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چكیده
يکی از راههای شناخت اجتماعیات ،زبان سادۀ افسانههاست که با تحلی محتوايی آنها میتوان به مسائ اجتماعی،
جهان بینی مردم در جوامع گذشته ،ديدگاه و نگرش عنصر مرد به زن و جايگاه آنها ،نقش زنان در جوامع گذشته و
فعالیتها و ويژگیهای آنها و جز اينها دست يافت .افسانهها يکی از منابع مهم ادبیات شفاهی هستند که بررسی
قهرمانان آنها تا حدودی محققان را در شناسايی جامعۀه سنتی کمک میکند .جامعالحکايات مجموعهای از افسانهها
و حکايت هاست که نقش زنان به عنوان يکی از بازيگران اصلی ،در آن قاب بررسی است .در اين پژوهش تالش
شده است تا با نگاهی تحلیلی افسانههای کتاب جامعالحکايات با توجه به نقشها ،فعالیتها و ويژگیهای زنان
بررسی شود .با مطالعۀ اين افسانهها ،مشخص شد که زنان در نقشهای مادری ،همسری ،دايگی ،عیاری ،داللگان
محبت و جز اينها در اين داستانها حضور دارند .در مواردی زنان پرهیزگار در داستانها ديده میشوند که با ويژگی
پاکدامنی توصیف شدهاند .همچنین زنان انديشمند با اراده به ويژه در موارد عشقی پیشگام بوده و شجاعانه در
مقاب ازدواج اجباری مقاومت میکردند .در مقاب زنان با صفتهای داللگی ،حیلهگری ،بدکارگی و ناقصالعق
بودن نیز توصیف شدهاند.
کلیدواژهها :ادبیات عامه ،جامعالحکايات ،شخصیتپردازی ،زنان.
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و اجتماعیاتی را که تودۀ

مقدمه

آنها عوام  ،مسائ

افسانهها کارکردهای متفاوتی دارند .اولین و

مردم در گذشته نه در دورهای خاص با آنها

مهمترين ويژگی اينگونه از ادبیات عامه ،جنبۀ

سروکار داشتهاند را پیدا کرد.

سرگرمی آنهاست .از ويژگیهای فرعی و ثانويۀ

افسانه ها نوعی از ادبیات شفاهی عامیانه

افسانهها ،مطالعۀ آنها از نظر اجتماعیات و

هستند که به زمان و مکان خاصی مربوط نمی-

مطالعات بینارشتهای است .جامعهشناسی آثار

شوند و نمی توان گفت که فالن افسانه را چه

نظريات بزرگانی چون لوسین

کسی ساخته يا اول بار در چه مکانی نق شده

گلدمن ،جرج لوکاس ايپولتتن و ...است ،به

است؟ «مهمترين نکتهای که ارتباط قصههای

تقاب تأثیر جامعه و آثار ادبی میپردازد« .جامعه-

عامیانه و اسطوره را برجسته میسازد ،ابهام در

شناسی ادبیات مطالعه علمی محتوای اثر ادبی و

زمان و مکان است .اين نکته همانگونه که از

ماهیت آن در پیوند با ديگر جنبههای زندگی

ويژگیهای داستانهای اسطورهای است ،در

اجتماعی است» (ستوده .)02 :1275 ،برای نقد

قصههای عامیانه نیـز  -از کهـنتريـن تـا

جامعه شناختی آثار ادبی براساس آرای اين

متأخرترينشان  -ديده میشود .بیشتر قصههای

انديشمندان بايد ابتدا دورهای که اثر ادبی در آن

عامیانه با عبارت «يکی بود يکی نبود» آغـاز

خلق شده است ،را کامالً شناخت و تأثیر عوام

می شود که تا حدی شايد بتوان آن را با زمان

محیطی ،اجتماعی ،سیاسی و جز اينها را بر اثر

مقدس سرآغاز که به گفته الیاده زمان روی دادن

خلقشده در اين زمان جستوجو کرد« .در اين

اسطوره هاست ،همسو دانست و مکان رويدادها

شیوۀ نقد ،اثر ادبی از اين ديدگاه که اجتماع و

نیز «زير گنبد کبود» است که نشانی از ابهام در

هنرمند و اثر او با يکديگر رابطهای زنده و

مکان ،از ويژگیهای اسطوره است» (مظفريان،

ادبی که حاص

جدايی ناپذير دارند ،مورد بح

و ارزيابی قرار

.)3 :1211

میگیرد .بنابراين ،منتقد به دقت از زمان و

اين مقاله بر مبنای هیچ نظر جامعهشناختی

مکانی که نويسنده در آن زيسته و اثر ادبی در آن

نوشته نشده است ،بلکه هر محقق و متخصص

بهدست میآورد تا

ادبیات میداند که هیچ متن ارزشمند و دارای

بتواند اثر را به منزله واکنش روحیه هنرمند

ويژگیهای زيبايی شناسی ادبی ،مسائ اساسی و

نسبت به جامعه و برداشتهای او از محیط

واقعیت های اجتماعی را به صراحت بیان نمی-

مورد مطالعه قرار دهد» (میرصادقی:1277 ،

دارد و موضوعاتی را که مردم هر جامعه در فراز

 .) 327اما از آنجايی که افسانهها مختص زمان

و نشی

زندگی خود با آنها سروکار دارند و

خاصی نیستند ،نقد جامعهشناختی اين گونۀ ادبی

جزء جدايی نشدنی زندگی افراد در هر مقطعی از

منطقی به نظر نمیرسد ،اما میتوان از البهالی

زمان میباشد ،از برداشتهای ثانوی هر اثر ادبی

به وجود آمده ،آگاهی کام
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است که با مطالعۀ دقیق و تحلی آن میتوان تا

زيستی در نژاد ،فرهنگی در محیط و تاريخی در

حـدودی بـه آنها دست يافت« .محیط ادبی

زمان بروز میکنند (عاليی.)32-30 :1255 ،

نمیتواند از تأثیر محیط اجتماعی بر کنار باشد.

امروزه افسانهها يکی از منابع قاب توجه و

افکار و عقايد و ذوق و انديشهها تابع احوال

مهم در زمینۀ مطالعات زنان و آگاهی از مقام و

ا جتماعی است .در نقد اجتماعی ،تأثیری که

شخصیت زن در جامعه گذشته به شمار میروند.

ادبیات در جامعه دارد و نیز تأثیری که جامعه در

داستان و افسانه ،سرگذشت و حکايت ،مت و

آثار ادبی دارد ،مورد مطالعه قرار میگیرد»

ترانه ،هر قدر دور از واقعیتهای زندگی امروز

(زرينکوب.)01 :1221 ،

يا زندگی عصری که داستان در آن به وجود

افسـانـههـا حاصـ تراوشات فکری مردم

آمده است باشد ،باز خواهناخواه حقايقی از

عامی است که به مقتضای زمان تلییر و تحوالت

وضع اجتماعی زندگی مردم عصر نويسنده در

زيـادی يافتـه است .در هر عصری مسائـ

آن راه میيابد (محجوب .)175:1257 ،با بررسی

اجتماعی ،سیاسی ،آداب و رسوم ،جنگها،

قصهها و افسانهها بهخصوص افسانههايی با

مـراودات حکـومتها ،امپراطوریها ،نحوه

محوريت قهرمانان زن ،رؤياها ،دغدغهها و

معیشت وحتی ابزارهای امرار معاش ،رابطۀ بین

آرزوهای زنان که در آنها بازتاب يافته است،

حکومت ها و مردم ،پیشرفت جوامع ،جايگاه

قاب مشاهده است« .قصه به زبان رمز از حال ما

زنان در جامعه ،نگرش مردان نسبت به زنان و...

