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پارادوکس زن ستيزي-زن ستايی
( بررسی همسنج«زن»در «هزار و يک شب» و «قصه هاي کنتر بري»)
دکتر نزهت نوحی

1

تاریخدریافت 96/11/18:



تاریخپذیرش 97/21/22:

چکيده
دراجتماعونگرشهایمثبتومنفیدراینبابموضوعیاست

جایگاهونقش«زن»
کههمواره،ازدیربازوپرتکراردرادبیاتشرقوغرب،ازکالسیکتامدرنبازتابداشته
زنمداروفمینیستیوتسرّیآن
شهایاجتماعی 
است.بهویژهامروزهبااوجگیریموجگرای 
دگاههای
یهای یکسویهنویسندگانآثار ادبی و فراتر از آن دی 
به حوزۀ ادبیات،سخن در باب تلق 
زنستیزانه ،بیش از پیش محل بحث و پژوهش است.مقاله حاضر با رویکردی به این مهم ،در

قصههای کنتربریاثر جفری
میان آثار کالسیکادبیات جهان ،هزار ویکشب از مشرق زمینو  
چاسر داستانسرا و شاعر شهیر انگلیسی از غرب را به دلیل تناسب زمانی ،سبک ادبی و مشابهت
آنها مورد بررسی تطبیقی و
بستر اجتماعی روزگار خلق دو اثر ،برگزیده و مؤلفهء «زن» را در  
دگاههایی کمابیش مشترک با دامنهای پارادوکسیکال
همسنجی قرار داده است و در پایان به دریافت دی 
دردواثرمذکور،منجرشدهاست 

زنستایانه
زنستیزانه -
ازمفاهیم 






























زنستیزی،زنستایی،راوی،روایت .
کشب،قصههایکنتربری ،
کليد واژهها:هزاروی 

۱

 .استادیارزبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ،زنجان ،ایرانNoohi_nozhat@yahoo.com.
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مقدمه
ادبیات ملّتها همواره اصلیترین نمود اجتماعی و مهمترین عامل انتقال و دگرگونی
فرهنگهاست.پدیده ییاجتماعیکههموارهمسائلوروابطاجتماعیراازجایگاهآدمیدر
هستی،سرزمینودینگرفتهتاتعارضاتمیاناو،جامعه،فرهنگوهمنوعانرابازتابانده
است.دراینبینمفهومیکهازدیربازوپرتکراردرادبیاتشرقوغرب،ازکالسیکتا
مدرنهموارهبازتابداشتهاستزنوبحثدربارهچندوچونجایگاهانسانی -اجتماعی
اوست.بهموازاتاینرویکرد،هموارهبهویژهبااوجگیریموجسوّمگرایشهایاجتماعیِ
مداردرشرقوغرب،سخندربابتلقیهاییکسویهیآفرینشگرانادبی

فمینیستیوزن
هایزنستیزانهنویسندگانمردبیشازپیشمحلبحثبودهاست .

وفراترازآندیدگاه
شکازمیانآثارمشرقزمینبرجستهترینوبحثانگیزتریندرموضوعزن«هزارو


بی
یکشب» است.درادبیاتکالسیکغربنیزبارعایتتناسبزمانی،سبکادبی،مشابهت

مذهبی،ازمناسبترینگزینهها

بستراجتماعیروزگارخلقاثربهویژهدیدگاههایفرهنگی-
برایبررسیتطبیقیوهمسنجی«زن» «،
قصههایکنتربری»اثرجفریچاسراست .
زنستایی
یپارادوکسیکالزنستیزی -

یزنبادامنه


مقالهحاضردرصددهمسنجیمؤلفه
تریازهمسانییادستکم نزدیکیدیدگاه

درایندواثرسترگاستتادریافتهایتازه

شرقوغربدرباب«زن»درحوزهیادبیاتبهدستدهد .


بيان مسأله
ازجملهکلیدهاییکهمخاطبرابهخوانشوکاوشتطبیقیدواثرترغیبخواهدکرد،
توانبهموتیفهمساندرآنهااشارهکرد.دوموتیفمشابهکهبانگاهنخستبههزارو


می
تربری،جلبتوجهمیکنند،عبارتنداز :

یکشبوقصههایکن

داستانگویی :شهرزادِ هزار و

 -1تقویم روزشمار [شب شمار](مهندسپور)12:1392،
گوییهای شبانه خود به شرط هر شب داستانی عجیبتر و
یک شب ،قرار است با قصه 

تر،مرگراهزارویکشببهتعویقاندازدوبنیانمناسباتمیانمردوزن

حدیثیخوش
رابهدرازنایزندگیبشر،دگرگونکند .
درقصه هایکنتربری،یکگروهسینفرهازجملهچاسرنویسنده،عازمسفریزیارتیطی 
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چهارروزهستندکهقرارمیگذارندبرایهموارکردنرنجسفر،هریکدوحکایتدرراه


رفتودوحکایتدرمسیربازگشتبازگویند .
-2موتیف دومی که انگیزهیپژوهش حاضر بوده و در بخش اعظمی از حکایات دو کتاب
حضوروبروزدارد«،زن»است.درنگاهیتماتیکوقاطع،نهصرفاًبهدلیلحضورشهرزاد
بردغالبقصههابهدستزنانیازجنسشهرزاد،هزارویکشب

قصهگوبلکهبهدلیلپ 
یش
رامیتواناثریدربابزناندانست(.ن.ک:ثمینی )221:1379،
در قصههای کنتربری نیز چنین است .زن از جملهی محوریترین موضوعات کتاب
است،زیرازنانهمدرفرآیندداستانگویی،بادیگرزائرانهمراهندوقصهمیگویندوهم

درمتنِاگرنگوییمهمه،قریببهاتفاقحکایاتکتابحضورونقشدارند.بدینمناسبت،
اینمقالهبهشیوهیتحلیلی-تطبیقیبهواکاویهمسنج«زن»درمتندواثرپرداختهاستتا
نشاندهد در بستر گستردهیی از امتزاج سنّت شفاهی حکایت و متون داستانی ادبیات
اجتماعیمشرقزمین(خاستگاههزارویکشب)و

کالسیکوبهموازاتتالقیفرهنگی-
غرب (خاستگاه قصههای کنتربری) ،دیدگاهی یکسان در باب «زن» فرادید خواننده نقش

میبنددکهماآنرا«

زنستایی»نامنهادیم .
پارادوکسزنستیزی -


پيشينهي پژوهش
ازجمله آثاری که به موضوع «زن» در ادبیات فارسی یا مستقالً در هزار و یکشب پرداختهاند،
































میتوانبهمواردزیراشارهکرد :

زنستیزی در ادبیات کالسیک فارسی ،مریم حسینی ( )1387با محوریّت بررسی
ریشههای  
جلوههایزنستیزیدرشعرونثرفارسی .
«جایگاه زن در ادبیات فارسی» ،آذر نفیسی ( )1393جستاری است در تبیین تصویر کلی زن
ازادبیاتکهنتاادبیاتمعاصرفارسی .
یکشب»،فاطمهاسمعیلیوهمکاران()1396بهبررسی 
انگارههایجنسیّتیدرهزارو 
« 
و نمایاندن وضعیت فرهنگی جوامع شرقی در عهد قدیم بهویژهعصر ساسانی ،نقش و جایگاه
زنانومردانوتقابلهایجنسیّتیایشانپرداختهاست .


