

 داده شده است ؛ حال آن که زن  در بسیاری از موارد مجال اعتراض و ابراز عقاید خویش را نداشته است.ها نسبت 

بنابراین زن به عنوان جنس ضییعیف در طول تاریخ نمود یافته ومجال و اشییتیاقی به شییناخت حقایق روحی وی وجود  

ی وی به های شییخصیییتی زن در بارهنداشییته اسییت.چه در بسیییاری موارد بدون شییناخت دقیق از روحیات و ویژگی

 پیشداوری در مورد اقلیتهای قومی و نژادی ، زنان و طبقات اجتماعی در  »قضاوت نشسته اند؛ 



 ( 81: 1382)احمدی،«. فرهنگ های گوناگون دیده می شود

 یات های زنان در ادببدین ترتیب به جهت پرهیز از شتاب زدگی  و پیشداوری، شناسایی و معرفی ویژگی   

 ی آن با علم روان شناسی ضروری می نماید. همانین  تحلیل روابط زناشویی موجود در کالسیک و مطابقه

های روحی و روانی زنان و مردان در تواند گام موثری جهت شییناخت ویژگیداسییتان های دوره ی کالسیییک  می

سیله انتظارات و نیازهای روحی زنان در زن شد تا بدین و صار قدیم با ساس اع شین بر ا شویی در دوره های پی دگی زنا

ساس یافته  سیک بر ا صیت زنان در ادبیات کال شخ سی مورد تحلیل قرار گیرد و مخاطب را در درک  شنا علم روان 

 های روان شناسی یاری رساند.

 سواالت: -3-3-1

 "باد نامه بختیار نامه  وسیییند کلیله و دمنه ، مرزبان نامه ، "زن در ادبیات کالسییییک ایران با تکیه بر کتاب های    -

 دارای چه مختصات روحی و فکری ست ؟ 

 شناختی برخوردار است ؟روابط زناشویی موجود در کتب مذکور از چه تحلیل روان   -

 های زن در علم روان شناسی تا چه میزان مطابقت دارد؟ویژگی های  زن در ادبیات کالسیک ایران با ویژگی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دوم: 

 ی تحقیق و روش اجرای طرحپیشینه
 

 

 

 

 

 

 پیشینه ی تحقیق 1-2

ضیییمن طرح آرایی در جهت مخالفت با نظریات فروید   "روان شیییناسیییی زنان "( در کتاب 1384کارن هورنای )    

تاریخ یادآور روابط ارباب و بردگی بوده ی  اختگی در زنان معتقد است روابط زنان و مردان در طول درباره ی عقده

و باید توجه داشیییت لزومی ندارد ارباب مدام به ارباب بودن خود بیندیشییید اما رنج از برده بودن مدام ذهن  زنان را 

 کند.درگیر می

ند"( در کتاب 1383باربارا دی آنجلس )     بدا باید آن را   علت پیایدگی "راز هایی در مورد زنان که هر مردی 

های بسیاری در شخصیت داند؛ وی معتقد است ویژگیها از خویشتن خویش میشخصیت زنان را عدم شناخت آن

های زنان برای جنس زنان وجود دارد که آنها خود از شیییناخت و دریافت آن عاجزند و به همین دلیل گاه ویژگی

 مذکر و حتی خود زنان  نیز، زشت و غیرقابل تحمل جلوه می کنند.

مردان "( در تبیین تفاوت های موجود میان زنان و مردان دسییت به تمثیل می زند ؛ وی در کتاب 1383جان گری )    

سی  صویر می کند که زنان و مردان از دو کره ی متفاوت به زمین آمده اند و زبان ارتباطی  "مریخی زنان ونو چنین ت

شناخت و برقراری ارتباط ست و ناچار برای  صحیح نیاز به یک مترجم دارند ؛ وی در کتاب خویش  شان متفاوت ا

 کند.صحبت های زنان و مردان را به مفاهیم واقعی مد نظر آن ها ترجمه می

 

 
 



دو اثر هفت پیکر و بوف کور را از دیدگاه روان شناختی  "روان کاوی و ادبیات  "(  در کتاب 1386حورا یاوری )    

داند تا به الیه های ش زن را در هفت پیکر بیدار کردن قهرمان آیینی مییونگ مورد بررسییی قرار داده اسییت؛ وی نق

کند که تعبیر می –ی هر موجود نرینه روان  زنانه –جدیدی از آگاهی دست یابد و در بوف کور از نقش زن به آنیما 

 هم آسمانی نمود یافته است و هم گناهکار.