ترجمانی میکند» (دالشو .)3 :1220 ،براساس

به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر بسیاری بر

يکی از نظريههای يونالد «ادبیات زبان گويای

تولید و نق افسانهها و حکايات داشته است و

جامعه است» .به جرأت میتوان گفت افسانهها

افراد به صورت خودآگاه و ناخودآگاه اين

از جمله منابعی هستند که صادقانه دغدغهها و

افسانهها بهکار

مشکالت جوامع گذشته را بیان میکنند و می-

می گرفتند .امروزه با بررسی افسانهها میتوان

توان در اين راستا از آنها بهره گرفت .زنان از

بسیاری از اين عوام را از البهالی حوادث و از

عناعر اصلی جامعه هستند که نقش عمدهای در

پشت واژگان آنها بیرون کشید .ايپولیتتن که از

مراودات و گذران معیشت و تداوم نس دارند و

يکی از پايهگذاران و منتقدان علم جامعهشناسی

می توان نقش آنها در زندگی ،جايگاه آنان ،نوع

ادبیات است  ،به ارتباط بالفص ادبیات و جامعه

نگاه و برخورد جامعه بهويژه عنصر مرد را

معتقد بود و از نظر او ادبیات بازتاب آداب و

نسبت به او ،آرزوهای آنها و جز اينها را از

رفتار و خلقیات عصر نويسنده است .آثار ادبی

خالل متون ادبی و افسانهها که انعکاسدهنده

عوامـ

و عنـاصر را در نقـ

نتیجۀ تعام

سه دسته از عوام

هستند که

عبارتاند از  :زيستی ،فرهنگی و تاريخی .عوام

اين واقعیات می باشند ،مطالعه کرد.
اين نکته بديهی است که تحلی محتوايی

31

دوفصلنامه تخصصی مطالعات داستانی ،سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان 3115

اين افسانه ها به معنی ناديده گرفتن وجه زيبايی-

که مربوط به قرن دوازدهم هـ .ق است .نثر

شناختی و هنری آنها نیست« .علم با محتواهای

حکايات آن هم به صورت ساده و ابتدايی و به

خود بر ما اثر میگذارد و هنر با صورتهای

زبان گفتار مردم کوچه و بازار نزديک میشود و

خود .علم امور ماوقع و مناسبات بین امور ماوقع

هم به صورت متکلف و با جمالت سخت و

را عرضه میکند ،اما هنر جانها و سرشتها را»

نثری سنگین و نیز به صورت بینابین هست که

(لوکاچ .) 13 :1251،به دلی آنکه تکیه و تأکید

در هرکدام برحس

نثر و نوشتار آن از آرايههای

اين پژوهش بر محتوای افسانهها به عنوان يکی

ادبی و تزئینات کالمی برای زيبايی سخن

از سندهای اجتماعی برای بررسی اجتماعیات

استفاده شده است .در میانۀ نثر حکايات اشعار

جامعه زنان است ،بنابراين از پرداختن به جنبۀ

زيادی ديده می شود که نام شاعر آنها نیامده

زيبايی شناختی اين گونه ادبی خودداری شده

است .بنمايه و ريشۀ افسانههای اين دو کتاب را
میتوان در کت

است.

قديمی مانند هزار و يکش ،

جواهراالسمار ،جوامعالحکايات ،طوطینامهها،

معرفی کتاب جامعالحكایات

جامعالتمثی و ...ديد .درونمايۀ افسانهها عشق،

جامعالحکايات از جمله کتابهای تقريباً

جادو ،ياريگری پريان ،نداشتن فرزند ،بیوفايی،

نـاشنـاختـهای اسـت کـه بیشتـر آن را بـا

خیانت و ...است.

جوامعالحکايات عوفی اشتباه میگیرند .جامع-
الحکايات  ،نام عمومی کتابهايی است مشتم

شايان ذکر است اين پژوهش بر مبنای دو
کتاب جامعالحکايات ( 02و  32حکايت)

بر مجموعهای از افسانهها ،قصّهها و حکايت-

صورت گرفته و نويسنده اين دو کتاب مشخص

هايی کوتاه و بلند که گردآوری میشدهاند

نیست .بنابراين ،ارجاعها در متن بهصورت (ج/1

(ج .)15/1دو کتاب جامعالحکايات که در اين

شماره صفحه) به  02حکايت و (ج /3شماره

پژوهش مطالعه و بررسی شدهاند ،شام  02و

صفحه) به  32حکايت میباشند.

 32افسانه و قصّه عامیانه هستند که محمد
جعفری (قنواتی) و پگاه خديش جمعآوری و

پیشینه پژوهش

تصحی ،کردهاند .اين دو جامعالحکايات براساس

تاکنون تالش های بسیاری در شناسايی جايگاه

نسخه کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه

زنان و سیمای آنها در ادبیات (کالسیک و عامه)،

گنج بخش پاکستان تصحی ،شده و در سالهای

صورت گرفته است .مريم حسینی در کتاب

 1215و  1211از سوی انتشارات مازيار و قطره

ريشههای زنستیزی در ادبیات کالسیک فارسی،

به چاپ رسیدهاند .ابتدا و انتهای اين نسخه

جلوههای زنستیزی را در حوزههای ادبی،

اين افسانهها را

حماسی ،عرفانی ،تعلیمی ،عاشقانه و ...و در

مشخص کرد .اما براساس قراينی میتوان گفت

اشعار شاعران و نیز حکايات و روايتهای

افتاده و نمیتوان مؤلّف يا کات

سیمای قهرمانان زن در افسانههای کتاب جامعالحكایات
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کالسیک فارسی بررسی کرده است .در اين

کتاب جامعالحکايات» است ،با در نظر گرفتن

کتاب بازتاب انديشههای مردساالر و هويت

اين عقیده که در مرحلۀ اول قهرمان داستان

و مللوب و

اصلیترين عنصر در داستانها و حکايات است

حساس در آثار ادب کالسیک تحلی شده است.

که بیشترين حوادث مهم را رقم میزند ،تسامحاً

کرمی و حسامپور ( )1250در مقالۀ «تصوير و

زنانی که نقش فعال و پررنگ در افسانهها بازی

جايگاه زن در داستانهای عامیانه :سمک عیار و

کردهاند و در واقع از قهرمانان اصلی حکايات

داراب نامه» ،نقش های زنان را در اين دو داستان

هستند ،بررسی شده است .اين پژوهش در

بررسی کردهاند .اين مقاله بیان میدارد که زنان

سطحی گستردهتر و با مطالعۀ دو مجموعه  02و

در جامعه حضوری پررنگ و مؤثر داشتهاند و

 32حکايت از جامعالحکايات که بنمايههای

تصويری واقع بینانه از آنان در اين دو داستان

رايج آنها نداشتن فرزند ،عشق ،بیوفايی و

ديده میشود .حیدری ( )1250-1250در مقاله-

ارزش راستگويی و وفاداری است ،صورت

ای با عنوان « سیمای زن در کلیله و دمنه نصراهلل

گرفته و نقش و ويژگیهای مثبت و منفی زنان

منشی» با مقايسۀ ترجمه کتاب و متن عربی آن،

را در اين افسانهها بررسی میکند .اين حکايات

انديشههای زنستیز و مردساالرانۀ نصراهلل منشی

همه پايانی خوش دارند و به وصال و ازدواج

و جمالت و حکاياتی که در مذمت و سرزنش

میانجامند .از اينرو ،با بسیاری از منظومههای

زنان به اين کتاب افزوده شده را بررسی کرده

عاشقانۀ کالسیک فارسی که معموالً سرانجامی

است .باقری ( )1213در مقالۀ «زنان فعال و

غم بار در انتطار عشاق است ،متفاوت هستند.

زنان به عنوان موجوداتی منفع

منفع در داستانهای منثور عامیانه» نقشآفرينی
زنان فعال با نقش های مثبت و منفی و زنان

نقشهای قهرمانان زن

منفع را در  33داستان عامیانه واکاوی میکند.