حسنپور آالشتی و همکار ( )1391

یک شب» ،حسین
زنستیزی در هزار و 
«بررسی ریشههای 
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اجتماعیفرودستیزناندرهزارویکشبپرداختهاست .

بهبررسیعللروانی-
زنمدارانهیحکایاتهزارویکشب
دربابتحلیل تطبیقینیز میتوانبه:تحلیل تطبیقی 
وداستانهایآسیاییگوبینو،سمیهخبیر()1394ومقالهی«نقشاجتماعی،موقعیتومقام

زندرشاهنامهیفردوسیوهزارویکشب»سارهیزدانفروهمکار()1391اشارهکرد .
قصههایکنتربری»
هزارویکشب»و« 

ملحوظاستکهپژوهشمستقلتطبیقیمیان«
پیشازاینصورتنگرفتهاست .


ضرورت و اهميت تحقيق
ارزیابیودرکدرستازمناسباتوروابطمیانملّتها،از جملهتفاوتهاوهمسانی
 هایفکریوفرهنگیازرهگذارپژوهشتطبیقیدرادبیاتایشان،رویکردیشناختهشده
استکهامروزهبادر هم شکستنمرزهایجغرافیادرفضایمجازیوکوچکشدنجهان
هایاجتماعیورویاروییباپدیدهی«شهروندجهانی»1؛ اقبالپژوهندگان

درعرصهشبکه
عرصههایی چون ادبیات جهان ،نقد و نظریهء ادبی ،جامعهشناسی ادبیات و غیره .به آن،

رونقیبیشازپیشیافتهاست.دراینبین،دیدگاههمسنجیاختصاصاًمیتواندفراترازدو
اثر،یادونویسنده،درتالقیدوفرهنگ،دوجامعهیادوملّتتلقیروشنتریازمفهوم
یکپارچگی ادبیات جهان ورای گسترهی جغرافیاییاش به دستدهد.با چنین رویکردی،
یپژوهشگراندرحوزههاینقدادبیوادبیات

نتایجحاصلازپژوهشحاضربرایاستفاده
ییهمچونجامعهشناسیادبیاتمفیدخواهدبود .

تطبیقیونیزمطالعاتمیان 
رشته


بحث
دربارهي هزار و يک شب
هزار و یکشب مجموعهیی از داستانهای عامیانه و بهترین یادگار از آداب ملل قدیم مشرق
زمیناست.دربارهیخاستگاهایناثرآراءفراوانیوجوددارد،امامبنایقریببهاتّفاقآنها
همانندیدرطرحداستانیوشکلرواییکتاباست .
برخیهزارویکشبراهندیوبرخاستهازمهابهاراتا،رامایاناوپنچاتنترادانستهاند ،
۱
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 برخیباتأکیدبرآدابورسومواشاراتمحلیریشهیکتابراعربیومشحونازروح
وبینشاسالمیدانستهاندوعدّهییآنراحاصلخیالپردازییونانیمیدانندکهازطریق
ایرانیانبهاعرابرسیدهاست .
بههرروی،نبایدفراموشکردکهریشهیایرانیهزارویکشببهانضماممستنداتتاریخی
اینتأییدراباخودهمراه دارندکهداستانآغازینوبنیادینکتاب،اشاراتوآدابمحلیو
نامبرخیکسانبیتردیدمُهرایرانیدراثرند(.ن.ک:طاووسیوهمکاران )64:1386،
شدهاند
یکشب نگاشته  
استناد به پیشینهی پژوهش و تنوع و تعدّد آثاری که در معرفی هزار و  
هایجغرافیایی،خاستگاهقصههاو

واحترازازتطویلسخن،برایآشناییمفصّلباریشه
تاریختدویناثر،قطعاًفصلاولکتابوزین«افسونشهرزاد»جاللستاریباعنوانمقدمه

برهزارویکشب،دیباچهوتاریخچهییمستوفیومستندخواهدبود .


دربارهي چاسر و قصههاي کنتربري
سالهای -1341
جفری چاسر در عصر پرآشوب دورهی حکمرانی ادوارد سوّم در حدود  
یچاسرسرشارازفرقهگراییونفاقمذهبیو

 1342میالدیدرانگلستانبهدنیاآمد.زمانه
ازسوییناآرامیهایاجتماعیبسیارهمچونانقالبدهقاناندرانگلستانوفرانسهبود.در

سرمیبرد،زیراازسوییآیینشهسواریو

واقعجامعهانگلستانآنزماندردورهیگذاربه
شوالیه گریدراوجبودوازسویدیگرنظاماربابرعیتیباگسترشطبقهبازرگاندرحال

فروپاشیبود.درجامعهیقرونوسطاییچاسر بهطورکلیسهطبقهقابلشناساییاست:

طبقهاعیانونجباکهکارشانحکمرانیوفرمانرواییبرکشورومردمبودوازنظامسیاسی
وقت حمایت می کردند .دوّم طبقه روحانیون و اهل کلیسا که پاسداری از حیات معنوی
حکومتومردمرابرعهـدهداشتندوسوّمتودهمردمکهوظیفهداشتندکارکنندتانیازهای 
مادّیآندوگروهدیگرراتأمینکنند(.چاسر )28-29:1389،
چاسر به مناسبت شغل پدر و بعدها حضور خودش در دربار ،روابط نزدیکی با اهل
دربارداشت.ادواردسوّمدربسیاریازمأموریتهایخارجیچاسرراکهفردیکارآمدو
برد.بههمینمناسبتاوزبانهایایتالیایی،التینوفرانسهرا 

مورداعتمادشبود،باخودمی
خوبمیدانستوباعلومزمانهنظیرنجوم،طب،فیزیکوکیمیاگریآشنابود .
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کارهای ادبیچاسربسیارند،از آنجملهمیتوانبه منظومهیگلسرخ،مجلسمرغانو
خانهیشهرتاشاره کرد.چاسردرسالهایپایانیعمرشدرخانهییدرباغکلیسایوست
مینسترزندگیکردودراکتبر  1422همانجادرگذشتواورادربخشیازکلیساکهبعدها
بهقطعهیشاعرانمعروفشد،بهخاکسپردند(.همان )33:
سراست،پسازعمریآشناییباانواعواقسامآدمهایانگلیسی

