
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

شب يك و هزار در زنانه گري چاره  

1ابراهيمي شايسته                                                           
  15/3/88:                                                                       تاريخ دريافت مقاله 

  28/5/88:                   تاريخ پذيرش قطعي                                                    
 

:چكيده                 
تنهـا كتـابي    ،  زن محوريترين موضوع هزار و يك شب است چرا كه هزار و يك شـب                

است كه راوي آن يك زن اسـت و نيـز جرقـة آغـاز داستانـسراييهاي شـهرزاد را زنـي                      
ال عفريت درياي مردسـاالري     خيانتكار ميزند زني كه تا پايان هزار و يك شب در چنگ           

اسير است و از آنجايي كه توان مقابله و زورآزمايي با اين عفريت سهمگين را ندارد از                 
اين واكنش زنانـه در     . نيروهاي دروني و هوش خود ياري ميجويد تا خود را رها سازد           

 تا بـا انديـشة   اما در اين مقاله تالش شده       .  خوانده شده است   » مكر «،   هزار و يك شب   
انـد، نگـاهي متفـاوت     هاي زيرين داستانها و فضايي كه در آن شكل گرفته           تر در اليه  ژرف

  .كه اين واكنش را عنصري منفي براي زنان دانسته استداشته باشيم با آن ديدگاهي 
  
  :كلمات كليدي    

  گري، مردساالري شخصيتهاي زن، هزار و يك شب، چاره
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  مقدمه
امروزه هر چه متن و دست نوشـته        . اي از داستانهاي عاميانه است     هزار و يك شب مجموعه    

از آن باقي مانده ، همه عربي است اما ظاهراً اين مجموعه داستان، قبل از دورة هخامنـشيان                  
هـزار  «در هندوستان به ظهور رسيده و بعدها به ايران آمده، به زبان پهلـوي ترجمـه و نـام                    

رن سوم هجري، اين كتاب از پهلوي بـه عربـي ترجمـه             در ق . بر آن نهاده شده است    » افسان
هـاي مربـوط بـه دوران پـيش از           نام گرفت و آثار ادبي عرب چه افسانه       » الف خرافه «شد و   

  .اسالم در عربستان و چه حكايتهاي معاصر به آن افزوده شد
سـرايان و نقـاالن افتـاد و          در قرن چهارم هجري به مصر رفت و در قاهره بـه دسـت قـصه               

هـا و    ستانسرايان مصري نيز حكايتهايي به كتاب افزودند كه بعضي ازآنها ريشه دراسطوره           دا
  .هاي مصري داشتند و بعضي نيز از مĤخذ يهود گرفته شده بودند افسانه

با عنوان الـف ليلـه و       ) شانزدهم مسيحي (سرانجام اين مجموعه داستان در قرن دهم هجري       
ن نسخة مصري موجود است كه مترجمان اروپايي        ليله جمع آوري و تدوين شد كه اين هما        

الف . م به فرانسه ترجمه شد    1704در دست داشتند و اولين بارهمين نسخه توسط گاالن در           
ليله و ليله در زمان محمد شاه به امر بهمن ميرزا و به وسيلة عبداللطيف طسوجي تبريزي به                  

  .فارسي ترجمه شد
رگـذار در ذهـن مخاطـب       چـه بـسيار پررنـگ و اث       پس از مطالعة كامل هزار و يك شب، آن        

نظر ميرسد كـه زنـان تقريبـاً در تمـام داسـتانها             در يك نگاه كلي اينگونه ب     .  است ماند، زن مي
ه از راويـان    وقتـي كـ   . نقش دارند و حتي گاهي بعضي از داستانها را نيز آنان پيش مي برنـد              

 مادربزرگها اولين گزينه هايي    آيد، زنان و در واقع مادرها و        ميان مي هزار و يك شب سخن ب     
ست كـه   كه هزار و يك شب تنها اثر جهانيـ        و از همه مهمتر اين      . هستند كه به ذهن ميرسند    

بنابراين بررسي نقـش زن در هـزار و يـك شـب و              . خلق آن به يك زن منسوب شده است       
چگونگي حضور او موضوعي است كه جـاي تفكـر و تحليـل فـراوان دارد و از ديـدگاهي                    

