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 چكیده

توان به مسائ  اجتماعی، هاست که با تحلی  محتوايی آنها میافسانه ۀشناخت اجتماعیات، زبان سادهای يکی از راه

بینی مردم در جوامع گذشته، ديدگاه و نگرش عنصر مرد به زن و جايگاه آنها، نقش زنان در جوامع گذشته و جهان

هستند که بررسی  منابع مهم ادبیات شفاهیها يکی از دست يافت. افسانه جز اينها های آنها وها و ويژگیفعالیت

ها ای از افسانهمجموعه الحکاياتجامعکند. ه سنتی کمک میۀقهرمانان آنها تا حدودی محققان را در شناسايی جامع

هاست که نقش زنان به عنوان يکی از بازيگران اصلی، در آن قاب  بررسی است. در اين پژوهش تالش و حکايت

های زنان ها و ويژگیها، فعالیتبا توجه به نقش الحکاياتجامعهای کتاب هی تحلیلی افسانهشده است تا با نگا

های مادری، همسری، دايگی، عیاری، داللگان زنان در نقشکه ها، مشخص شد اين افسانه ۀبررسی شود. با مطالع

 شوند که با ويژگیها ديده میداستان ها حضور دارند. در مواردی زنان پرهیزگار دردر اين داستان جز اينها محبت و

اند. همچنین زنان انديشمند با اراده به ويژه در موارد عشقی پیشگام بوده و شجاعانه در  شده  پاکدامنی توصیف

العق  گری، بدکارگی و ناقصهای داللگی، حیلهکردند. در مقاب  زنان با صفتمقاب  ازدواج اجباری مقاومت می

 اند. دهبودن نیز توصیف ش
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قدمهم

 و اولین. دارند متفاوتی کارکردهای هاافسانه

 ۀجنب عامه، ادبیات از گونه اين ويژگی ترين مهم

 ۀثانوي و فرعی هایويژگی از. آنهاست سرگرمی

 اجتماعیات و نظر از آنها ۀمطالع ها،افسانه

شناسی آثار جامعه .است ای بینارشته مطالعات

ادبی که حاص  نظريات بزرگانی چون لوسین 

به  است،تن و... گلدمن، جرج لوکاس ايپولت

-جامعه»پردازد. جامعه و آثار ادبی می تأثیرتقاب  

شناسی ادبیات مطالعه علمی محتوای اثر ادبی و 

های زندگی ماهیت آن در پیوند با ديگر جنبه

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

اين  یشناختی آثار ادبی براساس آراجامعه

ادبی در آن  ای که اثرانديشمندان بايد ابتدا دوره

عوام   تأثیرشناخت و  را کامالً ،خلق شده است

را بر اثر  جز اينها سیاسی و ،اجتماعی، محیطی

در اين »جو کرد. وشده در اين زمان جستخلق

نقد، اثر ادبی از اين ديدگاه که اجتماع و  ۀشیو

ای زنده و هنرمند و اثر او با يکديگر رابطه

ارزيابی قرار  ناپذير دارند، مورد بح  وجدايی

منتقد به دقت از زمان و  ،گیرد. بنابراينمی

مکانی که نويسنده در آن زيسته و اثر ادبی در آن 

آورد تا دست میوجود آمده، آگاهی کام  بهبه

بتواند اثر را به منزله واکنش روحیه هنرمند 

های او از محیط نسبت به جامعه و برداشت

: 1277، )میرصادقی« مورد مطالعه قرار دهد

ها مختص زمان (. اما از آنجايی که افسانه327

ادبی  ۀشناختی اين گونخاصی نیستند، نقد جامعه

الی توان از البهاما می ،رسدمنطقی به نظر نمی

 ۀمسائ  و اجتماعیاتی را که تود ،آنها عوام 

ای خاص با آنها مردم در گذشته نه در دوره

 پیدا کرد. را اند سروکار داشته

ها نوعی از ادبیات شفاهی عامیانه فسانها

-هستند که به زمان و مکان خاصی مربوط نمی

توان گفت که فالن افسانه را چه شوند و نمی

کسی ساخته يا اول بار در چه مکانی نق  شده 

های ای که ارتباط قصهترين نکتهمهم» است؟

سازد، ابهام در عامیانه و اسطوره را برجسته می

گونه که از است. اين نکته همان زمان و مکان

ای است، در های اسطورههای داستانويژگی

ا ـن تـترينـاز که -ز ـهای عامیانه نیقصه

های شود. بیشتر قصهديده می -شان خرترينأمت

از ـآغ« يکی بود يکی نبود» عامیانه با عبارت

شود که تا حدی شايد بتوان آن را با زمان می

گفته الیاده زمان روی دادن مقدس سرآغاز که به 

هاست، همسو دانست و مکان رويدادها اسطوره

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

مظفريان، « )های اسطوره استمکان، از ويژگی

1211 :3  .) 

شناختی اين مقاله بر مبنای هیچ نظر جامعه

بلکه هر محقق و متخصص  ،نوشته نشده است

هیچ متن ارزشمند و دارای که داند ادبیات می

شناسی ادبی، مسائ  اساسی و های زيبايیويژگی

-های اجتماعی را به صراحت بیان نمیواقعیت

دارد و موضوعاتی را که مردم هر جامعه در فراز 

و نشی  زندگی خود با آنها سروکار دارند و 

نشدنی زندگی افراد در هر مقطعی از جزء جدايی

های ثانوی هر اثر ادبی داشتاز بر ،باشدزمان می
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توان تا دقیق و تحلی  آن می ۀاست که با مطالع

