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 نامهروشنِ موقعیت زن در جواهراألسمار و طوطیسایه

 

 محمد جاوید صباغیان-3               مریم فدایی باجگیران -2           زهرا اختیاری -1
 

 چکیده

تبیین موقعیت زنان در آثار ادبی، غالباً نمایانگر نظرگاه مترجم و نویسنده نسبت به این گروه 

دو برگردان موجود است که در فاصلة زمانی اندکی انجام گرفته.  سپتاتیسوکهاست. از کتاب هندی 

 جواهراألسمارق( کتاب را از هندی به فارسی با نام ۷13-۷1۵های )محمد ثغری بین سال بن عماد

به  نامهطوطیق. با اشراف به ترجمة ثغری آن را به نام ۷30برگردانده و ضیاءالدّین نخشبی در سال 

ر هایی دای موجز ترجمه و بازنویسی کرده است. مترجمان در برگردان اثر با دخل و تصرفگونه

های مهمّ، دیدگاه اند. یکی از نکتهایجاد کرده -های ادبیعالوه بر جنبه-هایی ها، تفاوتداستان

هاست. به دلیل شهرت و اهمّیّت دو اثر و تفاوت دو مترجم نسبت به زنان در داستانمتفاوتِ این 

نمود نوع نگاه آنان نسبت به زنان واکاوی شود. با مطالعة دیدگاه مترجمان، ضروری می

های دیدگاه ثغری و نخشبی های پنهانی دو اثر، تفاوتو کاوش در الیه نامهطوطیو  رجواهراألسما

در مورد زن به روش تحلیل مقایسه ای بررسی شد. با توجه به این نکته که اصل داستان یکسان 

؛ آمیز وی نسبت به زنان استهای نخشبی حاکی از دیدگاه خصومتگیریاست؛ نوع بیان و نتیجه

ی نیز اپردازی ثغری، نگاهِ به زنان از اعتدال برخوردار است. نکات تازهدر شیوة داستان در حالی که

  از زندگی ثغری برای اوّلین بار در این مقاله ارائه شده است.
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 مقدّمه -1

تفاده از اهداف فرهنگی این آثار، در ادبیات قبل و بعد از های هندی به منظور استرجمة داستان 

شماری از هندی به فارسی میانه یا دری برگردانده شده که اسالم در ایران رایج بوده و کتب بی

ها در ترجمة این هاست. معموالً عملکرد شخصیّتترجمه یکی از آن نامهطوطییا  جواهراألسمار

هاست. در دو ترجمه از یک اثری ز تفکّر مترجم و هم پردازندة داستانها متأثّر از طرگونه داستان

ا شوکه سپتتی ی سپتاتیسوکههندی  هندی کهن با دو نگاه متفاوت به زنان نگریسته شده است. کتاب

« هفتاد و دو افسانه از زبان طوطی»( یا ۴۷1: ۴، 1391به معنای )هفتاد داستان طوطی( )مجتبایی، 

به فارسی برگرداند.  جواهراألسمارمحمد ثغری به نام  را نخستین بار، عماد بن (16: 13۵2)ثغری

اندکی بعد، از همین اثر ترجمة دیگری و البتّه با نگاهی به ترجمة ثغری توسط ضیاءالدّین )وفات: 

(. نخشبی به تهذیب ترجمة ثغری پرداخت و ۴: 13۷2ق.( نخشبی انجام گرفت )نخشبی،  ۷۵1

این ( »۴۷2: ۴، 1391)مجتبایی،  «معروف است نامهطوطیاز آن فراهم ساخت که به  ایتحریر تازه»

های هر دو )همان(. داستان« تربه انشایی ساده جواهراألسمارمجموعه در حقیقت انتخابی است از 

شود. قهرمان اصلی داستان در هر بیان می شبهزار و یک اثر، توسط طوطی برای یک زن به شیوة 

ای هها، مربوط به زیرکی زنان و گاه حیلهترجمه، یک زن است و موضوع اصلی بسیاری از داستاندو 

)به روایت ثغری طوطی و مادة او شارک، در اصل دو خدمتکار صومعه بودند که به زنانه است. 

( و با بیانی حکیمانه به ۴۴2-۴۴3: 13۵2نفرین زاهد به شکل و هیأت طوطی درآمدند )ثغری، 

 اند(.ایی قهرمان اصلی داستان پرداختهراهنم

ا از هایی بر اصل افزوده ی، هر کدام از مترجمان داستانسوکه سپتاتیهای کتاب عالوه بر داستان

ری گیها، در پایان و نتیجهاند. بارزترین تفاوت در دو ترجمه، عالوه بر نام شخصّیتآن کاسته

میمون و  نامهطوطیشکر و در صاعد و ماه ارجواهراألسمهای اصلی در هاست. شخصیّتداستان

 شکر در برگردان ثغریشود و ماهخجسته است که در انتها خجسته در ترجمة نخشبی کشته می

« ندکهای روانی و عاطفی افراد را توصیف میویژگی»زیرا  غالباً  تر استبخشیده. بیان ثغری غنایی

-شود. به جز حکایتدیگری نیز در دو کتاب دیده می هایتفاوت  (.۱۸۸: ۱۳۹۵)مشتاق مهر؛ بافکر، 

های از دیگر های مهمّی دارند، انتخاب حکایتها هم در شیوة روایت تفاوتهای مشترک که آن

دهندة تفاوتِ اندیشه و نگاه این دو مترجم به زن آثار هندی توسط برگردانندگان است که نشان

 است.
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 بیان مساله و سواالت تحقیق-1-1

که یک داستان را ترجمه و نگارش ثغری و نخشبی با این مسالة تحقیق حاضر این است که

ه ها وارد در این ترجم انبه زننسبت  ة خود رامتفاوتِ خوشبینانه و بدبیناننظر اند، دو دیدگاه و کرده

بل مرد مقادر در نگاه دو مترجم مدلول واژة زن به معنای واقعی آن یعنی انسانی مؤنث  کرده اند.

در این جستار به این پرسش پاسخ داده بنابراین ( و معنای استعاری ندارد. 30: 13۸۸ ،است )حسینی

 که: ه استشد
کدام مترجم و در -2نسبت به زن چگونه است؟در این ترجمه ها دیدگاه ثغری و نخشبی -1 

 چه درصدی از داستان هایش، نظر معتدل تری نسبت به زنان دارد؟

 حقیقاهداف ت -2-1

موقعیت و شخصیّت زن در متون کهن ادب فارسی موضوع مهمّی است. مهمّتر از آن دیدگاه خاص    

هایی است که احیاناً اصل مشترکی داشته است. تا کنون در نویسندگان و شاعران در متون و منظومه

رسی ای از یک اصل مشترک است، به برگونهکه ترجمه- نامهطوطیو  جواهر األسماردو متن 

ای هموضوع و موقعیت زن پرداخته نشده است، در حالی که این دو کتاب داستانی از برخی جنبه

رسید با توجه به اهمّّیت اند. از این رو ضروری به نظر میدیگر مورد تحقیق و پژوهش واقع شده

بارة  مان درهای مترجدو اثر، نیز اهمیت موضوع و موقعیت زن در این آثار، به بررسی و بیان دیدگاه