چاسرکهاساساًداستان
در زندگی روزمرهی اداری خود ،طرحی اساسی ریخت تا مقطعی از جامعهی انگلستان
روزگارشرابهصورتداستانهایعامیانهارائه دهد.بااینچشمانداز«،قصههایکنتربری»
منظومهایستدرشرحسفریزیارتیازلندنبهسویبقعهسنتتوماسکهطیآنزائران
میکنند .
کردنرنجسفربرایهمداستانتعریف 

بهمنظورکوتاه
چاسرضمنبرگزیدنموضوعسفرزیارتی،بهکنهزندگیمردمزمانخویش راهیافته

است،زیرادرانگلستانقرنچهاردهمکهمردمبهمذهبکاتولیکگرایشداشتند؛مذهب
میکردوکلیسامردمرابهانجامسفرهایزیارتی
رسمینقشاساسیدرزندگیروزمرهایفا 
تشویقمی نمودوسفربهکنتربریبهترینزیارتممکندرانگلستانبهشمارمیرفتوبه
همیندلیلاستکهاشخاصبسیارپرهیزکاریمانندرئیسهیدیروکشیشبخشنیزدر
میانزائرانبهچشم 
میخورند .
جدایازاهمیّتمذهبیزیارت،نقشاجتماعیآنرانیزبایددرنظرگرفت.مردمیکه
خانههایشان محبوس و ناگزیر از پوشیدن لباسهای گرم بودند با
تمام مدّت زمستان در  
فرارسیدن بهار از شوق زیارت لبریز میشدند و این تفریح و تفرّج مورد تأیید کلیسا بود و
میشد،چاسرایندوانگیزهی
مایهیافزایشاعتبارفردزائرنزداطرافیانوهمسایگانشنیز 
بهرهگیریازلذّتسفر-رابامهارتهرچهتمامدرپیش
زائران-تقدیمارادتخالصانه و 
درآمد قصههای کنتربری و در سراسر کتاب وصف کردهاست.او با انتخاب موضوع سفر
داستانهابهامکانمهمّیدستیافتهاست.تأثیر

زیارتیبه عنوانچارچوبیبرایمجموعهی
داستانهایی

میرسند ،بر
آدمهاییواقعیبهنظر  
شخصیتداستانگوهایازائرانازآنجاکهخود 
قصههایکتابومطالب
پیشدرآمد» ،
میکنندغالباست(.همان)11:چاسرضمن« 
کهنقل 
سی تن شخصیت بهیادماندنی ،حیاتی پرشور بخشیدهاست« .پیشدرآمد» بهویژه
جنبی آن ،به این  
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شایستهی توجه

از این نظر که شبیه ویترینی از تصاویر گوناگون و ملموس جامعه است ،
آدمها
جلوهگریوابرازوجود 
شیوههای 
میکند.زیراچاسردرآنباتوصیفتمامعیار ،
جلوه 
تیپهای انسانی
شخصیتها و  

فشردهیی از 

طرحهای 
و نمایش صفات تحسینآمیزشان  ،
بینظیراست .
میدهدکهدرنوعخوددرادبیاتانگلیس 
گوناگونارائه 
قصههایکنتربریدرانعکاسوضعموجودحاکمبرقرنچهاردهمانگلیسبسیارمهّمو
میکند از تجربهیگستردهی
قابل استناداست ،زیرا شرحی که از اعمال و صفات انسانی عرضه  
برمیخیزدوطیفیازروابطحاکمبینایشانرابراساس
نویسندهدربرخوردباانواعآدمها 
میدهد .
آشناییعینیاو،بهخوانندهارائه 
قرار بود هر یک از زائران گروه سی نفره از جمله خود چاسر که عازم سفری چهار روزه
باپای پیادهبهکنتربریبودند،درراهرفتندوداستانودرراهبازگشتنیزدوداستانبازگوکنند.

درپیش
درآمدکتاباززبانصاحبمهمانخانهمیخوانیم :
« رکوپوستکندهبگویمبهنظرمبرایآنکهسفرکوتاهوآسانشودبایدحینرفتنبه
کنتربرینفریدوقصهاز ماجراهایایّامگذشتهعمرتانبگوییدوموقعبازگشت همدو
قصهدیگرنقلکنید.کسیکهسرگرمکنندهترینوبهترینداستانراازنظراخالقیتعریف

کند،موقعبرگشتنازکنتربریدرهمینمهمانخانهوکنارهمینستونشامرامهمانجمع
بودوبرایآنکهسفرشمادلپذیرشودمننیزبهخرجخودباشمامیآیموراهنمای

خواهد
هزینهی
میشومو اگر کسی حین طی مسیر رأی مرا نپذیرد ،مجازاتش این است که باید  
شما  
دارید،بگوییدتابیدرنگ

سفرهمهمارابپردازد.حاالاگربیچکوچانهبرنامهمراقبول

آمادهشوم(».همان )11:
بهدلیلتألیفوتدوینکتابدراواخرعمر،چاسـرتنهاموفـقبهتکمیلقریبیکپنجم 
مجموعهراآنگونهکهدرنظرداشت،بهپایانمیبرد

استونمیدانیماگر 

اینبرنامهشده
هادرنظرمی گرفت.لیکنروشناستکهنوگوییومتفاوتبودن


چهترتیبیبرایقصه
ییبودهکهخودراملزمبهرعایتآنمیدانستهاست.شیوهیاودرسرهمبندی


هانکته

قصه
عناصرقصهدرآثارشهرچهکهبوده،هموارهچیزیخاصخودبهآنافزودهاست؛بهویژه
هایکنتربری،اینمایهافزودنیچیزیاستکهبیشکقصهراتاامروز


دربسیاریازقصه
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تازه ،ماندگار و پردوام ساختهاست .تأمل در بافت زبانی قصههای کنتربری نشان از تأثیر
عمیقیداردکهتماسومراودهچاسربامردمطبقاتومشاغلگوناگونجامعهانگلستان
قرنچهاردهمبرایشبهارمغانآوردهاست.زبانانگلیسیدرایناثر،زبانمتداولدردانشگاهها
هانیست،بلکهزبانمردمکوچهوبازاروروزمرگیهایایشاناست .

