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  چكيده
هاي بررسي شرايط زنان به لحاظ روابط اجتماعي و خانوادگي تحليل چگونگي  يكي از راه

بازنمايي زنان در آثار داستاني و روايتي است. اين پژوهش به موضوع روابـط زناشـويي و   
است.براي ايـن كـار بـا    رداخته عاطفي زنان و مردان با رويكرد تحليل سنّ زنان و مردان پ

ويژه آثاري كه در بافت جامعـه بـا ذهـن و زبـان      بر آثار برجسته در ادبيات فارسي بهتكيه 
اند ،موضوع مورد نظر بررسي شـد.   ي جمعي مردم تاثير داشته اند و بر انديشه مردم مانوس

پرسش اصلي آن است كه با تكيه بر آثار داستاني كالسيك كه در اذهـان مـردم جايگـاهي    
ي سنّ زنان در روابط عاطفي چگونه اسـت؟؛ چراكـه    ه به مولفهآشنا دارند، رويكرد جامع

توان در ادبيات كالسيك و روايتي يافـت و البتـه    هاي اجتماعي مردم را مي بازتاب ديدگاه
هاي جنسيتي در بستر فرهنگـي مـا همـراه     ي سنّ زنان از مواردي است كه با كليشه مقوله

دي كه نويسنده سعي در بيان خيانـت يـا   يك از آثار بررسي شده به جز موار است.در هيچ
عاطفي يـا ازدواج بـا    ي در رابطهتر از مردان  هوسراني زنان دارد موردي كه زناني ديرسال

كه عكس اين موضوع به جد يا طنز در  تر از خود باشند ديده نشد؛ حال آن مرداني كم سال
  خورد. آثار بسياري به چشم مي

  ازدواج، سنّ زنان : زنان، زنان ديرسال،ها كليدواژه
 

  مقدمه. 1
دنياي داستان فرصت شنيدن انبوه صداهايي است كه شـايد در دنيـاي واقعـي بـه سـادگي      

باشيم  "مرد"كه با گذر زمان  توان شنيد. دنياي رازناكي كه براي هر يك از ما پيش از آن نمي
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هـا   پيش از ما سالها ، آرزوها و دردهايي است كه مردان و زنان  ، سرشار اززيبايي "زن"يا 
هـايي از دنيـاي    انـد. قصـه   هـا بـه ماسـپرده    اند و در سـرزمين قصـه   ها را به دوش كشيده آن

ها ، دختران شاه پريان، زنان افسونگر تا رد پاي سـرگردان خالـه    پيشاني ها ، ماه خورشيدبانو
بودن و  "زن"ي زيبا در پي متاع عشق و زندگي در بازار مردان شهر! و كم كم باور  سوسكه

  هاي جنسيت! بودن پشت پرده "ديگر "
هاي جنسيتي و باورهاي مردم ، دختران و پسران را در شـرايط ويـژه و متفـاوتي     كليشه
هاي ديروز ِ كودكي، با ورود بـه دنيـاي بلـوغ رو در روي     بازي دهد تا جايي كه هم قرار مي

ي ايـن   وت است و در نتيجـه گيرند. انتظار جامعه از دختران و پسران متفا ديگر قرار مي يك
گردد. نگاه زنان نسبت به زيبايي، جواني، گذر  ها نوع زندگي زنان و مردان متمايز مي نگرش

شـود. شـوربختانه    ، بسيار با مردان هم سال آنان متفاوت مي "زندگي"عمر و در يك كلمه 
، تنها صداهايي رسد ويژه ادبيات كالسيك به گوش ما مي چه از دنياي ادبيات به بايد گفت آن

ها را بشنوند. هزار سال ادب فارسي  اند كه آن اند يا خواسته است كه مردانِ نويسنده ، توانسته
اي است كه هر پژوهشـي   تا روزگار ما رسيده است و اين خود، نكته "مردان"از ديد و قلم 

يفمنيسم  سازد. برخالف واژه رو مي هايي روبه را با مشكالت و محدوديت "زنان"با موضوع 
حال زنان  اي بسيارقديمي است. با اين كه كمي بيش از صد سال عمر دارد، مردساالري واژه

انـد   ها و ديوارها سخن گفته اند و از پشت روبنده هاي ديروز و امروز زيسته در دنياي داستان
  اند.  و گاه خود شهرزاد هزار افسان بوده

ري بـر ادبيـات داسـتاني كهـن و معاصـر      در اين پژوهش، نگارنده بر آن است تا با مرو
جا كه بررسـي تمـامي    فارسي به تحليل موضوع سنّ زنان در روابط زناشويي بپردازد. از آن