محیط ادبی ». ه آنها دست يافتـدودی بـح

کنار  باشد.  اجتماعی برمحیط  تأثیراز تواند نمی

ها تابع احوال و انديشه افکار و عقايد و ذوق

ی که تأثیرجتماعی است. در نقد اجتماعی، ا

ی که جامعه در تأثیرادبیات در جامعه دارد و نیز 

« گیردآثار ادبی دارد، مورد مطالعه قرار می

 (. 01: 1221 کوب،)زرين

  تراوشات فکری مردم ـا حاصـههـانـافس

عامی است که به مقتضای زمان تلییر و تحوالت 

  ئـاست. در هر عصری مسا هـادی يافتـزي

ها، رسوم، جنگاجتماعی، سیاسی، آداب و 

ها، نحوه ها، امپراطوریومتـراودات حکـم

بین  ۀمعیشت وحتی ابزارهای امرار معاش، رابط

ها و مردم، پیشرفت جوامع، جايگاه حکومت

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

بسیاری بر  تأثیربه صورت مستقیم و غیرمستقیم 

است و  ها و حکايات داشتهتولید و نق  افسانه

افراد به صورت خودآگاه و ناخودآگاه اين 

کار ها به  افسانهـاصر را در نقـ  و عنـعوام

توان ها میگرفتند. امروزه با بررسی افسانهمی

الی حوادث و از بسیاری از اين عوام  را از البه

تن که از پشت واژگان آنها بیرون کشید. ايپولیت

شناسی م جامعهگذاران و منتقدان عليکی از پايه

، به ارتباط بالفص  ادبیات و جامعه استادبیات 

ادبیات بازتاب آداب و  معتقد بود و از نظر او

رفتار و خلقیات عصر نويسنده است. آثار ادبی 

که  ندهست عوام از تعام  سه دسته  ۀنتیج

: زيستی، فرهنگی و تاريخی. عوام  اند ازعبارت

تاريخی در  زيستی در نژاد، فرهنگی در محیط و

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

 و توجه قاب  منابع ها يکی ازافسانه امروزه

 و مقام از آگاهی و زنان مطالعات زمینۀ در مهم

 .روندمی شمار به گذشته جامعه در زن شخصیت

 و مت  حکايت، و سرگذشت افسانه، و داستان

 امروز زندگی هایواقعیت از دور قدر هر ترانه،

به وجود  آن در داستان که عصری زندگی يا

 از حقايقی ناخواه خواه باز باشد، است آمده

 در نويسنده عصر مردم زندگی اجتماعی وضع

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

 با هايیافسانه خصوص به هاافسانه و هاقصه

 و هادغدغه زن، رؤياها، قهرمانان محوريت

 ،است يافته بازتاب آنها در که زنان آرزوهای

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

براساس  (.3: 1220 دالشو،) «کندمی ترجمانی

ادبیات زبان گويای » های يونالديکی از نظريه

ها توان گفت افسانهبه جرأت می«. جامعه است

ها و از جمله منابعی هستند که صادقانه دغدغه

-کنند و میجوامع گذشته را بیان میمشکالت 

توان در اين راستا از آنها بهره گرفت. زنان از 

ای در که نقش عمده هستندعناعر اصلی جامعه 

 و مراودات و گذران معیشت و تداوم نس  دارند

توان نقش آنها در زندگی، جايگاه آنان، نوع می

ويژه عنصر مرد را نگاه و برخورد جامعه به

را از  جز اينها آرزوهای آنها و نسبت به او،

دهنده ها که انعکاسخالل متون ادبی و افسانه

 باشند، مطالعه کرد. اين واقعیات می

اين نکته بديهی است که تحلی  محتوايی 
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-ها به معنی ناديده گرفتن وجه زيبايیاين افسانه

علم با محتواهای ». شناختی و هنری آنها نیست

های هنر با صورت و دگذارخود بر ما اثر می

خود. علم امور ماوقع و مناسبات بین امور ماوقع 

« ها راها و سرشتکند، اما هنر جانرا عرضه می

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

ها به عنوان يکی اين پژوهش بر محتوای افسانه

از سندهای اجتماعی برای بررسی اجتماعیات 

 ۀاز پرداختن به جنب بنابراين، استجامعه زنان 

شناختی اين گونه ادبی خودداری شده زيبايی

 است.  
 

 الحكایاتجامعمعرفی کتاب 

های تقريباً جمله کتاب از الحکاياتجامع

ا ـآن را ببیشتـر ه ـت کـای اسهـاختـاشنـن

-جامعگیرند. اشتباه می الحکايات عوفیجوامع

مشتم   هايی است، نام عمومی کتابالحکايات

-ها و حکايتها، قصّهای از افسانهبر مجموعه

 اند شده هايی کوتاه و بلند که گردآوری می

که در اين  الحکاياتجامع (. دو کتاب1/15ج)

و  02اند، شام  پژوهش مطالعه و بررسی شده

افسانه و قصّه عامیانه هستند که محمد  32

آوری و )قنواتی( و پگاه خديش جمع جعفری

براساس  الحکاياتجامعاند. اين دو کرده  تصحی،

نسخه کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه 

های در سال و شده  بخش پاکستان تصحی،گنج

از سوی انتشارات مازيار و قطره  1211و  1215

ابتدا و انتهای اين نسخه  اند.به چاپ رسیده

ها را   اين افسانهتوان مؤلّف يا کاتافتاده و نمی

توان گفت ا براساس قراينی میکرد. اممشخص 

 نثر است.که مربوط به قرن دوازدهم هـ. ق 

صورت ساده و ابتدايی و به  به هم  ت آناحکاي

شود و يک میدزبان گفتار مردم کوچه و بازار نز

صورت متکلف و با جمالت سخت و  هم به

صورت بینابین هست که  نثری سنگین و نیز به

های نوشتار آن از آرايهدر هرکدام برحس  نثر و 

زيبايی سخن برای  کالمی ادبی و تزئینات

نثر حکايات اشعار  ۀدر میان. شده است  استفاده

شود که نام شاعر آنها نیامده زيادی ديده می

های اين دو کتاب را مايه و ريشۀ افسانه. بناست

، ش  هزار و يک مانندتوان در کت  قديمی می

، هانامهطوطی، کاياتالحجوامع، جواهراالسمار

ها عشق، افسانه ۀمايو... ديد. درون التمثی جامع

وفايی، جادو، ياريگری پريان، نداشتن فرزند، بی

 خیانت و... است.

شايان ذکر است اين پژوهش بر مبنای دو 

حکايت(  32و  02) الحکاياتجامعکتاب 

صورت گرفته و نويسنده اين دو کتاب مشخص 

/ 1صورت )ج ها در متن بهارجاع. بنابراين، نیست

شماره / 3)ج حکايت و 02شماره صفحه( به 

 د. نباشحکايت می 32صفحه( به 

 

 پیشینه پژوهش

های بسیاری در شناسايی جايگاه تاکنون تالش

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

صورت گرفته است. مريم حسینی در کتاب 

 ،ت کالسیک فارسیستیزی در ادبیاهای زنريشه

 ،های ادبیستیزی را در حوزههای زنجلوه

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

های اشعار شاعران و نیز حکايات و روايت
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کالسیک فارسی بررسی کرده است. در اين 