ودادگاه
چاسربا  مهارتواستادیتوانستهضمنرعایتضوابطشعریانگلیسیمیانه،لحنو
آهنگ محاوره طبیعی را نیز در قصهها بازآفرینی کند .از این رو وی را براستی میتوان
مؤسسکاخرفیعادبیاتوشیخقبیلهیسخنسرایانانگلستانشناخت،اودرشیرینیبیان
وروانیسبکممتازاستوکلماتزیادوحشوهایناخوشاینددرکاروی،بندرتیافت
میشود(.ن.ک:صورتگر )162-163:1322،



همسنج «زن» در دو اثر
سخن درباره ی جایگاه زن در ادبیات ،تازگی ندارد و بارها از زوایای گوناگون بدان
پرداختهشدهاست.اماآنچهدرعمومآثارومقاالتبامحوریّتموضوعزنبهویژهباتأکید
برمنظرزنستیزی،مشهودومکرّرشده،آناستکهدرمقاطعبسیاریازتاریخادبیات،
تصویرزندرشرایطیبهنمایشدرآمدهکهاوالًخودهیچجاحضورنداشتهوثانیاًقلمدر
دستنویسندگانمردبودهاست.بههمیناعتبار،بیشازآنکهسیمایواقعیاورادرگذار
یغالب،تصویریاگرنگوییمبهتمامیکوژو

اعصاروقرونبهتماشابنشینیم،دیدمردانه
ناخوشایند ،دستکم یکسونگرانه از وی قلم زدهاست( .ن.ک :حسینی )11-14 :1391 ،و
ویژگی هایکلّیزنونگاهبهاودرکلیّتوباتفاوتزمانیدرسرزمینهایمختلفمشابه
هایزنستیزانهدرادبیات


)حجموسیعتلقی
بودهاست(.ن.ک:جهانشاهیافشار33:1394،
کالسیکمنظومومنثورفارسیخودشاهدیبراینمدعاست.اینماجرادرخطسیرادبیات
دیگر ملل و مناسب بحث حاضر در ادبیات انگلیس قرون وسطی نیز بهروشنی دیده
میشود.نظربهآنچهگفتهشدوبرایدقّتبیشتردرنگرهیتطبیقی،درهمسنجیحاضر،

«زن»راهماززاویهنویسندگانوهمدرمتندواثربررسیخواهیمکرد.بدینمنظور،بخش
اختصاصدادهایم .

نخسترابه«راویزن»وبخشدومرابه«زندرروایت»
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زن راوي بيرونی
هزارویک  شب،برخالفنظرویلیاملینکهتمامکتابراحاصلقلمیکمؤلفو
تدوینکنندگان و قصهخوانان حرفهیی که در

محرّر میدانست ،یک نویسنده ندارد .شمار
ادوارگوناگونبهترتیبوتدوینآنهمّتگماشتهاند،بسیارندوبههمینخاطراستکه
ییکهبهدستقصهخوانانو


شبمانندهرکتابقصه
هایخطیهزارویک 

تمامنسخه
میشود،باهماختالفدارند .
عامهمردممیافتدوسینهبهسینهنقل 
یکشب هم از حیث انشاء و هم از لحاظ انتظام
اختالف نسخههای متعدد هزار و  
یک شب ادیبی دفترباره
حکایات و نیز تفاوت زبان قصهها ثابت میکند که مؤلف هزار و  
نیست که به شیوهیی منشیانه دست به کار تألیف یک کتاب قصه زدهباشد ،بلکه پردازنده و
نقّالیاست کهبسیاریازحکایاترادرحافظهداشتهوبهمناسبت نقلکردهاست.بهعبارتی
داشتهاندوسینه
سماعیییهستندکهدرآغازموجودیّتیمستقل 

منبعاصلی ،روایاتشفاهیو
بهسینهنقلشدهاند(.ن.ک:ستاری )97:1368،
داشتهاند،به ویژه
مسلّم است که زنان در فرآیند این حکایتپردازیوانتقال حضور قطعی  
الالییوارداستانوحکایتاز

آنکهنقشزنانگیومادرانهشان درفراگردانتقال سینه به سینه و 
نسلیبهنسلدیگراثباتشدهاست؛لذاجزشیرین،دلداروهمسرخسروشهریارساسانی،که
یکشباست(ن.ک:ستاری،)129:1368،

شایدشناختهشدهتریننمونهیراویبیرونیهزارو
جاییدرمنابعنامیازنویسندهیاراویشفاهیزندیگریدیدهنشدهاست .
هزارویک شبروایتیزنانهاستبهنیّتتربیتمردیبهمددقصهکهقراراستدر
فرجامکارهمسرویباشد.درواقعمردیراکهانبانیازخشونتوستبریونادانیاست
بازآفریدنوازمرتبهیغریزهبهپایگاهخودآگاهیوازکنشهایبازتابیخودکاربهتصمیم
گیریهایارادیرساندن(.شدلوهمکاران)23:1388،در واقعشهرزادبهعنوانالگوی
 
تمام عیار جنسیت زن درمقابل نماد جنسیت مرد و فراتر از آن نظام مردساالری یعنی
گمانتجربهیی


پسبی
شهریارمعرفیشدهاست(.ن.ک:اسمعیلیوهمکاران )239:1396،
زنانه در ناخودآگاه جمعی قصهپردازان آن بوده و انتساب روایتگری هزار و یک شب به
(هزارویکشب،

زنیداناوپیش بینوازاحوالشعراوادباوظرفاوملوکپیشینآگاه»

«
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یقصههاوتجارباجتماعیتمّدنمشرق

،1389ج)11:1بهعنوانشخصیتپیونددهنده
زمین،ورایدلپذیریهایش،حاصلهمینزنانگیوزاییدهیذهنزنانمشرقیروزگاران

دوراست .
مردانهیی از انگلستان قرن چهاردهمی

قصههای کنتربری» اما حاصل قلم 
مجموعهی « 
شکسپیرازداستانهاینویسندگان

استوراویبیرونیآنجفریجاسراست.جاسرمانند
قبلازخود(کههمگیمردبودند)بسیاراقتباسکردهاست.شواهدفراوانیدرآثاراوهست
هابهشیوههایمختلف


هایمشهورعصرخودرابارهاخواندهوازآن

دهدکتاب
کهنشان 
می
بهرهگرفتهاست .گاهی طرح داستانی و زمانی بخش طوالنی از کتاب را وامگرفته و در
بسیاری از قصههایش اقتباسی از نویسندگان معروف مانند بوکاچیو ،دانته ،بوئثیوس
مشهوداست( .ن.ک :چاسر) 23 :1389،از جمله داستان نایب پهلوان در مورد کاناسه شبیه
یکی از داستانهای هزار و یکشب است( .همان )17 :؛ قصهی تاجر درباره ژانوری
سالخورد ه و همسرش با اندک تفاوتی در دفتر چهارم مثنوی موالنا در «حکایت آن زن
)بعالوهازفابلهایگوش

پلیدکارکیشوهرراگفت»...آمدهاست(.ن.ک:مثنوی644:1384،
آشناییهماستفادهکردهکهالفتوانساوراباسنّتشفاهیادبیاتعامّهنشانمیدهد؛امّا
تمهیدسفرزیارتیبهعنوانچارچوبداستانی،درونمایههاوتوصیفوفردیّتبخشیدنبه
کاراکترهااعمازمردوزنهمگیابداعخودچاسراست .
چاسر که داگالس منتقد به نام قرن شانزدهم به وی لقب دوستدار زنان را میدهد ،به عنوان

