
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشریۀ ادبیّات تطبیقی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگِِِّّّاه شهید باهنِِّّر کرمِِِِّّّّان

 1394، پاییز و زمستان 13، شمارۀ 7ساَ 

 های زنانبررسی تطبیقی ویژگی
 «ودمنهکلیله»و « سندبادنامه»با « دکامرون»در 

 پژوهشی( -)علمی
 1افشارعلی جهانشاهی

 چکیده
 است و گویندگان های او از دیرباز یکی از موضوعات مورد توجه ادبا و شعرا بوده  زن و ویژگی

های متفاوت وجودی زن در این باره مطالب مختلفی  و نویسِِِّّّندگان بسِِِّّّیاری با در نظر گرفتن جنبه

بیان کرده اند امّا دالیل مختلف از جمله غلبۀ نگاه مردسِِِّّّاالری موجب گردیده که نقن مثبت و                

نان  واقعی از زی کمتر کارآمد آنان کمتر مورد توجه قرار بگیرد؛ خصِِّّوصِِّّان در ادب کهن، تصِِّّاویر

های کلی زن و نگاه به او در کلیت و با تفاوت زمانی در  و نکتۀ قابل توجه اینکه ویژگی     ارائه شِِِّّّود  

در   توان مالحظه نمود.است و این تشابه را در آثار ادبی می  های مختلف تا حدی مشابه بوده سرزمین 

سندبادنامه    این مقاله ویژگی صاف او در  سی قرار   های زن در دکامرون با او و کلیله و دمنه مورد برر

هایی، زنان عمومان موجوداتی مکّار،       گرفته و  نین دریافت شِِِّّّد که در این آثار، با اندک تفاوت          

اند که گاه به وسِِّّاطت دالّلگان، خواهان ارتباط با فردی غیر طلب و ... تصِِّّویر شِِّّدهوفا، فرصِِّّتبی

های مضمونی و گاه ساختاری    ان، شباهت های دو زبگردند. در میان برخی داستان همسر خوین می 

 شود.  مشاهده می

 ودمنه.ادبیّات تطبیقی، زن، دکامرون، سندبادنامه، کلیله های کلیدی:واژه

                                                           
 ajahanshahiafshar@gmail.com   :باهنرکرمان دانشگاه شهید ادبیات فارسی زبان و بخن استادیار -1 

 29/9/1394تاریخ پَیرش:                   23/5/1394تاریخ دریافت مقاله: 
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 مقدّمه-1

 تمدن باالبردن در باالیی سهم و  است  بشر  تمدن و زندگی اصلی  هایپایه از یکی که زن

 به تاریخ طوَ در او مقام و شأن  امّا است  بوده انسان  نسل  دوام هایپایه از یکی و داشته  بشر 

اسِِِّّّت.  داشِِِّّّته زیادی هاینشِِِّّّیب و فراز سِِِّّّیاسِِِّّّی و اقتصِِِّّّادی اجتماعی، مختلف دالیل

 تمامى به صِِّّفمتّ دانند کهمى را نیک ، زنىگرایانهآرمان حکما از منظری (15: 1375سِِّّتاّری،)

شد و به نیکی صیرطوسى  خواجهتعبیر ها با سن  انواع مستجمع » ،ن  صورت  یمزید بوَد و بر آن محا

  (16: 1360،طوسى نصیرالدین. )«نبندد
نظر به فرهنگ مردساالرانه در روزگار کهن و متناسب حضور اندک و یا عدم حضور فعّاَ زن      

ای هتوانیم تصِِّّویری واقعی از او را مالحظه نماییم. یکی از عرصِِّّهندرت میدر عرصِِّّۀ اجتماعی، به

غیّر ای متصِِّّویر زن در اعصِِّّار گَشِِّّته، ادبیات اسِِّّت؛ هر ند که در اینجا نیز زن به گونه  مالحظۀ ت

ست و گاه زنی تحقیرشده و ناقص که موجب ظاللت مرد       شده، گاه زنی آرمانی و رؤیایی ا صویر  ت

 (12: 1388است. )حسینی،بوده

ه  کردند ک  میاند، به طور ضِِِّّّمنی فرض   از آنجا که نویسِِِّّّندگان این آثار، اغلب مرد بوده        

  ای است که با مقتضیات  خوانندۀ آثار آنها مرد است؛ از این رو، تصویر زن در آثارشان به گونه    

گونه نگاه، سبب توجه   ( از سوی دیگر، این 11: 1382فرهنگ مردساالرانه مطابقت دارد. )پاینده، 

 نین اسِِّّت و حتی   اسِِّّاسِِّّان در باورها و اعتقادات و روایات ما»های منفی زنان گردیده و به جنبه

 (331: 1378)شمیسا،« رسد که حوّا باعر هبوط آدم شد.این بحر به آغاز آفرینن می

 زنانی به اوَ دسِِّّتۀ :مالحظه کرد را زن سِِّّیمای دیدگاه، سِِّّه از توانمی گَشِِّّته آثار در

صاص  سته  این که گیرندمی قرار ستاین  و سپاس  مورد که یابدمی اخت  ادبیات در توانمی را د

 آنان، به توهین و تحقیر جنبۀ که است  زنانی مختصّ دوم، دستۀ . کرد وجوجست  حماسی  منظوم

شان  جنبۀ از بین ست  نمودار تکریم سته  این .ا شتر  تعلیمی، منظوم ادبیات در د . شوند می دیده بی

 ادبیات زنان، از این دسته  .دارندوامی سرایی غزَ و شعر  به را شاعر  که دلربایند زنانی سوم،  دستۀ 

 (56: 1375ستّاری،. )دهندمی تشکیل را ما غنایی
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ام بندوبار و لگپرسِِّّتی بیعلت اصِِّّلی سِِّّرشِِّّت بد و فاسِِّّد زن، شِِّّهوت » هاگونه داسِِّّتاندراین

ضمنان  نین اعتقادی،          ست؛  ضای زن کامجو نی ست؛ آنصنان که تنها یک مرد، قادر به ار سیختۀ او گ

در بخن عظیمی از شِِّّرق و غرب کهن، سِِّّاری و منحصِِّّر به عوام در جوامع اسِِّّالمی نیسِِّّت بلکه  

جاری اسِِّّت؛ از جمله در مهابهارت. مردان و کشِِّّیشِِّّان و روحانیون اروپا در قرون وسِِّّطی نیز  ون 

رند. میل ناپَیجوی و شِِّّهوتران و در کامرانی سِِّّیراییاندیشِِّّیدند که زنان طبیعتان جفتمهابهارت می

  (170: 1368)ستاری،«. استتر از میل جنسی مرد تر و توفندهجنسی زن فزون

ب در غر« دکامرون»از جملۀ آثاری که در آنها به زنان با نگاهی عمدتان منفی پرداخته شِِّّده، 

سنده در این مقاله می     « ودمنهکلیله»و « سندبادنامه »و  ست و نوی شرق ا شد تا ویژگی در  ای هکو

حر قراردهد؛ متونی که نظر به ب زنان را در در دکامرون با سندبادنامه و کلیله و دمنه مورد تطبیق

 اخیر، در دستۀ ادبیات تعلیمی جای دارند و جنبۀ تکریم زنان در آنها کمتر نمودار است.

 بیان مسئله -1-1

 اند؛اربابان شِِّّعر و ادب در طوَ تاریخ و در انواع مختلف ادبی، از زن سِِّّخن به میان آورده 

اند و گاه در ادب غنایی با وصِِّّف دادهای حماسِِّّی از او تصِِّّویری آرمانی نشِِّّان   گاه در جلوه

ضائات   اند و گاه در ادب تعلیمی و بسته به اقت زیبایی و دلبری، از او معشوقی قابل پرستن ساخته   

اند و مخاطب را در برخورد با او به احتیاط   ندان دلپَیر از او ارائه کردهو دالیلی، تصِِِّّّویری نه

نده  ند و این نوع نگاه، در   و پرهیز فراخوا تأخر زمانی در سِِِّّّرزمین       ا با تقدم و  های   ادب جهان 

«  دکامرون »کوشِِِّّّد تا نگاه اخیر را در   مختلف رواج داشِِِّّّته اسِِِّّّت. نویسِِِّّّنده در این مقاله می     

شابه یکدیگرند، مو « ودمنهکلیله»و « سندبادنامه »بوکا یو با  رد که تا حد زیادی در بعد تعلیمی م

 تطبیق و بررسی قرار دهد.