های مردساالر و هويت کتاب بازتاب انديشه

زنان به عنوان موجوداتی منفع  و مللوب و 

 آثار ادب کالسیک تحلی  شده است.حساس در 

تصوير و »ۀ ( در مقال1250) پورکرمی و حسام

سمک عیار و  های عامیانه:جايگاه زن در داستان

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

دارد که زنان اند. اين مقاله بیان میبررسی کرده

اند و در جامعه حضوری پررنگ و مؤثر داشته

بینانه از آنان در اين دو داستان واقع تصويری

-( در مقاله1250-1250) شود. حیدریديده می

سیمای زن در کلیله و دمنه نصراهلل » ای با عنوان

ترجمه کتاب و متن عربی آن،  ۀبا مقايس« منشی

نصراهلل منشی  ۀستیز و مردساالرانهای زنانديشه

و جمالت و حکاياتی که در مذمت و سرزنش 

را بررسی کرده  شدهاين کتاب افزوده  زنان به

زنان فعال و »ۀ ( در مقال1213) است. باقری

آفرينی نقش« های منثور عامیانهمنفع  در داستان

های مثبت و منفی و زنان زنان فعال با نقش

کند. داستان عامیانه واکاوی می 33منفع  را در 

محوريت »اش به عنوان ( در مقاله1251) بیات

با بررسی چه  « های عامیانهدر قصهقهرمانان 

های داستان عامیانه عاشقانه، با توجه به جنبه

ها، به تحلی  نقش و شناختی و نمادين قصهروان

جايگاه زنان پرداخته است. در نظر بسیاری از 

زنان به دو  ،نظرانصاحبان انديشه و صاح 

با  .اندبندی شدهزنان فعال و منفع  تقسیم ۀدست

نظران و ه نظر بسیاری از اين صاح احترام ب

که عنوان اين   آنجايی بزرگان ادب عامه، از

های سیمای قهرمانان زن در افسانه» پژوهش

است، با در نظر گرفتن « الحکاياتجامعکتاب 

اول قهرمان داستان  ۀاين عقیده که در مرحل

ها و حکايات است ترين عنصر در داستاناصلی

 زند، تسامحاًرا رقم میکه بیشترين حوادث مهم 

ها بازی زنانی که نقش فعال و پررنگ در افسانه

واقع از قهرمانان اصلی حکايات  اند و درکرده

بررسی شده است. اين پژوهش در  ،هستند

و  02دو مجموعه  ۀتر و با مطالعسطحی گسترده

های مايهکه بن الحکاياتجامعحکايت از  32

وفايی و بی رايج آنها نداشتن فرزند، عشق،

صورت  ،ارزش راستگويی و وفاداری است

های مثبت و منفی زنان و ويژگی گرفته و نقش

کند. اين حکايات ها بررسی میرا در اين افسانه

همه پايانی خوش دارند و به وصال و ازدواج 

های با بسیاری از منظومه ،روانجامند. از اينمی

جامی سران کالسیک فارسی که معموالً ۀعاشقان

 ند.هست متفاوت ،بار در انتطار عشاق استغم
 

 های قهرمانان زن نقش

 . مادر و همسر3

ويژه فرهنگ ايرانی ها بهفرهنگ ۀمادر در هم

-جامعهای جايگاه وااليی دارد. در افسانه

نقش مادر و همسر با هم گره خورده  الحکايات

واقع هر زنی پس از ازدواج به دنبال  است و در

ها حس مادری است و تمام ازدواج رسیدن به

ود. ـشام میـدن انجـدار شرزندـد فـبه قص

هر پادشاه و همسرش، داشتن  ۀترين دغدغ بزرگ

دهنده نس  آنها فرزندی است که بتواند ادامه

آورند باشد. زنان پادشاه فقط فرزند را به دنیا می

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

واقع نقش زنان در جايگاه  تر و دربرجسته

 مادری در میان مردم عادی بارزتر است.

ها بسیار تکريم و جايگاه مادر در افسانه   

ستايش شده است. توصیف دانايی، حمايت، 

دهنده احترام آنان پشتیبانی و نصاي، مادران نشان

در فرخ باشد، خواجه را زنی بود که ما»است. 

بسی عاقله و دانا. با شوهر گفت که پسر ما 

آيد که فرزند من بزرگ شد و... مرا خوش نمی

بازرگان باشد، چرا که کسان بازرگان پیوسته 

مصلحت  :راه دارند... خواجه گفت چشم به

چیست؟ گفت در سر بازار از برای فرخ دکان 

جواهری بگشا تا او جوهرفروشی کند... که روز 

«   در خانه خود باشدـد و شـشینان نـدر دک

يا در حکايت ديگری آمده   (05/ 1جنا، بی)

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

رفت و گفت بر خويشتن و بر من رحم کن ای 

جان مادر پدرت نیکونام زيست. از اين پسر. ای 

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

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

ترين نقش زنان در اين نقش همسری مهم

ه در جامعه ـايی کـاز آنج»ت. ـات اسـحکاي

مردساالر، دختران تنها از طريق ازدواج هويتی 

ين امر در زندگی آنها نقش و يابند، ااجتماعی می

سنتی،  ۀاهمیتی بسیار پیدا کرده است. در جامع

ترين رويدادی است که در زندگی ازدواج مهم

 ۀکنند پیوندد و تعییندختران به وقوع می

 محمودی، و )بشیری «سرنوشت آنان است

ويژه شاهزادگان برای (. دختران به1: 1215

د که گذاشتنهای سختی میازدواج خود شرط

راه برآوردن اين  بسیاری از عاشقان آنها در

دادند و قربانی ها جان خود را از دست میشرط

شدند. در اين راه بايد دختران میخودخواهی شاه

ها و جادوها را باط  و يا بسیاری از طلسم

نبردها و مبارزات و مسابقات دشواری را پشت 

های کس که از آزمون گذاشتند. هرسر می

 آمد و درسالمت بیرون می شده پیروز و به نتعیی

او  رساند باواقع لیاقت خود را به اثبات می

فیروزبخت پسر  کرد. چنانچه در قصۀازدواج می

ترک نوادر و عاشق شدن او بر صورت سمنملک

بینیم که شاهزاده شرايطی دختر پادشاه ختای می

چون اس  تازيدن و کشتی گرفتن را برای 

-221/ 1جنا، بی) قرار داده بودازدواج خود 

خوانیم که دختر فلفور (. يا در داستانی می201

چین شرط ازدواج با خواستگارانش را 

ار داده بود و پاسخگويی آنها به سؤاالت دختر قر

شد از امتحان سربلند ق نمیاگر خواستگاری موف

قهرمان » بیرون بیايد، خونش بر دختر حالل بود.

از خواستگاران محصورشده زن در میان شماری 

گذارد و است، آزمون دشواری پیش پای همه می

آيد ه پیروز از اين آزمون بیرون میـآن را ک

گزيند و ديگران زندگی خود را از دست برمی

 (.11-13: 1250 )فرای، «دهندمی

ه ـه کـی عامـار ادبـاری از آثـدر بسی

دهنده مسائ  اجتماعی چون ازدواج  بازتاب

انتخاب و گزينش همسر توسط دختران  هستند،

عهده خودشان  مورد دختران پادشاه بر ويژه دربه

 جمع ی مانندهای گوناگوناست. اين کار به شیوه

کردن پسران در يک جا و پرتاب سی  يا ترنج  

کدام از آنها که دلخواه دختر است،  به سمت هر
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نوعی  سمک عیاردر » گرفت.توسط او انجام می

بازی و ازدواج هست که با میوه ترنج آيین عشق

های ايرانی و شود در برخی از داستانانجام می

غیر ايرانی اين آيین بازتاب داشته، اما نادر و 

نمود بوده است. در بیشتر اين نمودها، کم

دختران با انداختن يا دادن ترنج يا ابزارهای 

کنند و اين، خود مختلف به مردان ابراز عشق می

ساالری  و استقالل عم  و ايی از نظام زنهنشانه

 «آزادی دوشیزگان در عشق و ازدواج است

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

چون خاندان سلطنتی و  یهای بزرگمیان خاندان

و غال   ا در ادواری محدود رايج بوده استي

مورد  دختران مقهور و مجبور به تسلیم در

. در نداويژه پدر بوده گیری بزرگان بهتصمیم

 02کدام از   در هیچ الحکاياتجامعهای افسانه

شود حکايت اين شیوه گزينش همسر ديده نمی

دهند. ها را پدران انجام میگیریو اکثر تصمیم

گاه بدون حضور دختران و با وکالت پدران آنها 

در حکايت  دادند.عقد و نکاح را انجام می

بر سر او گذشته بود، اهلل موصلی و آنچه فض 

 ،قاضی شهر بدون اينکه دختر در جلسه باشد

 داد و خطی  رنگريز( را وکی  او قرار) پدرش

خطی  نکاح کرد. به آواز » .خطبه را خواند

 ۀخوش پنج آيت از کالم ربانی بخواند و خطب

قاضی در (. »02/ 3جنا، بی« )نکاح دختر برخواند

بسته به  ساعت پدر را وکی  دختر نمود و عقد

(. گاهی نیز از 21همان: « )اهلل به زنی دادفض 

او عروس را عقد  ۀطرف پادشاه، وزير يا فرستاد

وزير » .بردبست و با خود خدمت پادشاه میمی

شاه عقد بست و شمسه بانو را به وکالت اردشیر

نهايت و غالمان و کنیزان با مال و اسباب بی

و شادمان با  بسیار به وزير دادند. وزير خوشحال

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

های زنان مشکالتی است يکی از دغدغه

که هنگام ازدواج به دلی  وجود فاصله طبقاتی 

شوند. يکی از شرايط و آداب با آن مواجه می

طبقه  مرتبه و هم سنتی، هم ۀازدواج در جامع

 بودن دو خانواده بود و بسیاری از دختران به

آنکه دوستش  توانستند با  اين مشک  نمیسب

ملک گفت تو مرد درويشی » .دارند ازدواج کنند

و همسر تو شخص درويشی بايد. تو کجا و 

کی بوده (. »77/ 1 جنا، بی« )دختر پادشاه کجا

است که پادشاهان دختر به وزير داده باشند؟ 

« پادشاه را پادشاه بايد و وزير را وزير بايد

  (.320همان: )