نویسندهوراویبیرونی،درایناثرنیزهمانندکتابدیگرخود«افسانهیزناننیک»نگرشهای



متفاوتومتناقضنسبتبهزنانرابهنمایشگذاردهاست(.سهیلوهمکار )112:1393،


زن راويِ درونی
شببادوگونهراویزندروناثرروبهروهستیم؛نخستشهرزادبه

درهزارویک
عنوانراویسوّمشخصدانایکلکهروایتگرقصهاصلیدرطولهزارویکشباست؛
میکنندوقصهمیگویند .
دودیگرراویانِزنیکهدرخاللقصههایشهرزادسربر 
قصهگو)سهتنزناناند:رئیسهی 
درقصههایکنتربرینیزازمجموعسیراوی(سیزائر 
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دیر،زناهلباثوراهبهیدوم .
شهرزاد داناي کل هزار و يک شب 
قصههای هزار و یک شب با این مقدمه و حکم زنستیزانهی آشکار آغاز میشود که
همهی زنان مکار ،دروغزن و خائناند و مردان پیش از آنکه قربانی غدر و خیانت زنان
شوند،بایدایشانرابکشند.شهرزاداماباشهامتداوطلبمیشودتاایناندیشهنادرسترا
ازلوحذهنشهریارپاک کندومه راورانسبتبهزنانبرانگیزدازاینروباپدرخویش
میگوید « :مرابرملککابینکنیامننیزکشتهشومویازندهمانموبالازدخترانمردم
بگردانم ( » .هزار و یک شب،1389،ج )16 :1بدین ترتیب آغاز کار روایتگری شهرزاد
نوسانیاستمیانبیموامید،مرگوزندگیومهروکین؛امافرجامآنگفتوشنیدی
است میان زندگی و عشق و شهرزاد زنی است که به تدبیر ،این ضربآهنگ را جایگزین
حکمآغازین«همهیاهیچ»میسازد(.ن.ک:ستاری )416:1368،
یزنانراازتیغزنستیز

دانایکلهزارویکشبزنیاستکهنهتنهاخویشتنوهمه
یحیثیتازدسترفتهشاننیزنائل

شاهمیرهاند،بلکهبه استیفایحقوق ایشانو اعاده
بیمثل اوست که به هیچرو گرایش فمینیستی
میشود و اینها همه به مدد «روایتگری»  

افراطی در کار نبسته ،بلکه با بینشی تام مبتنی بر اینکه «هرکه گمانکندکه زنان همه
هاستوجنوناومعالجتپذیرنیست»(هزارویک شب،1389،

یکسانند،اوازخردبیگان
ج ،)962 :2ابتدا تصویری واقعگرایانه از عالم زنان را به نمایش میگذارد :زنان هوشیار،
زناننابخرد،زنانافسونگروخیانتکار،زنانپاکباز،زنانبدسرشتِشومپیوزنانپارساو
عفیف.سپس آرام آرام زن را از مفهوم عفریت ،ساحر ،خیانت پیشه ،هوسران و شیءواره به
نمودیازآرایههایگوناگونوخواستنیبدلمیکندومبناییبرایزایش،خانواده،زندگی،
خاطرهوپیوندآدمیانمیشمرد(.ن.ک:مهندسپور)327:1392،بهبیانیدیگر،دوگانگیکاربرد
تواناییهایزنانهمسوبادورنگاهوچشماندازپیشرویشهرزاداستکهمیکوشدثابت
کندهمهزنانیکساننیستندونمیتوانحکمیکلیدربارهآنانصادرکرد(.ن.ک:یزدانفرو 
همکار )198:1391،
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ازاینحیث،زنستایانهتریندیدگاهرادربزرگترینکتابقصهیمشرقزمینشاهدیم،

چارهگر عهدهدار نقشی است ارجمند که همانندش را در ادبیات سراسر
جایی که زنی کاردان و  
جهانکمترمیتوانیافت(.ن.ک:ستاری )191:1386،



سه راوي زن در قصههاي کنتربري
یکاراکترزندرقصههایکنتربری،بایدموقعیتو

برایتحلیلوارزیابیدرستدرباره
جایگاهزناندرانگلیسقرونوسطی(حدفاصل 1322تا 1422م).رااز نظرگذراند.در
قرونوسطیزنانبخشیازجامعهمردساالروزنستیزبودند؛اشرافیتدرباروروحانیّت

کلیساتحتحاکمیّتمطلقمردانبودوزنانفرودستایشانبودند.آباءکلیساچشمانداز
فرودستی زنان را بهصراحت و به شدّت تقویت میکردند و با استناد به اینکه چون زن
فروتراست،ابلیساورافریفتهواوستکهمیوهممنوعهراچشیدهومتعاقباًآدمرافریب
است،توصیهمیکردندکهنبایدبهزناعتمادکردواینکهخدااولمردراآفریدهسپس

داده
ازدندهیاوزنراآفریدهاست؛محملیبرایهموارهگناهکارقلمدادکردنزنانجامعهاز
سویایشانبود(.ن.ک:احمدزادهبیانی )116:1389،
در چنین شرایطی ،اگر زنی جرأت میکرد در برابر نُرمهای جامعه قد علمکند تا بر
میشد و اگر در روابط
سرنوشت خود تسلط یابد ،با عناوین شریر و بیاخالق از او یاد 
بیاعتنابهآنکهتاچهحدّبادشواریوموقعیتهای
زناشوییبهغایتمطیعو صادقبود  -
میکردند
سخت زندگی مواجهاست-این بار او را با مقام دست نایافتنی مریم مقدّس مقایسه  
واوهمچناندرجایگاهفرودستیخودباقیبود .
چاسرایندوتیپکامالًمتضاداززنانجامعهقرنچهاردهمرادرقصههایکنتربریاز
زبانزنانومردانقصه گووبابیانیاستعاری،توأمبااغراقودربرخیمواردآمیختهباطنز

به تصویر کشیدهاست و خوانندگان و منتقدان ادبی را سالهاست مجذوب این اثر کرده
است .
بدینترتیبگرچهعمومزنانآنروزگاربهجبـرمطیعوزیردستمردانبودند؛چاسـر 
کندکهبانظاممردساالرمبارزهمیکنند.ازمیانسهزنراوی 