 در قرن هشتم هجری پرداخته شود.  ،نیمی از جامعهشخصیت زن، به عنوان 

 پیشینة تحقیق-3-1

های قصه»تحقیقاتی انجام گرفته است. از جمله  نامهطوطی جواهراألسمار و در مورد کتاب 

در بارة  ای پس از مقدماتی(. این مقالة چهار صفحه۴۷-۴9: 13۸۴)باالیی، « نامهطوطیعامیانه و 

( و ۴۷ -۴9پرداخته )همان:  طوطی نامهای از داستان اصلی داستان نویسی، به بیان خالصه گونه

را از منظر عناصر « چراغ به ایشانچهار برنای بلخی و دادن هشت گوهر شب»سپس حکایت 

« سمارهای جواهراالها و افسانهمآخذ داستان»(؛ ۵0 -۵1های عامیانه بررسی کرده است )همان: قصه

های برخی از همسانی» جواهر االسمار( هم پس از ذکر مطالب کلی در مورد 22 -3۴نیا عمران: )ذبیح

 کرده است )همان:« را با برخی از متون ادبی بررسی و تحلیل جواهراالسمارهای ها و افسانهداستان

شناسی تار و ریخت( نیز به ساخ13۷6)تقوی،  های حیوانات تا قرن دهمبررسی حکایت(؛ کتاب 2۵
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های مایه، بر اساس دروننامهطوطیو  جواهراألسمار، نامهمرزبان، ودمنهکلیلههای برخی از داستان

)تقوی،  «زن و پلنگ»ها پرداخته است. در این کتاب فقط یک بند )پاراگراف( به حکایت مشترک آن

 نامهطوطیو  جواهراالسماراختصاص دارد؛ در بقیة مواردی که از  جواهراالسمار( از 160: 13۷6

با جذابیّت  نامهطوطیدرآمدی بر »های مربوط به حیوانات است. مقالة استفاده شده، حکایت

تحلیل عناصر »و بیان خالصة داستان است؛  نامهطوطی، معرفی 203-20۴: 13۸۴)گرجی، « امروزین

های داستانها را بیان کرده است؛ ( عناصر و ویژگی1۴1-163: 13۸6)اکبری، « نامهطوطیداستانی 

تیزی سنزدیک به دو صفحه در مورد زن ستیزی در ادبیات کالسیک فارسیهای زنریشهدر کتاب 

(. امّا تا کنون به مسألة زن، 162 -163: 139۵ ،سخن گفته شده است )حسینی نامهطوطینخشبی در 

 طور ویژه پرداخته نشده است. است، به نامهطوطیو  اهراألسمارجوکه شخصیّت اصلی داستان در 

 نامة ثغری زندگی -2

 در مورد زندگی ثغری یا الثغری یا النعری جز اطالعات اندکی که در مقدّمه و متن کتاب وی،

ها و کتب تاریخی یافت نشد. باالخره با گونه اطّالعی در تذکره، آمده است، هیچجواهراألسمار

« محمد»نام پدرش « عماد»گونه نگاشته شده: نامش ، زندگی وی اینجواهراألسمار استقصا در

: 13۵2)ثغری،« گوید منوِّر این انوار و مترجِم این اسمار ]...[ عماد بن محمد الثغریچنین می»است:

کردند. وی در هند تصمیم به ترجمة کتابی از هندی به (. پدربزرگ و پدرش در هند زندگی می11

صرف « روزگار عزیز را به طلب علم و اکتساب فضل»(. ثغری از عهد مهد 16گرفت )همان:  فارسی

در  او« جد و پدر و برادر»جا(. کرد. با ابرار مصاحبت داشته و با اخیار مجالست گزیده است )همان

جا(. عماد زندگی هند مشغول امور کشوری و لشکری بودند )همان« رایات»درگاه پادشاهان و 

ای داشت تا این که با طعن یا خواهش دوستان تصمیم گرفت، به دربار پیوندد و به این انهزاهد

(. عماد مردی 11 -13رفت )همان: « السالطینسلطان»منظور با تهیة ترجمة کتابی به عنوان هدیه نزد 

مله آید که از علوم گوناگون روزگار خود از جبرمی جواهراالسمارعالم به علوم مختلف است. از 

 عربی و قرآن و حدیث و نجوم به خوبی آگاه است. ،ادب و بالغت

توان ی میثغر جواهراألسمارشناسی، از کلمات گویشی به کار رفته در با استفاده از دانش گویش

حدس زد که خانوادة ثغری قبل از رفتن به هند، مدتی را در جنوب خراسان، احتماالً در حوزة 

اند یا مادر عماد بزرگ شدة این نواحی بوده است. از واژگان و کلمات مشترک در قهستان گذرانده
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این نتیجه حاصل « خزکگوش» و «سگِ پاسُوخته» ،«خرسنگ»و جنوب خراسان نظیر:  جواهراالسمار

  شود.می

کسی گفتش این »آمده:جواهراالسمار (: سنگ خیلی بزرگ. در xarsang« )خرسنگ. »1 

(، این کلمه با همین معنا در جنوب 111: 13۵2)ثغری، « اندیش تو غلطانیدهخرسنگ برای مردن پ

زاده بازرگان«: »سگِ پاسُوخته. »2 .(19۵: 13۷3؛ رضائی، 1۴۷: 1393خراسان رایج است )اختیاری، 

به معنای کسی  تعبیری کنایی است (،13۴: 13۵2)ثغری، « همچون سگ پاسوخته در آن کلیسا رفت

 :139۴)اختیاری، شود مهری و ناسپاسی واقع مینهایت، مورد بیاری و تحملِ مشقت بیکه در کمال وفاد

غری، )ث «مبلغ یک هزار دینار زر به وجه دستمایه در دوکان سودا بگشاد«: »دستمایه»کلمة . 3  .(2۵9

 :13۸۵زمردیان،  ؛361 :1393)اختیاری،  در گویش خانیک، قاین و بیرجند رواج دارد( 29: 13۵2

 «خزک در آن سوراخ خزیدهمچون گوش»هزارپا: یا « خزکگوش». ۴. (22۴: 13۷3؛ رضائی، 96

در ( و 3۵۴ :139۴)اختیاری، (« gøŝxezunakخِزونک )اگُوش»(. در خانیک 322: 13۵2)ثغری، 

هنوز به  (۴0۷: 13۷3رضائی، « )خَز گوش»و در بیرجند ( 162: 13۸۵)زمریان، « خیزگوش»قاین 

  .رودکار می

ای در جایی نیامده است جز آن که در مقدمة کتاب، یکی در مورد مذهب وی به صراحت نکته

باشد که نام این »داند:از اهداف نوشتن آن را برجای ماندن نام خویش به مانند رودکی و حسان می

خلفای (. با توجه به این که از 16: 13۵2)ثغری، « بنده نیز، چون رودکی و حسّان، بر جای ماند

چهارگانه نامی در کتاب وی نیامده، و نیز شاید در به کار بردن نام رودکی شاعر معروف شیعی 

رسد که او مانند رودکی تعمدی داشته است که آرزو کرده نامش مانند آن او باقی ماند، به نظر می

عی ت شیتوان حدس زد که وی تربیبر مذهب شیعه بوده و از نوع نگاه لطیف ثغری به زن هم می

 داشته است.