 .3مادر و همسر

بیات ( )1251در مقالهاش به عنوان «محوريت

مادر در همۀ فرهنگها به ويژه فرهنگ ايرانی

قهرمانان در قصههای عامیانه» با بررسی چه

جايگاه وااليی دارد .در افسانههای جامع-

داستان عامیانه عاشقانه ،با توجه به جنبههای

الحکايات نقش مادر و همسر با هم گره خورده

روانشناختی و نمادين قصه ها ،به تحلی نقش و

است و در واقع هر زنی پس از ازدواج به دنبال

جايگاه زنان پرداخته است .در نظر بسیاری از

رسیدن به حس مادری است و تمام ازدواجها

صاحبان انديشه و صاح نظران ،زنان به دو

به قصـد فـرزنددار شـدن انجـام میشـود.

دستۀ زنان فعال و منفع تقسیمبندی شدهاند .با

بزرگترين دغدغۀ هر پادشاه و همسرش ،داشتن

احترام ب ه نظر بسیاری از اين صاح نظران و

فرزندی است که بتواند ادامهدهنده نس

آنها

بزرگان ادب عامه ،از آنجايی که عنوان اين

باشد .زنان پادشاه فقط فرزند را به دنیا میآورند

پژوهش « سیمای قهرمانان زن در افسانههای

و تربیت آن را به دايگان میسپارند .در طبقات
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ديگر جامعه  ،نقش مادر در تربیت فرزندان

بسیاری از عاشقان آنها در راه برآوردن اين

برجستهتر و در واقع نقش زنان در جايگاه

شرطها جان خود را از دست میدادند و قربانی

مادری در میان مردم عادی بارزتر است.

خودخواهی شاهدختران میشدند .در اين راه بايد

جايگاه مادر در افسانهها بسیار تکريم و

بسیاری از طلسم ها و جادوها را باط

و يا

ستايش شده است .توصیف دانايی ،حمايت،

نبردها و مبارزات و مسابقات دشواری را پشت

پشتیبانی و نصاي ،مادران نشان دهنده احترام آنان

سر میگذاشتند .هر کس که از آزمونهای

است « .خواجه را زنی بود که مادر فرخ باشد،

تعیینشده پیروز و بهسالمت بیرون میآمد و در

بسی عاقله و دانا .با شوهر گفت که پسر ما

واقع لیاقت خود را به اثبات میرساند با او

بزرگ شد و ...مرا خوش نمیآيد که فرزند من

ازدواج میکرد .چنانچه در قصۀ فیروزبخت پسر

بازرگان باشد ،چرا که کسان بازرگان پیوسته

ملک نوادر و عاشق شدن او بر صورت سمنترک

چشم به راه دارند ...خواجه گفت :مصلحت

دختر پادشاه ختای می بینیم که شاهزاده شرايطی

چیست؟ گفت در سر بازار از برای فرخ دکان

چون اس

تازيدن و کشتی گرفتن را برای

جواهری بگشا تا او جوهرفروشی کند ...که روز

ازدواج خود قرار داده بود (بینا ،ج-221 /1

در خانه خود باشد»

 .) 201يا در داستانی میخوانیم که دختر فلفور

(بینا ،ج )05 /1يا در حکايت ديگری آمده

چین شرط ازدواج با خواستگارانش را

است که « از آنجا که مهر مادری بود ،پیش پسر

پاسخگويی آنها به سؤاالت دختر قرار داده بود و

رفت و گفت بر خويشتن و بر من رحم کن ای

اگر خواستگاری موفق نمیشد از امتحان سربلند

پسر .ای جان مادر پدرت نیکونام زيست .از اين

بیرون بیايد ،خونش بر دختر حالل بود« .قهرمان

کار توبه کن و راه حق در پیش گیر ... .از بهر

زن در میان شماری از خواستگاران محصورشده

خدای ای پسر خود را درياب!» (همان.)252 :

است ،آزمون دشواری پیش پای همه میگذارد و

در دکـان نشینـد و شـ

نقش همسری مهمترين نقش زنان در اين

آن را کـ ه پیروز از اين آزمون بیرون میآيد

حکايـات اسـت« .از آنجـايی کـه در جامعه

برمی گزيند و ديگران زندگی خود را از دست

مردساالر ،دختران تنها از طريق ازدواج هويتی

میدهند» (فرای.)11-13 :1250 ،

اجتماعی میيابند ،ا ين امر در زندگی آنها نقش و

در بسیـاری از آثـار ادبـی عامـه کـه

اهمیتی بسیار پیدا کرده است .در جامعۀ سنتی،

بازتاب دهنده مسائ

اجتماعی چون ازدواج

ازدواج مهم ترين رويدادی است که در زندگی

هستند ،انتخاب و گزينش همسر توسط دختران

دختران به وقوع میپیوندد و تعیینکنندۀ

بهويژه در مورد دختران پادشاه بر عهده خودشان

سرنوشت آنان است» (بشیری و محمودی،

است .اين کار به شیوههای گوناگونی مانند جمع

 .)1 :1215دختران به ويژه شاهزادگان برای

کردن پسران در يک جا و پرتاب سی

يا ترنج

ازدواج خود شرطهای سختی میگذاشتند که

به سمت هر کدام از آنها که دلخواه دختر است،
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توسط او انجام میگرفت« .در سمک عیار نوعی

با مال و اسباب بی نهايت و غالمان و کنیزان

آيین عشق بازی و ازدواج هست که با میوه ترنج

بسیار به وزير دادند .وزير خوشحال و شادمان با

انجام میشود در برخی از داستانهای ايرانی و

لشکری روی به سمرقند نهادند» (همان.)152 :

غیر ايرانی اين آيین بازتاب داشته ،اما نادر و

يکی از دغدغههای زنان مشکالتی است

کم نمود بوده است .در بیشتر اين نمودها،

که هنگام ازدواج به دلی وجود فاصله طبقاتی

دختران با انداختن يا دادن ترنج يا ابزارهای

با آن مواجه می شوند .يکی از شرايط و آداب

مختلف به مردان ابراز عشق میکنند و اين ،خود

ازدواج در جامعۀ سنتی ،هممرتبه و همطبقه

نشانههايی از نظام زنساالری و استقالل عم و

بودن دو خانواده بود و بسیاری از دختران به

آزادی دوشیزگان در عشق و ازدواج است»

سب

اين مشک نمیتوانستند با آنکه دوستش

(جعفرپور .)12-10 :1251 ،اين سنت بیشتر در

دارند ازدواج کنند« .ملک گفت تو مرد درويشی

میان خاندانهای بزرگی چون خاندان سلطنتی و

و همسر تو شخص درويشی بايد .تو کجا و

ي ا در ادواری محدود رايج بوده است و غال

دختر پادشاه کجا» (بینا ،ج « .)77 /1کی بوده

دختران مقهور و مجبور به تسلیم در مورد

است که پادشاهان دختر به وزير داده باشند؟

تصمیمگیری بزرگان به ويژه پدر بودهاند .در

پادشاه را پادشاه بايد و وزير را وزير بايد»

افسانههای جامعالحکايات در هیچ کدام از 02

(همان.)320 :

حکايت اين شیوه گزينش همسر ديده نمیشود
و اکثر تصمیمگیریها را پدران انجام میدهند.

 .5دایه

گاه بدون حضور دختران و با وکالت پدران آنها

در طبقه درباريان و افراد فرادست جامعه ،نقش

عقد و نکاح را انجام میدادند .در حکايت

دايـگان در تربیـت و رشـد فرزندان بسیار

فض اهلل موصلی و آنچه بر سر او گذشته بود،

پررنگتر از مادران است .دايه که مادر دوم

قاضی شهر بدون اينکه دختر در جلسه باشد،

شاهزاده بوده است ،بايد کسی را تربیت میکرد

پدرش ( رنگريز) را وکی او قرار داد و خطی

که در آينده بتواند مملکتی را اداره کند و صاح

نکاح کرد .به آواز

تاجوتخت پادشاهی شود .دايگان با مهربانی با

خطبه را خواند « .خطی

خوش پنج آيت از کالم ربانی بخواند و خطبۀ

شاهزادگان رفتار میکردند و با آنها رابطـۀ

نکاح دختر برخواند» (بینا ،ج« .)02 /3قاضی در

نزديـک و صمیمی داشتند و به ويژه شاهدختران

ساعت پدر را وکی دختر نمود و عقد بسته به

لحظات تنهـايی خـود را با آنهـا میگذراندند.