شخصیتهایزنیهمخلق 
می
ستیزهگروحقخواهو 
درقصههایکنتربری«،زناهلباث»جزوگروهاوّلیعنیزنانسرکشو 
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میآیند .
رئیسهیدیروراهبهیدومجزوزنانمقدسومطابقمعیارکلیسایآنزمانبهشمار 
پیشدرآمد»قصههایکنتربری«زناهلباث»راچنینتوصیفمیکند :
چاسردر« 
«زنشایستهییاهلباثدرمیانمابود.هرچندعیبیهمداشتوآناینکهگوشهایش
خیلیسنگینبودند...درتمامآنناحیههیچزنیجرأتنمیکردبرایدادنصدقهقبلازاو
میشد که همهی حس
میکرد زن اهل باث به قدری عصبانی  
جلو برود و اگر کسی چنان  
میدانست در جمع چگونه سخن بگوید و بخندد و با
خیراندیشیاش به هیچ بدل میشد ...
کهنهکار شده و به مقام استادی رسیدهبود».
راه و رسم دلبری آشنا بود و در این حرفه  
(چاسر )47-48:1389،
نمایندهی یک زن بورژوا

با این توصیفات ،زن اهل باث که در داستان نامی هم ندارد ،
دندانهای پیشین را به
ست و خصوصیات نمادینی همچون ناشنوایی گوش چپ و فاصله  
ترتیببهعنواننشانهسرکوباجتماعیوتمایالتشهوانیزنانقرونوسطیباخودیدک

میکشد(.ن.ک:احمدزادهبیانیوهمکار )112:1389،
درتوصیفرئیسهیدیرنیزمیخوانیم :
«خانم رئیسهی دیر هم در میان جمع بود که لبخندی آرام و آزرمگین بر چهره داشت.
میگفت به سر سنلویی قسم.نامش مادام اگالنتین
میخورد این بود که  
باالترین قسمی که  
میکرد....ردایی فاخر
تمامتر ادا  
بود.سرود ذکر خود را با صدایی تودماغی بهزیبایی هرچه  
برتنوتسبیحیازمرجانباگرهدانههایسبزبربازو»(چاسر )42-41:1389،
توصیفی که بهسادگی مخاطب را با زنی مبادی آداب ،سازشپذیر و مطیع حدود کلیسا
میکند .
مواجه 
و اما توصیف راهبهی دوم مختصر به این است که مونس و رفیق حجرهی رئیسهی دیر
است(.ن.ک:همان )41:
ازهمینتوصیفاتموجزبهروشنیپیداستکهنبردبینجنسزنومردبهعبارتینظام
فرودستی و فرادستی در صومعهها هم وجود داشتهاست زیرا در آنجا هم ،زنان تنها به-
میشـدندوشـأنومقـام
واسـطهیداراییوموقعیتاجتماعیوعنوانخانوادگیشناخته 
مییافتند )Gestsdottir, 5111: 7(.
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فردترینشخصیتهادرکتاب


ترینومنحصربه
زناهلباثبدونشکیکیازاصلی
روشنیوصراحتآنالیزمیکند .

استکهفریادِزن،زندگیوموضوعیّتشرابه
شدوداراییهایشتحت

درقرنچهاردهم،زنبعدازازدواجمایملکهمسرتلقی  
می
کنترلاودرمی آمدودرامورقانونی،مطلقاًحائزحقوصالحیّتقانونینبودوحتّیبعداز
میبردندواگرمتوفّیپسروبرادرینداشت،
مرگهمسر،نخستپسرانوبرادرانمتوفیارث 
یاووارثتمامداراییهایشمیشد.طبعاًچنینبیوگانیبسیارموردتوّجهطبقهمردان

بیوه
میدادند ازدواج نکنند ،و در صورت ازدواج ،این
بودند و از آنسو ،زنان با این شرایط ترجیح  
همسردوّمبودکهتحتکنترلایشانبودوبدینترتیبزنموقعیتیمییافتتاچارچوب
اجتماعیفرودستیزنانهرابهچالشبکشد )Ibid:8(.
زن اهل باث ،از این دست زنان است .او که پنج بار ازدواج کرده است ،قصهی خود را با

سلطهجو
تعبیر«مصائبزناشویی»(چاسر)212:1389،ودرواقعبرایبهمبارزهطلبیدننظام 
وزنستیزمردساالرآغازمی کند؛رفتاریکهدرانگلیسقرونمیانهابداًقابلتحمّلومدارا
نبودهاست .
چاسربازیرکیتماموبابیانیفکاهی،استعاریوالبتهپارادوکسیکالاززبانزناهل
باث،ساختارهایناهمگوناجتماعیرازیرسؤالمیبرد :

میگویم موافق نیستند ،ناراحت نشوند
میخواهم اگر با مطالبی که  
«از همهی اعضای گروه  
چونهدفمفقطسرگرمکردندیگراناست(».همان )211:
روشنتخریبوواژگونیاست.اودرادامهمیگوید :

صدای«زناهلباث»صدای
«حاال برای زنانی که قدرت درکش را دارند میخواهم بگویم چطور کارها را ردیف
کردموهمیشهدستباالرامیگرفتمکهپسنیفتم.مطمئنباشیدهیچمردیوقتیپای


می
حقّهوفریبدرمیانباشد،حریفهیچزنینمیشود.رویسخنمبازناندانانیست.زنان
زیرکوقتییکجایکارلنگباشدازچموخمکارآگاهند(»...همان )211:
محابابهبادانتقادمیگیردودیدگاهکلیسا 


درجاییسخنانپولسقدیسراهمبی
«زن»
رادرگناهکاریهمیشگیزنان،بهشدّتموردطعنقرارمیدهد :
«اصوالًدانشجویانعلومدینینسبتبهزنهادیدخوبیندارند(مگردرموردزنانمقدسیا 
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همسران قدّیسها) و فکر میکنند همهی زنان فاسدند .اما من میگویم «به روباه گفتند شاهدت



زنها داستان بنویسند ،آنقدر در وصف
کیست؟ گفت دمبم ».اگر قرار بود به جای کشیشها  ،



میشدند(».همان )221:
شرارتمردهامطلبمینوشتندکههمهیپسرانحضرتآدمروسیاه 
کنشها،رفتارواعتقاداتزناهلباثبرایزنیدرآنزمانهمناسب
بدینترتیباگرچه 
نیستند،امااوازصحبتوبیاناحساسشبابتزنبودندریکجامعهمردساالروبیان
آگاهیاشاززنستیزیجامعه،ابداًهراسواباییندارد.انگیزهاودرزندگیتغییرایننظام

نابرابر و یا دست کم ،نشان دادن نتایج ستم بر زنان است .او این کار را با تغییر انتساب
میدهد.حتیداستانشوالیهکهاوبرای
قدرتازباالبهپایینوتسلطبرهمسرانشانجام 
کندنیزاستعارهییاز همیننبرد مرد -زن است؛ با این دیدگاهکه

همسفرانش تعریف می
تفویضقدرتبهزنانمیتواندجامعهرابهتعادلرساندهوخوشبختیراستینراپاداشِ