 تحقیق ضرورت و اهمیّت-1-2

ها، سبب آشنایی با مبادالت فکری و ادبی اقوام دور تحقیق در روابل و مناسبات ادبیات ملت

 ای بر مطالعات و نقد   گردد و این مهم که بر دوش ادبیات تطبیقی اسِِِّّّت، دریصه    و نزدیک می 
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شناخت ادبیات خود فراهم می    ادبی می ستری برای  شاید و افزون بر اینکه ب ساندن   کند، بگ شنا  ه 

ساند. یکی از موضوعات درخور بررسی در این عرصه،      ادبیات خود به دیگر ملل نیز یاری می ر

های زن است که برای دستیابی به شناختی بهتر از او در ادبیات، مطالعۀ    مطالعۀ اوصاف و ویژگی 

تر ضِِّّروری اسِِّّت؛ لَا انجام پژوهن حاضِِّّر، به عنوان گامی   ای وسِِّّیعهای او در پهنهویژگی

 نماید.این راه، ضروری می کو ک در

 پیشینۀ تحقیق -1-3

سیمای  در موضوع و   ها و مقاالت زیادی تألیف گردیده ، کتابدر پهنه ادبیات زنجایگاه و 

است. دربارۀ آثار مورد تحقیق )دکامرون، که از برخی از آنها نیز در پژوهن حاضر استفاده شده

سی تطبی   های گوناودمنه( نیز پژوهنسندبادنامه و کلیله  صورت گرفته امّا در زمینۀ برر قی  گونی 

 است.ودمنه تحقیقی انجام نشدههای زنان در دکامرون با سندبادنامه و کلیلهویژگی

 بحث -2

سندۀ قرن   بوکا یودکامرون، اثر جووانی  ستان 100ست که ایتالیامیالدی  14نوی شامل   دا را 

شیوع   شود می سنده، این کتاب را پس از   ار وب  نوشت.   فلورانسدر  1348ساَ   طاعون. نوی

شکیل می     سه مرد ت صلی دکامرون را هفت زن و  دهند که برای گریز از بالی طاعون، فلورانس  ا

 ره زمان، گَشِِِّّّت برند و در آنجا برایهای ییالقی اطراف شِِِّّّهر پناه میرا ترک کرده به خانه 

کند؛ بدین سان در پایان ده روز، صد داستان تعریف    می تعریف را داستانی  از اعضا  شب هریک 

هایی  ها متنوع اسِِّّت امّا بخن قابل توجهی از آنها دربارۀ زنان و حقهشِِّّود. موضِِّّوع داسِِّّتانیم

 زنند.  است که به مردان می
ها و در آیینۀ آنها، از جامعۀ پرکشِِّّین رنسِِّّانس ایتالیا و  تواند به کمک این قصِِّّهنویسِِّّنده می

ر از اجتماعیات،   اروپا، تصِِِّّّویری ملموس و صِِِّّّمیمانه و نزدیک ارائه بدهد؛ تصِِِّّّویری سِِِّّّرشِِِّّّا          

شِِِّّّک از امیاَ و غرایز های دینی و روابل عاشِِِّّّقانه و گاهی آلوده به تمنیات جنسِِِّّّی که بیمعرفت

 (88: 1385توان مشاهده کرد. )امامی،ای ردپایی از آنها را میخیزد و در هر جامعهآدمی برمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%86%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%86%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
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آثارمشهورترین است. از هفتمقرناوایلوششم  قرنپایاننویسندگان ازسمرقندی ظهیری

سندبادنامه وی، ست. بنا به گفتۀ ذبیا کتاب  سندبادنامه   ا صفا،  ست قدیمقصص جملهازاهلل  هندا

سیار ،شهرت اسالم ازقبلادبیات ایراندروبودشده نقلپهلویزبانبهکه داشت. مسعودی  ب

حکمایازحکیم،سِِّّندباداز تألیفات« الملکامرأۀوالوزراِالسِِّّبعۀکتاب»نام بهراکتاباین

 ( 1001: 2،ج1369است. )صفا،دانستههندکوش، پادشاهمعاصر

پهلوینثردرهندیادبازمأخوذهایقصِِّّهزمرۀدرسِِّّندبادنامهازنیزکوبزرین

دربیشِِّّترظاهرانهند،ازوارداتینفیسکاالهایازبسِِّّیاریمثل»کند که مییادسِِّّاسِِّّانی

 (531: 1368کوب،)زرین« است.بودهآنهاالتَاذوتفریامایهممتاز وانحصار طبقات

بیت  د و تروش میصاحب فرزندی  ی پادشاه : حکایت اصلی کتاب بدین شرح است     ۀخالص 

و زنی از زنان حرم، عاشق او  شود  میو جماَ  صاحب علم پسر  سپرد.  می حکیم او را به سندباد 

 خشِِِّّّمگین شِِِّّّاه کند.می او را پین شِِِّّّاه متهم ،زنپَیرد،  ون عشِِِّّّق زن را نمیگردد و می

سر  قتل دستور  و شود می  یک یک ،روز هفت طی ،شاه  خردمند وزیر دهد. هفتمی را پ

ستانی می   و روندشاه می  نزد به  شاهزاده  قتل از را او تا گوینددربارۀ مکر  زنان به پادشاه دا

 پسر  کشتن  بر را او داستانی،  گفتن با آید ومی شاه  زن نزد روز، هر در پایان دارند امّا باز

 پس از هفت روز، وزیر، هفت تدبیر با ،زن هایکند و سرانجام، برخالف تالش می تحریک

 .رسدمی خوین رسوا شده و به سزای  کنیزک

 د.ودمنه خودداری شنظر به آشنایی خوانندگان و نیز محدودیت حجم مقاله، از معرفی کلیله

 هودمنکلیلهسندبادنامه و با  های زنان در دکامرونتطبیق ویژگی -2-1

 نقصان عقل -2-1-1

ز شود؛ گاه آشکارا ا  به نقصان عقل در زنان پرداخته می  در داستان های دکامرون به دو گونه 

های آنان در برابر امور، ضِِِّّّعف آنان زبان نویسِِِّّّنده و گاه نیز با توصِِِّّّیف رفتار زنان و واکنن

 شود.تصویر می

http://wikifeqh.ir/حکیم
http://wikifeqh.ir/حکیم
http://wikifeqh.ir/صاحب_علم
http://wikifeqh.ir/صاحب_علم
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به هیجان                  »...  ما را  مادران  غا آن هوش و ذکایی که  ما! دری ما و بر زنان معاصِِِّّّر  ننگ بر 

صرف می سخ       آورد امروزه تمامان  سند، پا شان بپر شود... اگر هم  یزی از ای   هاییخودآرایی می 

«  ودبماندند بسیار بهتر می دهند که اگر در همان سکوت خوین می  نان ناسنجیده و احمقانه می 

ا تگر به نام لیزهمغز و عشوه در همین اوان بود که زنی جوان و سبک .»1(85-84: 1379)بوکا یو،

، مهتری با زن شِِِّّّاه همبسِِِّّّتر    «مهتر زیرک»(. در داسِِِّّّتان  323« )روحانی آمد.  ... نزد این برادر 

سرش نمی   می سرش، از  رایی  شود و زن، متوجه تمایز مهتر و هم گردد؛ از این رو؛ با آمدن هم

 (229شود.)پرسد و با پاسخ مرد به سادگی قانع میحضور مجدد او می

ا، به هبه صِِّّورت مسِِّّتقیم از زبان شِِّّخصِِّّیت در متن سِِّّندبادنامه، با بیان حکایاتی و گاه نیز 

 شود:سخافت عقل زنان پرداخته می

) ظهیری   «ترین گفت: نشِِّّاید که پادشِِّّاه به گفتار زنی ناقص عقل التفات کند. وزیر بزرگ»