گنجد، تالش برآن بود كه آثار برجسـته و زبـانزد در ميـان     آثار نوشته شده در اين مقال نمي
ذكر است كـه در بخـش    مردم در طول تاريخ، مورد بررسي قرار گيرند. اين نكته نيز شايان

رو هستيم كه در بيشتر موارد ،  هايي روبه ها و منظومه ادبيات داستاني كالسيك، ما با حكايت
كنند، از اين  ها را به وضوح بيان نمي آن هاي درون متن به ويژه سنّ هايشخصيت تمام ويژگي

  ستنباط كرد.توان تناسب سني افراد درون متن را ا رو از طريق قراين موجود در متن مي
  
  اهداف پژوهش .2

هـاي جنسـيتي در روابـط زناشـويي و      بررسي تأثير سنّ زنان به عنوان يكي از كليشه ـ
 .عاطفي
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 .ي ادبيات كالسيك تحليل ديدگاه جامعه نسبت به سنّ زنان با تكيه بر آثار برجسته ـ
  
  هاي تحقيق فرضيه .3

ي و كاركردهـاي جنسـي   هاي جنسيت هايي است كه با كليشه سنّ زنان يكي از ويژگي ـ
 يك زن در روابط زناشويي ارتباط دارد.

 ي مردساالر، نگرش به سنّ زنان و مردان متفاوت است. در ديدگاه جامعه ـ
  
  تحقيق پيشينة .4

با  )1392در دانشگاه شيراز (ي دكتراي خود در پايان نامه "حقيقي"در رابطه با اين موضوع، 
هاي  ويژگي "ي فارسي ي برگزيده نمايشنامه 42چگونگي پردازش شخصيت زن در "عنوان 

بندي كردهاست. او موارد بسـياري از ازدواج يـا ارتبـاط     زنان در اين متون را تحليل و طبقه
اي در رابطه با سـنّ زنـان در    ميان مردان مسنّ و زنان جوان را بررسي نموده؛اما تحليل ويژه

سـاختار  "اي بـا عنـوان    در مقاله "مينيروح اال"ها انجام نداده است. همچنين  اين نمايشنامه
مـورد ازدواج در شـاهنامه و تحليـل     38) به بررسـي  1370("هاي شاهنامه اجتماعي ازدواج

  ها به لحاظ آييني ، اساطيري و اجتماعي پرداخته است.  آن
شـناختي وجـود دارد كـه     در اين زمينه، همچنين مقاالتي با رويكرد اجتماعي و جامعـه 

تري از موضـوع مـورد    هاي ادبي و فرهنگي به نتايج دقيق اند در كنار پژوهشتو ترديد مي بي
 "اي بـا عنـوان    در مقالـه  "كاظمي پور"بحث در جامعه و فرهنگ ايران برسد. از آن جمله، 

بررسـي الگـوي   )، به 1383("تحول سن ازدواج زنان در ايران و عوامل جمعيتي موثر بر آن
ي ابتـدايي   دارد كه هرچه ميزان تعلق فرد به جامعـه  بيان ميسني ازدواج در ايران پرداخته و 

همچنـين در   شـود.  بيشتر باشد نيازهاي وي در حد نيازهاي جنسي و اقتصادي خالصه مـي 
هـاي عاميانـه سـمك عيـار و داراب      تصـوير و جايگـاه زن در داسـتان    "اي با عنـوان  مقاله
انـد و ايـن نكتـه را     بررسي نموده پور موضوع ازدواج زنان را ) ، كرمي و حسام1384("نامه

مورد پيوند زناشـويي زنـان حـق انتخـاب      35كنند كه در دو داستان مورد بحث در  بيان مي
كنند. در اين تحقيق به موضوع تناسب سني زنان  دارند و مردان، زنان را وادار به ازدواج نمي

  اي نشده است. و مردان در پيوندهاي زناشويي اشاره
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  روش تحقيق .5
 اي و با روش استقرايي انجام شده است. ي كتابخانه اين تحقيق به شيوه

  
  رد پاي زنان در آثار ادبي از ديروز تا روزگار ما .6

در ادبيـات و نـوع    "زن"پيش از ورود به موضوع اصلي اين پژوهش ، بهتر است به مفهوم 
گمـان نگارنـده    در ادبيات شفاهي و مكتوب توجه شود؛ چراكه  به "زن "نگرش نسبت به 

  آن چه در پي خواهد آمد پيامد اين نوع نگرش است. 
چه ادبيات كالسيك و حتي پس از آن ادبيـات داسـتاني معاصـر     اي از آن بخش گسترده

 "جـان  نيمـه "سازد، زناني هستند هميشه عاشق يا هميشه معشوق و البته هميشه  ايران را مي
پوشي و فقر و گناه، گاه قرباني  غرق در ژنده هايي ثانوي گاه )، شخصيت842(اميرشاهي، ؟ : 