مردانِستایندهیزنانسازد(.ن.ک:همان )233:
نسخهیی از صدای زنانه
«زن رئیسهیدیر»و «راهبهی دوم»نقطهیمقابل «زن اهل باث»و  
مذهبحاکمآن روزگارند.زنانیکهوقفمذهبشانشدهاندوتحتهیچشرایطیبانظام
مردساالرحاکممخالفتندارند.نکتهقابلتأملایناستکهچاسرهمدرفردیّتبخشیدن 
به کاراکتر این دو راویِ زنِ منفعل،هیچ ریسک و تالشی نکردهاست.قصهی رئیسهی دیر

دربارهی عشق کودکی به مادر خود و مریم مقدّس است و قصه راهبهی دوم دربارهی زنی
چشم نابینا» که استعارهی پنهانیست از برخورداری
است به نام سنسیسیلیا به معنی «  

شخصیتزنداستانازنورخردوتابناکیسیمایمذهبیاو(.ن.ک:همان )377:
داستان این دو راوی ،هر دو در تکریم زنانی است که در چارچوبمعیار و قواعد کلیسای
طاعتاند،زنانیکهبرخالف«زناهلباث»اصالً

آندوران،زنانیمطیعمردان،اهلفضیلتو
ستیزهگرنیستند .
زنان در روايت
درادبیاتکالسیکشرقکهعموماًبهدستنویسندگانمردودربستراجتماعیمردساالر 
گونهییشگرفوشگفت ،
زنستیزانهاست؛اماهزارویکشببه 
نگاشتهشدهاست،نگرشعام ،
تصویرمتناقضنماییاززنانرابازنمودهتادربابموضوعیکهتعمداًوهموارهدرپردهابهام 
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پردهعقدهگشاییکند(.ن.ک:ثمینی )227:1379،


وناشناختگیمستورمانده،صریحوبی

شبدربابزنان،مینمایدکهچگونهذکاوت

نگاهیدقیقبهدیدگاهکلّیهزارویک
یحکایاتراکنارهمنهادهاندبه

شهرزادوفراترازآن،هوشمندیپردازندگانیکهمجموعه
پدیدآمدنفضاییدموکراتیکبرایزنانمنجرشدهاست .
شبنهبهسانبرخیفمینیستهایامروزیندربیانبرتریزنانبرمردان


درهزارویک
اغراقشدهونهدیدگاهیسنّتیوکهنبرصدرنشستهاست،بلکههمهچیزبریکخط

ستایوزنستیز -گامزدهاست(.ن.ک:


درگزینشحکایاتیبامحتوایزن
تعادلطالیی– 
هایزنانهدرهزارویکشباست؛


هاوتیپ
همان)226:تعادلیکهمرهونتنوعشخصیّت
ازسوییزنانلبالباز  زیرکی،توانبدنیوپرهیزکاری،ازسویدیگرزنانیبغایتمنفور،
بدطینتوشومسرشت.بهترینمثالبراینمایشایندیدگاهمتعادلدربابزنان«حکایت
است(.ن.ک:هزارویکشب،

مکرزنان»وبیستویکحکایتیاستکهمتعاقبآنآمده

ج)229_266:2دراینسلسلهداستان،دوجنسمذکّرومؤنثروبرویهمقرارمیگیرندو

میآورند
باداستانگوییبهجنگیکدیگرمیروند؛حکایاتیکهوزراءدر بابمکرزنانبرزبان 
گناهیزنانبازمیگویدمخاطبراپیدر

هایمردانوبی


وحکایاتیکهکنیزکدربابحیله



ستایی ،با شهریار همراه

زنستیزی -زن
پی با پیامهای متضاد مواجه و در کشاکش پارادوکسیکال  



مثالهای دستچین شده و موافقپسند شهریارِ خشمگیناز زن ،گرفته تا
میسازد تا در گذر از  

قصهها؛ دیدگاههای
ظهور و برجستگی زنان دانشمند ،موسیقیدان ،شیفتهجان و وفادار در  

زنستایودلنشینتغییریابد(.ن.ک:شدلوهمکاران )24:1388،
زنستیزانهبهچشماندازی 

بدینترتیبتنوعزناندرروایات،بیآنکهبخواهدمنکرزنبدباشد،نگاهبدبهزنانرا

از مطلق بودن در آورده و زن بودن را تشخّصیمعنادار میبخشد .لذا باید گفت انتخاب
قصهگوازسویراوی بیرونی(پردازندگانهزارویکشب)یعنیاذعانبه اقتدار و
شهرزاد 
روایتگر ،مادر» (فرهادپور)11 :1392 ،به عنوان نمادی از تمامیّت

هوش ربایی یک «شیرزن ،
چشمانداز زنستیز ادبیات
گستردهترین اثر جغرافیایی ،تاریخی عامیانه -به خالف  

زنان در 
زنستایی»ملفوف
متعالیترینوخوشایندترینفرم« 

کالسیکشرقدرقرونمیانه-فینفسه
درادبیاتوفرهنگمشرقزمیناست .
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هایکنتربریوقتیزنانداستانخودراروایتمیکنند،تجربهیواقعیایشان


درقصه

میچرخند؛
هاهمگیحولمحورزن  


یاصلیاستوداستان
ازدنیایقرونوسطیهسته
حتّیدرداستانرئیسهدیرکهدربارهییککودکاست،تِماصلیماجرایعشقکودکبه
مادرشوبهمریممقدساست .
میگویند،
امادرداستانهاییکهمردانازجملهتاجر،مردقاضی،کشیشوخودچاسرباز 
زنوازدواجموضوعاصلینیستند؛بااینهمهخوانندهبهبینشارزشمندیدربارهجایگاه
فرودست زنان قرون وسطی و تلقی عموم مردان جامعه در مورد ایشان دست مییابد.
( ) Vanēčkovă, 2227: 19از تعابیر مردان کتاب دربارهی زنان میخوانیم « :هربار که
شیطانقصدتوطئهچینیدارد،دستبهدامنزنانمیشود(».چاسر«)143:1389،گفتیسه
چیزمایهیفساددنیاهستندوعاملچهارمیهمهستکههیچکسطاقتشراندارد...،مدام
روضهمیخوانیکهیکیازاینمصائب«زنبد»است(» .همان«)214:زنانبهدنیاآمدهاندکه


ریاضتپیشهکنندوبندگیورزندوتحتسلطهیمردانباشند( ».همان)142:یا«مشورت
کردنبازناناغلبموجبپشیمانیاست.باتوصیهیزنبودکهآدمازبهشتکهآسودهدر
آنمیزیستراندهشدوهمهماگرفتارمصیبتشدیم(».همان )222:
روشنوبدیهیاستکهدرچنینفضایینهتنهاتحقیرفرودستان(زنان)وپرچکردن
بزهکاریهای رفتاری به آنان کار دشواری به نظر نمیرسد بلکه دایره زبان و تعابیر مردانه نیز
چنانکهآوردهایم،محوریزنستیزبهخودگرفتهاست(.ن.ک:احمدیخراسانیوهمکار،1381،
ج)132:2لذاهمانگونهکه ازخاللقصههاوروایتهایمردانوزنانقصههایکنتربریدر
مییابیم ،نه تنها در اجتماع آن دوران بهشدت سطوح مختلف طبقاتی و قشری ملحوظ است،
بلکه «زبان هم به گونههای اجتماعی تقسیمشده و فرودستی در تفکیک جنسیتی زبان نیز مشهود
است(».پاکنهادجبروتی )29:1381،
قطباند :آرمانی و ستوده یا
بدینترتیبزناندرروایتمردانقصههایکنتربری در دو  




موردهجووتحقیروطعنه.