« ند...اشِِّّاه به اقاویل ایشِِّّان)زنان(، التفات نفرماید از بهر آنکه زنان ... ناقص عقل » 2(58: 1381،

(82 ) 

سِِّّعادت و مفتاح نهمت اسِِّّت و هر  ۀعقل، عمد»خرد جایگاه واالیی دارد.  ،دمنه در کلیله و

لّی بود و جماَ حلم و ثبات بدان پیوسِِّّت، سِِّّزاوار دولت و شِِّّایان عزّ و   حکه بدان فضِِّّیلت مت

کلید خیرات و پایبند   »ودمنه  عقل از نظر کلیله   3(408: 1386نصِِِّّّراهلل منشِِِّّّی، « ).رفعت گشِِِّّّت 

«  .تبدو باز بسته اس ،و معاد و دوستکامی دنیا و رستگاری آخرت سعادات است، و مصالا معاش

شِِِّّّود؛ بلکه از زنانی  ون مادر شِِِّّّیر، در این اثر، هیچ زنی به نقصِِِّّّان عقل منتسِِِّّّب نمی( 28)

به «( زاهد و راسو »و همسر زاهد )در داستان   «( بازدار غالم» داستان  بازرگان )در ایراندخت، زن

 گیرند. ها طرف مشورت پادشاه قرار میدشواریکند که در صفت خرمندی یاد می

 وفاییبی -2-1-2
 ایجلوه زناشویی  روابل در خیانت ،دارند حضور  آن در زنان که هاییداستان  از بسیاری  در

 متناسب  سنتی  جامۀ در مردساالر  هایهدیدگا با که شده  ارائه زنان از دارد و تصویری   شمگیر 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

های زنان در دکامرون با... بررسی تطبیقی ویژگی                                                   39  

ست  ستان  این در زنان .ا شان      در خیانت که اندشده  معرفی موجوداتی هادا شت ست  نهفته سر  و ا

ستاننیز  روساخت  در دیدگاه این .کرد اعتماد آنها به تواننمی هرگز  و قصار  کلمات قالب در دا

 مانوی هایاز آموزه برخاسِِّّته زن، شِِّّاید به نگرشِِّّی اسِِّّت.  نین شِِّّده تکرار هاشِِّّکل دیگر

 ( 128: 1376گرن، ویدنباشد.)

شِِّّیر یا »، «داروی بیهوشِِّّی»، «طریق نیل به مقصِِّّود»، «نوازژولین مهمانسِِّّن»های در داسِِّّتان

یالی  »، «خل قه در  اه   »، «هیچ آدابی و ترتیبی مجوی»، «شِِِّّّبا خ یاط بیهوده »، «غر  روز»، «احت

، با زنانی خیانتکار مواجهیم که عموم «ریسِِّّمان»و « یک دسِِّّت کتک با  وب تر»، «آسِِّّاجنون

هوسِِّّرانی و غرایز نفسِِّّانی و در موارد اندکی نیز به خاطر کسِِّّب منافع  های آنها به خاطرخیانت

 اند.از این مقوله« پرستزن هرزۀ پوَ»و « ای خطرناکرابطه»مادی و اقتصادی است که 

ها یژگیگونه وعهدی استوار است و اینوفایی و سستساختار آثاری  ون سندبادنامه، بر بی

ستیم و آیین هندو در این     با زنمتأثر از آیین هندوست که در آن   ساالری مواجه ه ستیزی و مرد

ای که زنان در این آیین،  (؛ به گونه183: 1380باره از خوارداشِِّّت زن حکایت دارد )شِِّّاتوک، 

( در این اثر نیز به صِِِّّّورت  135: 1384ترین شِِِّّّأن و شِِِّّّخصِِِّّّیت اجتماعی را دارند.)هولم،نازَ

ری با مرد لشِِّّک»های که داسِِّّتان نان سِِّّخن رفتهوفایی زمسِِّّتقیم و غیرمسِِّّتقیم از خیانت و بی 

زنان را در مکر و غدر »( و اشاراتی  ون  64«)کدخدای با زن و طوطی»(، 75«)معشوقه و شاگرد  

 و الصِِِّّّبا وفا/ریا فمالهنّ ذکرهنّ دع( »73«)هاسِِِّّّتها و در خداع و حیلت تألیفتصِِِّّّنیف

 ( نمونۀ آنهاست.69«)سواِ عهودهنّ

 زنان اییوفبی از حکایت، هایشخصیت   زبان از مختلف هایبه بهانه دمنه و سراسر کلیله   در

 و یاافسِِّّانه زنی کاریزشِِّّت گنجاندن با کار این و اسِِّّت رفته سِِّّخن ایشِِّّان عهد ناپایداری و

 مگر نادان ننماید اقدام کار سِِّّه بر» شِِّّود:می داده جلوه دارد، نقن داسِِّّتان در که فرضِِّّی

  :نیست  ثبات را  یز  ند»(، 67«)زنان با گفتن سر  و به گمان زهر  شیدن  و سلطان،  صحبت :

«  دوخت. نتوان ایکیسه  او)زن( وفای بر»... (، 181)....« زنان عشق  و اشرار  دوستی  ابر و سایۀ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1394، پاییز و زمستان 13، شمارۀ 7نشریۀ ادبیات تطبیقی، ساَ                                        40

 در دَ و دارد مزاج همین امرد و جماَ دیوانه مالطفت و سلطان  قربت و زنان (، وفاق208)

 (267بست. ) نتوان آن بقای

 کامجویی-2-1-3

ستنباط می  شد اگر محرّک مکر زنان و      بنابر آنصه از متون مورد بحر ا شاید گزافه نبا شود، 

وفایی آنان را کامجویی بدانیم که البتّه کامجویی نیز خود دالیلی دارد که بر مبنای            خیانت و بی  

ستان     شد. در دا سر جانی «شبا خیالی »همین متون به آن پرداخته خواهد بت  لوترینگی در غی، هم

نام فدریکو همراه می      به  با جوانی  ، ملکه خواهان    «انتقام ملکه  »شِِِّّّود. در داسِِِّّّتان   همسِِِّّّرش، 

و و گاز سوی قصه  « درآالت پردهزینت»شود. در داستان   کامجویی از فرماندهی به نام گوتیه می

ای  هشِِّّود. همصنین اسِِّّت داسِِّّتان فایی زنان تأکید میها، بر کامجویی و بیبر زبان شِِّّخصِِّّیت 

سته دالَّ محبت »، «یازمای و آنگه زن کنمردیت ب» شوقۀ دیرینه »، «نادان راک  خو»، «ریحان»، «مع

ه در غرق»، «هیچ آدابی و ترتیبی مجوی»، «شِِّّبا خیالی»، « شِِّّیر یا خل»، «داروی بیهوشِِّّی»، «دَ

سا روز جنون»، «احتیاط بیهوده»، « اه سمان »، «یک دست کتک با  وب تر »، «آ  زن هرزۀ»و « ری

 «.پرستپوَ

سندبادنامه و کلیله نیز زنان کامجو دست به هرکاری می   ساختار کلی عملکرد زن در  ان زنند. 

در این حکایات نیز  نین اسِِّّت که به محی یافتن فرصِِّّت مناسِِّّب)غیبت همسِِّّر(، معشِِّّوق     

خدای کد»آورند. در داسِِّّتان خوانند و برای این رابطۀ خوین نیز توجیهاتی میخوین را فرامی

 ندان که مرد قدم از در بیرون نهاد، کدبانوی خانه به معشِِّّوق »ه اسِِّّت که آمد« با زن و طوطی

زن دهقان با مرد »( در داسِِّّتان 64« )رقعه نوشِِّّت و ... حکایت شِِّّکایت درد فراق شِِّّرح کرد.  