کند. ثغری ای را به خود جلب میاهمیت به فضایل انسانی، توجه هر خواننده جواهراألسماردر 

(، 1۷هایی متنوع برای بیان مسائل حکمی و تربیتی )همان، به عنوان اولین مترجم با گزینش حکایت

دارد. همچنین استفادة ها در نظر های خطاکار را بدون در نظر گرفتن جنسیت آنمجازات شخصیت

ر برای شکرنگ نشان دادن تعجیل ماهی آنان، کمهای مثبت زنان، گذشت از خطابیشتر از شخصیّت

، شخصیّتی متعادل از وی را نزد خواننده رفتن نزد معشوق و متنبه شدن افراد قبل از ارتکاب گناه

 سازد. مجسم می
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 نامه جواهراألسمار یا طوطی -3

های منثور غنایی و تمثیلی است که به روش از داستان نامهطوطی و ألسمارجواهرا دو کتاب

(. میان دو برگردان اختالف فراوان است، لیکن 1۴1: 13۸6بیان شده است )اکبری،  هزار و یک شب

 های مشترک عبارتند از:حکایتداستان در هر دو مشترک است. ) 6۴های این مجموعه از داستان

داستان اصلی، سخن گفتن طوطی و تاجر و زنش، شاه طبرستان و مرد یتاقی، داستان زرگر و  

باز، رای کامروا و عالج کردن نجار، مرد لشگری و زن صالحة او، زن و مرد جوکی، بوزنة مهره

طوطی رای را، نجار و زرگر و زاهد و صنم چوبی، حماقت مرد برزگر که در دام عروس افتاد، رای 

ن و خاستن او از سر، رای و دختر ملک جنیان، شاه شام و آزاد کردن طوطی، پسر وزیر و تاجر رایا

زاده و دختر رای، هشتاد حکیم و طبع و زنان ایشان، پسر رای و آوردن دریا، مرد خاکبیز، باغبان

 یزاده، بیان علم موسیقی، حکیم مخترع علم موسیقی، شیر و گربه، پیدایش گربه، قباحت راملک

-فال و خالص و مخلص، موسی و بریدن عضو خویش، پادشاهبنارس، منصور و خواجة فرعی، نیک

دست زن برهمن، دختر زاهد و سه شوهر او، شیر و زاده و کشتن باز خویش،  کشتن طاووس به

چهار وزیر، خندة مرغ بریان و تبسم ندیم، خندة ماهی و کشته شدن هشتاد آدمی، جاماس و زن او، 

رو شیر و بوزنه، ف ،بهزاد و همناز، شاپور امیر غوکان، زریر شعرباف، اسب و شگال ،و میمونهمختار 

گرفتن گرگی خانة شگالی، زنینه و اطفال او، شگال نیلی، بازرگان و خر، خورشید زن عطارد، سه 

وزیر و یک پسر و دو دختر ایشان، دختر بازرگان کابل و سه خاطب او، دختر رای و پسر رای و 

ریدن سرها، عشق برهمن با دختر رای بابل، پادشاه زاول و سلیمه دختر بازرگان، امیرزادة سیستان ب

و مار و فیل سپید، صعوه و دراز نوک و غوک و پیل، بازرگان نیشابور و شهرآرای زن او، فغفور 

 چین و ملکة روم، سرود گفتن درازگوش و گوزن )درازگوش و شگال(، هیزم شکن و سبو، عبید و

عاشق شدن بر زن خود، دختر رای با سه پستان، صالح و رضای پدر و مادر، رای پیر که یک پسر 

عبدالملک بازرگان و راهب زر، رای اجین و قعریه )بکرماجت و ناز بدن(،  ،و یک دختر داشت

 (.چهار یار موافق و دادن حکیم چهار مهره به ایشان

: ۴، 1391الدین خلجی بود )مجتبایی، ان عالءابتدا عماد بن محمد ثغری، که از منشیان سلط

 سپتاتیسوکههای کتاب ترجمه کرد. وی برخی از داستان جواهراألسماررا به نام  سپتاتیسوکه(، ۴۷1

فارسی آمده، و به جای آن،  دمنةکلیلهو  سندبادنامهرا پسند نکرده، چون برآن است که نظیرش در 
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هندوی که آن را در ترجمة فارسی  بیشتری از کلیله و دمنهو »های دیگری از مآخذ دیگر داستان

(.آورده است. او در سراسر کتاب برای توضیح و تأیید مطالب 16، 1۸: 13۵2 ،)ثغری« اندنیاورده

ن ای»خود به نقل اشعار فارسی و عربی، امثال و حکم، آیات و احادیث پرداخته است. ثغری خود 

 (. 1۸)همان: « نام نهاد جواهراألسمارترجمه را 

ه ب نامهطوطی، نخشبی تحریر مختصری از آن به نام جواهراألسمارچند سال پس از تألیف  

کتابی مشتمل بر پنجاه و دو حکایت، بزرگی از عبارتی به عبارتی »نویسد:دست داد. چنان که می

یده و درازی برده و از اصطالح هندوی به زبان فارسی کرده اما اشهب مقال در مضمار اطالت دوان

به انشایی  جواهراألسمارانتخابی از  نامهطوطی (.۴: 13۷2)نخشبی، « الغایت رسانیدهسخن به اقصی

و مجموعه  سندبادنامههایی از اصل کتاب و مآخذ دیگر، به خصوص تر و با درج داستانساده

ن موجز و روا ایاست. هدف نخشبی آن بود تا ترجمة اول را به گونه وپنج حکایت و تالهبیست

جا(.  وی از آیات و احادیث و اشعار فارسی و عربی کمتر بهره جسته است. به جز دربیاورد )همان

 (. ۴39-۴۴۴نُه بیت شعر فارسی، تمامی شعرهای کتاب سرودة خود نخشبی است )همان: 

 جواهراألسمارخالصة داستان  -1-3

ید بازرگان برای تجارت به شامل یک داستان اصلی است. صاعد پسر سع جواهراألسمارکتاب 

سپارد. پس از چندی هنگامی که زن اش را به هم میشکر، و دو طوطیرود و زن خود، ماهسفر می

شود و با فرستادن پیرزالی عالقة ای است خواهان او میرود، همسایه که امیرزادهبه پشت بام می

جا که رفتن نزد امیرزاده را دارد. از آنهای دالله خام شده و قصد کند. زن با حرفخود را بیان می

شویش سفارش کرده که در هر کاری، چه صالح و چه فساد، با طوطیان مشورت کند، نزد آنان 

کشد و نزد طوطی کند میرود. در این میان شارک، طوطی ماده، را که با تندی وی را نصیحت میمی

گشاید و غیرمستقیم در قالب می زبان میرود. طوطی که جریانِ مرگِ شارک را دیده با نرنر می

شب مانعِ رفتن او  نزد  ۵2کند، زن را سرگرم کرده و در این هایی که هر شب بیان میحکایت

 شود.معشوق می

 نامة نخشبی زندگی -2-3

ق.( اطلّاع درستی در دست نیست. در  ۷۵1دربارة جزئیات زندگی ضیاءالدّین نخشبی )وفات: 

وتاه به تاریخ و محل فوت او و ذکر عنوان آثار وی خبری نیامده است ای کها جز اشارهتذکره
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(. وی در نخشب یا نسفِ ماوراءالّنهر به دنیا آمد و ۴۵۷0: 1306؛ سامی، 129۴: 2/3، 1363)صفا،