فض اهلل به زنی داد» (همان .)21 :گاهی نیز از

شاهدختران نیز دايه را چون مادر خود میدانستند،

طرف پادشاه ،وزير يا فرستادۀ او عروس را عقد

با او رابطه عاطفی عمیقی برقرار میکردند و او را

می بست و با خود خدمت پادشاه میبرد« .وزير

مادر خطاب میکردند« .امـا گ

از فراق دايه

به وکالت اردشیر شاه عقد بست و شمسه بانو را

گريه و زاری میکرد و میگفت :ای دريلا که به
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جای مادر من بودی» (همان .)123 :دايگان رازدار

جلد و چابک و حاذق و پسنديده پادشاهان،

فرزندان بهويژه دختران بودند و آنها تقريباً تمام

چنانکه در حیلهگری دله مختال وقت خود بود»

رازهای خود را با او در میان میگذاشتند و در

(همان .)21 :دوازده داستان در حکايت چه و

بسیاری از موارد دايگان ياريگر دختران در

سوم مربوط به مکر دله مختار بلدادی است که

رسیدن آنها به محبوبشان بودند .چون قصّه دختر

در هر کدام ماجرايی شگرف میآفريند .بدون

پادشاه ديلمان با فرخ جواهری ،محبوب خود ،که

قصد قضاوت در مورد درستی يا نادرستی

به بهانۀ خريدن جواهر او را به قصر فرا میخواند

کارهای او ،شجاعت و رندی او قاب توجه است

(همان.)05-22 :

(همان.)235-207 :

 .1عیار

 .1معشوقه

عیاران ،جوانمردان يا فتیان «طبقهای از اجتماع

از آنجايی که محوريت عشق اساس شک گیری

ايران بودند ،متشک از مردم چابک و هشیار از

و بنمايۀ اکثر افسانه هاست ،بیشترين نقشی که

طبقه عوامالناس که آداب و رسوم و تشکیالتی

زنان در اين افسانهها دارند ،نقش معشوقه و

خاص داشتند» (کرمی و حسامپور.)5 :1250 ،

محبوب قهرمانان مرد در حکايات و افسانهها

شجاعت ،جسارت ،حیله و مکر ،زبانآوری و

میباشد .در  02حکايت که در جامعالحکايات

پهلوانی و ...از جمله شرطها و ويژگیهای عیاران

آمده است ،تقريباً  15درصد افسانهها بر

بوده است .بسیاری از زنان که

محوريت عشق و عاشقی استوار هستند و 37

قهرمانان اصلی حکايات و افسانهها هستند ،در

عنوان از افسانهها به طور مستقیم بیانگر ماجرای

عیاری گوی سبقت را از مردان میربايند .آنها با

عشقی و جريان عشق میان دو جنس مخالف

عواطف رقیق و ظريف زنانه ،در محیط پر از

است .قصهها و افسانههای عاشقانه ،اغل

در گذشته

و وحشت و ناامن روزگاران گذشته ،برای

رؤياهای زنانۀ بانوانی هستند که امکان وقوع در

رع

حفظ جان ،مال و رسیدن به خواستههای خود

جهان واقعیت را نداشتهاند و برگرفته از

گاهی شگفتیهايی میآفرينند که شايد کمتر

ناخودآگ اه جمعی آنهاست .شايد بتوان گفت

مردی در آن زمان از عهدۀ آن کار برمیآمد .در

معشوقه ،برجسته ترين نقش زنان در ماجراهای

داستان دله مختار بلدادی ،شیربانوی عیار دست

عشقی است« .معشوقی که فقط موجودی

به کارهايی میزند که حتی خلیفه هارونالرشید

خواستنی و غیرفعال تلقی شده است ،نهتنها

نیز در کار دستگیری او حیران و عاجز میماند .او

نیروی محرک حوادث است و شالودۀ اصلی

در چابکی و چاالکی و حیلهگری شهره عام و

داستان بر وجود او بنا شده است ،بلکه چندان

خاص بوده به گونهای که در گذشته زبانزد

هم منفع

و بیتأثیر در سیر رخدادها نیست»

مردمان بوده است« .دختر را دايهای بود سخت

(بیات .) 0 :1251 ،دوشیزگان از قهرمانان اصلی

سیمای قهرمانان زن در افسانههای کتاب جامعالحكایات
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داستانهای عاشقانهاند که کانون روايت داستان

عاشق غالم خود میشوند و پس از ماجراهای

بـر آنهـا متمـرکز شـده و بـا تمـام وجود در

طوالنی با او ازدواج میکنند .چون قصه پسر

جستو جوی يافتن معشوق خويش هستند.

خواجه سعید ،محمد نام و قحطی شدن در مصر

بدون دخالت آنها قهرمان داستان نمیتواند راه

و فروختن پدر او را به دختر شاه مصر ،که دختر

بیرونشد از تنگناها و سختیها را بیابد .آنها با

شاه مصر يک دل نه صد دل عاشق غالم خود،

به کارگیری تدبیر ،حیله و ترفند ـ ترفندی که در

محمد که او را در قبال پانصد مَن آرد و گندم و

جهت مثبت بهکار میرود ـ ياريگر معشوق در

صد مَ ن برنج و ده رأس گوسفند و سی مَن

جهت رسیدن به معشوقه هستند (همان.)2 :

عس و روغن و پنج تومان زر و خلعت نیکو

معشوقگان در افسانه ها خردمند هستند و هدف

خريده است ،می شود و پس از ماجراهای عشقی

غايی آنها از عاشقی و عشق بازی ،ازدواج است.

بسیار با او ازدواج میکند( .همان.)307-370 :

دختران در داستان های عامیانه در بسیاری

در واقع ،هدف نهايی تمام معشوقگان از ارتباط

ا ز موارد خود آغازگر عشق هستند .در ابراز

بـا محبـوب ،ازدواج اسـت .آنـان بـهرغـم

عشق پیشگام و پیشقدم میشوند و شجاعانه

پنهانکاری ها و ارتباطات پنهانی تنها به دنبال

عشق خود را بروز می دهند .برخالف ادبیات

فرونشاندن آتش هوی و هوس نیستند ،بلکه

کالسیک و غنايی که همواره در جايگاه معشوق

هـدفی واالتر از اين دارند« .نزديک به هفتاد

بودهاند ،در افسانه ها و حکايات عامیانه

درصـد افسـانـههـا بـا ازدواج قهرمان به پايان

دوشیزگان عاشق پسران زيبارو میشوند .آنها با

مـیرسـد» (خديـش .)151 :1257 ،زيبـاتريـن

ديدن پسران عنان از کف داده و يک دل نه صد

توصیفات در افسانهها مربوط به معاشقه و

دل عاشق و والۀ او میشوند .در قصه فرخ

کام جويی عاشق و معشوقان که اصلیترين

جواهری با فرخنده بانو دختر پادشاه ديلمیان،

قهرمانان افسانه های عشقی هستند ،اختصاص

دختر پادشاه در گذر از بازار فرخ جواهری را

دارد .در قصه پسر خواجه سعید ،شاهزاده و

می بیند و عاشق جمال او میشود .او به بهانه

ملک محمد که اکنون برده دختر شده ،عاشق

گرفتن جواهر به صورت پنهانی به دکان او رفته

يکديگر شده و به مدت يک سال ش ها پنهانی

تا عشقش را ابراز کند« .دختر گفت :ای جوان

با هم معاشقه می کنند و سرانجام پس از

سخن بسیار است ،اگر تو را سر ما باشد .حاال

ماجراهای طوالنی با هم ازدواج میکنند« .در

بگو چه نام داری؟ گفت :مرا فرخ نام است»

بیشتر قصهها هدف غايی ،جفتجويی است»

(بـینـا ،ج  .) 01 /1اکثر اين دوشیزگان شاه-

(دالشو.)11 :1220 ،

دخترانی هستند که پس از عاشق شدن با بهکار

هرچند حق انتخاب يا اختیار در گذشته

گرفتن تمام عوام در پی کام جويی و رسیدن به

مخصوص زنان نبود؛ اما عاشق شدن دختران بر

محبوب دوست داشتنی خود هستند .حتی گاهی

پسران زيبارو ،پیشقدمی آنها در ابراز عشق،
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مقاومت در برابر ازدواج اجباری ،بهکارگیری

جادوگر هم نقش منفی را ايفا میکنند و هم

حیله و ترفند دختران عاشقپیشه در نجات

نقش مثبت .جادوی خود را هم در راه کمک به

م عشوقگان خود ،گريز و فرار به همراه آنها و

افراد برای رسیدن به مقصود بهکار میگیرند و

حتی کشتن پدر در حمايت از محبوبان خود،

هم میتوانند سال ها فرد را از رسیدن به هدف

نشاندهندۀ اراده و قدرت دوشیزگان بهويژه

بازدارند .عموماً پیرزال هايی کريهچهره و زشت-

شاهدختران و تصمیم گیری آنها در ازدواج است.