سی ا 1385مریم چوپانی )     شنا ساله ی کار شد با عنوان ( در ر سبت به زن  "ر صیف دیدگاههای منفی ن تحلیل و تو

ی زنان شخصیت زنان را در ادبیات کالسیک ایران به دو دسته "در آثار منتخب ادبیات فارسی تا قرن هشتم هجری 

عشوقی آفریدند یا مشدند و حماسه میمنفعل و فعال تقسیم می کند ؛ به اعتقاد وی  زنان یا هماون قهرمانی فاهر می

 بوده اند که سبب غزل سرایی و غنا می شدند.

  "شرح سند باد نامه و بررسی شخصیت زن در این کتاب "ای با عنوان نامه(  در پایان1376مختار کمیلی )   

 در چکیده ی این پژوهش  بدون اشاره به شخصیت زن صرفا الفاظ مشکل، ابیات عربی، علی رغم عنوان، 

 اعالم کتاب، مد نظر قرار داده است.اشارات و تلمیحات و 

به بررسی  "سیمای زن در کلیله و دمنه"علوم انسانی با عنوان ( طی مقاله ای در نشریه ی 1385-1384علی حیدری)   

به زنان ویژگی های زنان می به اعتقاد وی یکی از مهم ترین دالیل ویژگی های منفی که در کلیله و دمنه  پردازد، 

شده  سبت داده  سبب عدم درک ن ست وجود چنین جوامعی  شد. وی معتقد ا ساالرانه می با ست، وجود جوامع مرد ا

 صحیح از ویژگی های زنان شده است.

سیمای زن را با توجه به آیات قرآنی و احادیث در  "سیمای زن در مثنوی معنوی"( در کتاب1387محمد برهانی )   

رسیید وی با نگارش این کتاب سییعی در اثبات این نکته به نظر می مثنوی معنوی موالنا مورد بررسییی قرار داده اسییت.

باشیید و شییاعر نگاه داشییته اسییت که عقاید موالنا پیرامون زن در مثنوی معنوی، نشییات گرفته از آیات و احادیث می

 اسالم نسبت به زن را در اشعار خود منعکس کرده است.

صیت زن د       شخ شده اند عالوه بر پژوهش هایی که پیرامون  سیک انجام گرفته  هایی نیز در پژوهشر ادبیات کال

 اند.دادهادبیات معاصر وجود دارد که شخصیت زنان را در آثار نظم یا نثر معاصر مورد بررسی قرار 

سیمای زن در شعر پنج شاعر زن معاصر )پروین  "( در رساله ی کارشناسی ارشد  خود با عنوان 1386بتول باقری )     

با اسیتناد  به اشیعار شیاعران مذکور   "امی، فروغ فرخزاد، سییمین بهبهانی، طاهره صیفارزاده، سیپیده کاشیانی( اعتصی

سئولیت پذیری، مدیریت، تحمل رنج، اندوه، نداری  و نیاز را ویژگی صبوری، م سنگ  هایی چون مادری، باروری، 



بی وفایی مرد نسبت "انین وی در فصلی با عنوان پردازد؛ همها به بحث میی آنبه شخصیت زن نسبت داده و درباره

 .دال بر بی وفایی مردان بوده است آورد که اشعاری را  از شاعران مذکور گرد می"به زن 

بررسیی تطبیقی شیخصییت زن در آثار میالن  "ی کارشیناسیی ارشید خود با عنوان ( در رسیاله1386شیهرام پناهی)   

پردازد؛ به  ها میبیق آثار این دو نویسییینده به تحلیل نقش زن در آثار آنضیییمن تط "کوندرا و محمود دولت آبادی

سته ستخوش عوامل ناخوا ستان های ایرانی و چه غیر ایرانی د ست که آزادی اعتقاد پناهی زن  چه در دا ی اجتماعی ا

پردازد و معتقد وی را محدود می کند؛ نیز نویسییینده در مقدمه  به نقد وضیییعیت زنان در ادبیات کالسییییک ایران می

 کردند.ی کالسیک وضعیتی حقارت بار را تحمل میاست زنان در دوره

 یک از منابع به صورت تخصصی از دیدگاه علم روان شناسی به بررسی همانان که واضح است هیچ   

 البته اند، های زنان نپرداخته و معموال به گردآوری آرای نویسندگان مختلف در مورد زن بسنده کردهویژگی