  .توان آن را نگريستشناسانه و روانشناسانه نيز ميعه جام
گري زنان موضوعي است كه همواره همراه نام هزار و يك شـب از آن سـخن بـه                      اما چاره 
اصوالً در الف ليله مكر و حيلـه همـواره بـا            « : جالل ستاري در اينباره ميگويد    . آيد  ميان مي 
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قـع مـادة اصـلي ِداسـتانهاي آن را       زن، عشق، جنسيت و فتنه همراه است و مكر زنـان در وا            
  1» .تشكيل ميدهد

به منظـور   . گري زنان در هزار و يك شب گذشت        سادگي از موضوع چاره   بنابراين نميتوان ب  
اي زني كه شـهرزاد در داسـتانها بتـصوير كـشيده            بررسي دقيقتر اين موضوع ابتدا شخصيته     

ايي دارند و چگونه ميتـوان      هيشوند؛ اين كه اين شخصيتها هر كدام چه ويژگ        است، معرفي مي  
اما بايد توجه داشت كه اين شخـصيتهاي دسـته بنـدي شـده فقـط                . آنها را دسته بندي كرد    

شخصيتهاي موجود در يك متن ادبي و داستاني هستند نه شخصيتهايي كه نمايندة زنـانِ آن                
ب و  اي خاص باشند در واقع تمام تحليلها در چهـارچوب كتـا            اي در دوره   روزگار يا جامعه  

  . ها و از ديدگاهي ادبي انجام شده است افسانه
  .يك شب بررسي ميكنيم و داستانهاي هزار در گري زنانه را چاره يافتن نمود ادامه چگونگي و در

  
  طبقه بندي شخصيتهاي زنِ داستانهاي هزار و يك شب

  عجوزها. 1
سياري از داسـتانها    عجوزها در ب  . پيرزنهايي هستند كه گاهي پست و پليد و گاهي مهربانند          

. اي هستند براي رساندن عاشق و معشوق به هم، اين دسته از عجوزها مهربان هستند               واسطه
 انشان براي وصـال عاشـق  ئيآنها غالباً شخصيت مهمي در داستان ندارند و فقط نيرنگ و دانا         

اردشير « بهترين نمونة آن در داستان      . در واقع اينان دلّاالن محبت هستند     . داستان، مهم است  
 كه در اين داستان عجوزي كه داية حيات النّفـوس اسـت، بـا                آورده شده ،   و حيات النفوس  

دسـتة ديگـري از عجوزهـا       . استفاده از تجربيات خود او را به عشق اردشير ترغيـب ميكنـد            
ـ    بدذات و پليدنـد و منفيتـرين چهـره     شمار ميرونـد و هـيچ جنبـة مثبتـي در     هـاي داسـتان ب

شود، فريب خوردن زنان ساده و پاكدامن توسط عجوزها بسيار تكـرار            شخصيتشان ديده نمي  
، كه در آن عجوزي كه داية خانة امين است،          »دختر تازيانه خورده  «شده است؛ مثل حكايت       

اند به خانة امين ميبرد و او را بـه عقـد امـين در     دختر ثروتمندي را كه پدر و شوهرش مرده  
رزن دختر را ترغيب ميكند كه در ازاي بهـاي پارچـه بـه              آورد و در ادامة داستان همين پي       مي
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پس از اينكه با خبر ميشود او را تازيانه ميزنـد و            ) امين(اي بدهد و شوهرش      فروشنده بوسه 
اسـت، ذات   » نعمـان و ضـوء المكـان       ملـك «نمونة ديگر در داسـتان       .از خانه بيرون ميكند   

ح            يـازد تـا     رهايي كـه ميدانـد دسـت مـي        الدواهي، مادر پادشاه كافر، به تمـام نيرنگهـا و سـ
او بـسي   ... « : او در هزار و يـك شـب اينگونـه توصـيف ميـشود             .  مسلمانان را از بين ببرد    

محتاله و مكاره بود و پلكهاي سرخ و روي زرد و چشم احول و تن مجروب و موي سـرخ        
ه ولكن كتب اسالم خوانـد    . و سپيد و پشت گوژ داشت و آب دماغش پيوسته فرو ميريخت           

و به بيت الحرام و بيت المقدس سفر كرده بود و در بيت المقدس دو سال مانده بود كـه از                     
ات بـود كـه              . ها آگاه شود و همة مكرها بياموزد       ملّت تي از بليـالغرض او آفتي از آفات و بلي