سیرت هستند که با زبان بازی و حیله و نیرنگ

در حکايت چهار فرخندهبانو ،دختر پادشاه ديلمان،

اعمال خبیثی را مرتک

میشوند و گاه نیز

به هنگام گذر از بازار ،عاشق فرخ جواهری شده و

به صورت زنانی زيبارو در سر راه قهرمانان سبز

به بهانۀ خريد لع به دکان او رجوع میکند و با

می شوند .همیشه طلسم و جادوی آنها به وسیله

ابراز عشق ،فرخ جواهری نیز يکدل نه صد دل

قهرمانان شجاع حکايات شکسته ،نیرويشان

عاشق او میشود( .بینا ،ج  .)05-01 /1در قصۀ

خنثی و نقشههايشان نقش بر آب میشود و اين

ابوالعالی کرمانی و مختار پسر او ،مختار ،قهرمان

پايان مسرت بخش بسیاری از افسانههاست که

داستان پس از شکست در جنگ به اسارت درآمد.

اين گونه رقم میخورد.

در زندان ،دختر پادشاه عاشق او شد و به صورت

عجوزهها پیرزالهای داللهای هستند که با

پنهانی با تیمارداشت و مواظبت از او و با کمک

مهربانی و زبانبازی واسطۀ رسیدن و ازدواج دو

دايۀ خود ،به عشقبازی پنهانی با او پرداخت .عشق

نفر به هم هستند و مقدمات وصال آنها را فراهم

مختار به او نیز صد چندان شد و دختر پس از دو

میکنند .در واقع ،اين پیرزنان «دالالن محبتاند».

سال او را از زندان پدرش آزاد کرد و به همراه

گـاه بـه دلیـ اوضـاع نابسـامـان جامعـه و بـی-

مختار به سرزمین او فرار کردند .آن دو پس از

بندوباری يا وضعیت بد معیشتی ،بسیاری از اين

جنگ سختی که با سپاهیان پدر داشتند ،سرانجام با

دالالن حاضرند در قبال مبللی که دريافت میکنند،

هم ازدواج کردند (همان.)172-151 :

حتی زنان شوهردار را به مردان پیشنهاد دهند.
چنانچه در قصۀ خواجه فرعی و پارسايی کردن

 .5جادوگر و عجوزه

زن خواجه مسعود میخوانیم که خواجه فرعی که

زنان جادوگر در بسیاری از داستانها نقش

پس از شنیدن وصف زن خواجه منصور عاشق او

کلیدی دارند .بسیاری از ماجراها ،گرهافکنیها و

میشود ،پیرزال داللهای را بهعنوان واسطه نزد آن

گرهگشايیهای داستانها به دست آنها اتفـاق

زن میفرستد (همان .)015-012 :يا در داستان مرد

می افتد .در موارد بسیار به ياری قهرمان میآيند

لشکری و زن صالحۀ او میبینیم که امیرزاده دو

و او را از تنگنا نجات میدهند و در بسیاری

غالم مطبخی خود را زر داده تا همسر مرد لشکری

مواقع با کمک جادو سد راه قهرمان داستان در

را فري

دهند و با او رابطه برقرار کنند .با وجود

رسیدن به اهدافش میشوند .با اين توضی ،زنان

اينکه زن لشکری صالحه بود و به چنین دامی

سیمای قهرمانان زن در افسانههای کتاب جامعالحكایات
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گرفتار نشد ،ولی اين حکايت و امثال آن بیانگر

چند گفتهای؟ او گفت :تو اين کنیزک را از بهر

وجود ريشههای فساد اخالقی و بیبندوباری در

خدمت و کار فرمودن ابتیاع مینمايی يا از بهر

جوامع سنتی هستند (بینا ،ج .)022-001 /1

معاشرت و مباشرت و جماع؟ گفتم از بهر هر

پیرزنان دلّاله برخالف شرع و سنت ،زن يا دختران

سه .پیرزن تبسم نمود و گفت :چون از بهر

زيباروی را بدون عقد و نکاح به مردان میسپردند

هرسه میخريده باشی ،اين کنیزک تاب تو ندارد

(همان.)00-10 /3 :

همراه من به خانه من آی سه کنیزک زيرک ماه-
رخسار ،شیرين گفتار دلربايی دارم يکی هندی

 .1کنیز

دويّم رومی و سیّوم چرکس» (همان.)021 :

تصوير زنان در نقش و جايگاه کنیز چه در

بعضی از کنیزان مجبور به برآوردن می

واقعیت و چه در داستان و افسانه تصويری

جنسی صاحبان خود بودند« .عظیم در بازار رفت

خوشايند و زيبا نیست .در گذشته زنان را بدون

و کنیزکی پاکیزه و خوبرو بخريد و به خانه برد.

توجـه بـه حقـوق انسـانیشان خريـدوفـروش

چون کنیزک به خانه رفت خدمت میکرد .دختر

می کردند .بسیاری از کنیزان در خانههای ديگران

عظیم را تکلیف میکرد که البتّه ش

در کنار

و در خدمت زنان و مردان مرفه به کار گرفته

کنیزک میباش و دل از من فارغ دار» (بینا ،ج /1

می شدند .آنها را براساس اينکه به چه منظوری

 .)05در جايی ديگر« :گفت کنیزک من بکر است

به کار گیرند ،قیمتگذاری می کردند.

و هنر بسیار دارد .گفتم چون بکر است همین هنر

« چون چشم من بر جمال آن کنیزکان افتاد

به من بس است» (همان.)000 :

مرا خوش آمد .با پیرزن گفتم که ای بیبی

در افسانههای جامعالحکايات ،کنیزان گاهی

کارديده روزگار ورزيده اين کنیزکان تو به بها

نقشی پررنگ بر عهده دارند و خالق ماجراهای

رسیده است يا نه؟ گفت :نزديک رسیده است

شگفتانگیزی هستند .هرجا نامی از آنها برده

که به آنجا رسانم .مرا از جواب پیرزن عج

شده ،در ادامه زيبايی و ظرافت و هنر آنها نیز

آمد .گفتم با تو سودايی توان نمود چراکه کاالی

توصیف شده است.

نیک داری .گفت اگر بد باشد هم مث است که

«پس کنیزک ديگر بیامد (که) به صدهزار

کاالی بد به ريش صاح  .پس پیش رفتم

جعد مشکین و بربطی در دست ،از عود و عاج و

کنیزکی را که از همه به قد و خد و شک و

فیروزه در وی نشانده ،در پیش خود بنهاد .هر بار

شماي و دلبری داليلی که بر نیکويی اعضای او

که آن کنیزک چشم پر غمزه را بر هم زدی،

عالنیه داللت مینمود ،ديدم و اعضای او را به

صدهزار دل عاشق به جوش آمدی .اما وزير خود

و ممّر به چشم خريداری

را نگاهداشتی کردی .پس کنیزکی ديگر بیامد

مالحظه نمودم .موافق طبع و رأی شريف من

مویها به صدهزار جعد مشکین مکل

به زر

بود ،گفتم :ای خاتون ذوفنون اين کنیزک را به

کرده ،چون موی زنگیان مرغوله در مرغوله افتاده

تمام از هر مح
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بـودی و بوی عطر و عنبر از وی میآمد و خود

 .3پاکدامنی و وفاداری زنان نسبت به عاشقان

را با حسن تمام به وزير جلوه میداد» (همان:

یا همسران خود

.)055-051

زنـان پرهیـ زگار صفات مثبتی چون وفاداری،

و در جايی ديگر « :چون ساعتی برآمد چند

پايبندی به عهد و پیمان و راست گويی دارند.