هاي كالسيك، معشوقي عرفاني (پلي به سـوي آسـمانيان و    و فداكار و گاه در دنياي داستان
...! (در  "خـاتون وخـر  "هـاي شـهواني    بهشتيان!) و گاه نفسـي ويرانگـر در حضيضـچالش   

  داستاني از مثنوي)
يـابيم كـه همـواره     داستاني به وضـوح در مـي  با نگاهي گذرا به شخصيت زنان در آثار 

اي تكراري از زنان در آثار داستانيترسيم شده است. اگر از تصوير زن در ادبيات عامـه   چهره
يـابيم كـه    بگذريم و ردپاي اين تصوير تكراري را در متون داستاني كهن دنبال كنيم در مـي 

ي بـزرگ اسـت.    دو دسـته متون نثر روايي ادبيات فارسي از جهت نگرش بـه زن شـامل   "
هـاي آن   نامه، ... كـه داسـتان   هايي چون: كليله و دمنه، سندباد نامه، طوطي ي اول كتاب دسته
گريـزي مواجـه هسـتيم. در     ستيزي و زن ها ما با زن ي هندي دارند. در اين نوع داستان ريشه

گردد و زنان  ميگري و خيانت ايشان  راني زنان و حيله ها ماجرا گرد شهوت اكثر اين داستان
هاي ايراني دارند آثـاري چـون:    ي دوم آثاري هستند كه ريشه وفا و سست عهداند. دسته بي

هـا نيـز نگـرش، مردانـه      نامه، سمك عيار، گلستان و ... و بايد گفت در آن بختيارنامه، داراب
 "شـود.  شوند ولي زن خوب فرمـانبر پارسـا! سـتايش مـي     است و زنان جنس دوم تلقي مي

  )116: 1388ني ، مريم ، (حسي
كه زنان خود نيز قلم به دسـت   جاست كه حتي در ادبيات داستاني معاصر، با آن نكته اين

ي يـك زن در آثـار داسـتاني مواجـه      نويسند؛اما با شخصيت برجسته گيرند و از خود مي مي
ــا  شــويم. گفتنــي اســت كــه منظــور از زنــان برجســته  نمــي ، زنــاني خــاص و متفــاوت ب
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 "انسـان "ترينمعنايش، يك  ترين و درست به ساده "زن"انگيز نيست بلكه،  يشگفتها ويژگي
  است.  "هويت"هاي متفاوت و صدا و لحني كه نشان از زنده بودن و  با انديشه

هـاي   زنان گرفتار سـتم "در قلم نويسندگان روشنفكر معاصر (اعم از زن و مرد) همواره 
و  "زن قربـاني "هـاي  هسـتند و در نقـش   جنسيتي، خشونت، نابرابري، سركوب و حقـارت 

هايمهلكي كـه دنيـاي    كشي است كه با وجود ضربه شوند. زن، محنت مطرح مي "فداكار زن"
دهد. زن حتـي   تن در مي "فرشته در خانه"نامي به نقش  كند براي نيك مردانه بر او وارد مي

 "دانـد.  مـي شود، قربـاني بـودن را شـرط بقـا      در شرايطي كه به وضعيت خويش واقف مي
)زنان در دنياي داستان به اشكال مختلف حضور دارند، زنان نويسنده، 67:  1388(واصفي ، 

هاي درون مـتن، و   عنوانشخصيت عنوان مخاطبان و خوانندگان متون داستاني، زنان به زنان به
يكي از ترديد دنياي داستان و متون ادبي  روبي عنوان مخاطبان ذهني نويسنده ... از اين زنان به

  و حقوق او در جامعه است. "زن"ها براي شناخت  بهترين راه
عنوان مخاطب آثار ادبي،  زنان چه آن هنگام كه قلم در دست دارند و چه آن هنگام كه به

هاي داستاني جـان   عنوانشخصيت خوانند، حتي آن زماني كه در درون متن به ها را مي داستان
هـاي   رو هسـتند. كليشـه   اي از پيش تعيـين شـده روبـه    هايكليشه گيرند، با نوعي قضاوت مي

  ي زنان و مردان است.  اي از باورها درباره جنسيتي كه مجموعه
ترديد هم بـر مـردان و    شوند و بي ها بدل مي هايي كه به عامل تبعيض ميان جنس كليشه

ها بر زنان بيشتر است. زيرا آنان در ايـن   هم بر زنان تأثير منفي دارند. البته تأثير منفي آن
شـوند. (حسـيني، حسـن،     ها، به صورت جنس ضعيف و فرودست مطـرح مـي   كليشه
1391   :29(  