ترین (. در قدیمی۴۷0: ۴، ج 1391در جوانی به هندوستان رفت و در بدائون اقامت گزید )مجتبایی، 

 «خواجه ضیاء نخشبی در بدایون بود در زاویه خمول بکار خود مشغول»گفته شده: منابع در بارة وی 

آنچه ظاهرست از حال او آن است که او از صحبت خلق بر کرانه (. »103: 13۸3دهلوی، )محدث

بود )الهوری، نسخه خطی شماره: « از صحبت خلق متنفر»(. نیز 1۷9: 1331محدث مدرس، « بود

گیری نخشبی را از جامعه، شاید بتوان سبب اصلی نگاه بودن و گوشه(. منزوی 2-3۵1: 3۵۸۷6

( و اهل سنت و جماعت ۷0: 136۵بدبینانة وی به زن دانست. وی از صوفیان سلسلة چشتیه )آریا، 

(. در تذکرة 129۴: 2/3، 1363دهلوی: همان؛ صفا،و از مریدان حمیدالدّین ناگوری بود )محدث

ه خوانده شد« و خلیفة شیخ حمیدالدین ناگوری است د که نبیرهمرید شیخ فری»علمای هند وی 

خواند )سنبهلی، او را از اجداد خود می حسینی تذکرة(. نویسندة 9۷: 191۴است )محمدعبدالشکور، 

(. وفات 1606: 2، 13۸3های هندی آشنا شد )مصاحب، (. نخشبی در هند به زبان3۴2ق: 1292

( و برخی ۵91: 1، 13۴۸هجری )الهوری: همان؛ منزوی،  ۷۵1یا  ۷۵0های نخشبی را یکی از سال

، 1363؛ صفا، 1606: 2، 13۸3اند )محدث مدرس: همان؛ مصاحب، را نوشته ۷۵1منابع فقط سال 

 (. 962: 13۸۷؛ شریفی، 129۴: 2/3

های خود را در شاعری دستی داشته و در آثار خود غالباً سروده»نخشبی آثار متعددی دارد و 

 رغم این که نخشبی صوفی است و صدوپنجاه( به۴۷0: ۴، ج 1391)مجتبایی، « کرده استدرج می

وی در مورد حال و مقام و مباحث مربوط به عرفان است )نخشبی،  السلوکسلکو یک باب کتاب 

گرچه به فرمان یا خواهش امیری آن را از -لذةالنّساءپنج(، با این همه در کتاب  -: هفت 1369

 (.Ivanow، ۷۷3 :1926به ترجمة مسائلی دور از نزاکت پرداخته است ) -سی برگرداندههندی به فار
 

 نامهطوطیخالصة داستان  -3-3

طرح اصلی داستان یکی است. میمون پسر مبارکِ بازرگان  جواهراالسمارمانند  نامهطوطیدر 

با  هاطوطی شببازد. زنی به نام خجسته دارد. وقتی میمون در سفر است، زنش به جوانی دل می

ود، شگردد و از نیت زن خود با خبر میکند. میمون وقتی از سفر برمیپردازی زن را سرگرم میافسانه

 کُشد. نوازد و خجسته را میطوطی را می
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 بحث -4

 به زناننسبت آمیز نخشبی دیدگاه خصومت -1-4

 در شبببود. مثالًجویی نسببببت به زنان مشببباهده میاز فحوای کالم نخشببببی یک نوع سبببتیزه

پس از آشکار شدن خیانت زنانِ بازرگان و « وزیر و تاجر و طوطی چوبین»، در حکایت نامهطوطی

رد شوند و نخشبی در مووزیر و تعویض طوطی چوبیِ سخنگو با طوطی بدلی، هر دو زن کشته می

ا قوّت رایشان بیش گِرد زنان نگشتند و مردوار بزیستند. خدای تعالی همه »گوید: ها میشوهران آن

وفا بردارند و همه را توفیق آن بخشبببد که اندیشبببة این طبقة پرجفا بر آن دهد که دل از طایفه بی

 خود نگمارند.

 نخشبببی صببحبت زنان تبه اسببت
 

باشبببددار غصبببهمرد زن   کش 
 

یرد او گ ب ترک زنببان   هر کببه 
 

باشببببد   «تا بود مردوار خوش 
 

 (93-100: ۱۳۷۲، )نخشبی  

شود و زن وزیر که معشوقة راهب است توسط او ثغری زنِ بازرگان کشته می جواهراألسماردر 

دختر زاهد و سه »(. نخشبی در حکایت 132-136ماند )ثغری، همان: گردد و زنده میاخراج می

. زاهد دهدمهری خود را نسبت به دختران نشان میبی« بهترین شوهر قبر است»، با بیانِ «شوهر او

اگر بعد از من خاطبی حاضر »گوید: حج دارد، در وصیت به زن و پسرش می هنگامی که قصد سفر

توقف دامن وقت او را با ذیل مصاهرت او پیوند زنید، و قفل بخت او را به کلید شود باید که بی

-مواصلت او گشادی بخشید، که دختر یا در خانه خصم نکوست یا در گور نکو. قال النبی، صلی

)با جستجوی بیش از بیست هزار کتاب معتبر حدیث و غیرِ حدیث « الختن القبر نعم»وسلم، علیهاهلل

نزد اهل سنت و شیعه که با کمک مهدی جاللی استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد 

های اسالمی آستان قدس انجام شد؛ همچنین جستجوهایی که توسط گروه حدیث بنیاد پژوهش

تجو در پایگاه الورّاق، این حدیث در هیچ کدام از کتب حدیث رضوی صورت گرفت، و نیز جس

(، 3، ص1)جلد االعجاز و االیجازمشاهده نشد، فقط در چند کتاب ادبی آمده بود، از جمله: 

 التمثیل و المحاضره(، ۸۵، ص1)جلد شرح دیوان الحماسه(، 1۴۸، ص1)جلد االدبا محاضرات

مراد این »که در شرح آن آمده است:« صهر القبرنعم ال»به صورت غررالحکم (. در ۷، ص1)جلد

 (.162: 1366)تمیمی آمدی، « است که دخول قبر داماد خوبی است از برای مؤمنان و صالحان
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ننببد غم جببا تران  خ بی د  نخشبببب
 

ست در هر کوی  شایع ا سخن   و این 
 

 انبببدریبببن روزگبببار دخبببتبببر را
 

گور بِببه ز خببانببة شبببوی   «خببانببة 
 

 (1۷۵-1۸1: 13۷2)نخشبی،   

دختر که وجود او سبب ظلمت بشرة بشر است که: و اذا »گوید: زاهد می جواهراألسماراما در 

بُشِّرَ احدهم باالُنثی ظلَّ وجهه مُسوداً، قریب به بالغت است و حیوان را از جفتی همچو خویش 

ند. داثغری وجود زن را ضروری می-( 2۴۸-2۵۵)ثغری، همان: « آدم راالخصوص بنیگزیر نه. علی

 گر زن الزم است.زن به تنهایی کامل نیست و وجود مرد به عنوان یاری نامهطوطیبه طور کلی در 

نیاز زن به حمایت از طرف دیگران »انگار چنین اعتقادی ریشه در باورهای کهن هند و ایرانی دارد:

رانی؛ خانی است )با« و تکامل وجودی او با یک مرد، باوری بوده که از همان ابتدا وجود داشته