مزد، هر که لب شکربار تو را ب»گوید: ،  بقّاَ به زن که هزینۀ خرید شکر را ندارد،  نین می«بقاَ

کند. همصنین  ( و زن در ادامه، با خواسِِّّت بقّاَ موافقت می96«)کندفدا میبه شِِّّکرانه هزار جان 

 «.زن پسر با خسرو و معشوق»و « زن بازرگان با شوهر خوین»های است داستان
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شامل موارد اخالقی می  ستان شود و حکایاتی  ون  در کلیله نیز خیانت زن  شگر » دا  و کف

 زن شِِّّیفتگی ،«درودگر و زن او و دوسِِّّتگان او»، «زن بازرگان و نقاش و غالم او» ،«حجّام زن

 گیرد. شاهزاده را در برمی بر توانگر

 علل کامجویی -2-1-3-1

یکی دیگر از موضِِِّّّوعات قابل توجه در این بخن، توجه دادن مخاطب به علت انحراف و           

ا ر کامجویی این دسته از زنان است؛ علتی که گاه خود این قبیل زنان با توسل به آن، رفتار خود   

کنند؛ توجیهاتی که گاه برای خواننده نیز قابل تأمل اسِِِّّّت. گاه علت این انحراف،               توجیه می 

 جوان زن گریزد...»( زیرا 166-163: 1379ناتوانی مرد در جلب رضِِّّایت زن اسِِّّت)بوکا یو، 

و عاقبت ریکاردو در داسِِّّتان مَکور نیز همان « (181: 1386منشِِّّی،ناتوان )نصِِّّراهلل پیر از شِِّّبق

 سوز  از و شنود می سردی  وی روز هر ،خواهد کارنابه زن که پیری»است که در کلیله آمده:  

 »زیرا  (382)همان:« باشد  درآن او هالک آخر، و گرداندمی مقصور  مرگ تمنی بر نهمت او،

شِِّّنود.   ناسِِّّزا وی از پیوسِِّّته ،ندارد او تعهد و انعام و،اکرام دسِِّّت که جماَ با زن شِِّّوی

 (380)همان:

های  یتها و یا شخصهای دکامرون، مستقیم و غیر مستقیم، از زبان گویندگان قصهدر داستان

توان نتیجه گرفت کامجویی، همه جا ای به علل کامجویی زنان اشِِّّاره شِِّّده که می آنها به گونه

-1توان شِِّّامل این موارد دانسِِّّت: می ناشِِّّی از ضِِّّعف زنانه و تقصِِّّیر زن نیسِِّّت و این علل را 

، «یرکمهتر ز»های فریبکاری مردان )که البته با نقصِِّّان عقل زنان مرتبل اسِِّّت(؛ مانند داسِِّّتان  

  یک دسِِِّّّت کتک با  وب»، «هیچ آدابی و ترتیبی مجوی»، «نزوَ فرشِِِّّّته»، «فصِِِّّّلی در برزخ»

ضعف مرد  -3«.  اط بیهودهاحتی»و « غرقه در  اه»های حسادت شوهر؛ مانند داستان   -2(. 575«)تر

ستان      سر؛ مانند دا ضایت هم شی »، «مردیت بیازمای، آنگه زن کن»های در جلب ر ،  «داروی بیهو

های  اختالف طبقاتی همسِِّّران؛ مانند داسِِّّتان-4«. آسِِّّاروز جنون»، «شِِّّبا خیالی»، «شِِّّیر یا خل»

سته دالَّ محبت » سمان »، «خوراک دَ»، «نادان ستان -5«. ری طریق نیل به »های غیبت مرد؛ مانند دا
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، زنان مجبور  «های عاشِِِّّّقانهدیوانگی»و « یلهزار و یکشِِِّّّب آالتی»گاه نیز مانند -6«. مقصِِِّّّود

سخ دهند.    می ست؛      -7شوند به کامجویی مردان پا شق ا سر عالقه و ع گاه نیز کامجویی زنان از 

ان دانسِِّّت؛ گرایی زندلیل آخر کامجویی را می توان مادی-8«. ریحان»و « پیروزی مرگ»مانند 

 «.رابطۀ خطرناک»و « پرستزن هرزۀ پوَ»مانند داستان 

ستان   سرش    « پری و زاهد و زن»در دا سندبادنامه، زن زاهد با اطالع یافتن از انس و رابطۀ هم

شرت مردان   تر و راجاحاجت زنان ... به هیچ  یز مایل»گوید: با پری  نین می شد که مبا ! تر نبا

نوع آمن و ساکن و مرفه و فارت باشد و  شم ایشان به شهوت، نگران      و خاطر و دَ ایشان از آن  

 (166« )غیری نبود و ضمیر ایشان، مایل و مرید دیگری نباشد.

ست و غیبت او، زن را       شغل مرد که عمومان بازرگانی ا سیاری از موارد در این حکایات  در ب

کامجویی از غیر و بعضِِِّّّان توجیه عمل خوین می       به  ید. )  وادار  ما (  115-113: 1381ظهیری،ن

دهقانی بود ... او را زنی بود... و او )زن( را معشِِِّّّوقی بود... روزی دهقان از خانه غایب بود...        »

 ندان ( »153«)معشوقه)زن( بر بام کاخ ایستاده بود.  ون  شم بر عاشق افکند، سر بجنبانید و...      

وشِِّّت و... حکایت شِِّّکایت درد  که مرد قدم از در بیرون نهاد کدبانوی خانه به معشِِّّوق رقعه ن

از این نوع است. الزم «زن بازرگان و نقاش و غالم او» ( در کلیله نیز داستان 64«)فراق شرح کرد. 

نین  شِِّّود و  به ذکر اسِِّّت که در متون فارسِِّّی، بسِِّّیار اندک به علت انحراف زنان پرداخته می

 شود که تنها، هوس، علت انحراف آنان است.برداشت می

 زنانمکر  -2-1-4

 و دارد که در آثاری از این دسِِِّّّت با زن   مزداپور بیان می  نظر به آثار مورد بحر، کتایون    

سته  و مجبور محدود، زن روبروییم. او رقیبان روی بر گشوده  هایراه ست  به واب  بی و مرد ا

  نگ به  یزی ،باید  بسبن از رهیدن برای و افتدمی دور به عزّت و نام و کار عرصۀ  از او

 راه روزانه، و زندگانی  واقعی برخالف داستان،  در دارد و نام زنانه گری اره و مکر که بزند

  (56: 1380مزداپور،«)گردد.می گشوده او روی بر
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، بانویی سیسیلی، پوَ بازرگانی را با نیرنگی ماهرانه  «رابطۀ خطرناک»در دکامرون در داستان 

یشِِّّر دلیل وجودی این زنان ب»تعبیر متن داسِِّّتان، رباید که به و با تظاهر به عشِِّّق و دوسِِّّتی می 

داروی »در داسِِّّتان «.  های ایشِِّّانکردن و  اپیدن مردان سِِّّوداگر اسِِّّت تا ارضِِّّای هوسلخت

پندارد و جسدش  خورد. زن او را مرده میفاسق  زن  پزشکی، سهوان داروی بیهوشی می     « بیهوشی 

ود  ش گَارد. صندوق، سرقت می  را با همکاری کلفتن درون صندوقی گَاشته و سر کو ه می   

 شود. با حیلۀ زن، کلفتو فاسق که به هوش آمده، به اتهام دزدی گرفتار می

دادگاه  بخشد و درکند و پزشک نیز او را میوی در نزد پزشک تظاهر به دوستی با فاسق می 

، «ناپل»های بخشد. اساس داستانبا دفاع از فاسق، او را از اتهام دزدی و مجازات اعدام رهایی می

های  دیوانگی»، «شِِّّوهر بازیافته»، «نادانسِِّّته دالَّ محبّت»، «انتقام ملکه»، «نوازژولین مهمانسِِّّن»

غرقه در » ،«هیچ آدابی و ترتیبی مجوی»، «شِِّّبا خیالی»، «شِِّّیر یا خل»، «قفس بلبل»، «عاشِِّّقانه

رابطۀ  »، «انریسِِِّّّم »،«یک دسِِِّّّت کتک با  وب تر   »، «آسِِِّّّاروز جنون»، «احتیاط بیهوده »، « اه 

 نیز بر مکر زنان است.«بردار نیستعشق شوخی»و « نمایدشب گربه سمور می»، «خطرناک

سندبادنامه  عوفی سد:  می  نین دربارۀ  ست    زنان مکرهای حکایات»نوی سیار ا  لطایف و ب