 

 دایه. 5

طبقه درباريان و افراد فرادست جامعه، نقش  در

د فرزندان بسیار ـت و رشـتربی گان درـداي

دايه که مادر دوم  .تر از مادران استپررنگ

کرد شاهزاده بوده است، بايد کسی را تربیت می

که در آينده بتواند مملکتی را اداره کند و صاح  

مهربانی با وتخت پادشاهی شود. دايگان با  تاج

 ـۀکردند و با آنها رابطشاهزادگان رفتار می

دختران ويژه شاه  ک و صمیمی داشتند و بهـنزدي

گذراندند. ا میـود را با آنهـايی خـلحظات تنه

دانستند، دختران نیز دايه را چون مادر خود میشاه

کردند و او را با او رابطه عاطفی عمیقی برقرار می

ا گ  از فراق دايه ـام» .کردندمادر خطاب می

ای دريلا که به  :گفتکرد و میگريه و زاری می
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دايگان رازدار  (.123همان: « )جای مادر من بودی

تمام  ها تقريباًيژه دختران بودند و آنوفرزندان به

گذاشتند و در میان می رازهای خود را با او در

بسیاری از موارد دايگان ياريگر دختران در 

به محبوبشان بودند. چون قصّه دختر رسیدن آنها 

پادشاه ديلمان با فرخ جواهری، محبوب خود، که 

خواند خريدن جواهر او را به قصر فرا می ۀبه بهان

 (.05-22همان: )

 

 . عیار1

ای از اجتماع طبقه» جوانمردان يا فتیان ،عیاران

ايران بودند، متشک  از مردم چابک و هشیار از 

و رسوم و تشکیالتی  داب الناس که آطبقه عوام

 .(5: 1250 پور،حسامو  )کرمی «خاص داشتند

آوری و شجاعت، جسارت، حیله و مکر، زبان

های عیاران ها و ويژگیپهلوانی و... از جمله شرط

در گذشته  بوده است. بسیاری از زنان که 

ها هستند، در قهرمانان اصلی حکايات و افسانه

ربايند. آنها با میعیاری گوی سبقت را از مردان 

عواطف رقیق و ظريف زنانه، در محیط پر از 

رع  و وحشت و ناامن روزگاران گذشته، برای 

های خود حفظ جان، مال و رسیدن به خواسته

آفرينند که شايد کمتر هايی میگاهی شگفتی

آمد. در آن کار برمی ۀمردی در آن زمان از عهد

یار دست داستان دله مختار بلدادی، شیربانوی ع

الرشید زند که حتی خلیفه هارونبه کارهايی می

ماند. او نیز در کار دستگیری او حیران و عاجز می

گری شهره عام و در چابکی و چاالکی و حیله

ای که در گذشته زبانزد خاص بوده به گونه

ای بود سخت دختر را دايه». مردمان بوده است

، حاذق و پسنديده پادشاهان جلد و چابک و

« گری دله مختال وقت خود بودکه در حیلهچنان

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

م مربوط به مکر دله مختار بلدادی است که وس

آفريند. بدون کدام ماجرايی شگرف می در هر

مورد درستی يا نادرستی  قصد قضاوت در

توجه است   کارهای او، شجاعت و رندی او قاب 

 (.235-207همان: )

  

 معشوقه .1

گیری که محوريت عشق اساس شک   آنجايی از

هاست، بیشترين نقشی که اکثر افسانه ۀمايو بن

نقش معشوقه و  ،ها دارندزنان در اين افسانه

 هامحبوب قهرمانان مرد در حکايات و افسانه

 الحکاياتجامعحکايت که در  02در  باشد.می

ها بر درصد افسانه 15 آمده است، تقريباً

 37محوريت عشق و عاشقی استوار هستند و 

مستقیم بیانگر ماجرای به طور ها عنوان از افسانه

عشقی و جريان عشق میان دو جنس مخالف 

های عاشقانه، اغل  ها و افسانهاست. قصه

بانوانی هستند که امکان وقوع در  ۀرؤياهای زنان

اند و برگرفته از جهان واقعیت را نداشته

اه جمعی آنهاست. شايد بتوان گفت ناخودآگ

ترين نقش زنان در ماجراهای معشوقه، برجسته

معشوقی که فقط موجودی » عشقی است.

تنها  خواستنی و غیرفعال تلقی شده است، نه

اصلی  ۀنیروی محرک حوادث است و شالود

بلکه چندان  ،داستان بر وجود او بنا شده است

 «نیستدر سیر رخدادها  تأثیرهم منفع  و بی

(.  دوشیزگان از قهرمانان اصلی 0: 1251 )بیات،
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اند که کانون روايت داستان های عاشقانهداستان

ام وجود در ـا تمـده و بـش رکزـا متمـر آنهـب

 .جوی يافتن معشوق خويش هستندوجست

تواند راه بدون دخالت آنها قهرمان داستان نمی

آنها با ها را بیابد. ها و سختیشد از تنگنابیرون

ـ ترفندی که در  کارگیری تدبیر، حیله و ترفندبه

 ـ ياريگر معشوق در رودکار میجهت مثبت به

 .(2 )همان: جهت رسیدن به معشوقه هستند

ها خردمند هستند و هدف معشوقگان در افسانه

 بازی، ازدواج است.غايی آنها از عاشقی و عشق

های عامیانه در بسیاری دختران در داستان

ز موارد خود آغازگر عشق هستند. در ابراز ا

شوند و شجاعانه قدم میعشق پیشگام و پیش

دهند. برخالف ادبیات عشق خود را بروز می

کالسیک و غنايی که همواره در جايگاه معشوق 

ها و حکايات عامیانه اند، در افسانهبوده

شوند. آنها با دوشیزگان عاشق پسران زيبارو می

دل نه صد  ن از کف داده و يکديدن پسران عنا

شوند. در قصه فرخ او می ۀدل عاشق و وال

جواهری با فرخنده بانو دختر پادشاه ديلمیان، 

دختر پادشاه در گذر از بازار فرخ جواهری را 

شود. او به بهانه بیند و عاشق جمال او میمی

صورت پنهانی به دکان او رفته  گرفتن جواهر به

ای جوان  :دختر گفت» د.تا عشقش را ابراز کن

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

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

-(. اکثر اين دوشیزگان شاه01/ 1ج نـا، بـی)