بعد از کشته شدن کنیزک، نخشبی مرد « زاده و هفت وزیرپادشاه»در حکایت  -(16: 1392سومار، 

 داند که زنِ بد را بکشد:را کسی می

 نخشببببی تیغ دان تو در خور زن»
 

که او زن کشببببت  مر   مرد آن شبببُ
 

 گر بمیرد زنی چه افسبببوس اسبببت
 

ِه، به تیغ درشبببت   «زن بد کشبببته ب
 

 (۸۴: 13۷2)نخشبی،           

د کنناند و مردوار زندگی میستاید که ترک زنان گفتهها مردانی را میاو در برخی از داستان 

(. نخشبی با آوردن ۴36رسد )همان: (. کتاب هم با همین مضمون به پایان می3۵۷و 99)همان: 

ن حتی پا را فراتر نهاده و با نمایی آن در مذمت زناهای بیشتری از خیانت زنان و بزرگحکایت

ا هبه سخنان خود جنبة دینی داده، آن )ع(آوردن حدیثی جعلی از پیامبر و سخنی از قول حضرت علی

 (.3۴3و  1۸1دهد )همان: را موجّه جلوه می

وفایی مردان و حکایتی که شارک در بی« جاماس و زن معصومة او»در حکایت  نامهطوطیدر 

کند، با نقل داستانِ مردی که فقط به دنبال ثروت زنش است و یک بار او را یوفاداری زنان بیان م

بنای توبه  ،بیندگردد و چون بعد از مدتی زن را زنده میاندازد و صاحب ثروت زن میدر چاه می

اندازد تا صاحب کشد و در چاه میبخشد. دوباره مرد زن را میگذارد و زن او را میو ندامت می

های شدید نسبت به گیریجا از موضع(. در این21۸ - 219: 13۷2دارایی او شود )نخشبی، مال و 

ای دهد. بلکه وفشود خبری نیست و داستان را ادامه نمیگونه که برای زنان بیان میخطای مردان آن
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فا ر واهلل، مرد در جفا چنان و زن در وفا چنین. زنی که دسبحان»شود:رنگ بیان میاین زن نیز کم

 وار باشد. نخشبی مردوار باشد بهتر از مردی که در جفا زن

 «در فلک نیز مهر می باشـد      در زنان هم وفا تواند بود                  

   (21۸: 13۷2)نخشبی،            

 در داستان همین شب پس از بیان حکایتی که طوطی در برابر حکایت شارک در 

اش توسط معشوق و از زنی سخن به میان آمده که در غیاب شوهر، بینی گویدوفایی زنان میبی

در این  ؛(30۴ -30۷: 13۵2 ،)ثغری گری شوهر را محکوم به بریدن آن کردکنده شد و با حیله

توان دیدگاه منفی نخشبی را در قضاوت او در کند. میحکایت ثغری زن را عادالنه مجازات می

 قضاوت او در حکایت قبل در برابر خطای مردان مقایسه کرد. مورد خطای زنان با توجّه به

شبی دیو می»  شمر زن بدنخ
 

 از چنین کس به همنشببین چه رسببد؟ 
 

باد صبببد لعنت  بر زن نیک 
 

چه رسببببد   بدان دیگری ازین   «تا 
 

 (220: 13۷2)نخشبی،   

 –گیرد خویش می مار، ترک زنرای با دیدن خطای ماده« ماررای و بریدن دم ماده»در حکایت 

رای »( که: 3۵2-3۵۷کند )همان: و نخشبی نیز بیان می  -در حالی که زن گناهی مرتکب نشده است

 (.3۵۷گذرانید )همان: بعد از آن رضاطلبیِ هیچ زنی نکرد و عمر در خرّمی می

شاِن تواند نو کشتن او در پایان کتاب نیز می نامهطوطیدر « خجسته»پردازی از نوع شخصیّت

 خصومت نخشبی با زنان باشد. جملة پایانی کتاب نیز گویای این مطلب است: 

بازرگان خجسته را گردن زد و خود سر بتراشید و جامة صوف بپوشید و در صومعه درون »

رفت و به طاعت و عبادت مشغول شد و هیچ وقت نام زن نبرد و ذکر آن طایفه نکرد و باقی عمر 

یت و قرار گذرانید. حق تعالی همه را توفیق آن دهد که مردانه زیند و مردانه میرند و وار بعافمردانه

 (.۴36)همان: « هم در طاعت و عبادت که اعظم اعمال انسانی است روزی کند

گزینند  دیدگاه نخشبی به زن در از نگاه نخشبی مردان واقعی کسانی هستند که از زنان دوری  

ز نگرد و ازنان بزرگ را مردانه می السلوکسلکه است. وی در کتاب دیگر آثارش نیز قابل توجّ

« یا ایها الرّجال»فردا در معرکة دین ندای »کند: ام بیان میداند. در سلک چهلشمار زنان خارج می

 برآید، اول کسی که در آن قدم زند مریم باشد.
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 مرد کو چُست نیست در ره دین
 

 «نزد مردانِ راه، زن بِببه از او 
 

 (۴۷: 1360)نخشبی،      

ای ستر مستوره»کند: گونه معّرفی میوششم رابعة عدویه را اینهمچنین در سلک صدوچهل

 وارکه زنی که در راه خدا مردانهاخالص بود و ذکر او در سلک رجال موجب مؤاخذه نیست، بنابرآن

زاده عاشق دختری هنگامی که شاه افسانه گلریز(. در کتاب 1۷9)همان:  «رود او را زن نتوان گفت

دل بر مواالت زنان داشتن محض خطاست و جان »گوید: شود، وزیر برای منصرف کردن او میمی

وفایی بر جبین وقت ایشان الیح است ... قال علی بن در مصافات نساء گماشتن عین عناء، داغ بی

لحاسد و الهمة من الفقیر و طالب خمس من خمس محال االنس من االعداء و النصیحة من اابی

شبی، )نخ« الحرمة من الفاسق و الوفاء من النساء. ان النساء الشَّیاطین، اعوذ باهلل من شرِّ الشّیاطین

 داستان عبید و عاشق»در حکایت  نامهطوطی(. در مشاهده نشد نهج البالغهاین سخن در (. )البته 3۸: 13۷۷

 گوید:نیز می« شدن بر زن خود

 هاشبببان همه سبببیه باشبببدنامه  بت زنان تبه استنخشبی صح»
 

 «صبببحبت ناقصبببان تبه باشبببد  نیست زن جز که ناقص کامل              
 

 (3۴1-3۴9: 13۷2)نخشبی،   

 وفایی زن را بیان بی« زن جوان را )ع(زنده کردن عیسی»در داستان  گلریزدر کتاب 

 گوید: کند و در پایان داستان میمی

ناخورده بهتر       زن بد ای برادر مرده بهتر                  » نان  کار ز  «غم 
 

 (  3۸-۴6: 13۷۷)نخشبی،     

 ای از کتاب معروفکه ترجمه از آنانکتابی است در مورد زنان و در کیفیت تمتّع  النساءةلذ

هندی است. این کتاب گویا به دستور امیر یا  شاسترکوک( یا ۴۸2: 1369فکرت،شاسترا )آصفکام

های آن با تصاویری همراه است. کتاب به ده حاکم وقت از هندی به فارسی ترجمه شده و نسخه