شان  غدرهای شاهیر  از که سندباد  کتاب و شمار بی ای ست،  کتب م شتمل  آن تمامت ا  م

ست  شترین  و ترینمهم از یکی (751: 1386)عوفی، «زنان مکرهای بر ا ضوعات  بی  مطرح مو

 مکر کتاب، اصلی  داستان  است. در  زنان غدر و مکر از اجتناب و احتیاط کتاب، این در شده 

 نیز کتاب این فرعی هایداستان  بیشتر  اصلی  محور گردد؛ به عالوه،می مطرح کنیزکی غدر و

برای کامیابی، به مکر و  هسِِّّتند و  شِِّّهوتران و مکّارسِِّّندبادنامه،  زنان اسِِّّت. اکثر زنان مکر

ست می  شی  زنان با سندبادنامه،  نظیر متونی زنند. درنیرنگ د  شده امّا  برخورد عنادآمیز با بین

 برخی در بلکه باشِِّّد مکر زنان دربارۀ سِِّّندبادنامه هایحکایت همه که نیسِِّّت  نین البته

 آمده میان به سِِّّخن زیبایی ،زیرک دانایی، مانند زنان مثبت هایویژگی دربارۀ هاحکایت

 هفت( و : سی1381است. )ظهیری،
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شاه  : »گویددر حکایت اصلی سندبادنامه، کنیزک که عاشق شاهزاده است، به وی  نین می      

( و  ون به خواسِِِّّّتۀ خوین که کام 52« )را به حیلت، زهر دهم و تاج مملکت، بر سِِِّّّر تو نهم

من او را به ترک امانت و تعرض »ا خود  نین می اندیشد:  از شاهزاده است، نمی رسد، ب    گرفتن

بر فور جامه  اک زد و موی برکند و »( و برای حصوَ به مقصودش،   54« )خیانت متهم گردانم

وار، تظلم کنان ابراز داشِِّّت که شِِّّاهزاده به دلیل و به پین شِِّّاه دوید و سِِّّودابه« روی بخراشِِّّید

، زن پس «کدخدای با زن و طوطی»و در داستان   (56-54استیالی شهوت در او آویخته است. )   

شقه و روانه  شوهر خوین،  نین می    از معا شاهدۀ  دوش از رنج فرقت »گوید: کردن معشوق، با م

 (65...«)ام ای نخفتهو جدایی و محنت غیبت و تنهایی لحظه

نکتۀقابل توجه در این باره، اشِِّّارات صِِّّرف خود نویسِِّّندگان بر مکّاری زن اسِِّّت که در    

ها، بارها بر زبان وزیران در پایان هر روز سِِِّّّندبادنامه، این موضِِِّّّوع به عنوان علّت بیان حکایت 

تا ( »... 81«)تا زور و افترا و زرق و افتعاَ زنان بر رای عالی روشِِِّّّن گردد.»... شِِِّّّود: جاری می

بدیهۀ  تا رای اعالی شِِّّاه از( »...97«)مقرر گردد که حیلت و مکر زنان را غایت و نهایت نیسِِّّت.

سندبادنامه        117«)فکر و اندازۀ غدر زنان غافل نماند  صریا متن  شارات  ست دیگر ا ( همصنین ا

 .175،188،190،191،192، 154، 153، 152، 117در صفحات 

در وصِِّّف بیکرانگی و ناشِِّّناختگی مکر زنان، حکایتی در اواخر سِِّّندبادنامه آمده مبنی بر   

   َ کند. پس از  و مکرهای زنان را گردآوری می   گرددها گرد جهان می  اینکه دانشِِِّّّمندی سِِِّّّا

بازگشِِّّت به وطن، زنی روسِِّّتایی، برای اثبات ناممکن بودن وقوف بر مکر زنان، مکری در کار 

تا آنجا که دانشِِِّّّمند، دفتر خوین را می       او می به بی   کند  ند و  کرانگی مکر زنان اقرار  سِِِّّّوزا

سندبادنامه   (188کند.)می  و زنان مکر دربارۀ که حکایاتی گوید:می کتاب مقدمۀ در مصحا 

ست  رأی ست،  آنان نادر سانه  از ا ست  هندی هایاف صیات    این دارای که ا ستند. در  خصو  ه

سی  و عربی ترجمۀ صراهلل  از بعد و مقفعابن نخست  دمنه، کلیله فار شی، آن ن  را خود آثار من

 و هاداسِِّّتان و سِِّّندبادنامه در اند؛ متأسِِّّفانهکرده زنان پاک موضِِّّوع مکر از ندرت، به جز
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 دیار این مردم از بسِِّّیاری طبع جهت، مالیم بدین اسِِّّت؛ نشِِّّد تصِِّّرفی و آن، دخل مفاهیم

 وهشت(: سی1381سمرقندی،  )ظهیری«. نیست

سِِّّتان  اسِِّّت. در داشِِّّدهودمنه نیز مسِِّّتقیم و غیرمسِِّّتقیم، از مکر زنان سِِّّخن گفته  در کلیله

 خود کنیزک با فریب، دارد قصد  که ناشایست   ، زنی«داد کسوتی  را او پادشاهی  که زاهدی»

شوق  و کند ادب را شد  را او مع شته می  و گرددمی خود توطئۀ گرفتار،بک ستان    ک شود. در دا

نیز همسِِِّّّر بوزینه، برای رهایی از شِِِّّّرّ دوسِِِّّّتی همسِِِّّّرش با باخه، به اشِِِّّّارت   « بوزینه و باخه»

مار   نده )خود را( بی مایی او، عالج خود    می خواهرخوا به راهن نه می  را دَسِِِّّّازد و  ند.  بوزی دا

تان  تان     داسِِِّّّ نان، داسِِِّّّ باَ   « زن کفشِِِّّّگر و زن حجّام »دیگر در مکر ز و مکاری آن دو در ق

که وقتی زن متوجۀ حضور همسر خوین در   « درودگر و زن او»همسرانشان است. نیز در داستان     

مند  هقوگویی زیرکانه میان خود و فاسِِِّّّق، خود را  نان عالشِِِّّّود، با ترتیب دادن گفتخانه می

 لبد.  طدهد که شوهر با اظهار شرمندگی بابت بدگمانی خود، از او حاللیت میشوهرش نشان می

 سادگی مردان -2-1-4-1

گری زنان مطرح سِِِّّّت که در آثار مورد تحقیق در کنار حیلهسِِِّّّادگی مردان، موضِِِّّّوعی ا

اری  کپنهان خورند و متوجه مکر و نیرنگ وشِِِّّّود؛ مردانی که به سِِِّّّادگی فریب زنان را میمی

 شوند.آنها نمی

،  «نادانسِِِّّّته دالَّ محبت»، «عطرهای ناپل»های در دکامرون، عامل موفقیت زنان در داسِِِّّّتان

قه در غر»، «هیچ آدابی و ترتیبی مجوی»، «شِِّّبا خیالی »، «داروی بیهوشِِّّی »، «فصِِّّلی در برزخ »

نه »و  «طۀ خطرناکراب»، «یک دست کتک با  وب تر »، «آسا روز جنون»، «احتیاط بیهوده»، « اه

ازی س سادگی مردان است؛ ضمنان در دکامرون، برخالف دو اثر مورد تطبیق، نیرنگ   « این، نه اون

 شود بلکه بخشی از فریفتن مردان با هدفزنان در این عرصه، فقل به مسائل اخالقی محدود نمی

 نمونۀ آن است.« رابطۀ خطرناک»و « عطرهای ناپل»گیرد که مادی صورت می
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ستان   در  ، زن که لحظاتی قبل از ورود همسرش  «کدخدای با زن و طوطی»سندبادنامه، در دا

شوهرش  نین می      شاهدۀ  سق خود بوده، با م دوش از رنج فرقت و جدایی و محنت  »گوید: با فا

از عیاَ منّتی وافر قبوَ کرد و با خود گفت:    »( و مرد 65...«)ای نخفته ام  غیبت و تنهایی، لحظه   