 ها جسته و گریخته  ویژگی های زنان را از نظر روان شناسی در طی مباحث شایان ذکر است برخی از آن

 ها اشاره وار پرداخته اند.دیگر گنجانده و به تحلیل آن

ها برخوردار ی ادبیات کالسیییک، زنان از کدامیک از صییفات و ویژگیبنابراین پاسییخ به این پرسییش که در آیینه

 ی پیش روی ماست.مهمترین مسالههستند 

 روش اجرای طرح -2-2

تحلیلی می باشیید؛ بدین ترتیب که ضییمن  -ی تحقیق این رسییاله به صییورت کتابخانه ای و از نوع توصیییفی  شیییوه

ی کتب مرتبط با موضییوع تحقیق،  فیش برداری و اسییتخراج مطالب  انجام گرفته  و سییپس مطالب گردآوری مطالعه

 اند.دوین یافته و در نهایت با توجه به اصول روان شناختی مورد تطبیق و تحلیل گرفتهشده  تنظیم و ت

های زنان را ها ویژگیاند که می توان براسییاس آندر پایان تصییاویری مبنی بر ویژگی های روحی زنان ترسیییم شییده

 مورد تحلیل توصیفی قرار داد.

 

 

 

 



 

 بحث  فصل سوم:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کلیله و دمنه -1-3

 

 



ستان    ست، پردازندگان این مجموعه دا شاه ا شامل اندرزهایی خطاب به مقام پاد های مذکور در کتاب کلیله و دمنه 

ها سبب دوام پادشاهی پردازند که به زعم ایشان مراعات آنها به ایراد مطالب  و نکاتی میکتاب در خالل این داستان

 گردد.دولت سعادتمند میو 

ها به عنوان افرادی غیر اعتماد گردند؛ گاه از آنزنان در این کتاب با مختصییات مختلف و گاه متضییادی معرفی می   

ها پرهیز نمود و گاه به عنوان راهنمایانی خردمند که دیگران را در حل بایسیییت از معاشیییرت آنشیییود که مییاد می

 رسانند.مسائل یاری می

صیتب    شخ ستاندین ترتیب، زنان به عنوان یکی از  پردازند دارای های کتاب به ایفای نقش میهایی که در اغلب دا

 بخشند.های شخصیتی هستند که معموال  به مسیر داستان سمت و سو میویژگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 همکاری  -1-1-3

به حس حرکت ایشیییان بیدار شییید و بشیییناخت که بر بام شیییبی با یاران خود به دزدی رفت، خداوند خانه »]نادانی[   

دزدانند، قوم را آهسیییته بیدار کرد و حال معلوم گردانید، آنگه فرمود که  من خود را در خواب سیییازم و تو چنانکه 

تر که این چندین مال از شیینوند با من در سییخن گفتن آی و پس از من بپرس به الحاح هر چه تمامایشییان آواز تو می

ه دست آوردی. زن فرمانبرداری نمود و بر آن ترتیب پرسیدن گرفت. مرد گفت : از این سوال در گذر که اگر کجا ب

: 1384نصراهلل،«) راستی حال با تو گویم کسی بشنود و مردمان را پدید آید. زن مراجعت کرد و الحاح در میان آورد...

49) 

پردازد تا به این وسیییله وی را در ری با همسییر خویش میدر این داسییتان زن با درک مشییکل پیش آمده به همکا    

ها دوسیییتان خوبی برای رفع در تحقیقات آمده اسیییت که معمولخا خانم»جهت رفع مشیییکل پیش آمده یاری رسیییاند. 

ی کند تا بر مسییئله( بر این اسییاس زن در این موقعیت مرد را همراهی می68: 1386بارون،«)مشییکالت آقایان بوده اند.

تواند مده فائق آیند. در این حکایت ویژگی همکاری و همیاری زن مد نظر اسیییت که به این شییییوه مرد میپیش آ

 مشکل پیش آمده را از سر راه بردارد.