خاصیّت  -2معرفت هیأت زنان،  -1شود: باب تقسیم شده است که به عنوانِ چند باب اشاره می

-طوطی(. با توجّه به متن دو کتاب ۷۵1: 66۷0ادویة قوه باه، )نخشبی: نسخه خطی شماره  -6زنان، 

طور کلی دیدگاه ( به11۷9تا: بی ،؛ طهرانی66۷0نسخه خطی شماره  ،)نخشبی النساءةلذو  نامه

ردانِ ماز سوی دیگر داند. جویی میای برای لذّتنخشبی نسبت به زنان منفی است و آنان را وسیله
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اند. این نوع نگاه در واقع شده و به کنج صومعه رفتهکه از زنان جدا  هستندکسانی  از نظر اومرد 

برد )الهوری، نسخه اند: دور از مردم در انزوا به سر میانعکاسی از زندگی خود اوست که گفته

 (.103: 13۸3دهلوی، ؛ محدث1۷9: 1331؛ مدرس: 3۵1-2: 3۵۸۷6خطی شماره: 
 

 ثغری جواهراألسمارجایگاه مثبت زن در  -2-4

ن دیدگاه مالیمی دارد و در جایی که نکوهش آنان را از زبان شخصیّتی بیان ثغری نسبت به زنا

 دوست ورأی زن»کند. در حکایت کند، در پاسخِ آن از زبان شخصیّت دیگر آن گفته را رد میمی

ر در دو»گوید: وی از قول وزیر برای جلوگیری از مؤانستِ رأی با زنش می« فروشوزیر نصیحت

اند. چه ایشان وفایی و بدعهدی ایشان در تحریر آمدهغدر و مکر زنان و بیروزگار، دفاتر در 

 پرهیز باید بود که:اند. به قدر امکان از مخالطت ایشان متجّنب و باخصالحورمثال و شیاطین

نا  یاطینل خلقن ل  انَّ النسبببباء شببب
 

یاطین  باهلل من شبببرِّ الشببب  نعوذ 

 

 از زنببان گببر وفببا طببمببع داری
 

 سببببکسببباری باشبببد از غایت 
 

 «ناقص دین و ناقض عهدند  گرچه چون شیر و شکر و شهدند
 

 (206: 13۵2)ثغری،          

ثغری پس از نقل سخن وزیر، از زبان رأی و با استناد به حدیثی از پیامبر، سخن وزیر را رد 

جعلت  اء وپیامبر فرموده است که: حبب الیَّ من دنیاکم ثالث: الطیب و النّس»نویسد:کند و میمی

 قرة عینی فی الصّالة و اشعار عرب نیز در ین معنی بسیار است.

مَّ الریاحین  ان النّساء ریاحین ُخلِقنَ لنا      «وکُلُّنا تَشبببهی شبببَ
 

 (20۷)همان:   

مشکالت  برابرتواند در کند که مینیز از زن به عنوان همسر و مادری دلسوز و مشاور یاد می

بازرگان »های: راهنمایی مادر بازرگان پسرش را، مرد باشد؛ از جمله در حکایت کنندةیاری راهنما و 

مهمّانی »( و آرام کردن زنِ برهمن شوهر را در حکایت 13۴)همان: « و وزیرزاده و طوطی چوبین

گوید، مانند: سخنان زن سپاهی (. وی از زنان دانا نیز می13۸-1۴2)همان: « پسران رأی و آوردن دریا

(، و حکایت دختر 69 -۷9)همان: « مرد لشکری و زن صالحة او»د عصمت در حکایت در مور

 -2۷9)همان: « ندیم گلخندان و خندة مرغ مسمَّن»برهمن در حل مشکل و نجات ندیم در حکایت 

 زن برهمن و کشتن»شده، در حکایت گوید که دعایشان مستجاب (. همچنین ثغری از زنانی می26۸
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شود و حکیمی حاذق به دار شدن مستجاب می. دعای زن برهمن برای بچّه(239 -2۴۵« )طاووس

بی گاه مانند نخشوفایی و خیانت زنان است، هیچهایی که مربوط به بیآید. وی در حکایتشهر می

(، که زن وی با ۴1۸ -۴22«)بازرگان نیشابور و شهرآرای زن او»کند. حتی در حکایت قضاوت نمی

 (.   ۴22خواند )همان: حمیّت میکند، بلکه شوهرش را بیت، زن را سرزنش نمیبرنایی سروسِّری داش
 

 های مشترک .. تفاوت نگاه دو مترجم در حکایت2 -5

 های مشترک. بدبینی نخشبی در حکایت 2 -1-5

ردازی پای که در شخصیّتجویانه است، به گونهدیدگاه نخشبی نسبت به زنان، منفی و ستیزه

به  شکرتوان در پرداخت شخصیّت خجسته و ماهشود. این تفاوت را میمیزنان به خوبی مشاهده 

آسانی دید. در آغاز کتاب در ترجمة نخشبی شیوة آشنایی قهرمان اصلی کتاب، خجسته، با امیرزاده 

گذرد و خجسته برای دیدن گونه است. پس از این که چندی از رفتن میمون، شوهر خجسته، میاین

، گیرند )نخشبیها را به کار میشود و هر دو طرف، داللهرود، عاشق امیرزاده میعوام به پشت بام می

ا رود تا بشکر، قهرمان اصلی، پس از یک سال که به پشت بام می(. در ترجمة ثغری ماه11: 13۷2

ر شود و زاالن را به کاپیک باد برای همسرش، صاعد، پیغام بفرستد، امیرزادة همسایه عاشق او می

(. در ترجمة نخشبی، خجسته هر شب با بیان جمالت و یا داستانی کوتاه 36: 13۵2یرد )ثغری، گمی

کر ششخصیّت ماه جواهراألسمارکند. اما در شوق و اشتیاق خود را برای رفتن نزد امیرزاده بیان می

وطی ط است. او هیچ حکایتی را بیان نکرده و فقط برای اجازه گرفتن نزدِ و صبور و ساکت آرام

کر شویکم، با این که ماهکند. در  شب سیآید که طوطی متناسب با حالش حکایتی را بیان میمی

( 366دهد )همان: داند به جای رفتن نزد معشوق، حکایت را گوش میجواب سؤال طوطی را می

زن برهمن و کشتن »(، 212 -221)همان: « منصور و خواجة فرعی»های و پس از شنیدن حکایت

( 296  -300)همان: « شاه جاماس و طوطیان»(، 2۷9)همان: « زن برهمن»(، 2۴۵)همان: « وسطا

رود. همچنین پس از که مقداری از شب باقی مانده، به دیدن معشوق نمیشود و با اینمردد می

« رای کامرو و طوطی طبیب»(، ۴23 -۴30)هان: « فغفور چین و ملکه روم»های شنیدن حکایت

 %30شکر در چهارده شب، و رود. ماه(، به خواب می3۴۸)همان: « زنینه و اطفال او» (،۸2)همان:

دهد یا شود یا سؤالی از طوطی دارد و به ادامة سخن طوطی گوش میها یا شرمنده میحکایت

کند که صبح ها قصد رفتن میحکایت %۸رود. در چهار شب و خوابد و به دیدن معشوق نمیمی
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ها، طوطی در حال اتمام قصه است که خورشید طلوع حکایت % 62ونه شب و شود. در بیستمی