کار دخترانی هستند که پس از عاشق شدن با به

جويی و رسیدن به  گرفتن تمام عوام  در پی کام

د. حتی گاهی داشتنی خود هستن محبوب دوست

شوند و پس از ماجراهای عاشق غالم خود می

کنند. چون قصه پسر طوالنی با او ازدواج می

خواجه سعید، محمد نام و قحطی شدن در مصر 

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

شاه مصر يک دل نه صد دل عاشق غالم خود، 

و ن آرد و گندم قبال پانصد مَ محمد که او را در

ن ن برنج و ده رأس گوسفند و سی مَصد مَ

عس  و روغن و پنج تومان زر و خلعت نیکو 

شود و پس از ماجراهای عشقی می خريده است،

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

هدف نهايی تمام معشوقگان از ارتباط  ،واقع در

م ـرغهـبان ـت. آنـوب، ازدواج اسـا محبـب

ها و ارتباطات پنهانی تنها به دنبال  کاری پنهان

بلکه  ،فرونشاندن آتش هوی و هوس نیستند

نزديک به هفتاد »دفی واالتر از اين دارند. ـه

ا ازدواج قهرمان به پايان ـا بـههـانـد افسـدرص

ن ـاتريـ(. زيب151: 1257 ش،ـ)خدي «دـرسیـم

ها مربوط به معاشقه و توصیفات در افسانه

ترين معشوقان که اصلی جويی عاشق و کام

های عشقی هستند، اختصاص قهرمانان افسانه

دارد. در قصه پسر خواجه سعید، شاهزاده و 

ملک محمد که اکنون برده دختر شده، عاشق 

ها پنهانی  يکديگر شده و به مدت يک سال ش 

کنند و سرانجام پس از هم معاشقه می با

 در»کنند. هم ازدواج می ماجراهای طوالنی با

 «جويی استها هدف غايی، جفتبیشتر قصه

 (. 11: 1220 )دالشو،

هرچند حق انتخاب يا اختیار در گذشته 

مخصوص زنان نبود؛ اما عاشق شدن دختران بر 

قدمی آنها در ابراز عشق، پسران زيبارو، پیش
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کارگیری مقاومت در برابر ازدواج اجباری، به

پیشه در نجات حیله و ترفند دختران عاشق

عشوقگان خود، گريز و فرار به همراه آنها و م

حتی کشتن پدر در حمايت از محبوبان خود، 

ويژه اراده و قدرت دوشیزگان به ۀدهندنشان

 گیری آنها در ازدواج است. دختران و تصمیمشاه

بانو، دختر پادشاه ديلمان، فرخندهچهار در حکايت 

 به هنگام گذر از بازار، عاشق فرخ جواهری شده و

کند و با خريد لع  به دکان او رجوع می ۀبه بهان

یز يکدل نه صد دل ابراز عشق، فرخ جواهری ن

 ۀ(. در قص05-01/ 1 جنا، بی) شود.عاشق او می

ابوالعالی کرمانی و مختار پسر او، مختار، قهرمان 

داستان پس از شکست در جنگ به اسارت درآمد. 

در زندان، دختر پادشاه عاشق او شد و به صورت 

پنهانی با تیمارداشت و مواظبت از او و با کمک 

بازی پنهانی با او پرداخت. عشق خود، به عشق ۀداي

ر پس از دو مختار به او نیز صد چندان شد و دخت

سال او را از زندان پدرش آزاد کرد و به همراه 

دو پس از  مختار به سرزمین او فرار کردند. آن

سرانجام با  ،جنگ سختی که با سپاهیان پدر داشتند

 (. 172-151همان: ) هم ازدواج کردند
 

 جادوگر و عجوزه. 5

ها نقش زنان جادوگر در بسیاری از داستان

ها و افکنیاز ماجراها، گره کلیدی دارند. بسیاری

اق ـها به دست آنها اتفهای داستانگشايیگره

آيند افتد. در موارد بسیار به ياری قهرمان میمی

دهند و در بسیاری و او را از تنگنا نجات می

 مواقع با کمک جادو سد راه قهرمان داستان در

شوند. با اين توضی، زنان رسیدن به اهدافش می

هم و کنند نقش منفی را ايفا میجادوگر هم 

نقش مثبت. جادوی خود را هم در راه کمک به 

گیرند و کار میافراد برای رسیدن به مقصود به

ها فرد را از رسیدن به هدف توانند سالهم می

-چهره و زشتهايی کريه پیرزال بازدارند. عموماً

بازی و حیله و نیرنگ سیرت هستند که با زبان

شوند و گاه نیز را مرتک  میاعمال خبیثی 

صورت زنانی زيبارو در سر راه قهرمانان سبز  به

 به وسیلهشوند. همیشه طلسم و جادوی آنها می

قهرمانان شجاع حکايات شکسته، نیرويشان 

شود و اين هايشان نقش بر آب میخنثی و نقشه

هاست که بخش بسیاری از افسانهپايان مسرت

 خورد. گونه رقم می اين

ای هستند که با های دالله ها پیرزالجوزهع

رسیدن و ازدواج دو  ۀبازی واسطمهربانی و زبان

نفر به هم هستند و مقدمات وصال آنها را فراهم 

. «انددالالن محبت» اين پیرزنان ،واقع کنند. درمی

-یـه و بـان جامعـامـاع نابسـ  اوضـه دلیـاه بـگ

ری از اين بندوباری يا وضعیت بد معیشتی، بسیا

 ،کننددالالن حاضرند در قبال مبللی که دريافت می

 .حتی زنان شوهردار را به مردان پیشنهاد دهند

خواجه فرعی و پارسايی کردن  چه در قصۀچنان

خوانیم که خواجه فرعی که زن خواجه مسعود می

منصور عاشق او پس از شنیدن وصف زن خواجه 

ن واسطه نزد آن عنوا ای را بهلهشود، پیرزال دالمی

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

بینیم که امیرزاده دو او می ۀلشکری و زن صالح

غالم مطبخی خود را زر داده تا همسر مرد لشکری 

 وجود را فري  دهند و با او رابطه برقرار کنند. با

اينکه زن لشکری صالحه بود و به چنین دامی 
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حکايت و امثال آن بیانگر  گرفتار نشد، ولی اين

بندوباری در خالقی و بیهای فساد اوجود ريشه

 (.022-001/ 1 جنا، بی) تی هستندجوامع سن

پیرزنان دلّاله برخالف شرع و سنت، زن يا دختران 

 سپردندزيباروی را بدون عقد و نکاح به مردان می

 (. 00-10 /3 همان:)
 
 کنیز. 1

کنیز چه در تصوير زنان در نقش و جايگاه 

واقعیت و چه در داستان و افسانه تصويری 

خوشايند و زيبا نیست. در گذشته زنان را بدون 

روش ـدوفـشان خري انیـوق انسـه حقـه بـتوج

های ديگران کردند. بسیاری از کنیزان در خانهمی

کار گرفته  و در خدمت زنان و مردان مرفه به

منظوری شدند. آنها را براساس اينکه به چه می

 کردند. گذاری میگیرند، قیمت کار  به

چون چشم من بر جمال آن کنیزکان افتاد »