  هر كه از سخن او سرپيچ ميـشد در هـالك او همـي             ...به هيچ كيش و آيين پرستش نكردي      
    1»...كوشيد

بعضي از اين دسته از عجوزها نيـز در داسـتانها نقـش سـاحراني را دارنـد كـه دختـران در                       
  .اند كودكي از آنان ساحري آموخته

يرزنند كه كردارهاي بـد خـود را        اي پ   در اوستا پريان گونه   « كه  : آرتور كريستين سن ميگويد   
 2» .ويژه در گمراه سازي دينداران از باور درست نشان ميدهندب

  مادران. 2
 گاه پيرزنهاي ديگري نيز در هزار و يك شب ديده ميشوند كه خصوصيات عجوز را ندارند                

هاي بسيار فرعي دارند و هـيچ        آنان اغلب نقش  . فقط مالك پيرزن دانستن آنها سنشان است      
كدام از موارد ذكر شده در باال شـامل حالـشان نميـشود، آنهـا فقـط زنـان ابلـه و سـاده  و                          

عمـر  «ند كه پيوسته نيرنگ ميخورند يا مورد ظلم واقع ميشوند مثـل داسـتان                 اي هست  بيچاره
  . ، مادر پيري كه بارها فريب دو پسر بزرگش را ميخورد»بازرگان و سه پسر

  كنيزان . 3 
حضور كنيزان و خريد و فروش آنها در مجموعه داستانهاي هزار و يك شب، فراوان ديـده                 

هـا يكـسان      اما تصوير كنيزان در همـة ايـن داسـتا         . ستگر شده ا   ميشود و امري عادي جلوه    
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گاهي كنيزان بسيار بي آزار و مطيعند و فقط براي خدمت به ارباب خود در داسـتان                 . نيست
يشوند و پاي آنـان را بـه        بار پادشاه هستند، عاشق مرداني م     گاهي كنيزاني كه در در    .حاضرند

  .» و شمس النهارعلي بن بكارحكايت «دربار خليفه باز ميكنند، مثل 
صـاحب خـود اختيـار      ، كنيزي وجود دارد كه در انتخـاب         »مجدالدين و كنيزك  «در داستان   .

شود كه به هر كسي فروخته شود و به مرد فقيري كه خود خواهان اوست،               دارد و حاضر نمي   
افتد   نيز مشابه همين ماجرا اتفاق مي      »نورالدين عليحكايت  «در  . بهاي خريد خود را ميدهد    

اند  ي در اين حكايت آخري خريداراني كه از تندگوييها و توهينهاي كنيزك به خشم آمده              حتّ
  .جرأت حمله به كنيز را ندارند بلكه فقط خشم خود را با كتك زدن دالل نشان ميدهند

 نيز نمونة جالبي است، زني كه در جايگاه يك كنيـز اسـت از تمـام                 »كنيز بي نظير  « داستان  
  .جواب نميگذارد وره آگاه است و هيچ سوالي را بيعلوم و دانشهاي آن د

يكي از آنها   : او شش تن كنيزكان داشت    ... «. ست نيز همين طور   »خداوند شش كنيز  «داستان  
سپيد اندام و ديگري گندمگون و يكي فربه و چارمين الغر و پنجمين زرد بـود و شـشمين                   

  در   1»...واختن عود آشنا بودنـد    ولي همة ايشان خوبرو و دانشمند و به صنعت غنا و ن           . سياه
ادامة داستان اين شش كنيز از خواجة خود ميخواهند كه بين آنها داوري كنـد كـه كـداميك                   

خواجه به حسن و جمال و اختالف الوان ايشان نظـر كـرده شـكر خـداي                 ...« نيكوترند؟ و   
 قـرآن   در ميان شـما هـيچ كـدام نيـست مگـر اينكـه             : تعالي را به جا آورد و به ايشان گفت        

اكنون خواهش من ايـن اسـت كـه         . آموخته و علوم ياد گرفته و اخبار پيشينيان دانسته است         
هر يك از شما بر پاي خاسته ضد خود را مخاطب كنـد و خويـشتن را مـدح و او را هجـا                        
گويد ولكن سخن هر يك را از قرآن شريف يا اخبار و اشعار دليلي بايد تا من مايـة دانـش                     