آمادة رفتن است و  %100نخشبی خجسته همیشه پس از اتمام حکایت  نامةطوطیاما در کند می

هد دگاه پس از اتمام حکایت احساس تردید ندارد. پس از پایان حکایت، طوطی اجازة رفتن میهیچ

 شود. حتّی درت، اما این آفتاب است که با طلوع خود مانع رفتن او  میو خجسته آمادة رفتن اس

ه هایی کخجسته بر اثر شرمساری و مذمت زنان پس از حکایت ،«جاماس و طوطیان»پایان حکایت 

(. این در حالی است که 212-21۵: 13۷2کنند، قصد کشتن طوطی دارد ) نخشبی، طوطیان بیان می

ردد گها بر اثر شرمندگی به مقام خویش بازمیپس از شنیدن حکایتشکر در ترجمة ثغری، ماه

 (.30۷: 13۵2)ثغری، 

همسری به تنگ ، دختر رای که از بی«مجلس آراستن رای ترهت»در حکایت  جواهراألسماردر 

اجازت پدر جفت و منکوحة او سر دست کسی گیرد و از شهر برود و بی»کند که آمده، قصد می

ند شوی چمن بی»کند: ( اما نخشبی دختر را مایل به کشتن پدر معرفی می۴61-۴6۸)همان: « شود

« باید کردباید بود ... پس زهر هالهل در کار میخواهم بود؟ ... تا پدر باقی است مرا تنها می

هنگامی که زن با « بازرگان نیشابور و شهرآرای زن او»در حکایت همچنین (. 361: 13۷2)نخشبی، 

گیرد. نخشبی در مذمت کند و اجازة ورود معشوق را مینی شوهر را از خود دور میحیله، بدگما

 گوید: می وی زن و مکر

 نیسبببت خالی زمانه از تلبیس  مکر است  بجملگی  زن  نخشبی»
 

 کیببد و مکری کببه از زنببان آیببد
 

 «ابلیسهیچ وقتی نیببایببد از  
 

 (323)همان:   

 : کنداجازة آمدوشدِ مردی بیگانه به منزلش سرزنش میدر همین حکایت ثغری شوهر را برای 

 ز نامحرم نماند خانه مستور  چو طبع مرد از غیرت بوَد دور     »

 «به پای خود رود بر دزد کاال  وکیل رخت چون خسبد ز باال

 (۴22: 13۵2)ثغری،         

 نامةطوطیحکایت و در  11 جواهراألسماردر حکایت حضور دارند و  ۴6اب، زنان در در دو کت

 اشاره دارد. وفایی زنانحکایت به بی 23نخشبی 
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 های مربوط به مشورت با زنانحکایت2 -2-5

های مشترک، ثغری با آوردن زنان به عنوان مشاوران و پناهگاهی در ایام سختی برای در حکایت

یگر ستفاده نکرده، دلیلی دها اشوهرانشان، نسبت به نخشبی که از این جنبه از وجود زنان در داستان

 «بازرگان و طوطی چوبین»برای نشان دادن نگاه منطقی ثغری به زن است. برای مثال در حکایت 

شود، در ( شخصیّت مادِر بازرگان به عنوان مشاوری که ناجی او هم محسوب می132-13۷)همان: 

د. اما در شوان نشان داده میوفای بازرگان و وزیرزاده، نقش مثبت زنبرابر شخصیّت منفی زنانِ بی

این حکایت به روایت نخشبی، زن به عنوان شخصیّت مادر حضور ندارد و زنان تنها با چهرة منفی 

« برهمن و آوردن دریا»(. همچنین در حکایت 93-100: 13۷2شوند )نخشبی، ظاهر می

کنندة آرام ها و(، ثغری از زن برهمن به عنوان یک مشاور در سختی13۸-1۴2: 13۵2)ثغری،

: 13۷2کند، اما این شخصیّت مثبت در حکایت نخشبی وجود ندارد )نخشبی، همسرش استفاده می

(، 26۷-2۷9: 13۵2)ثغری، « خندة مرغ مسمّن و ندیم گلخندان»(. ثغری در حکایت 110-101

شخصیّت دختر برهمن را به عنوان دختری باهوش و عالِم به اسرار که خود راوی حکایتی دیگر 

نخشبی از  نامةطوطیکند، امّا در کند، در حکایت اصلی وارد میاست و مشکل گلخندان را حل می

 (.19۵: 13۷2این شخصیّت مثبت اثری نیست )نخشبی، 
 

 های غیرمشترک  حکایت 2 -3-5

های دیگری نیز استفاده های مشترک از حکایتهر کدام از این دو مترجم، عالوه بر حکایت

های مربوط به زنان خطاکار را برگزیده است. برای این مورد نیز بیشتر حکایت اند. نخشبی درکرده

صد زاده، قهنگامی که شاه به دلیل تهمت کنیزی به شاه« زاده و هفت وزیرپادشاه»نمونه در حکایت 

کنند که در مورد زنان خطاکار و زاده را دارد، هر کدام از هفت وزیر، حکایتی را بیان میکشتن شاه

 زاده منصرف کنند. بعد ازکار بردن زیرکی آنان در فریب دیگران است تا شاه را از کشتن شاه به

 گوید:حکایت وزیر دوم، نخشبی می

 نخشببببی زن تمببام حیلببه بود»
 

 تببا نببداری تببو قببولشببببان ببباور 
 

 «آورزشبببببت ببباشبببببد زن زبببان  صد جگر از زبان شود خسته               
 

 (۷۷)همان:   
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 از حکایت وزیر سوم بر این طرز فکر نامعقول خود اصرار دارد که:نخشبی پس 

 هببا داردنخشببببی زن فریببب»
 

بربببای  قیببد او  تن را ز   خویشببب
 

تا دم  مار زهر اسبببت از لبش 
 

 «زن بببد را فریببب سبببر تببا پببای 
 

 (۷۸)همان:   

ان ایش گوش بر سخن زنان داشتن محض خطاست، و سمع بر قول»گوید: و از قول وزیر چهارم می 

 (: ۷۸)همان: « امگماشتن عین خطا. اگر صد کتاب در مکر زنان بنویسم گویی هنوز حرفی ننوشته

ست             » سی تبه ا شبی مکر زن ب  نخ
 

 تببا نببدانی تو سبببهببل غببدر زنببان 
 

شغف درون           سی ز  سد ک  گر نوی
 

 «صبببد سبببفینه شبببود ز مکر زنان 
 

 (۸0)همان:   

 گوید:وزیر پنجم، میو نیز پس از حکایت 

ست              » شبی مکر از زنان زاده ا  نخ
 

 زن بببد چون نهببالببه مکر اسببببت 
 

 خببلببقببت عببورتببان مببکبباره
 

 «گوئیببا از سببباللببة مکر اسببببت 
 

 (۸2)همان:   

 آورد:پس از حکایت وزیر ششم نخشبی می

ست» شتة مکر ا سر شبی زن   نخ
 

ند  غدر ک ماه   با کسبببان سبببال و 
 

 جفببببببببباکارهگر بخواهد زن 
 

 «به بدیهببببببه هزار مکر کببببببببببببند 
 

 (3۸)همان :                