کنیزک ديگر بیامدند که يک از يک نیکوتر که

حکايت هايی وجود دارد که زنان را از لحاظ

هر يکی از ايشان خراج شهری بودند .خدمت

جنبههای مثبت ستودهاند و در آنها به جنبههای

کردنـد و صـف زدنـد و بنشستنـد .شـراب

اهورايی زنان توجه شده است .بهرغم اينکه نگاه

مـی خوردند و سماع از ايشان هرلحظه خرمتر

بسیاری از مردان به ج نس مؤن

در گذشته منفی

میشد» (همان.)055 :

بوده است ،وجود زنان پاک و صالحه در بعضی
حکايات ،نشانگر مطلق نبودن اين انديشه در

ویژگیهای مثبت و منفی زنان

جوامع پیشین است .انديشهورزی ،زيرکی و

در افسانههای جامعالحکايات ،گاه چهره زن

دانايی از ديگر صفات نیک اين زنان است .آنها

مثبت و متعالی و در بسیاری از موارد نیز از او

اين قدرت را دارند تا در مواقعی که حیثیت و

چهرهای منفی و تحقیرآمیز ساختهاند .در ادبیات

آبروی خود و شوهرانشان را در خطر میبینند ،با

فارسی به خاطر تأثیر پذيرفتن از اوضاع اجتماع

زيرکی تمام و حفظ عفت و پاکدامنی ،دست رد

در هر دوره و غلبه انديشه مردساالری کمابیش

به سینه بوالهوسانی بزنند که برای رسیدن به

به جنبههای منفی زنان توجه شده است و در

منافع خود دست به هر کاری میزنند .در قصه

بسیاری از متون ادبی تحقیر و خوارداشت زنان

مرد لشکری و زن صالحه او پس از آنکه زن،

ديده میشود و اين مسئله «اساساً در باورها و

شوهرش را راهی بارگاه امیر برای خدمت

اعتقادات و روايات ما چنین است و حتی اين

سپاهیگری میکند ،او را به وفاداری ،عصمت و

بح

به آغاز آفرينش میرسد که حوا باع

پا کدامنی خود اطمینان میدهد و به او دستهگلی

هبوط آدم شد» (شمیسا .)03 :1275 ،مردساالری

می دهد که پژمرده شدن گ را نشانه بیوفايی و

و انديشۀ برتری عنصر مرد نسبت زن تا حدی

خیانت زن به شوهرش میداند.

گسترده بود که حتی بسیاری از زنان نیز حقارت

«زن گفت :از جان

من دل جمع دار و مرا

و خوارداشت خود را پذيرفته بودند و در مقاب

به خدای بسپار که من دامن خود آلوده لوث و

انديشۀ برتریجويی مردان مقاومت نمیکردند.

بی عصمتی نخواهم کرد و به افسانه هر اوباش

«فرهنگ زنستیز تا آنجا در روح جانهای ايرانی

فريفته نخواهم شد .تا طاوس روح من در قفس

ريشه دوانیده است که حتی شماری از زنها هم

بدن در جلوه است ،طوطی زبان را جز به شکر

با همین معیارها میانديشند و با همان زبان سخن

تو شیرين کام نخواهم ساخت .تو به همه حال از

میگويند» (سیف.)102 :1271 ،

طرف من با دل جمع و خاطر خرم هرکجا که

سیمای قهرمانان زن در افسانههای کتاب جامعالحكایات

خواهی برو .ديگر آنکه من نشانی به تو دهم که
آن تو را باع

سرور وقت باشد .آنگه دست
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و بر کنگرۀ عرش ،کمند نتوان انداخت و بر بام
فلک نردبان نتوان ساخت» (همان.)015 :

کرد و يک دسته گ تازه از جمیع گ ها بیرون

جوهر ،قهرمان حکايت  ،20کنیزکی زيبا،

آورده به شوهر داد و گفت :ای مرد نشان

دانا و هنرمند و در واقع دختر قیصر روم است.

عصمت و پاکی و پارسايی من اين است .تا

پس از آنکه او توسط پسر شاه ايران خريداری

زمانی که اين دستهگ تر و تازه است ،عصمت

می شود ،در مصر جهود ثروتمندی به نام شمعون

من برقرار است و هرگاه که اين گ ها پژمرده

عاشق او می شود و با حیله مادر پیرش او را به

شود ،يقین بدان که نقصی در عصمت من واقع

چنگ می آورد .دختر با حفظ پاکدامنی خود

شده است» (بینا ،ج .)025 /1

باالخره از خانه جهود میگريزد؛ اما گرفتار

گ

در تمام مدت سفر مرد لشکری اين دسته

زنگی راهزنی می شود ،از چنگ او هم رها می-

تازه میماند .يا در قصۀ خواجه فرعی و

شود و باالخره به شاهی میرسد و جهود سزای

پارسايی کردن زن خواجه مسعود میخوانیم که

عم خود را میبیند.

زن عابده و زاهدۀ خواجه مسعود با خويشتن-

وجود مردان بوالهوس و خیانت نکردن

داری و زيرکی تمام ،خیال محال و باط خواجه

زنان نسبت به شوهران خود در جامعۀ سنتی

فـرعی را کـه جوانـکی عاشقپیشه ،شوخ و

میتواند نشاندهندۀ بی بندوباری و فساد در بین

خوشطبع است و بـه پیـروی از هـوای نفس

مردان جامعه مردمدار و مردساالر گذشته و

درصـدد کامـجويی از ايـن زن و از بیـن بـردن

توجه راويان زن به اين مشک

عديده و نیز

عفـت و پـاکدامنـی اوسـت ،در هـم میشکنـد

نگرانی و دغدغه آنها باشد .قصهگويان زن با نق

و میگويد:

اين ماجراها ،آرزوی خود را در داشتن جامعهای

« اين خیال محال است که آن جوان پیش

سالم و به دور از هوسبازی مردنماهای نامرد و

خود گرفته و در هر سری که سودای ربانی جای

حفظ و پاسداشت زنان اعالم کردهاند و میتوان

نتوان داد.

گفت که در واقع ،اين نوعی اعتراض در خفا و

است که در دل آن جوان

به صورت غیرمستقیم از اوضاع روزگار و نگاه

جای کرده و اين چه سودای باط است که در

مردان به زنان بوده است؛ مردانی که زن را تنها

سر او افتاده ،هیچ دانا از مسجد به خرابات

وسیله ای برای برآوردن لذايذ جسمانی و غريزی

نرفته و هیچ بینا از خانۀ خدا به کلیسا نرفته

خود میدانستند.