  2» ..ن گفتن شما را نظر كنمشما را بدانم و سخ
  زنان پرهيزكار. 4

اي  يك دسته از زنان پرهيزكار، زناني هستند كه از آغاز قصه در تيپ شخصيتي زاهد منشانه               
قرار دارند و تا آخر قصه نيز همين گونه اند، اين زنان غالباً مسلمانند و در ارتبـاط بـا آنـان                      

كه » حكايت زن صدقه دهنده   «افتد مثل  فاق مي معجزات و حوادث خارق العاده به امر خدا ات        
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 كـه   حكايت دختر با تقـوا    اش توسط فرستادگان خدا به او بازگردانده شد، يا           دستهاي بريده 
مسلمان شده بود و براي خروج از بالد كفر و رفتن به بيت الحرام به دسـتور خـدا نـامرئي                     

يلتر بـه روزه و نمـاز كـس    من از آن دختـر مـا    ...« : ميشود در توصيف اين دختر آمده است      
پس از آن به رحمـت ايـزدي پيوسـته در           . او هفت سال در بيت الحرام مجاور بود       . ام نديده

  : خاك مدفون شد و در وقت مردن اين ابيات بر خواند
ــوم   ــان ش ــن عري ــه م ــد ك ــت آن آم  وق
 مردن اين ساعت مرا شيرين شده اسـت       

ـ       من گدا بودم در اين خان چـو چـاه    ه ي  
  

ــذارم   ــسم بگـ ــوم جـ ــان شـ ــر جـ   سراسـ
ــت      ــده اس ــن آم ــي اي ــاء پ ــم احي ــل ه  ب
  1 »شـــاه گـــشتم قـــصر بايـــد بهـــر شـــاه

  

رو ميشويم كه از بر قرآن ميخواند و در شهري كه           نيز با زني روب   »  عبداله فاضل « حكايتدر  
اند فقط او زنده مانده و به دليل پرهيزكاري و تالوت قـرآن سـنگ                تمام مردم آن سنگ شده    

  . نشده است
ديگر، زناني هستند كه از اول داستان، زندگي شبيه ساير افراد دارند ولي در ادامـه بـه                  دسته  

اي نا مشروع طرد ميشوند و معموالً ادامة ماجرا طـوري            خاطر عصمت و تن ندادن به رابطه      
زن حكايـت   «اي پناه بگيرد و شبيه قديسان شـود، مثـل             پيش ميرود كه زن در دير يا صومعه       

  .»پرهيزكار
ني كه شخصيت پرهيزكار داستانها ميـشوند معمـوالً اشـراف زاده يـا شـاهزاده و بـسيار                    زنا

نظير او سـخن گفتـه       مثل زن پرهيزكار كه در اول داستان از زيباي بي         . صاحب جمال هستند  
بينـيم كـه ايـن دختـر،         يا در حكايت دختر با تقوي مـي       . ميشود و زن قاضي شهر هم هست      

  .شاهزاده است
  ها دختران و شاهزاده. 5
زنهاي هزار و يك شب در نقش دختر خانواده معموالً بسيار عزيز هـستند مخـصوصاً اگـر                   

كه در هر   » دختر باتقوا «حكايت  يا  » حكايت ملك شهرمان و قمرالزمان    «مثل  . شاهزاده باشند 
 دو پادشاه نگران سالمت دختر خود است و حاضر است نيمي از مملكت را به كسي بدهـد                 

  .كه بتواند او را مداوا كند
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  .مثل خود شهرزاد. گشايي ميكنند آنان دانا و زيرك هستند و از مشكالت پدران خود گره
است، » انوشيروان و دختر دهاتي    « نمونة ديگر كه از دانايي دختران حكايت ميكند،  داستان         
شيروان از سخن   ملك عادل نو  ... «: دختري كه عقل و درايت او انوشيروان را مبهوت ميكند         
   1»...آن دخترك و بسياري ِعقل و جودت ذهن او خيره ماند

نيز پيرامون تبحر چـشمگير     » حكايت شعر سه دختر   «و  » هارون الرشيد و دخترك   « حكايت  
  . دختران در فن شعر است