چه در ذهن و زبان زنان  اه جامعه نسبت به زنان، از طريق تحليل آنعالوه بر درك ديدگ
ي خـود   توان به اين موضوع نيز فكر كرد كـه زنـان، خـود، دربـاره     گذرد، مي درون متن مي

  اند. انديشندو چه تصويري از خود در جامعه نشان داده چگونه مي
هاي جنسيتي كه منتهـي   اي به نام جنسيت و در نهايت كليشه زنانگي و مردانگي، فاصله

شود. دليل اين امـر آن   شوند ، از ادبيات كودكان آغاز مي به تبعيض و نابرابري در جامعه مي
انـد و   هـا و باورهـا آميختـه شـده     است كه قلم در دست بزرگساالني است كه با آن كليشـه 

ه كودكـان القـا   هاي شبانه ب آگاهانه يا ناآگاهانه اين باورها را حتي از طريق الاليي ها و قصه
آيد تصويري پر ابهام و گاه پر از دلشوره در ذهن  ها مي ها و الاليي چه در افسانه كنند. آن مي

بودن، آنـان را بـه مسـير     "انسان"ها به سوي  سازد و در نخستين گام مخاطبان خردسال مي
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كودك هايي از زن بودن و مرد بودن در ذهن مخاطب  كشاند و تعريف زنانگي و مردانگي مي
سازد؛ حتي در رابطه با موضوع مورد بحث در ايـن مقالـه، يعنـي سـنّ زنـان در روابـط        مي

گردد. و اين آغاز  ها آغاز مي هاي كودكي و الاليي ها از داستان عاطفي و زناشويي، اين كليشه
  دهد.  روي هم قرار مي راهي است كه كم كم زنان و مردان را روبه

، يعني سنّ زنان و اهميـت آن در روابـط زناشـويي و     در رابطه با موضوع اين پژوهش
هاي كهن توصيف شخصيت  عاطفي يادآوري اين نكته الزم است كه در بسياري از  داستان

زن تا جايي ادامه مي يابدكه براي كامل كردن يا حضور در كنار شخصيت مرد داستان نيـاز  
البته سـن و سـال زنـان بـه      هاي اخالقي، فيزيكي، شخصيتي و هست؛به اين معنا كه ويژگي

، بهرام، بـا  "هفت پيكر"ها مشخص نيست. براي نمونه در داستان مشهور  وضوح در داستان
ي  اند بر ديـوار اتـاقي از كـاخ، شـيفته     ديدن نقشي از هفت بانوي زيبا كه گرد او جمع شده

نشـان معرفـي   شود. در ادامه دختران هفت اقليم با نـام پدرا   زيبايي زنان منقوش بر ديوار مي
گيـرد. از   شوند، سپس درهر شب و در هر گنبد، بهرام در كنار يكي از اين بانوان قرار مي مي

از هم آغوشي با وي، داستان با حضور بهـرام شـاه در كنـار     شنود و پس هريك داستاني مي
 شـنويم،  ي اين هفت بـانو مـي   يابد. در تمامي اين داستان آن چه درباره بانوي ديگر ادامه مي

چـه   بيش از هرچيز، توصيف زيبايي و هوسناك بودن اين زنان است و شايد بتوان گفت آن
هـاي بـر ديـوار     شنويم چيزي فراتر از همان نقـش  در طول داستان در توصيف اين زنان مي

تـوان در روابـط زناشـوييِ     هـاي مـتن مـي    هـا و قرينـه   نيست! از اين رو تنها از طريق نشانه
  يژگي سني زنان را مورد بررسي قرار داد.هاي درون متن، و شخصيت

  
  ازدواج زنان جوان و مردان پير .7

هرچند ورق زدن ادبياتي هزارساله بسيار دشوار است؛ اما با مروري بر شاهكارهاي ادبـي و  
اند موارد  اند و مورد توجه جامعه بوده البته آثاري كه در طول تاريخ در ميان مردم زنده مانده

ها به سادگي ازدواج پيرمردي با دختركـي نوجـوان تصـوير     يافت كه در آنتوان  بسياري مي
تر از مردان در روابـط زناشـويي بسـيار دور از دسـترس و      شده است؛ اما يافتن زناني مسن

  ناياب است.
زن جـوان را تيـري در   "كند كه  با آن كه سعدي در گلستان، آشكارا به اين امر اشاره مي

) يا در حكايتي ديگر از زبان پيرمردي چنين روايت 1384:230دي،(سع "پهلو به كه پيري...
معيشي نباشد. گفتنـد جـواني   نپيرمردي را گفتند چرا زن نكني، گفت با پيرزنا"كند كه :  مي
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بخواه چو مكنت داري، گفت مرا كه پيرم با پيرزنان الفت نيست، پس او را كه جوان باشد با 
چه در تاريخ و ادبيات آمـده حـاكي از    )؛ اما آن236، (همان  "من كه پيرم چه دوستي بندد؟