کرد ،او را به وسوسه شیطانی فري
اين چه خیال باط

است .من چنان نیستم که به افسانۀ هر نادان و
فسوس هر بوالهوس و فسانه هر مرد اوباش

 .5اندیشمندی و مقاومت در برابر ازدواج اجباری

روزگار از راه نروم

در جامعۀ سنتی به رغم اينکه زنان همواره مقهور

فريفته شوم و به لهو و لع
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تصمیمات خودکامانه مردان بهويژه پدرانشان

آبرو و عفت برايشان سه

بودهانـد ،زنـانی خردمنـد ،زيـرک و رايـزن در

ساختن دروغ و نیرنگ درصدد رسیدن به اهداف

افسانهها ديده میشوند که نه تنها در مورد

پست و شوم خود هستند« .اتفاقاً شهرآرای را با

زندگی شخصی خود ،قدرت تصمیمگیری دارند؛

جوانی نیکوروی خوشطبع و دانايی سروکار

بلکه مشاور و ياريگر ديگران در مشکالت

افتاده بود و به رغم شوهر خود همه وقت به آن

مختلف هستند .در حکايت دوم قهرمان حکايت

جوان عشق می باخت و سمند هوس میتاخت»

«شهريار» برای نجات جان خود و اطرافیان و

(همان .)050 :در حکايت  ،02به دنبال تهمت

و خونريزی سپاهیان از

زدن کنیزک هوس باز به شاهزاده که در رسیدن

همسرش چارهجويی میکند« .زن شهريار گفت:

به اهداف شومش او را ناکام گذاشت ،وزيران

با جان به غريبی به که بی جان در وطن .بیا تا

هر روز با ساختن داستانی اعدام و مجازات

بگريزيم .گفت :چگونه به در رويم که شهر را

شاهزاده را چندين روز به تأخیر انداختند تا

حصار کرده اند .گفت در اين سرا زيرزمینی

سرانجام حقیقت ماجرا برمال شد و درنهايت

زدهاند .بیا

حقانیت سخن مظلوم آشکار شد و نیرنگ زن

رويم ... .چون آفتاب سر زد و

آشکار شد .در اين حکايت هر کدام از وزيران و

سر بر آوردند»

کنیزک برای اثبات گفتهها و مقصودشان،

(بینا ،ج  .)23 /1در همین حکايت ،دختر

داستان ی را به صورت تمثی

ارائه میدهند که

پادشاه برای نجات از ازدواج اجباری با پادشاه

اکثر اين داستان های کوتاه از مکر ،نیرنگ،

يمن و رسیدن به محبوب خود ـ شهريار که در

بدکاری و بی ديانتی زنان حکايت دارد.

جلوگیری از قت

هست که چهار فرسنگ زمین را نق
تا در اين نق

جهان روشن گردانید از نق

و آسان است ،با

عقد و نکاح اوست ـ با دايهاش مشورت میکند

در داستان زن بازرگان وقتی بازرگان به

و از او ياری میطلبد« .اگر چارهای داری بساز

مسافـرت مـیرود ،زن بـه معاشرت با مردان

که زنی به دو شوهر روا نباشد .دايه گفت :دل

میپردازد .هنگامی که شوهر به وطن مراجعت

خوش دار که من چنان سازم که دل تو را از غم

میکند از پیر زال دلّالهای دلبری خوشمنظر

بپردازم» (همان.)21 :

طل

میکند که از قضا زن انتخابشده همسر

خودش است.
 .1فاسد و بدکاره
برخالف زنان عفیف و پاکدامن ،کم نیستند

 .1حیلهگر

زنـانی کـه بـا پیـروی از هـوی و هـوس و با

حیلهگری و نیرنگبازی ازجمله صفات ذمیمهای

به کارگیری مکرها و نیرنگهای زنانه ،پسران

است که در جامعۀ سنتی ،مردان به زنان نسبت

زيبارو را به دام می اندازند .آنها که گذشتن از

میدادند و در افسانهها و حکايات عامیانه بازتاب

سیمای قهرمانان زن در افسانههای کتاب جامعالحكایات
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يافته است .آنها در گفتوگوهای روزانه و

و ديگر آنکه دل بر دوستـی زنـان نبندی که

مراودات خود زنان را حیلهگر ،مکار و دغلباز

در طايفۀ زنان وفا و حقیقت نیست» (همان.)050:

مینامیـدند بـهگونـهای کـه ايـن صفـت را از

در بسیاری از موارد حیلههای زنان کارساز

ويـژگـیهـای بـارز زنـان میدانستنـد« .چـه

بوده و در جهت مثبت به کار گرفته میشده

زنـان را در مـکر و غـدر تصنیفهاست و در

است .در داستان مرد لشکری و زن صالحه ،زن

خداع و حیلت تألیفهاست؛ بدان درجه که

پرهیزگار با بهکارگیری حیله و تدبیر ،نهتنها دامن

ابلیس با کمال تلبیس در مکر زنان سررشته

خود را از آلوده شدن به لوث گناه حفظ کرد،

کیاست کم کند» يا «مکر زنان زياده از آن است

بلکه شوهر خود را در مقاب امیرزاده و ديگران

که فهم احاطه آن تواند کرد يا وهم به سرحد

سرافراز کرد .يا در حکايت استاد بنّا و شعبده-

ادراک خبری از زن تواند رسید» (همان.)752 :

بازی زن او با وزيران و پادشاه ملکافروز ،که

«اقوال و افعال زنان که در قضیۀ ما منشأ اشتباه

بهواسطه نزديکی و مورد اعتماد قرارگرفتن استاد

همان است ،به نزديک هیچ عاق معتمد و معتبر

بنّا به پادشاه و حسادت وزيران به او و نیز به

نیست .مکرهای ايشان زياده از برگ درختان و

دلی پارسايی زنش ،تنها راه بیاعتبار کردن بنّا را

ريگ بیابان است و خديعت ايشان بیشتر از

نزد پادشاه و از بین بردن آبرو و اعتماد او ،از بین

قطرات باران .خدای تعالی باعظمت و کبريای

بردن و لکهدار کردن پرده عصمت زنش دانستند،

خويش کید زنان را عظیم خواند .قوله عز اسمه

زن باهوش بنّا با نقشهای که در سر داشت همه

«آن کیدَکُنّ عَظیم» و از آن تجن

و تحذير

آنها را به دام انداخت (همان.)32/3 :

فرموده» (همان.)730 :
در بیشتر حکايات اعتماد نکردن به زنان و

 .5ناقصالعقل بودن

پرهیز از محبت و همنشینی با زنان ،جزء

ناقصالعق

اعتقادات مردم جامعه سنتی است .همنشینی با

سنتی بوده است .وجود بسیاری از ضربالمث ها و

زن را محبت و همنشینی با ابلیس میدانستند و

تمثی ها در بین افراد جامعه با اين موضوع سندی

مردان را از اين کار برحذر میداشتند« .مخلص

معتبر در اثبات اين گفته است« .تدبیرهای زنان بی-

صحبت زنان صحبت ابلیس باشد و بر قول و

فايده باشد بلکه بیغايله نبود و مشورت با ايشان

شرط و دوستی زن ان اعتبار نبايد کرد که پیران

بی مشقت بود بلکه بیمضرتی نبود .هر که قدم در

ماتقدّم گفتهاند:

راه هوای ايشان نهد ،هرگز به کعبه نجاح نرسد و

زن بد در سـرای مرد نکو
هم در اين عالم است دوزخ او
زنهار از اين قرين بد
زنهار وقِنــا ربنّـا عذاب النّار...

بودن زنان زبانزد مردان در جوامع

جمال صالح و فالح نبیند» (همان.)031-025 /1 :
«وزير گفت :آن است که گناهکار دختر است که
زنان ناقص عق اند بیحیا و پیرو نفس و هوا و
تابع شیطان دغا میباشند» (همان.)035 /3 :
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بانوان تنها در خانه و در جايگاه مادر ،همسر،

 .1فعالیتهای سیاسی و اقتصادی
در افسانههای جامعالحکايات ،زنان در فعالیتهای
سیاسی بهطور مطلق وارد نمیشوند و نقشهای

کنیز ،معشوقه و جز اينها ايفای نقش میکنند.
شرکت زنان در فعالیتهای اقتصادی در خانواده-

سیاسی و حکومتی همچون پادشاهی ،وزارت و...