بی  آمد. با پیرزن گفتم که ای بی  مرا خوش

کارديده روزگار ورزيده اين کنیزکان تو به بها 

نزديک رسیده است  :رسیده است يا نه؟ گفت

که به آنجا رسانم. مرا از جواب پیرزن عج  

تو سودايی توان نمود چراکه کاالی گفتم با  .آمد

نیک داری. گفت اگر بد باشد هم مث  است که 

کاالی بد به ريش صاح . پس پیش رفتم 

کنیزکی را که از همه به قد و خد و شک  و 

شماي  و دلبری داليلی که بر نیکويی اعضای او 

ديدم و اعضای او را به  ،نمودعالنیه داللت می

چشم خريداری  تمام از هر مح  و ممّر به

موافق طبع و رأی شريف من  .مالحظه نمودم

ای خاتون ذوفنون اين کنیزک را به  :بود، گفتم

تو اين کنیزک را از بهر  :ای؟ او گفتچند گفته

نمايی يا از بهر خدمت و کار فرمودن ابتیاع می

معاشرت و مباشرت و جماع؟ گفتم از بهر هر 

بهر چون از  :سه. پیرزن تبسم نمود و گفت

اين کنیزک تاب تو ندارد  ،خريده باشیهرسه می

-همراه من به خانه من آی سه کنیزک زيرک ماه

گفتار دلربايی دارم يکی هندی  شیرين ،رخسار

 (.021 همان:« )دويّم رومی و سیّوم چرکس

بعضی از کنیزان مجبور به برآوردن می  

عظیم در بازار رفت »جنسی صاحبان خود بودند. 

اکیزه و خوبرو بخريد و به خانه برد. و کنیزکی پ

کرد. دختر چون کنیزک به خانه رفت خدمت می

کرد که البتّه ش  در کنار عظیم را تکلیف می

 /1 جنا، بی« )باش و دل از من فارغ دارکنیزک می

گفت کنیزک من بکر است »(. در جايی ديگر: 05

و هنر بسیار دارد. گفتم چون بکر است همین هنر 

 (.000 همان:) «به من بس است

، کنیزان گاهی الحکاياتجامعهای در افسانه

دارند و خالق ماجراهای   عهده نقشی پررنگ بر

ها برده انگیزی هستند. هرجا نامی از آنتشگف

نیز آنها  يی و ظرافت و هنرشده، در ادامه زيبا

 شده است.  توصیف

)که( به صدهزار  پس کنیزک ديگر بیامد»

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

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

هم زدی،  که آن کنیزک چشم پر غمزه را بر

صدهزار دل عاشق به جوش آمدی. اما وزير خود 

ی کردی. پس کنیزکی ديگر بیامد داشترا نگاه

ها به صدهزار جعد مشکین مکل  به زر موی

کرده، چون موی زنگیان مرغوله در مرغوله افتاده 
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آمد و خود ودی و بوی عطر و عنبر از وی میـب

همان: ) «دادرا با حسن تمام به وزير جلوه می

051-055 .) 

چون ساعتی برآمد چند »و در جايی ديگر: 

بیامدند که يک از يک نیکوتر که  کنیزک ديگر

يکی از ايشان خراج شهری بودند. خدمت  هر

راب ـد. شـد و بنشستنـف زدنـد و صـکردن

تر خوردند و سماع از ايشان هرلحظه خرمیـم

 .(055 همان:) «شدمی

 

 های مثبت و منفی زنانویژگی

، گاه چهره زن الحکاياتجامعهای در افسانه

بسیاری از موارد نیز از او مثبت و متعالی و در 

اند. در ادبیات ای منفی و تحقیرآمیز ساختهچهره

پذيرفتن از اوضاع اجتماع  تأثیرفارسی به خاطر 

در هر دوره و غلبه  انديشه مردساالری کمابیش 

های منفی زنان توجه شده است و در به جنبه

بسیاری از متون ادبی تحقیر و خوارداشت زنان 

در باورها و  اساساً»ين مسئله شود و اديده می

اعتقادات و روايات ما چنین است و حتی اين 

رسد که حوا باع  بح  به آغاز آفرينش می

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

برتری عنصر مرد نسبت زن تا حدی  ۀو انديش

گسترده بود که حتی بسیاری از زنان نیز حقارت 

بودند و در مقاب   و خوارداشت خود را پذيرفته

کردند. جويی مردان مقاومت نمیبرتری ۀانديش

های ايرانی ستیز تا آنجا در روح جانفرهنگ زن»

ها هم ريشه دوانیده است که حتی شماری از زن

انديشند و با همان زبان سخن با همین معیارها می

 (. 102: 1271)سیف، « گويندمی

عاشقان  پاکدامنی و وفاداری زنان نسبت به .3

 یا همسران خود

زگار صفات مثبتی چون وفاداری، ـان پرهیـزن

گويی دارند.  پايبندی به عهد و پیمان و راست

هايی وجود دارد که زنان را از لحاظ حکايت

های اند و در آنها به جنبههای مثبت ستودهجنبه

رغم اينکه نگاه بهاهورايی زنان توجه شده است. 

نس مؤن  در گذشته منفی بسیاری از مردان به ج

بوده است، وجود زنان پاک و صالحه در بعضی 

حکايات، نشانگر مطلق نبودن اين انديشه در 

ورزی، زيرکی و جوامع پیشین است. انديشه

دانايی از ديگر صفات نیک اين زنان است. آنها 

اين قدرت را دارند تا در مواقعی که حیثیت و 

بینند، با می آبروی خود و شوهرانشان را در خطر

زيرکی تمام و حفظ عفت و پاکدامنی، دست رد 

به سینه بوالهوسانی بزنند که برای رسیدن به 

زنند. در قصه کاری می منافع خود دست به هر

مرد لشکری و زن صالحه او پس از آنکه زن، 

شوهرش را راهی بارگاه امیر برای خدمت 

عصمت و  ،کند، او را به وفاداریسپاهیگری می

گلی  دهد و به او دستهکدامنی خود اطمینان میپا

وفايی و دهد که پژمرده شدن گ  را نشانه بیمی

 .داندخیانت زن به شوهرش می

از جان  من دل جمع دار و مرا  :زن گفت»

به خدای بسپار که من دامن خود آلوده لوث و 

عصمتی نخواهم کرد و به افسانه هر اوباش  بی

وس روح من در قفس فريفته نخواهم شد. تا طا

بدن در جلوه است، طوطی زبان را جز به شکر 

کام نخواهم ساخت. تو به همه حال از تو شیرين

طرف من با دل جمع و خاطر خرم هرکجا که 
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خواهی برو. ديگر آنکه من نشانی به تو دهم که 

آن تو را باع  سرور وقت باشد. آنگه دست 

رون ها بیگ  تازه از جمیع گ کرد و يک دسته

ای مرد نشان  :آورده به شوهر داد و گفت

عصمت و پاکی و پارسايی من اين است. تا 

تازه است، عصمت  و تر گ  زمانی که اين دسته

ها پژمرده من برقرار است و هرگاه که اين گ 

 شود، يقین بدان که نقصی در عصمت من واقع

 (.025 /1 جنا، بی) «شده است 

 اين دستهت سفر مرد لشکری در تمام مد

خواجه فرعی و  ۀماند. يا در قصگ  تازه می

خوانیم که پارسايی کردن زن خواجه مسعود می

-خواجه مسعود با خويشتن ۀزن عابده و زاهد

داری و زيرکی تمام، خیال محال و باط  خواجه 

پیشه، شوخ و کی عاشقـه جوانـرعی را کـف

وای نفس ـروی از هـه پیـطبع است و بخوش

ردن ـن بـن زن و از بیـجويی از ايـمدد کاـدرص

د ـشکنم میـت، در هـی اوسـاکدامنـت و پـعف

 گويد:و می

اين خیال محال است که آن جوان پیش »

خود گرفته و در هر سری که سودای ربانی جای 

کرد، او را به وسوسه شیطانی فري  نتوان داد. 