پسر اسفنديار، با  "بهمن"توان به ازدواج  وجود چنين روابط زناشويي است. براي نمونه مي
اشاره كرد. بهمن نود و نه سال پادشاهي كرد و اين ازدواج در  "هماي چهرآزاد"دختر خود، 

درگذشـت.  "بهمـن "شـته بـود كـه   گذ "همـاي "سال آخر عمرش بود. شش ماه از آبسـتني 
  كند: فردوسي داستان را اينگونه روايت مي

ــاك راي     يكـي دختـرش بـود نـامش همــاي     ــش و پ ــا دان ــد و ب  هنرمن
ــرزاد  ــدي وراچهـ ــي خواندنـ ــاد      همـ ــود ش ــدار او ب ــه دي ــي ب  ز گيت
 بدان دين كه خـواني همـي پهلـوي      پــــدر برپــــذيرفتش از نيكــــويي

  )2/483: 1391، فردوسي(

آيد، در ذهن راوي داستان، نگراني از ازدواج پيرمـردي   كه از ابيات شاهنامه بر ميچنان 
سالخورد با دخترك كم سال او نيست؛ بلكه تنها دغدغه يادآوري تطبيق اين ازدواج با آيـين  

  پهلوي است!
هـايي بـا زنـاني بسـيار      ترديدي نيست كه موضوع سنّ زنان در ازدواج و وجود ازدواج

مردان ، با روابط جنسي و اهميت باروري و زايش زنان و جايگاه ايـن امـر در   تر از  سال كم
نشـينند و زاينـد   "ي تنگاتنگ دارد. وقتي هنر زنان آن است كـه   بافت فرهنگي جامعه رابطه

  توان داشت.  انتظار ديگري از نگرش جامعه نسبت به زنان نمي "شيران نر
السيك، نويسندگان و شاعران تالش بسياري كه در ادبيات فارسي به ويژه ادبيات ك با آن
اي از استعاره و تشبيه و كنايه پنهان كنند و  اند تا روابط جنسي و اهميت آن را در هاله داشته

هـاي   از آن تصويري آييني و آرماني بسازند؛اما بسياري از اين آثـار كـه بـا عنـوان منظومـه     
، "هفـت پيكـر  "، "خسرو و شيرين"له شوند، از آن جم عاشقانه در ادبيات ايران شناخته مي

 "عيار سمك"هايي چون  سعدي و داستان "بوستان"و  "گلستان"در  "عشق و جواني"باب 
جـا كـه در    هاي اروتيك اسـت؛ از آن  ، همه و همه مشحون از توصيف"هزارويك شب"و 

رو آنان در هر سـن و هـر شـرايط تـرجيح      تمامي اين آثار قلم در دست مردان است از اين
  انددلبركان چهارده ساله و ماه روي بيافرينند.  ادهد
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  هاي زنان براي ازدواج بر اساس متون كالسيك . ويژگي8
هاي زن خوب و مناسب براي  گيرند، ويژگي ي ادبيات تعليمي جاي مي در آثاري كه در رده

ازدواج بيان شده است. براي نمونه در قابوسنامه ، قابوس بن وشمگير فرزند خود را اينگونه 
زن پاك روي و پاك دين بايد و كدبانو و شوي دوست و پارسا و شرمناك و  "دهد:  پند مي

تـر از   اند زن نيك عافيـت زنـدگاني بـود؛ امـا زن محتشـم      تاه زبان ... گفتهكوتاه دست و كو
خويش مخواه و تا دوشيزه يابي شوي كرده مخواه تا دل او جز مهر تو بر مهر كسـي ديگـر   

) بنابر آن چه ذكر شد، 145: 1368(يوسفي، "نباشد و پندارد كه همه مردان يك گونه باشند. 
  شود.  ترين صفات زن خوب محسوب مي ر برابر مرد از مهمتجربه بودن و تسليم بودن د بي

توصيف زن نمونه كـه مـورد پسـند دربـار ساسـاني بـوده، اينگونـه         "تاريخ بلعمي"در 
  است:		آمده

كنيزكي راست خلقت، تمام باال، نه دراز و نه كوتاه، سفيد روي و بناگوش... چشـمش  
از فربهي، فرمانبرداري كه جـز   فراخ، سياهي سياه وسپيدي سپيد... چون رود كاهل بود