های فرودست و ضعیف جامعه که از نظر

را مردان بر عهده دارند .اگر پادشاهی پسردار نبود،

اقتصادی و معیشتی در مرتبۀ پايینی هستند،

شاهزاده دختر پس از اينکه جانشین پدر و صاح

کمابیش رايج است .بسیاری از زنان به دلی

تاجوتخت او میشد ،ادارۀ امور را به همسرش

نداشتن سرپرست و يا به دلی وضعیت نابسامان از

واگذار میکرد و خودش از پادشاهی کناره می-

نظر اقتصادی ،مجبور هستند برای ادارۀ زندگی

گرفت« .پس دختر روی به من کرد و گفت :که

خود و فرزندان ،معاش خانواده را تأمین کنند .در

اگر پدر من تو را از ملک و مال و وصال من کرده

جوامع مدرن امروزی ،دخالت زنان در فعالیتهای

بود ،اينک حق سبحانه مجموع را بیزحمت و بی-

اجتماعی و سیاسی ،از سوی دولت و حکومت

انتظار در کنار تو داد .من ح و عقد و داد و نهاد

تعیین میشود« .اعتقاد به قلمروهای عمومی و

جمیع مهمات و معامالت را از خیر و شر به يد

خصوصی و حذف زنان از قلمرو عمومی،

کفايت تو بازگذاشتم» (همان .)375 :يا «دختر

محصول فرايند سیاسی است؛ يعنی قوانین

جشن غريبی ساخت .وضیع و شريف مملکت را

حکومتی و سیاستهای دولت ،مصوبههای قانونی

نمود و سپاه و رعیت را حاضر گردانید .هر

و بیانیههای احزاب ،هر دو به ايدئولوژی خانواده،

يک را بر پايه او جا و مقام تعیین کرد و چردهای

که زنان را در مقام همسر و مادر در درون قلمرو

آويخت و خود بنشست تخت مرصعی آوردند و

خانگی جای میدهد ،دامن میزنند» (ابوت و

مرا بر باالی او بنشاندند .بعد از آن دختر آواز بلند

واالس.)37 :1252 ،

طل

کرده با ايشان گفت بر همگان واض ،و الي ،است
که پادشاهی اين مملکت به عمّ من که پدر اين

بحث و نتیجهگیری

جوان که باالی اين تخت نشسته است ،تعلق

افسانهها مربوط به دورهای خاص نیستند تا

از او گرفته بود .الحال

نظريات

داشت ،پدر من به غض

پدر من که فوت شده و به من رسیده اما پادشاهی
و امر سلطنت به مردان نسبت دارد نه به زنان.

براساس نقد جامعهشناختی که حاص
منتقدان و مکاتی
است ،تحلی

ادبی رسمی و شناختهشده

شوند و تنها میتوان با مطالعه و

محتـوايـی و درونمتنـی ويـژگـیهـای

صالح چنان ديدهام که پادشاهی مملکت را به

تحلیـ

پسرعمّ خود تسلیم نمايم و با او بازگذارم که

ثانـوی و مجموعه عوام و اجتماعیاتی را که بر

امرونهی رعیت و سپاه نزد او باشد و کسی را

تولید و نق

افسانهها تأثیرگذار بودهاند ،را تا

مجال تمرد او نباشد» (همان.)371 :

حدودی کشف کرد .با بررسی افسانههای دو کتاب

سیمای قهرمانان زن در افسانههای کتاب جامعالحكایات
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جامعالحکايات ،مشخص شد که زنان به عنوان

بیات ،حسین (« .)1251محوريت قهرمانان زن در

شخصیتهای داستان ،نقشی فعال و پويا دارند.

قصههای عامیانه» .نقد ادبی .شماره  11و،13

آنان در جايگاه همسر ،معشوقه ،دايه ،عیار و...

صص .57-112

بـودهانـد .امـا در جامعـه و در بیـن مـردم ،در
فعالیـتهای سیـاسی و حکومتـی و در بیرون از

بینا ( .)1211جامعالحکايات .به تصحی ،محمد
جعفری (قنواتی) .تهران :قطره.

خانه نقشی ندارند .مردساالری و انديشۀ برتری

جعفرپور ،میالد (« .)1251سبکهای ازدواج در

عنصـر مـردان نسبـت بـه زنـان و نگـاه مـرد به

سمک عیار» .فصلنامه نقد ادبی .سال .2

زن به عنوان «جنس دوم» در جامعۀ گذشته حاکم

شماره  ،11-13صص.102-175

است .در مواردی زنان پرهیزگار و صالحه با
زيباتريـن و نیکوترين صفات انسانی در داستانها
ديده میشوند که با ويژگی پاکدامنی توصیف
شدهاند .همچنین زنان انديشمند با اراده به ويژه در
موارد عشقی پیشگام بوده و شجاعانه در مقاب
ازدواج اجباری مقاومت میکردند .در مقاب زنان
با صفتهای داللگی ،حیلهگری ،بدکارگی و
ناقصالعق

بودن نیز توصیف شدهاند و صفات

نامطلوب تحقیرآمیز به زنان در بسیاری از افسانهها
انعکاس يافته است.

خديش ،پگاه ( .)1257ريختشناسی افسانههای
جادويی .تهران :علمی و فرهنگی.
دالشو ،لوفلر ( .)1220زبان رمزی افسانهها.
ترجمه جالل ستاری .تهران :توس.
زرينکوب ،عبدالحسین ( .)1221نقد ادبی.
چاپ سوم .تهران :امیرکبیر.

ستوده ،هدايتاهلل ( .)1275جامعهشناسی در
ادبیات فارسی .تهران :آوای نور.

سیـف ،احمـد ( .)1271پیـش درآمـدی بـر
استبدادساالری در ايران .تهران :چشمه.
شمیسـا ،سیـروس ( .)1275نقـد ادبـی .تهران:

منابع

فردوس.

ابـوت ،پـامال و واالس ،کلر ( .)1252جامعه-

عاليی ،مشیت (مرداد و شهريور « .)1255نقد

شناسی زنان .ترجمـه منیژه نجم عراقی .تهران:

ادبی و جامعهشناسی» .کتاب ماه و ادبیات و

نی.

فلسفه .شماره  02و  ،07صص .35-22

بشیری ،محمود و محمودی ،معصومه (.)1215

فـرای ،نـورتـروپ ( .)1250صحیفـههـای

«بـررسی مقـايسهای موضـوعـات و درون-

زمینـی  .ترجمـه هوشنـگ رهنـما .تهـران:

مـايـههـای مرتبـط بـا زنـان در داستـانهـای

هرمس.

زنمحور زنان داستاننويس «.»1255-1255

کرمی ،حسامپور و محمدحسین ،سعید (.)1250

فصلنامه زبان و ادب پارسی .شماره ،07

« تصوير و جايگاه زن در داستانهای عامیانه

صص .01-55

«سمکعیار» و «دارابنامه»» .علوم اجتماعی
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و انسانی دانشگاه شیراز .شماره  .03صص
.130-122
لـوکـاچ ،جـرج ( .)1251جامعـهشنـاسی رمـان.
ترجمه محمدجعفر پوينده .تهران :چشمه.

مظفـريـان ،فـرزانـه (« .)1211اسـطـوره و

قصـههای عامیانه» .ادبیات عـرفـانـی و
اسطورهشنـاختی .سـال هشتـم ،شمـاره ،35
صص .312-307

محجـوب ،محمـدجعفر ( .)1257ادبیات عامیانه

میرصادقی ،جمال و میرصادقی ،میمنت (.)1277

ايران .به کوشش حسن ذوالفقاری .جلد .0

واژهنامه هنر داستاننويسی .تهران :کتاب

تهران :چشمه.
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Abstract
One of the ways to recognize the societies is the simple language of legends by their
content analysis; it is possible to become familiar with the social issues, past ideology
of people, the viewpoints of men toward women and their role, the place of women in
the past societies and also their characteristics. Legends are the most resources for
Folklore literature and studying their protagonists will help the researchers to specify
the tra itional so ieties. Ja e’ ol-Hekayat is a collection of legends and fables
wherein the role of women is worthy of note. The present study attempts to appraise
o en’s roles, a tions an eat res in the t o ol es o “Ja e’ ol-Hekayat” ro
an analytical sociological viewpoint. The results of the study indicate that women
have the role of mother, spouse, nursemaid and vagabond in these legends. In some
cases, there are chaste women in the legends who are described as virtuous.
Moreover, there are persistent thinking women who take the initiative, especially in
marital cases, and bravely resist forced marriage. On the other hand, women have also
been described as matchmaker, deceitful, prostitute and unintelligent.
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