اين چه خیال باط  است که در دل آن جوان 

چه سودای باط  است که در  جای کرده و اين

سر او افتاده، هیچ دانا از مسجد به خرابات 

خدا به کلیسا نرفته  ۀنرفته و هیچ بینا از خان

هر نادان و  ۀاست. من چنان نیستم که به افسان

فسوس هر بوالهوس و فسانه هر مرد اوباش 

فريفته شوم و به لهو و لع  روزگار از راه نروم 

نتوان انداخت و بر بام کمند  ،عرش ۀو بر کنگر

 (. 015 همان:) «فلک نردبان نتوان ساخت

، کنیزکی زيبا، 20 قهرمان حکايت ،جوهر

دانا و هنرمند و در واقع دختر قیصر روم است. 

توسط پسر شاه ايران خريداری او پس از آنکه 

شود، در مصر جهود ثروتمندی به نام شمعون می

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

آورد. دختر با حفظ پاکدامنی خود چنگ می

گريزد؛ اما گرفتار باالخره از خانه جهود می

-شود، از چنگ او هم رها میزنگی راهزنی می

رسد و جهود سزای شود و باالخره به شاهی می

 بیند.عم  خود را می

وجود مردان بوالهوس و خیانت نکردن 

سنتی  ۀزنان نسبت به شوهران خود در جامع

بندوباری و فساد در بین بی ۀدهندتواند نشانمی

مردان جامعه مردمدار و مردساالر گذشته و 

توجه راويان زن به اين مشک  عديده و نیز 

گويان زن با نق  باشد. قصهنگرانی و دغدغه آنها 

ای اين ماجراها، آرزوی خود را در داشتن جامعه

نامرد و  بازی مردنماهایاز هوس دور  سالم و به

توان اند و میحفظ و پاسداشت زنان اعالم کرده

اين نوعی اعتراض در خفا و  ،واقع درکه گفت 

صورت غیرمستقیم از اوضاع روزگار و نگاه  به

مردان به زنان بوده است؛ مردانی که زن را تنها 

ای برای برآوردن لذايذ جسمانی و غريزی وسیله

 دانستند.خود می

 

 مقاومت در برابر ازدواج اجباریاندیشمندی و . 5

رغم اينکه زنان همواره مقهور بهسنتی  ۀدر جامع
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ويژه پدرانشان تصمیمات خودکامانه مردان به

زن در ـرک و رايـد، زيـانی خردمنـد، زنـانبوده

شوند که نه تنها در مورد ها ديده میافسانه

گیری دارند؛ قدرت تصمیم ،زندگی شخصی خود

ياريگر ديگران در مشکالت بلکه مشاور و 

 مختلف هستند. در حکايت دوم قهرمان حکايت

برای نجات جان خود و اطرافیان و « شهريار»

جلوگیری از قت  و خونريزی سپاهیان از 

 :زن شهريار گفت». کندجويی میهمسرش چاره

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

شهر را  چگونه به در رويم که :بگريزيم. گفت

اند. گفت در اين سرا زيرزمینی حصار کرده

اند. بیا هست که چهار فرسنگ زمین را نق  زده

تا در اين نق  رويم. ... چون آفتاب سر زد و 

« جهان روشن گردانید از نق  سر بر آوردند

در همین حکايت، دختر  (.23/ 1 جنا، بی)

پادشاه برای نجات از ازدواج اجباری با پادشاه 

ـ شهريار که در  و رسیدن به محبوب خود يمن

کند اش مشورت میعقد و نکاح اوست ـ با دايه

ای داری بساز اگر چاره». طلبدو از او ياری می

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

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

 (.21 همان:« )بپردازم
 

 فاسد و بدکاره. 1

کم نیستند  ،ان عفیف و پاکدامنبرخالف زن

وس و با ـوی و هـروی از هـا پیـه بـانی کـزن

های زنانه، پسران کارگیری مکرها و نیرنگبه

اندازند. آنها که گذشتن از زيبارو را به دام می

آبرو و عفت برايشان سه  و آسان است، با 

ساختن دروغ و نیرنگ درصدد رسیدن به اهداف 

شهرآرای را با  اتفاقاً»هستند. پست و شوم خود 

طبع و دانايی سروکار جوانی نیکوروی خوش

رغم شوهر خود همه وقت به آن  افتاده بود و به

 «تاخت باخت و سمند هوس میجوان عشق می

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

باز به شاهزاده که در رسیدن زدن کنیزک هوس

ذاشت، وزيران به اهداف شومش او را ناکام گ

روز با ساختن داستانی اعدام و مجازات  هر

شاهزاده را چندين روز به تأخیر انداختند تا 

سرانجام حقیقت ماجرا برمال شد و درنهايت 

حقانیت سخن مظلوم آشکار شد و نیرنگ زن 

کدام از وزيران و  آشکار شد. در اين حکايت هر

ها و مقصودشان، کنیزک برای اثبات گفته

دهند که ی را به صورت تمثی  ارائه میداستان

 های کوتاه از مکر، نیرنگ،اکثر اين داستان

 ديانتی زنان حکايت دارد.بدکاری و بی

در داستان زن بازرگان وقتی بازرگان به 

ه معاشرت با مردان ـرود، زن بیـرت مـمساف

که شوهر به وطن مراجعت  پردازد. هنگامیمی

منظر ای دلبری خوشکند از پیر زال دلّالهمی

شده همسر  قضا زن انتخاب کند که ازطل  می

 خودش است. 

 

 گرحیله. 1

ای بازی ازجمله صفات ذمیمهگری و نیرنگحیله

سنتی، مردان به زنان نسبت  ۀاست که در جامع

ها و حکايات عامیانه بازتاب دادند و در افسانهمی
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گوهای روزانه و ويافته است. آنها در گفت

گر، مکار و دغلباز مراودات خود زنان را حیله

ت را از ـن صفـه ايـای ک هـگون هـدند بـنامیمی

ه ـچ» د.ـدانستنان میـارز زنـای بـهیـژگـوي

هاست و در در تصنیفـکر و غـان را در مـزن

هاست؛ بدان درجه که خداع و حیلت تألیف

کمال تلبیس در مکر زنان سررشته  ابلیس با

مکر زنان زياده از آن است »يا « کندکیاست کم 

که فهم احاطه آن تواند کرد يا وهم به سرحد 

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

ما منشأ اشتباه  ۀاقوال و افعال زنان که در قضی»

همان است، به نزديک هیچ عاق  معتمد و معتبر 

مکرهای ايشان زياده از برگ درختان و  .نیست

است و خديعت ايشان بیشتر از  ريگ بیابان

قطرات باران. خدای تعالی باعظمت و کبريای 

خويش کید زنان را عظیم خواند. قوله عز اسمه 

و از آن تجن  و تحذير « آن کیدَکُنّ عَظیم»