خداوند خود را فرمان نبرد؛هرگز سختي نديده و به فرّ و جاه برآمده، شرمگين و با خرد 
و مردي...اگر آهنگ او كني، آهنگ تو كند و اگر از او دور شوي از تو دور شود و اگـر  

  )63: 1348با وي بباشي رويش و چشمهايش سرخ شود از آرزوي تو... ( ندوشن، 

تر آن قدر تلـخ و دور   آيد حضور زن پير در كنار مردي جوان چنان كه از آثار ادبي برمي
، براي تنبيه خسرو كه بـيش از حـد مسـت     "خسرو و شيرين"از ذهن است كه در داستان 

نيز سـعدي در   "گلستان "فرستد. در بود، شيرين پيرزني را به جاي خود به بستر خسرو مي
جمال جوان در گذشت و مادر زن فرتوت به علت كابين در يكي را زني صاحب "حكايت 

پردازد و حكايت را از زبان مرد اين گونه به پايان  به اين موضوع مي "خانه متمكن بماند ...
  رساند كه:  مي

 "گــنج برداشــتند و مــار بمانــد   گل به تاراج رفت و خار بماند
  )210: 1384، سعدي(

توان دريافت كه در روابط عاطفي و زناشويي همـواره   هاي ياد شده مي با توجه به نمونه
اي در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در      و در هر شرايطي، براي زنان ويژگي هاي تكرارشـونده 

  يابند.  حقيقت زنان در كنار مردان  و با توجه به نياز آنان معنا مي
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  . ازدواج مردان جوان با زنان مسن9ّ
  فردوسي ةشاهنام 1.9

  سياوشسودابه و 
در  "سـياوش "به  "سودابه"يكي از مواردي كه بسيار زبانزد و مشهور است، عشق نافرجام 

جـا كـه بـه     گنجد؛ امـا از آن  ي زناشويي نمي شاهنامه است. هرچند اين نمونه درگروه رابطه
بـه تحليـل آن    ي عاطفي در شرايط مورد نظر پرداخته شـده،  نوعي تالش براي ايجاد رابطه

شـود. او   پردازيم. سودابه همسر كيكاووس و در حقيقت، نامادري سياوش محسوب مي مي
افتد. سـودابه   بندد؛ اما سياوش كه به پدر وفادار است در دام هوس او نمي به سياوش دل مي

آغوشـي و عشـق ورزيـدن بـه او، احسـاس جـواني را بـه         خواهد تا بـا هـم   از سياوش مي
  بازگرداند:		او

ــرا    يكــي شــاد كــن در نهــاني مــرا ــواني مـ ــاي روز جـ  ببخشـ
  )238- 211- 2: 1391، فردوسي(

بازي آنان از زبان فردوسـي   ي اين داستان ابياتي در مذمت زنان و خيانت و هوس نتيجه
است. البته در اين داستان موضوع ازدواج مطرح نيست و تنها تمركز بر خيانت و هوسـراني  

  سودابه است. 
  شيرينشيرويه و 

،پسـر خسـروپرويز از نامـادري خـود، شـيرين، بـراي       "شيرويه"ي ديگر تقاضاي  نمونه
بر پدر طغيان كرد و سرانجام اورا به قتل رسانيد و خود بـر تخـت    "شيرويه"ازدواج است. 

  پادشاهي نشست، پس از دو ماه از شيرين تقاضاي ازدواج كرد:
 رآمد دو ماهكه از سوگ خسرو د   به نزديك او كـس فرسـتاد شـاه   
ــري     كنون جفت من باش تا برخوري ــري ننگ ــر كهت ــا ب ــدان ت  ب

خواهد تا به او اجازه دهد به  كند كه پيشنهاد او را پذيرفته و از وي مي شيرين وانمود مي
ي خسرو برود. در پايان داستان ، شيرين زهر هالهلي را كه به همراه داشـت برگـور    دخمه

هرچنــد ) 376- 364/ 8: 1391دهد.(فردوســي،  جــا جــان مــي نوشــد و همــان خســرو مــي
، عشق است؛ اما سرنوشت شـيرين و مـرگ او پـس از مـرگ     ي اصلي اين داستان درونمايه
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ترديـد آن در رويكـرد مخاطبان،محـل     گيري آن در ذهن شاعر و پذيرش بي همسر، و شكل
  تأمل است. 