( همصنین اسِِِّّّت در 66« )کماَ اسِِِّّّت.ه عیاَ را با من موافقتی تمام و مسِِِّّّاعدتی بهالحمدهلل ک

زن که در غیبت همسرش، با مردی لشکری و شاگرد    «: مرد لشکری با معشوقه و شاگرد   »داستان  

شگفت               شاگرد،  نان ماجرایی  شکری و  شاهدۀ ل سیدن همسرش و م سرر شق باخته، با  او نرد ع

بر آن مسِِِّّّاعی که نموده بود و  نین خیری اکتسِِِّّّاب کرده...  زن را»سِِِّّّازد که همسِِِّّّر نیز می

زن بازرگان با شِِّّوهر »، «زن دهقان با مرد بقاَ»های ( همصنین اسِِّّت داسِِّّتان81«)محمدت گفت

رودگر د»داستان  «. گنده پیر و مرد جوان با زن بزّاز»و نیز « زن پسر با خسرو و معشوق   »، «خوین

 شد.در بخن قبل گفتهدر کلیله نیز  نین است که « و زن او

 زیبایی -2-1-5

بایی آنان اسِِِّّّت که            یکی از ویژگی های مثبت و مشِِِّّّترک زنان در آثار مورد تحقیق، زی

-349)«لیزابتا ... صورتی بس زیبا و صورتی نیکو داشت»های آن در دکامرون  نین است: نمونه

ت دوشِِّّیزگان والیشِِّّد یکی از مهربان ترین و زیباترین دخترک همصنان که بزرگ می( »350

زنی که وینصلو گرفت جوان بود و خوش اندام با موهایی سِِّّرخ و زیبا با مزاجی ( »428«)شِِّّدمی

 . 382،550،562، 544، 451، 442(. همصنین است در صفحات476«)گرم...

دختری دید  ون حور در قصِِّّور و  ون  »در سِِّّندبادنامه، توصِِّّیف زیبایی زن  نین اسِِّّت: 

نان.      مان در ج لدان و غل عالم را معطر و مبخر       و هان منور کرده و بوی زلفن  مالن ج نور ج

     َ جوانی بر ( »131« )گردانیده. با  شم غزاَ و سحر حالَ و سالست آب زالَ و لطافت باد شما

در وثاق ماهرویی گَر کرد. سِِّّروی دید خرامان در بسِِّّتان. به قامت رشِِّّک  نار و به رخسِِّّار  

 (170« )غیرت گلنار زلفن کمند...
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 صادق صبا ساقۀ رخسارش عکس که را اطراف پاکیزه زنی زاهدی،است: له آمدهدر کلی

 زنی و نام حمیر بود (. بازرگانی261مددکرده ) را شب  طلیعه زلفن رنگ و بودداده مایه را

نگارگزیده،   نان فکرت راید نه ،بوددیده روی  نان  رخ  شِِّّم نه که داشِِّّت پیکرماه

 ( 137فراق...) شب  ون زلفی و تابان ظفر، روز  ون رخساری

 هاشخصیت -2-2

 زن -2-2-1

توان به دو دسِِِّّّتۀ خوب و بد تقسِِِّّّیم کرد؛    طورکلی، زنان فعّاَ را در آثار مورد بحر می    به 

طور که در بخن کامجویی توضیا داده شد،   هر ند به لحاظ تعداد، غلبه با زنان بد است. همان 

 زن با بدرفتاری ستاری، دربارۀعلتگاهی رفتار مردان عامل سوق زنان به سمت انحراف است. 

ساالر  نظام در ساالری،  نظام آغاز گوید: بامی  نین مرد  امواَ اندک اندک، حکم زنان پدر

صلت جامع این شوند؛ از می فروخته یا خریده و یافته را ساالری  ۀرو، خ  مطلق مفهوم به پدر

است   زن زناکاری احتماَ مرد، است. دغدغۀ  زن جنسی  مناسبات  سخت  و سفت  ضبل  کلمه،

صور،  نان  شتی  و این ت  معموَ زن قباَ در را هاسختگیری  مرد، بدترین که انگیزدبرمی ده

شکستگی     و خواری  نین متحمل تا داردمی ستاری،    ایسر شود)  دلیل همین ( و به9 :1375ن

 زنان نوع این از مختلفی های هره مردسِِّّاخته، هایحکایت و هاداسِِّّتان اکثر در که اسِِّّت

 زنند.دست می خیانت به همسر، به محی خروج که زنانی بینیم؛می

از برایممکنطریقهربهخودگری ارهقدرتوهوشازکهزناناز اینگروهی

شتن میان َ سرراه ازشوهران بردا صا شوق بهو سباز زنانبرند،میهبهرمع   کهمکاریوهو

ستان منفیشخصیت   شتر دروکندمیسرزنن راآنهاجامعهوشوند میهادا  پایانموارد،بی

همسرانشان کنند،میجلوهساده و نادان مردان،حکایات،ایندر نیست انتظارشان درخوشی 

خورند. در دکامرون، میرازنانشِِِّّّانفریبراحتیمردان بهاینکنند؛ولیمیخیانتآنهابه

،  «طوفان »شِِِّّّمارند و مواردی  ون   هایی که زنان نیک، نقن مؤثری دارند، انگشِِِّّّت      داسِِِّّّتان 
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غلیان حس  »نماید، نه این، نه اون، در، شِِِّّّوهر بازیافته، شِِِّّّب گربه سِِِّّّمور می    آالت پردهزینت 

شِِّّوند، گاه مدبّرانه در پی اثبات  ای میاند. این زنان، گاه یاریگر درماندهاز این دسِِّّته« بخشِِّّن

به کار         خوین و اشِِِّّّتباه شِِِّّّوهر برمی   آیند، گاه نیز درایت خوین را در جَب همسِِِّّّر خود 

شِِّّرّ  ، گاه برای رهایی ازاخالق را تنبیه نمایندخواهان بیکنند که زیادهگیرند، گاه سِِّّعی میمی

ی خوین یا خویشِِّّان، مجبور  گَارند و گاه برای بقاهایی دشِِّّوار میمزاحمان برای آنان آزمون

 شوند به امری نادرست گردن بنهند.می

شامل می  ستند عمومان مکّار، بی   زنان بد که اکثریت زنان را  کامجو   وفا وشوند، زیبارویانی ه

ی در انمایند و بعضان با قراردادن نشانه  که برای ارضای کام و خواست خوین، خود را توجیه می  

خوانند که البته در کنار همۀ این موارد، نباید از فریبکاری         خود فرامیغیبت همسِِِّّّر، غریبه را به    

مردان کامجو نیز غافل شِِِّّّد که از سِِِّّّادگی و اسِِِّّّتعداد پَیرش زنان به نحو مطلوب اسِِِّّّتفاده           

،  «عطرهای ناپل   »های زیر می توان مالحظه کرد:   نمایند. زنان بد را در دکامرون در داسِِِّّّتان       می

،  «نادانسِِّّته دالَّ محبت»، «مردیت بیازمای، آنگه زن کن»، «نتقام ملکها»، «نوازسِِّّن ژولین مهمان»

شِِّّبا »، «شِِّّیر یا خل»، «قفس بلبل»، «مباشِِّّر ارمنی»، «فصِِّّلی در برزخ»، «طریق نیل به مقصِِّّود»

سا روز جنون»، «احتیاط بیهوده»، «غرقه در  اه»، «هیچ آدابی و ترتیبی مجوی»، «خیالی رابطۀ »، «آ

شوقۀ دی »، «خطرناک شته »، «پیروزی مرگ»، «رینهمع داروی »، «خوراک دَ»، «ریحان»، «نزوَ فر

 «.پرستزن هرزۀ پوَ»و « ریسمان»و « یک دست کتک با  وب تر»، «بیهوشی

ساده   ستند که فریب مردان را می برخی دیگر،  ست آنان،  لوحانی ه خورند و در برابر درخوا

های ذهنی خود را در برخورد با مسایل  ناییدهند. این دسته، کسانی هستند که توا   نرمی نشان می 

 نمایند. دان جلوه میاندین و کمگیرند و در نظر خواننده، کمبه کار نمی

ها در سندبادنامه است و   طور که گفته شد زنان و وصف احواَ آنان، محور اصلی قصه    همان