دانند و همة آنهـا جـادوگري را در كـودكي از عجـوزي              در بيشتر موارد دختران ساحري مي     
  .ندا ساحر آموخته

زيـرا آنـان را هوشـيار و        .  پدران معموالً دخترانشان را در برگزيـدن همـسر آزاد ميگذارنـد           
مثل پدر حيات النفوس كه به اردشير كه خواسـتگار دختـرش اسـت              . صاحب تدبير ميدانند  

ميگويد كه از طرف من مخالفتي نيست اما دخترم بالغ و عاقل است و اختيـار او بـه دسـت                     
  .خودش است

  رانهمس. 6 
زنها وقتي كه نقش همسري دارند، اغلب دختر عموي شوهران خود هستند و غالباً نيز مورد                

اي بـه شوهرانـشان ندارنـد و بـسيار ديـده              عالقة همسران خود نيستند يا خود آنهـا عالقـه         
ميشوند زنان ساحري كه براي بودن با معشوقشان، شوهر را كه مزاحم وصـال آنهاسـت بـه                  

  . يا او را با زيركي فريب ميدهند. دحيواني تبديل ميكنن
. اما با همسران وفادار نيز در هزار و يك شب مواجه ميشويم كه البته تعداد آنان كـم اسـت                   

است، در اين قصه زني بسيار دانا و كـاردان          » شاه و زن وزير او    « بهترين نمونه  در حكايت      
براي برخورد با هوسـراني شـاه   و بادرايت را ميبينيم كه در نبود همسر خود بهترين شيوه را             

  . برميگزيند
  گري زنانه در هزار و يك شب هاي مثبت و منفي چاره جنبه   

گري، خصلتي است كه بيشتر شخـصيتهاي زنِ حاضـر در هـزار و                همانطور كه ديديم چاره   
گري اسـت كـه از آنـان شخـصيتي            و درواقع همين چاره   . يك شب آن را همراه خود دارند      
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گري زنان هميشه به عنـوان عنـصري          به عبارت ديگر چاره   . ر داستان ميسازد  مثبت يا منفي د   
اي از زنان معطوف به هـدفي پـسنديده    گري دسته ها عمل نميكند، گاهي چاره      منفي در قصه  

سر دستة اين گروه از زنـان در        . كند نه سرزنش  است و اجتماع اين زن را تحسين مي       و نيكو   
شـان جلـوه      ئيشان بيش از زيبـا    ئياني كه تدبير و دانا    زن. هزار و يك شب خود شهرزاد است      

... «:  جايي كه شهرزاد براي اولين بار وارد داستان ميشود، اينگونـه توصـيف ميـشود               .ميكند
هـاي ديگـر       نمونه 1».دانا و پيش بين و از احوال شعرا و ادبا و ظرفا و ملوك پيشين آگاه بود                

حكايـت  «و  » شـاه و زن وزيـر او      « ايـت   و حك » انوشيروان و دختـر دهـاتي     «حكايت  را در   
. ميبينيم، كه پيشتر دربـارة آنهـا گفتـيم        » شعر سه دختر  «حكايتو  » هارون الرشيد و دخترك   

زنان هزار و يك شب تنها زنان خانه نشين و دور از دانشها نيستند بلكـه بـر خـالف سـاير                      
  .ميبينيممتون كهن، زنان و دختركان عالم و شاعر بسياري را در هزار و يك شب 

گري خود به هر طريق ممكن بـراي          اما گروه ديگر زناني هستند كه از هوش و قدرت چاره          
از ميان برداشتن شوهران از سرراه رسيدن به معشوق بهره ميبرند، زنان هوسباز و مكاري كه                
شخصيت منفي داستانها ميشوند و جامعه آنها را سرزنش ميكنـد و در بيـشتر مـوارد پايـان                   

  .نتظارشان نيستخوشي در ا
ان در اين حكايات مردان ابله جلوه ميكنند، همسرانشان به آنها خيانت ميكنند ولي اين مـرد               

يا اينكه به جـادوي زنـان       . راحتي فريب زنانشان را ميخورند    از روي سادگي پي نميبرند و ب      
از كه زن با زيركـي تمـام         » حكايت قمرالزمان و گوهري   «مثل  .  خود به حيوان بدل ميشوند    
بي ميزند و در مقابلِ همسرش خود را به جاي كنيز قمرالزمـان             نقخانة خود تا خانة معشوق      