  فريبرز و فرنگيس
در شاهنامه مورد قابل ذكر ديگر، ازدواج فريبرز، با فرنگيس،همسر سياوش،بعد از مرگ 

هاي درون متن چنين  ي به سنّ فرنگيس نشده؛ اما از نشانهي مستقيم اوست. در داستان اشاره
تر است.  گفتنـي اسـت كـه ازدواج بـا      آيد كه فرنگيس به لحاظ سني از فريبرز بزرگ برمي

هايي است كه از ديربـاز   همسر برادر براي حمايت از وي پس از مرگ برادر، از جمله آيين
تماعي و سنن و آداب حاكم بر آن روزگار هاي اج مايه آنچه از بن "در فرهنگ ما جاي داشته

هاي سنگين ، معموالً از همسـر   هاي ناگهاني يا شكست آيد اين است كه پس از مرگ بر مي
پهلوان يا پادشاه كشته شده و يا خـواهر و دختـرش بالفاصـله خواسـتگاري شـده ، سـعي       

   "دانند. كردند با برپايي مراسم عروسي شادي را به آن دودمان و خانواده برگر مي
  ) 64: 1385(حسيني،

در اين داستان نيز پـس از مـرگ سـياوش، فريبـرز از طريـق رسـتم ايـن پيغـام را بـه          
  رساند: مي		فرنگيس

 ز يك تخم و بنياد و گوهر مـنم    ســـياوخش رد را بـــرادر مـــنم
 مرا زيبـد اي گـرد گـردن فـراز       زني كز سياوش بمانده است باز

  دهد كه: گونه پند مي اينرستم نيز ، فرنگيس را 
 تو داني كه نشكيبد از شوي، زن   اگــر بشــنوي پنــد و انــدرز مــن
 ويژه كـه باشـد ز تخـم كيـان     به   جوان كي شكيبد ز جفت جوان

 تر ز مردش بـود خواسـتن   فزون   انـد و زن  كه مرد از بـراي زنـان  

 يهـم از رو  يدو رسـتم و شـا   يخسـرو تنهـا بـه اصـرار پسـرش ك      يسفرنگ"سرانجام 
  )65: 1348(ندوشن، ".پذيرد يخواهش او را م ياسيمصلحت س
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  دايه و رامين ( داستان ويس و رامين) 2.9
آغوشي  توان به هم گيرد مي از موارد نادري كه در آن زني مسن در كنار مردي جوان قرار مي

ن مـاجرا سـخن از   اشاره كرد. البتـه در ايـ   "ويس و رامين "در داستان  "رامين "با  "دايه "
ي رامين نيز بود) پس از كـامروايي و   يويس ( كه در كودكي دايه "دايه "ازدواج نيست بلكه 

دهد كه هرطور شده ويس را به رامين برساند! در اين داستان،  آغوشي با رامين ، قول مي هم
فاسـد  گر، زيرك و آگاه به فن آرايشگري و جادوگري و موبد اورا زني  دايه زني است چاره

نامد. در آغاز همين داستان، موبد كه خود پادشاهي پيـر و خوشـگذران اسـت     و بدكاره مي
كند  دهد. شهرو پيري خود را بهانه مي شود و به او پيشنهاد ازدواج مي مي "شهرو "ي  شيفته

دهد كه اگر صاحب دختري شد، او را به همسري شاه  و براي رهايي از موبد به او وعده مي
 "شود و دختري زيبا به نـام   واهد آورد . البته شهرو از همسر پير خود باردار ميموبد در خ

ويـس و  "ي  ي داسـتان عاشـقانه   آورد و سرنوشـت اوسـت كـه دسـتمايه     به دنيا مي "ويس
  گردد.  مي		"رامين

فخرالـدين  "هاي كهن ايراني است و پيش از آن كـه   از داستان "ويس و رامين"داستان 
ا در قرن پنجم هجري به نظم درآورد در ميـان ايرانيـان شـهرت داشـته     آن ر "اسعد گرگاني

ها نقش كليدي در برقراري يـا بـرهم زدن روابـط     است. گفتني است كه دراين داستان، دايه
  : ويس و رامين)1381ها دارند. ( رك: گرگاني،  عاشقانه و عاطفي قهرمانان اصلي داستان

  
  يرين)شيرويه و شيرين (داستان خسرو و ش 3.9

اشاره كرد.  "شيرين"اش  و عشق او به نامادري "شيرويه"توان به ماجراي  از ديگر موارد مي
اسـت، دل در گـرو    "خسـرو "و  "مـريم "، شيرويه كه فرزند "خسرو و شيرين"در داستان 

كند تا پادشاهي و البته همسر او، شيرين،را به  عشق شيرين دارد و با كشتن خسرو تالش مي
مانـد.   ا اين امر با خودكشي شيرين بر بالين خسرو ناتمام و بي سـرانجام مـي  دست آورد؛ ام

  )328- 323: صص1385(نظامي گنجوي، 
از شاهكارهاي نظامي گنجوي در قرن ششم هجـري اسـت.    "خسرو و شيرين"مثنوي 