بشیر و عاشق شدن او بر »شود: حکایت های دیگری این مورد دیده میهمچنین درحکایت

زاهد »(، حکایت 3۵9 -3۵1)همان: « ماررای و بریدن دم ماده»(، حکایت 20۷ -21۵)همان: « حبذّا

 (.۴2۵-۴3۴)همان: « رنگهفتو زن او و حکایت مرغ 

 مرگ برای زنان خطاکار  تمجازا2 -4-5

اختصار و برای نمونه سرنوشت چند زن کشد. بهنخشبی معموالً زنان خطاکار را در داستان می 

اثر نخشبی، خجسته که شخصیّت اصلی داستان  نامهطوطیشود. در های مشترک بیان میدر حکایت

 شود. درشکر، قهرمان اصلی، بخشیده میماه جواهراألسمارشود، ولی در است در پایان کشته می

پس از آشکار شدن خیانت همسرانشان  نامهطوطیدر « پسر وزیر و تاجر و طوطی چوبین»حکایت 
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شود و زن وزیر زن تاجر کشته می جواهراألسمار(؛ امّا در 100-93کنند )همان: ها را سنگسار میآن

طورکلی مبنای کار ثغری بر عقالنیت است نه تعصّب، زیرا (. به136: 13۵2ی، گردد )ثغراخراج می

هری، )طا« اگر راهی به رهایی و نجات انسان وجود داشته باشد در پیوند عقالنیت و معنویت است»

139۵ :122.) 

 مصون ماندن مردان خطاکار  2 -5-5

کند و غالبًا از خطای ت میدر مقابل خطای یکسان بین زن و مرد، نخشبی زنان را شدیداً مجازا

منصور تاجر و »سازد. در حکایت گذرد یا بدون بیان سرانجام، رشتة کالم را رها میمردان درمی

آشکار و « خواجة فرعی»در پایان حکایت هنگامی که دروغِ « شخصی که به هیأت او در آمده بود

(؛ اما  ثغری 160-1۵3: 13۷2گزیند )نخشبی، شود، برای او اخراج از شهر را برمیوی رسوا می

برای او که با تغییر هیأت خود به شکل منصور درآورده و قصد تعرض به ناموس وی را داشته 

 «مرد خاکبیز و یافتن درّ قیمتی»(. در حکایت 221: 13۵2گزیند )ثغری، است، مجازات مرگ را برمی

 ، و بتشدید و تهدید گوهر بیرونرای دزد را تشنیع نمود»نیز نخشبی در مورد دزد به بیان این که 

داند: (، اما ثغری برای او مجازات مرگ را سزاوار می120-116: 13۷2کند )نخشبی، اکتفا می« آورد

 (. 16۵: 13۵2)ثغری، « و دزد را با عقوبت تمام بر دار کردند»

 نتیجه -6

نخشبی، در قرن هشتم از یک  نامةطوطیثغری و  جواهراألسماربا توجّه به این که دو کتاب 

ای موجود هیا شوکه سپتتی به فارسی برگردانده شده است، تفاوت سپتاتیسوکهاصل هندی به نام 

هاست. نخشبی زنان خطاکار را و طرز نگرش مترجمان آن یقه های متفاوتکنندة سلدر دو اثر بیان

ستان، خود بیانگر این موضوع کشد که سرنوشت خجسته، قهرمان اصلی داها میدر انتهای حکایت

خطا بود، ولی قبل از ارتکاب جرم، نخشبی او را در انجام عمل فکر فقط به است. گرچه خجسته 

نمایی با بزرگ اما داستان کُشت. نخشبی نسبت به مردان برخوردی همراه با بخشش و گذشت دارد

های خود سعی در در حکایتاما ثغری  .سازدها منفی میخطای زنان، ذهن خواننده را نسبت به آن

در حکایت های کتاب او منفی نشان دادن شخصیّت زنان ندارد و زنان خطاکار در برخی موارد 

طوطی »، و زن وزیرزاده در حکایت جواهراألسمارشکر، قهرمان اصلی شوند مانند: ماهبخشیده می

در آن حضور دارند، ان که زن هر دو کتاب  حکایت ۴6. روی هم رفته از مجموع «چوبی سخنگو



 27 |      نامه یزن در جواهراألسمار و طوط یتموقع روشن   یهسا

 

اند. هدف ثغری های منفیِ زنان پرداختهها به بیان شخصیّتحکایت %2۴و ثغری در  %۵0نخشبی در 

هرکسی به حقوق خود، آگاه و واقف است. در آن ای به دور از تشتت است که ارائة چهرة جامعه

اری، دیل راستی و درستی، امانتکند که معیارهای انسانی از قب را ترسیمای او در صدد است تا جامعه

، جزو خصوصیات و روشِ زندگی ساکنانش باشد. در حالی که نخشبی بدبین و گریزان از عدالت

و آنان را موجوداتی بی وفا و بی اخالق می داند که منشا تمام بدبختی  استو بخصوص زنان جامعه 

 .های مردان هستند

 جام آنان در دو ترجمهها و سرانجدول مقایسة حضور زنان در حکایت

 جواهراألسمار     نامهطوطی      نام داستان        

 شودماه شکر بخشیده می شودجسته کشته میخ داستان اصلی

نیشببابور و شببهرآرای زن بازرگان

 او

 مذمت شوهر مذمت زن

 مشورت برهمن با زن خود کنداندیشد و تدبیر میبرهمن خود می آوردن دریا به ضیافت

صی که خود را به  شخ صور و  من

 هیأت او درآورده بود.

خواجه فرعی را با فضبببیحت از شبببهر 

 کنند.بیرون می

 خببواجببة فببرعببی را بببه مببحبببببس

 فببرسببببتببنببد و نببان و آب بببازمببی 

 گیرند تا هالک شود. می 

سپس طبیبی حاذق برهمن دعا می کشتن طاووس توسط زن برهمن  کند و 

 کندآید و زن را درمان می به شهر می

 کندبرهمن نقشی ندارد و زن دعا می

نامِ حدیثِ نبوی در مذمت  دختر زاهد و سه شوی ذکر مثلی به 

نان، مبنی بر این که برای دختران گور ز

 بهتر از شوی است.  

، هنگامی که بشببارت 60سببوره نحل آیه 

 د.شیافتند، صورتشان سیاه میدختر می

و گلخندان دختر برهمن حضبببور ندارد  خنده مرغ بریان

 کند.راز خندة مرغ را برمال می

 دختر برهمن راز را بر مال می سازد.

در پایان خجسببته از شببرمسبباری قصببد  بهزاد و همناز

 کند.کشتن طوطی می

قام خویش  به م ماه شبببکر از شبببرم 

 گردد.بازمی

مختار و میمونه )منوچهر و 

 فرنگیس(

بببه جببای نکوهش مرد خطبباکببار 

تواند باشببد هم میگوید: وفا در زنان می

 وار. که مردوار است و جفای مرد زن

کند و صحبت مرد بد را نکوهش می

مار و عقرب برابر  بت  به مصببباح او را 

 داند.می

 دزد را بر دار کردند از دزد با تهدید گوهر بیرون آوردند  مرد خاکبیز

مرد لشببکری و زن صببالحة 

 او

گوید: عصمت را خدا نگه راوی می

 دارد.می

 گوید.سخن را زن لشکری میاین

 دختر قصد گریز دارد. کشد.قتل پدر را می دختر نقشه و دختر و پسر او  رای
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