 (.730 همان:« )فرموده

نکردن به زنان و  در بیشتر حکايات اعتماد

، جزء پرهیز از محبت و همنشینی با زنان

تی است. همنشینی با مردم جامعه سن اعتقادات

دانستند و زن را محبت و همنشینی با ابلیس می

مخلص » .داشتندمردان را از اين کار برحذر می

صحبت زنان صحبت ابلیس باشد و بر قول و 

ان اعتبار نبايد کرد که پیران شرط و دوستی زن

 :اندتقدّم گفتهما

 زن بد در سـرای مرد نکو

 ست دوزخ اوهم در اين عالم ا

 زنهار از اين قرين بد 

 ...النّارعذاب  ربنّـا وقِنــا زنهار

ان نبندی که ـی زنـو ديگر آنکه دل بر دوست

 (.050همان:« )زنان وفا و حقیقت نیست ۀدر طايف

های زنان کارساز در بسیاری از موارد حیله

شده بوده و در جهت مثبت به کار گرفته می

لشکری و زن صالحه، زن است. در داستان مرد 

تنها دامن کارگیری حیله و تدبیر، نه پرهیزگار با به

 ،خود را از آلوده شدن به لوث گناه حفظ کرد

بلکه شوهر خود را در مقاب  امیرزاده و ديگران 

-سرافراز کرد. يا در حکايت استاد بنّا و شعبده

افروز، که  بازی زن او با وزيران و پادشاه ملک

يکی و مورد اعتماد قرارگرفتن استاد واسطه نزد به

بنّا به پادشاه و حسادت وزيران به او و نیز به 

اعتبار کردن بنّا را دلی  پارسايی زنش، تنها راه بی

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

دار کردن پرده عصمت زنش دانستند،  بردن و لکه

داشت همه ای که در سر زن باهوش بنّا با نقشه

 .(3/32همان: )ها را به دام انداخت آن

 

 العقل بودنناقص. 5

العق  بودن زنان زبانزد مردان در جوامع ناقص

ها و المث سنتی بوده است. وجود بسیاری از ضرب

ها در بین افراد جامعه با اين موضوع سندی تمثی 

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

غايله نبود و مشورت با ايشان بلکه بی فايده باشد

که قدم در  مضرتی نبود. هر بی مشقت بود بلکه بی

هرگز به کعبه نجاح نرسد و  ،راه هوای ايشان نهد

 (.031-025/ 1همان: « )جمال صالح و فالح نبیند

آن است که گناهکار دختر است که  :وزير گفت»

حیا و پیرو نفس و هوا و اند بیزنان ناقص عق 

 (.035/ 3همان: « )باشندتابع شیطان دغا می
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 های سیاسی و اقتصادیفعالیت. 1

های ، زنان در فعالیتالحکاياتجامعهای در افسانه

های شوند و نقشطور مطلق وارد نمی سیاسی به

سیاسی و حکومتی همچون پادشاهی، وزارت و... 

دارند. اگر پادشاهی پسردار نبود،    عهده را مردان بر

اينکه جانشین پدر و صاح   از  زاده دختر پسشاه

امور را به همسرش  ۀشد، اداروتخت او می تاج

-کرد و خودش از پادشاهی کناره میواگذار می

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

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

-زحمت و بیاينک حق سبحانه مجموع را بی ،بود

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

جمیع مهمات و معامالت را از خیر و شر به يد 

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

جشن غريبی ساخت. وضیع و شريف مملکت را 

 هر .طل  نمود و سپاه و رعیت را حاضر گردانید

ای پايه او جا و مقام تعیین کرد و چرده يک را بر

خت و خود بنشست تخت مرصعی آوردند و آوي

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

کرده با ايشان گفت بر همگان واض، و الي، است 

که پادشاهی اين مملکت به عمّ من که پدر اين 

تعلق  ،جوان که باالی اين تخت نشسته است

داشت، پدر من به غض  از او گرفته بود. الحال 

ن که فوت شده و به من رسیده اما پادشاهی پدر م

و امر سلطنت به مردان نسبت دارد نه به زنان. 

ام که پادشاهی مملکت را به صالح چنان ديده

پسرعمّ خود تسلیم نمايم و با او بازگذارم که 

امرونهی رعیت و سپاه نزد او باشد و کسی را 

 (. 371همان: « )مجال تمرد او نباشد

خانه و در جايگاه مادر، همسر، بانوان تنها در 

کنند. ايفای نقش میجز اينها  کنیز، معشوقه و

-های اقتصادی در خانوادهشرکت زنان در فعالیت

نظر  های فرودست و ضعیف جامعه که از

پايینی هستند،  ۀاقتصادی و معیشتی در مرتب

کمابیش رايج است. بسیاری از زنان به دلی  

 وضعیت نابسامان ازنداشتن سرپرست و يا به دلی  

زندگی  ۀنظر اقتصادی، مجبور هستند برای ادار

خود و فرزندان، معاش خانواده را تأمین کنند. در 

های جوامع مدرن امروزی، دخالت زنان در فعالیت

اجتماعی و سیاسی، از سوی دولت و حکومت 

اعتقاد به قلمروهای عمومی و ». شودتعیین می

مومی، خصوصی و حذف زنان از قلمرو ع

محصول فرايند سیاسی است؛ يعنی قوانین 

های قانونی های دولت، مصوبهحکومتی و سیاست

دو به ايدئولوژی خانواده،  های احزاب، هرو بیانیه

که زنان را در مقام همسر و مادر در درون قلمرو 

)ابوت و « زننددامن می ،دهدخانگی جای می

 (. 37: 1252 واالس،

 

 گیرینتیجهبحث و  

ای خاص نیستند تا ها مربوط به دورهافسانه

شناختی که حاص  نظريات براساس نقد جامعه

شده منتقدان و مکاتی  ادبی رسمی و شناخته

 توان با مطالعه وتحلی  شوند و تنها می ،است

ای ـهیـژگـی ويـمتنی و درونـوايـ  محتـتحلی

وی و مجموعه عوام  و اجتماعیاتی را که بر ـثان

را تا  ،اندگذار بودهتأثیرها و نق  افسانهتولید 

های دو کتاب حدودی کشف کرد. با بررسی افسانه
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، مشخص شد که زنان به عنوان الحکاياتجامع

های داستان، نقشی فعال و پويا دارند. شخصیت

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

در  ردم،ـن مـه و در بیـا در جامعـام .دـانودهـب

ی و در بیرون از ـحکومت اسی وـهای سیتـفعالی

برتری  ۀمردساالری و انديش خانه نقشی ندارند.

رد به ـاه مـان و نگـه زنـت بـردان نسبـر مـعنص

گذشته حاکم  ۀدر جامع« جنس دوم» زن به عنوان

است. در مواردی زنان پرهیزگار و صالحه با 

ها صفات انسانی در داستان ينن و نیکوترـزيباتري

 پاکدامنی توصیف شوند که با ويژگیديده می

اند. همچنین زنان انديشمند با اراده به ويژه در  شده 

گام بوده و شجاعانه در مقاب  موارد عشقی پیش

کردند. در مقاب  زنان ازدواج اجباری مقاومت می

گری، بدکارگی و های داللگی، حیلهبا صفت

اند و صفات بودن نیز توصیف شدهالعق  ناقص

ها نامطلوب تحقیرآمیز به زنان در بسیاری از افسانه

 انعکاس يافته است.
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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. 

Keywords:  olk Literat re, Ja e’ ol-Hekayat, Heroine, Women. 
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