  مسائل جنسی -2-1-3

ست...  حالی خانه»  -الف  سید جایی ج شهر ر شبانگاه به  شد، و آن زن کنیزکان آن کاره زاهد  ی زنی بدکاری مهیا 

کی را از آن کنیزکان... به برنایی نوخط... مفتون شیییده بود  و البته نگذاشیییتی که دیگر حریفان گرد او داشیییت و ی

صر دخل می شتندی زن از ق ستاد تا برنا را هالک کند، واین شب که زاهد نزول گ ضرورت در حیلت ای جوشید... به 

اب در ربود قدری  زهر در ماسوره ای نهاد، و کرد تدبیر آن شناخته بود و فرصت آن نگاه داشته... چون هر دو را خو

یک سر ماسوره در اسافل برنا بداشت و دیگر سر در دهان گرفت تا زهر در وی دمد، پیش از آن که دم برآورد بادی 

 (76 -75: 1384نصراهلل،«)از خفته جدا شد و زهر در حلق زن پراگند زن بر جای سرد شد.

شهود    ضور دو زن م ستان ح ست یکی  در این دا . لیکن علل و عوامل روحی که "آن کاره "و دیگری  "بدکاره"ا

ستان ذکرنشده توان چنین در اند. آیا میمنجر به پیدایش چنین صفاتی در شخصیت این دو زن گشته است در این دا

 و توسعا زنانی که در داستان های این کتاب دچار  –نظر گرفت که این زنان 

 ار اختالالت روحی و روانی هستند؟دچ -انحرافات جنسی هستند



 شناختی قرار تواند مورد تحلیل رواننوع رفتار زن در تصاحب شریک جنسی نیز از مواردی است که می   

ها را به خطر بیاندازد و در صییورت گیرد، زنان مدام در حال بررسییی عواملی هسییتند که ممکن اسییت محبوبیت آن

شاهده ست به دفاع م صمیمی خویش میی چنین عواملی د ترین زن ها مجهز به قوی»زنند. و برخورد از حریم روابط 

شیان های روحی و احسیاسیی در دیگران و به ویژه مرد زندگییابی تنشسییسیتم های رادار به منظور شیناسیایی و رد

رون و چه از شییان را تهدیدکند چه از بیهسییتند گویی همیشییه مشییدول دیده بانی هسییتند تا مبادا چیزی تمامیت رابطه

 (86:  1383)دی آنجلس الف،« درون

تادن     به خطر اف جب  به زعم وی مو که  ند  طه ای را می افک ندن راب یت طرح بر افک یب زن در این موقع بدین ترت

 گردد.محبوبیت وی می

 

او کفشیییگری... زاهد را به خانه ی خویش مهمان کرد... خود به ضییییافت بعضیییی از دوسیییتان رفت و قوم »...  -ب  

دوستی داشت و سفیر میان ایشان زن حجامی بود... کفشگر مست باز رسید، ]همسرش[ را بر در خانه دید و پیش از 

آن بدگمانی داشییته بود... زن را نیک بزد و محکم بر سییتون بسییت و بخفت.  چنانکه خلق بیارامید، زن حجام بیامد و 

بر کن تا باز گردد. گفت : ای خواهر اگر  شیییفقتی خواهی گفت :... اگر بیرون  خواهی رفت زودتر باش و اگر نه خ

کرد زودتر مرا بگشییای... تا تو را بدل خویش ببندم و دوسییت خویش را عذری خواهم و در حال بازآیم... زن حجام 

]موافقت کرد...[ در این میان کفشییگر بیدار شیید و زن را بانگ کرد. زن حجام از بیم جواب نداد که او را بشییناسیید... 

خشییم کفشییگر زیادت گشییت و نشییگرده برداشییت... و بینی زن حجام ببرید... چون زن کفشییگر باز رسییید و خواهر 

خوانده را بینی بریده یافت... عذرها خواسییت و او را بگشییاد و خود را به سییتون بسییت... زن کفشییگر... دسییت به دعا 

ه است و تهمت نهاده است تو به فضل خویش دانی که شوی با من فلم کردبرداشت... و گفت : ای خداوند، اگر می

ببخشای و بینی به من باز ده. کفشگر گفت : ای نابکار جادو این چه سخن است ؟... گفت : برخیز ای فالم و بنگر تا 

عدل و رحمت آفریدگار... بینی به من باز داد... مرد  برخاست... زن را به سالمت دید و بینی برقرار، در حال به اعتذار 

 (79-77: 1384نصراهلل،«)دول گشت... مش

نابکاری زن و خیانت وی به همسرش که معموال با سر رسیدن مرد و رسوا شدن زن همراه است ازمسائلی است که    

ی واضحی به چونی ها اشارهدرین کتاب درون مایه ی بسیاری از داستان ها قرار گرفته است، هر چند در متن داستان

 رفتارهایی از زنان نشده است لیکن  دالیل زیر در این مورد قابل تصور می باشند:و چرایی بروز چنین 