بدکرد           تان از زبان وزرا، زنان مکار و  مۀ داسِِِّّّ پای دام عالوه بر قصِِِّّّۀ اصِِِّّّلی، در ادا های   ار، 

دیانت و امانت شِِّّوند که بی( معرّفی می188و 117و 79و 78و 73( و پیمان شِِّّکن )70شِِّّیطان)
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ستند و   صنیفات کنند و بر موجب هوا و مراد  »ه از خاطر معکوس و ذهن منکوس تخریجات و ت

زور و »( و اهل 125و 58و 82( و ناقص عقل هسِِِّّّتند )155«)خود روند و به آمد خوین خواهند

ستند)   81«)فترا و زرق و افتعاَا شورت نی صت) 168 -166(. الیق م -113(، کامجویند و منتظر فر

ستند، مردان به وساطت دالّلگان آنان     114 (. در مواردی نیز که آنان به دنباَ هوس و معاشرت نی

ستان در» خوانند.را بدین راه فرامی صوص بهزنان،کتاب،اینهایدا کاملنمونۀپیرزنان،خ

ولوحهسِِّّادنیسِِّّتند،فریبکارزنانکهاندکیمواردو درهسِِّّتندفریبکاریوشِِّّهوترانی

 (73: 1385طالبیان و حسینی،«)شهوترانی.وفریبمستعدوزودباورند

د مادر شوند. زنان نیک، افرادی مانن در کلیله و دمنه نیز زنان به دو دستۀ نیک و بد تقسیم می  

َ »شِِّّیر در باب  پادشِِّّاه و »دخت در داسِِّّتان ، ایران«بازجسِِّّت کار دمنه»باب و « شِِّّیر و شِِّّغا

هستند و زنان « طیطوی و وکیل دریا»، همسر طیطوی در «زاهد و راسو»، همسر زاهد در «برهمنان

زن » ،«زن کفشگر و حجّام »، «زاهدی که پادشاهی و را کسوتی داد  »هایی  ون بد نیز در داستان 

 اند.مطرح شده« گر و زن اودرود»و « بازرگان و نقاش و غالم او

 

 مرد)همسر(  _2_2_2
دیگر شِِّّخصِِّّیت مورد توجه در آثار مورد بحر، مرد اسِِّّت. مردان در دکامرون یا کسِِّّانی  

کنند و عمومان به دالیلی، عمدتان کاری، از منزَ و همسِِّّر  هسِِِّّّتند که نقن همسِِِّّّر زن را ایفا می

ای  هدر این متون، خصوصان داستان   شوند )الزم به ذکر است که این دسته مردان    خوین دور می

رزند ودکامرون، بازرگان هستند( و یا حاضرانی هستند که نسبت به همسر خوین، حسادت می       

یا  دهند وها و رفتارهای نامتعارف، او را به دوسِِّّتی با غیر سِِّّوق میها، سِِّّختگیریو با حسِِّّادت

ی  نمایند یا توانایفراموش میاند که توجه به همسِِِّّّر خوین را  نان در افکار و پیشِِِّّّۀ خود غرقه

 تری از همسِّر الزم در جلب رضِِّّایت همسِِّّر را ندارند یا به لحاظ طبقۀ اجتماعی در سِِّّطا پایین

شِِّّود که زنان در رابطۀ با آنان و زندگی مشِِّّترک،  خود قرار دارند و همۀ این احواَ سِِّّبب می
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رخی نیز مردانی میلی شِِّّوند و رضِِّّایت خوین را در مردان دیگر بجویند. ب د ار سِِّّردی و بی

 دهند.اندیشی خود پاسخ میگری زنان را با  ارهزیرک هستند که حیله

  هایلوحی و گولی آنان اسِِّّت که در داسِِّّتانترین ویژگی مردان در سِِّّندبادنامه، سِِّّادهمهم

زن »، «زن دهقان و مرد بقاَ»، «مرد لشِِّّکری با معشِِّّوقه و شِِّّاگرد  »، «کدخدای با زن و طوطی»

شوی خو  شوق    »، «ینبازرگان با  سرو و مع سر و خ ن، ، زنا«گنده پیر و جوان و زن بزاز»و «  زن پ

سر را نیز به پوزش و    زیرکانه نه تنها خود را از اتهام و اعتراف و مجازات بری می سازند بلکه هم

  هایرسِِّّد، مانند داسِِّّتان  نمایند. در کلیله نیز آنجا که سِِّّخن به مردان می شِِّّرمندگی وادار می 

زن کفشِِّّگر و »، «زاهدی که پادشِِّّاهی و را کسِِّّوتی داد »، «و دوسِِّّتگان زن درودگر و زن او»

سان «درودگر و زن»و « بوزینه و باخه»، «حجّام ساده تصویر می  ، ان  شوند که پَیرای نیرنگ هایی 

گردند. الزم به ذکر اسِِّّت که سِِّّادگی مردان در دکامرون، از مردان در دو متن فارسِِّّی   زن می

 هند.دبرده و به رفتار آنان، واکنن میبیشتر به نیرنگ زنان پی کمتر است و در اینجا مردان

 فاسق -2-2-3

های مهم در آثار مورد بحر اسِِّّت. وی عمومان فردی بوالهوس و فاسِِّّق، یکی از شِِّّخصِِّّیت

زند. اغلب با جلب موافقت زن، از اندیشِِِّّّی دسِِِّّّت میگر اسِِِّّّت که برای کامیابی به  اره اره

های مورد بحر، وی از کند. در متن داسِِّّتانبه زن نزدیک می برد و خود راغیبت مرد سِِّّود می

ای که زن در کامجویی او را بر همسر گونهشود؛ بهنگاه زن، فردی خواستنی و دلخواه وصف می

-1خواند. این امر دودلیل دارد: خوین ترجیا داده و در نخسِِِّّّتین فرصِِِّّّت او را به خود فرامی

سر خوین،    ضایتی زن از هم ستان     -2نار ضایت زن که دا سق در جلب ر سته  »های توانایی فا نادان

هیچ  »، «شِِّّبا خیالی»، «شِِّّیر یا خل»، «فصِِّّلی در برزخ»، «طریق نیل به مقصِِّّود»، «دالَّ محبت

،  «داروی بیهوشِِّّی»، «آسِِّّاروز جنون»، «احتیاط بیهوده»، «غرقه در  اه»، «آدابی و ترتیبی مجوی

  رّف این وضعیت هستند.مع« ریسمان»و « یک دست کتک با  وب تر»
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در سِِِّّّندبادنامه نیز فاسِِِّّّقان، افرادی از طبقات اجتماعی گوناگون هسِِِّّّتند که تمایل زنان و  

شمرده و به لطایف   شوهران را مغتنم  ستمداد از دالّلگان زبردست، از زنان   غیبت  الحیل و گاه با ا

ستان کام می سر  »، «گنده پیر و جوان و زن بزاز»های یابند. در دا شوق   زن پ سرو ومع زن »و « با خ

 یابد و درمی، فاسِِِّّّق با وسِِِّّّاطت پیرزنی به مطلوب خوین دسِِِّّّت «بازرگان با شِِِّّّوهر خوین

زن دهقان با مرد »، «مرد لشِِّّکری با معشِِّّوقه و شِِّّاگرد»، «کدخدای با زن و طوطی»های داسِِّّتان

ست منتها بدون حضور کنیز یا کلفت یا پیرزن. در ک    « بقاَ ضاع بر همین منواَ ا یله نیز در لنیز او

زن بازرگان و »، «زن کفشِِّّگر و حجّام»، «زاهدی که پادشِِّّاهی او را کسِِّّوتی داد »های داسِِّّتان

 توان حضور فاسق را مالحظه نمود.می« درودگر و زن»، «نقاش و غالم او

 دالّله -2-2-4

شواری  سق مجبور می ها و ممنوعیتدر دکامرون، گاه بنابر د د به شون های ارتباطی، زن یا فا

گر و کارسِِِّّّاز برای تسِِِّّّهیل ارتباط متوسِِِّّّل شِِِّّّوند که این فرد غالبان پیرزنی رند و  ردی  ارهف