جا ميزند، كنيزي كه شبيه اوست و مرد ابله داستان باور ميكند كه اين كنيز فقط بسيار شـبيه                   
كه در آن مردي پس از آگاهي از خيانـت          » حكايت شاهزاده سنگي  «يا  . به زن خودش است   
در داستان عزيز و عزيزه نيز زنـي سـنگدل را           . ود او به سنگ بدل ميشود     همسرش توسط خ  

لـوم خـود خـشمگين ميـشود و مـردانگيش را از او              ميبينيم كه بر عاشق بـسيار مطيـع و مظ         
انـد نيـز      كار شهريار و شاهزمان كه شالودة هزار و يك شـب را سـاخته             زنهاي خيانت . ميگيرد
ت است آن عروسي كه زنـداني ِعفريـت اسـت و            هاي ديگري هستند و نيز از اين دس         نمونه
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پس از آن عفريتي بلند و تناور، صندوق آهنين بـر سـر،             «سر راه اين دو برادر قرار ميگيرد ؛         
عفريت به كنـار چـشمه فـرود      . از دريا به درآمد و ملك زادگان از بيم به فراز درخت شدند            

تو را شب زفـاف از كنـار   :... آمد، صندوق بازكرد و دختري ماهروي به در آورده با او گفت  
پـس سـر    . ام؛ اكنون تو پاس دار كه مرا هنگام خواب است           داماد برده و دل به مهرت سپرده      

اندر كنار دختر بنهاده، بخفت و دختـر را فـراز درخـت بـه ملـك زادگـان نظـر افتـاد؛ و از                         
هفتاد انگشتري  پس از آن، دختر بند ابريشمين به در آورد كه پانصد و             ... عفريتشان بترسانيد 
اند؛ شـما نيـز انگـشتري بـه مـن             خداوندان اينها انگشتري به من سپرده     ... در آن بود، گفت     

رِ دامـاد ربـوده و در صـندوق آهنـين                       سپاريد و بدانيد كه عفريت مرا در شب نخستين از بـ
   1»...كرده، در ميان اين درياي بي پايان پاس از من همي دارد؛ غافل از اينكه

از اين شخصيتهاي منفي بسيار قابل تأملند و صـراحتاً نميتـوان آنهـا را در گـروه                  اما بعضي   
شان را به كار ميگيرند بلكـه بـا در نظـر گـرفتن              گري  ر داد كه فقط جنبة منفي چاره      زناني قرا 

 كه آنان براي رهـايي    اند پي ميبريم    محيط اجتماعي و موقعيتي كه اين زنان در آن قرار گرفته          
در واقع ايـن زنـان در پـي         . گري زنانه نداشتند    ارگيري اين جنبه از چاره    كز ب جخود راهي ب  

بـراي  . نجات خود و برطرف كردن مشكالت پيش آمده هستند نه آزار رساندن بـه ديگـران               
احمـد  «يكـي از شخـصيتهاي زنِ حاضـر در حكايـت          . نمونه دليله محتاله را بررسي ميكنيم     

  . »دنف و حسن شومان و دليله محتاله و دخترش
گر معرفـي ميـشود       اند پيداست، زني بسيار حيله      دليلة محتاله آنچنان كه از لقبي كه به او داده         

اما با تأمل بر جمالت ابتـدايي حكايـت بـه روشـني در              . كه يك شهر را به هم ريخته است       
و شـوهر  .... « اي مردساالر از او گرفته است؛  مييابيم كه او فقط در پي حقي است كه جامعه        

و .... چون او بمرد او را دو دختر بر جـاي مانـد           .  محتاله پيش از آن در بغداد ميمنه بود        دليلة
برخيز : پس زينب به مادر خود گفت     ... شوهر او در ماهي هزار دينار از خليفه وظيفه داشت         

   2».و حيلتي برانگيز شايد كه بدان سبب آوازة ما در بغداد بلند شود و وظيفة پدر به ما دهند
براي رسـيدن بـه     . گري زبانزد است    عجوزي است كه در بغداد زندگي ميكند، در حيله        دليله  