ی تکرار صییحبت ها به وسیییلهحتی زن»ترین نیاز روحی زنان، تمایل آن ها به برقراری روابط کالمی سییت، مهم -1   

)دی آنجلس « کنند.هایشییان نگرانی ها و اضییطراب هایشییان را تخلیه و احسییاسییات خود را حل و فصییل و تعدیل می

( زمانی که مرد امنیت و امکان ابراز زبانی احسیییاسیییات و عواطف را برای زن تامین نکند احتمال 485: 1383الف،

 ارتباط زن با مردی دیگر می رود تا بدین شیوه تمایالت زبانی خویش را ارضا کند.

سر از جمله عوامل -2    سبت به هم شونت و رفتارهای غیر اخالقی مرد ن ست که میخ تواند دلیل خیانت زنان واقع ی ا

( عدم ارضای 98: 1383دی آنجلس الف،«) چرا که عشق را در اولویت قرار دادن نمودی از هویت زنانه است»شود، 

ترین عوامل روی آوردن وی به مرد بیگانه باشییید و در حین برقراری تواند از مهمعاطفی زن از همسیییر خویش می

 دید خیانت جنسی نیز اتفاق می افتد.روابط عاطفی با مرد ج

آلود خود را با شییود رابطه ی خیانتبه صییورت اعم فردی که در زندگی زناشییویی خویش مرتکب خیانت می -3  

سه می سیده بود، یابد که در زندگی خود به آنکند و چیزهایی میزندگی خویش مقای شادمانی »ها نر زمانی که فرد 

تر به طرف رابطه جدید گرایش پیدا کند، هر چه بیشبار گذشییته اش مقایسییه میرتفعلی خویش را با زندگی اسییا

«)  کند و نه این که او را به غل و زنجیر می کشییید.کند، زیرا این ارتباط جدید نه مسیییئولیتی را به وی تحمیل میمی

سپرینگ، شویی دامن توان چنین نتیجه گرفت که قید و بندهای افراطی که گ( بنابراین می64: 1380ا اه در زندگی زنا

 دهد. گیر افراد می شود احتمال خیانت زوجین را افزایش می

خورد همکاری دو زن با یکدیگر جهت کتمان ی دیگری که درین داسیییتان به چشیییم میعالوه بر خیانت زن نکته   

ین درخواست با موافقت کند با همراهی زن حجام اشتباه خویش را پنهان کند و اباشد، زن کفشگر سعی میخطا می

خانم ها می »های روحی زنان تکیه دارد، شیییناختی در ویژگیزن حجام همراه اسیییت. این موضیییوع بر حقیقتی روان

توانیم دردهای یکدیگر را درک کنیم تواند. ما میتوانند چنان کمک قدرتمندی برای هم باشییند که هیچ مردی نمی

شویم و پیروزی سند  شادی یکدیگر خر شده ایم.و از  شن بگیریم، مثل اینکه خودمان پیروز  دی «)هایمان را با هم ج

کند نمی ( به همین سییبب اسییت که زن حجام با آن که فاهرا خود بهره ای از کمکی که می260: 1383آنجلس ب،

ادرت و به چنین اقدامی مببرد برد اما از این که با یاری خود سییبب رضییایت زنی دیگر را فراهم کرده اسییت لذت می

 ورزد.می
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psychology about woman treats. The second chapters consist of history and research method. 

The third chapter is widest part of it, including of deciphering woman treats from Kelile va 

demne, Marzbannabe, Bakhtiyarnam, and Sendbadname that almost is in theme: "marriage, 

sex issues, jealousy, logic and argument action and chastity of women and pessimism of 

men". Then relating stories mention and analyzing them based on   psychological opinions. 

In majority of stories with marriage theme women have no authority but in few stories that 

they have option for choice the moral treats is important for them.Majarity of the stories is 

about sex issues that show most perspicacity to women at that era. Jealousy is one of the 

main treats in women personality that is used for protection of feeling frontage. Being 

women as experienced guide at this book shows being logic and intellection in women 

personality. Chastity of women and pessimism of men in some of the stories book shows 

before judgment about women personality in culture of that era despite of comformiting 

women treats with psychological learning, influenced in culture of writings time and 

sometimes is antonym   with    psychology. But writers of that books accepted difference 

between men and women and was trying to show them. The forth chapter, devoted to 

conclusion off all discussion of thesis that mentioned briefly.     
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