میشنویم،ششکاراکترزندیده میشـوند:میوآلیسـون 
قصههاییکهاززبانمردانزائر 
در 


نمونهزنانسرکشوشـرور،گریسیلداوکنستانسنمایندهزنخوبِآرمانی،مالینوامیلـی 
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کنش .
یزنانمنفعلوبی 

نمونه
زنانسرکشوشرور -درتعبیرمردانه -زنانیهستندکهبااتکاءبهنفسوهوشیاری،
وضعموجودونظام معیوبمردساالروحمایت متعصبانهودورازمنطقکلیسارابهباد
گیرندوزنانخوبآرمانی،آنانندکهبیهیچتغیّریوضعیتحاکموسرنوشت

انتقاد  
می
خود را پذیرفتهاند و چنان با رضایتاز آن یادمیکنندکه گویا در دنیای مردساالر هیچ
گزینهی دیگری برایشان متصّور نیست و زنانی همچون امیلی که در قصه هیچ کنشی از
شاننمیکنند،با

خودنشاننمی دهندومطلقاًتالشیدرجهتایفایزنانگیواحرازفردیّت

آنها
توصیفات و بزرگنماییهای مضحک و طنزگونهیی که درباره شخصیت مثالً رام و آرام  



ستیزهگر و زنان اهل فضیلت و
شده ،در واقع منجر به برجستهشدن دو قطب یادشده یعنی زنان  

 

میشوندوتنهابهتوجّهوتأمّلبیشازپیشمخاطبدرقیاسمیانایشان،کمکمیکنند .
طاعت 
قصههای کنتربری» رابطه میان فرادستان (مردان) و فرودستان
حاصل آنکه تِم اصلی « 
(زنان) در جامعهی مردساالر قرون وسطای انگلیس است؛ اما چاسر از زبان سه راوی و
ششکاراکترنامبرده،درجایجایکتاب از زنان مینویسد و صدای زنانه را در خالل
قصهاشرابرای
آنجاکهباموقعیتزنانجامعهاشآشناست ،
میدهدو از 
قصههاانعکاس 
زنستیز»
دیدگاههای بهشّدت « 

انتشار آگاهی از ستم و بیداد بر زنان و فرودستی ایشان و 
حکومتوآباءکلیسادرجامعهآنروزگاربهکار 
میگیرد .
میکند(دربارهیجوان
الزمبهذکراستقصهییکهچاسرخودبرایهمسفرانشبازگو 
میپذیرد)
ثروتمندیبهنام ملیبیوسکه هموارهتوصیههایهمسرخردمندخودپرادنسرا  
میکند .
زنستایانهداردوبهروشنیموضعودیدگاهخودنویسندهرامنعکس 
تِمیکامالً 


نتيجهگيري
هزارویکشبروشنگروضعوموقعیتاجتماعیزناندرجوامعمختلفشـرقیوبه 
میگویندبه 
قصههادربابشأنومقامزنان 
ویژهاسالمیاستوآنچـهشمارینهاندکاز 
زنستیزانهاست،بلکهمعرّفعلوّجاهومقامدستکم 
خالفمشهور،نهبهزیانایشانونه 
گروهیاززنانجامعهآنروزگاراست.دردیگرسو،قصههایکنتربرینیزوضعیتفرودستی 
زنانقـرنچهاردهمتحتحاکمیتمردسـاالریونظامکلیساییرابهصراحتوپربسامد 
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در خالل قصههای راویان مرد و زن به تصویر کشانده است؛ اما تفاوت فاحشی که از
همسنجشی دو اثر حاصل آمده مؤید آن است که نمایشارائهشدهاززناندرهردواثر،
قصهگویانهزارویکشبودر
زنستایانهاست؛لیکن 
آمیزهییازدیدگاههایزنستیزانهو 
یک شبِ نمادین را با دانایی و صبوری به سیری تعالیبخش
مرتبهی اولی شهرزاد ،هزار و  
کردهاندوبیگمانپیروزمطلق
برای شهریار(و همه مردان) ،خویشتن (و همه زنان)بدل  
میداننبردباخشم،ناخشنودیودلخستگیمردانه «،عشقزنانهوسازشمادرانه» است.
امّادرقصههایکنتربریتنهافضایمتهّورانهوجسورانهرادرقصهیزناهلباثشاهدیم،

میشود تا نمادی از تمام زنان
بیذکر نام و فقط با عنوان " "Wifeیاد  
که در کتاب از او  
قصهییکهبرای 
زنستاینیزخودچاسراستکهدرقالب 
زمانخویشباشد.تنهامردراوی 
از »زن» تصویر کردهاست .لذا ،اگر چه حتّی
میگوید ،تصویری در خور وباشکوه  
همسفران  



میشود؛ تصاویر ناخوشایند و
زنستیز تلقی  
امروزه در باور عامه ،فرهنگ شرقی فینفسه  

زنستیزانه
اغراقآمیز از فریبکاری زنان در قصههای کنتربری یادآوری میکند که نقطهنظرات  


در ادبیات میانهی مسیحی اروپا نیز دست کمی از 
دیدگاههای شرقی معاصر خود نداشته-
است.از سویی دیگر اگر فرا یادآوریم که کلیّت ماجرای هزار و یک شب و روایتگری
شهرزاددرسرزمیناسالمودورانیکهبردگیزندرسراسرجهانرسمیّت،رواجوتداول
میگذرد؛ شهامت انتساب چنین نقشی به زن در ادب داستانی مشرق زمین که
داشته است  ،
هرگزبهخاطرقصهسرایانقرونوسطایغربخطورهمنکردهاستوحتّیقرنحاضربه
زنستایی ادبیات
میکند؛بسی شگفتانگیز ،ستودنی و حدّاعالی  
تلمیح و ایهام از آن یاد  
مشرقزمینآنروزگاراناست .
سپاسگزاري
باسپاسازحمایتمادیومعنویدانشگاهآزاداسالمیواحد زنجاندرانجامواتمامپژوهش
«بررسیتطبیقیداستانهایهزارویکشبوداستانهایکنتربری» .
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