اعتماد به نفس بااليي دارد و به عاقبت هر كاري كـه            . هدفش از هيچ كاري فروگذار نميكند     
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انجام ميدهد كامالً آگاه است و به قدرت خودش ايمان دارد و هيچگـاه در پيـروزي نهـايي                   
وران زنده بودن شوهرش موقعيت اجتماعي و اقتصادي خوبي         او در د  . خودش شك نميكند  

همين موضوع انگيزة اوسـت بـراي       . داشته كه پس از مرگ شوهرش از او گرفته شده است          
او ميخواهد  . پا ميكند گريهايي كه در برخورد با مردم بكار ميبندد و آشوبي كه در شهر ب              حيله

  .د كه او و دخترانش را نميبيننداش را از جامعة مردساالري بگير حقوق فراموش شده
دربارة اين زنان ما درآغاز ما با راههاي بـسته بـر روي             «  : كتايون مزداپور در اينباره ميگويد    

زن محدود و مجبـور و وابـسته بـه مـرد            . زن و راههاي گشوده بر روي رقيبان او روبروييم        
رهيدن از بن بست بايد بـه       افتد و براي     است و بي او از عرصة كار و نام و عزّت به دور مي             

و در داسـتان، بـرخالف زنـدگانيِ        . گري ِ زنانـه نـام دارد       چيزي چنگ بزند كه مكر و چاره      
    1».واقعي و روزانه، راه بر روي ِاو گشوده ميگردد

  
  : نتيجه

گـر و نيرنگبـاز    برخالف آنچه اغلب تصور ميشود زنان هزار و يك شـب فقـط زنـان حيلـه      
زار و يك شب با  شخصيتهاي ِمتنوعي از زنان روبرو ميشويم؛  عجوزهـا،               نيستند بلكه در ه   

و باهوش، زنان عاشق، زنان دانشمند، زنان سـاحر، كنيزهـا، زنـان     زنان پرهيزكار، زنان مدبر
گر و منفي دانسته      اما آنچه باعث شده است همة زنان هزار و يك شب حيله           ....  حكمران و   

نـوعي از هـوش و      ني كه در داستانها حضور دارنـد ب       اي ز شوند اين است كه تمام شخصيته     
ذكاوت بيشتري نسبت به مردان برخوردارند و نيز مدبرتر از آنان شناخته ميشوند و براي هر              

اي دارند چه با بهره گرفتن از هوش و درايت خود و چـه بـا بهـره گـرفتن از                       مشكلي چاره 
  . خود آنان استنيروي سحر و جادوگري كه در هزار و يك شب فقط مختص

اما همة زنان هوسباز و مكار هزار و يك شب كه از آنان به بدي ياد ميشود، عروسـان اسـير           
بايد ديد كه چرا اين زنان به ايـن شـكل در داسـتانها جلـوه گـر         . در چنگال عفريتان هستند   

ي اند؟ و چرا همة توان خود را براي فريب همسران خود به كار ميبرند؟ تنها جنبة منفـ                   شده
شايد رفتـار   . رفتار آنان را ديدن و به اصطالح يك طرفه به قاضي رفتن دور از انصاف است               
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اين عروس واكنشي انتقامجويانه است به كار زشت عفريت و همينطور ميتوان قيـاس كـرد                
اي كه مردان، زنان و دختران را زنجيـر كـرده و در               كه كار بقية اين دست زنان نيز در جامعه        

شايد از دست زنان در برابر زور و قـدرت مـردان            . يدارند، نوعي انتقام است   صندوقها نگه م  
اي مردساالر كاري جز اين براي نجات يا حتي مقابله با اين  ستمها و بي عدالتيها                   در جامعه 
  .آيد بر نمي

 
  :فهرست منابع

چي،  تهـران،    اكبـري شـال   اميرحسين  كريستين سن، آرتور امانوئل ، ترجمة       هاي ايرانيان ،      افسانه -1
  .)1386( ، نشر ثالث

  )1368(  افسون شهرزاد ، جالل ستاري،  تهران، انتشارات توس، چاپ اول -2
مزداپور، تهران، انتشارات روشنگران و     روايتي ديگر از داستان دليلة محتاله و مكر زنان ، كتايون             -3

  .)1380( ،مطالعات زنان، چاپ دوم
  . ، تهران، هرمس، چاپ دوم2و1لطيف تسوجي تبريزي، جترجمة عبدا) 1386( هزار و يك شب-4
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