  ي فردوسي نيز بيان شده است. اين داستان در شاهنامه
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  حكايتي از هزار و يك شب 4.9
ملـك  "توان به آن اشاره كرد داستاني است از هزار و يك شب، با نـام   كه ميمورد ديگري 

كشـد. در ايـن داسـتان كـه      كه روايت آن هفتاد و نه شب به درازا مـي  "شهرمان و قمرزمان
ملكه بدور، در غيبـت  "هاي هزار و يك شب متمايز و متفاوت است:  نسبت به ديگر داستان

پوشد و ملك غيور دختر خودش، حيات النفـوس را   يي مردانه م شوهرش قمرالزمان، جامه
آورد!... پس از بازگشت شوهر به پيشـنهاد ملكـه بـدور، قمرالزمـان ملكـه       به عقد او در مي

گيرد ، كه اين نيـز از جملـه رخـدادهايي اسـت كـه بـراي        حيات النفوس را نيز به زني مي
ورزنـد چـون    شـك نمـي  نخستين بار در هزار و يك شب شاهد آنيم و زنان بـه يكـديگر ر  

دهـد كـه هـر روز     ي يكديگرند! در غيبت دوم قمرالزمان، او به پسرانش دستور مي معشوقه
شود ملكه بدور  آغاز مي 216يكي از آنان بر تخت مملكت بنشيند. در اين فصل كه از شب 

هـاي عاشـقانه    شوند و بـه آنـان نامـه    و ملكه حيات النفوس هركدام عاشق پسر ديگري مي
شـوند...   سند. به محض دوري مردان (شوهر) زنان دچار آشفتگي در رفتار جنسي مينوي مي

گيرنـد و بـا    كنند مورد نفرت ايشان قرار مي در پايان داستان چون پسران به پدر خيانت نمي
(مهنـدس   "شـوند...  سپاردشان هرچند آنـان كشـته نمـي    نيرنگ آنان ، قمرالزمان به مرگ مي

ي  گيرد و بيشتر درونمايـه  ين حكايت نيز ازدواجي صورت نمي) در ا296- 295: 1390پور،
  داستان پيرامون هوسراني و خيانت در وجود زنان است.

اسـت، از مشـهورترين    "هزارافسـان "كه نـام اصـلي و ديـرين آن،     "هزار و يك شب"
  . رود كه رواج و تأثير آن تا روزگار معاصر نيز ادامه يافته است هاي كهن به شمار مي داستان
  
  هاي پژوهش يافته .10
توان ردپايي از ازدواج يا ارتباط عاشقانه ميان  كه ذكر شد در ادبيات كالسيك ايران نمي چنان

تر از آنان يافت.البته در ادبيات معاصر، ازدواج يا عشـق ورزيـدن    مردان جوان با زناني مسن
بسيار محدودي بيان شده  تر، از سوي مردان جوان در دنياي فيلمنامه در موارد به زناني مسن

ترديد بستر فرهنگي، نگرش جامعه به اين امر و از سويي نقـش چشـمگير روابـط     است. بي
ويژه قدرت باروري و زايش در زنان از جمله داليلي است كـه   جنسي و توانايي در آن و به

ردي توان در اين رابطه ذكر كرد؛ اما پرسش اينجاست كه چرا در جامعه و ادبيات، هـيچ   مي
هاست ازدواج مردان پير و دختركان و زنان جـوان   اي نيست حال آن كه قرن از چنين رابطه
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چه از مروري بر متـون داسـتاني    بنابر آنهاست!  ها و نمايشنامه ها، حكايت ي داستان دستمايه
ي سـنّ زنـان در روابـط     توان دريافت كه مؤلفـه  كالسيك در اين پژوهش به دست آمد مي

ي جنسيتي تكرار شونده همراه است. چگونگي بازنمـايي   ويي با نوعي كليشهعاطفي و زناش
ها در ديدگاه جامعـه نسـبت بـه زنـان اسـت.       زنان در اين آثار گوياي ميزان تأثير اين كليشه

هاي ديگري چون  ي دانش ترديد تحليل درستي يا نادرستي روابطي كه ذكر شد در حيطه بي
د. سير اين پژوهش در راستاي بازنمايي ايـن ارتبـاط در   گنج شناسي مي روانشناسي و جامعه

آن اميـد كـه بـا نگـاهي بـه       باشد. به ي خويش هستند، مي ي جامعه متون ادبي، كه خود آيينه
چه در وصف زنان در طول تاريخ ادبي ما گفته شـده   ي عاطفي و آن پاي اين شكل رابطه رد

چه تاكنون در بستر فرهنگي  تي فراتر از آنرا با هوي "زن"تواند  است؛ با نگاهي ديگر كه مي
  جامعه رايج بوده است، ببينيم و باور كنيم.
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