گر یا کنیزی مجرّب اسِِّّت. این فرد، محرم اسِِّّرار زن اسِِّّت و برای جلب رضِِّّایت خاطر    اره

عجوزها  ها، داسِِِّّّتان ازدر بسِِِّّّیاری کوشِِِّّّد. بانوی خوین و یا نفع مادی خود، به جان می      

مهربان و داناعجوزهاازدسته اینرسانند. هم میرا بهمعشوق وکه عاشق  هستند ایواسطه 

،    «هشِِّّوهر بازیافت»، پیرزنی نقن دالّله را دارد، در «شِِّّیر یاخل»در داسِِّّتان سِِّّاز هسِِّّتند.نیرنگو

 اند.، کلفتی در نقن دالّله«داروی بیهوشی»مادری با دختر جوانن و در 

 دیده شِِّّاندر شِِّّخصِِّّیت مثبتی جنبۀ هیچ و پلیدند و عجوزها، بدذات از دیگری دسِِّّتۀ

ستند. آنان اغلب، پیرزنان       نمی شوق ه سقان با مع شود. عمومان پیونددهندۀ روابل خواهندگان و فا

سردوگرم  شیده مجرّب و  شیرین     ستند که با  شق   زبانی و حیلتکاری و  ربای ه و  سازی، عا

شوق را به هم می  ستان   مع سانند. در دا شوهر خوین زن باز»های ر سرو    »و « رگان با  سر با خ زن پ

شوق  ستان  «ومع سگ گریان   »،گنده پیری، در دا شق و گنده پیر و  ن گنده پیر و جوان و ز»و « عا

له    گری می، پیرزنی برای رسِِِّّّاندن طالب به مطلوب  اره      «بزاز نمایند و حتی در مورد آخر، دالّ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1394، پاییز و زمستان 13، شمارۀ 7نشریۀ ادبیات تطبیقی، ساَ                                        52

سِِِّّّازد امّا شِِِّّّرمسِِِّّّار همسِِِّّّر خوین می ای پاک و مرد بزّاز رادامن زن را نیز از هرگونه شِِِّّّائبه

شاق محدود نمی    ستگیری و یاری دالّلگان، تنها به برقراری پیوند میان ع ستان  شود؛ مثالن در د د ا

 آموزد. ، گنده پیری، راه رهایی از ورشکستگی را به بازرگان می«پیر نابینا»

 .حضور دارد« شاهزاده و یاران او»ودمنه، دالّله تنها در باب در کلیله

 حکایات مشابه -2-3

کند به همان رانی و هوسِِّّبازی زنان، حکایت میتها که از مکر و شِِّّهوبرخی از این داسِِّّتان

های صِِّّلیبی و اسِِّّت. این احتماَ وجود دارد که پس از جنگصِِّّورت در ادبیات اروپا نیز آمده

باط  یت    در طی ارت پا برده     های روزافزون شِِِّّّرق و غرب، این روا به ارو  اسِِِِّّّّت.شِِِِّّّّدهها 

(http://persian.persiantd.com/archive/index.php/t-26592htm.) ، بِِّّرخِِّّی از

 ای هستند:های دکامرون، دارای  نین خصیصهداستان

 ریسمان -2-3-1

حظۀ  و مال« زاهدی که پادشاهی او را کسوتی داد»این داستان از نظر ساختاری، مشابه داستان 

شگر و بریده  صراهلل     شدن  ماجرای زن حجّام و زن کف ست... )ن شگر ا شی،  بینی زن کف : 1382من

  گردد و زن )در واقع کنیز(بازرگان، خشِِّّمگین به سِِّّوی زن بدکار خوین بازمی ( در اینجا، 76

سالمت در حاَ      را به باد کتک می ساعتی بعد، زن را در کماَ  سوانن را می برد امّا  گیرد و گی

 .یابندخیاطی می

 انتقام ملکه -2-3-2

د و پَیرشِِّّود امّا گوتیه، نمیوصِِّّاَ گوتیه )از فرماندهان لشِِّّکر پادشِِّّاه( می  ملکه، خواهان

 کند. این داستان، مشابه داستان اصلی سندبادنامه است.عصمتی متهم میملکه، وی را به بی

 آساروز جنون -2-3-3

نام لئونتو عشِِِّّّق می         به  با جوانی  نام ایزابال، در غیاب همسِِِّّّرش،  به  نام   زنی  به   بازد. فردی 

شِِِّّّود و ایزابال، لئونتو را بازد. روزی همسِِِّّّرش از منزَ خارج می  المبرتو یو نیز به وی دَ می 
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انو به آید. بشِِّّود و به سِِّّرات ایزابال می خواند. المبرتو یو نیز از غیبت شِِّّوهر زن مطلع میفرامی

  هکند. ناگهان، همسِِِّّّرش به خاننا ار، عاشِِِّّّقن را در اتاقی مخفی و با المبرتو یو معاشِِِّّّقه می

خواهد که خشِِّّمگین و با شِِّّمشِِّّیر آخته، بیرون رود و به   گردد. ایزابال از المبرتو یو میبازمی

باَ جوانی بی     شِِِّّّوهرش می به دن گناه بوده و وی او را در اتاقن پناه داده    گویدکه المبرتو یو 

 ستاید و لئونتو را می نوازد.  است. شوهر نیز، بانو را به خاطر این کارش می

 قیقان مشابه داستان مرد لشکری با معشوقه و شاگرد در سندبادنامه است.این داستان د

 کندشاه تفریح می -2-3-4

فرماندهی دالور به نام مارکی، در خدمت فیلیپ شِِّّاه فرانسِِّّه اسِِّّت و زنی زیبا به نام مارکیز  

رسد و شاه در غیاب مارکی، خواهان    دارد. وصف زیبایی و برازندگی مارکیز، به گوش شاه می  

ای  هشِِّّود. زن با طبخ غَاهای گوناگون از گوشِِّّت مرت و با پاسِِّّخ دیدار و ارتباط با مارکیز می

به شِِِّّّاه می      نه،  ندا فاوت       خردم نان برخالف ت که ز ند  نانگی       فهما ظاهری، از نظر خلقت ز های 

 نشاند. اند و زیرکانه آتن هوس شاه را فرومییکسان

 سندبادنامه است. در« دوستپادشاه زن»این داستان، مشابه داستان 

 شکار دوزخی -2-3-5

ستاجیو » شوقۀ خود را به که نمی« نا ست تواند دَ مع شهر خود را ترک می د  کند و درآورد، 

سواری را می   د. سگ او  کش رحمانه میکند و بیبیند که زنی را تعقیب میمحلی به نام کیاسی، 

لّت را از سِِِّّّوار می  نیز زن را از هم می جه درد. ع که آن دو، ارواح   می پرسِِِِّّّّد و متو شِِِّّّود 

گیری و ستم دختر، مرد خود را کشته و زن نیز مدتی بعد از دنیا  هستند که به خاطر سخت  عشاقی 

ستاجیو           رفته شود. نا شان تکرار  ست که این ماجرا هر روز برای ست و کیفر هر دوی آنان، این ا ا

ه ، از ترس گرفتاری ب  کند و دختر نیز با دیدن این صِِِّّّحنه    معشِِِّّّوقن را به این مکان دعوت می  

 پَیرد.سرنوشتی مشابه، ازدواج با وی را می
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وق است که در آنجا نیز معش  « پیر و سگ گریان عاشق و گنده »داستان حاضر، مشابه داستان     

 دهد.از ترس گرفتارشدن به اتفاقی مشابه، به ازدواج با عاشق تن می

 مهتر زیرک -2-3-6

ود. شاه به سرات   ش پوشیدن لباس شاه، با وی همبستر می   شود و شبی با   مهتری، شیفتۀ ملکه می 

یابد و برای شِِِّّّناسِِِّّّایی و رسِِِّّّواکردن او،     رود و مجرم را میاند، می مهتران و غالمان که خفته   

 یند. مهتر که موضِِّّوع را دریافته، موهای تمام مهتران و موهای جلوی سِِّّرش را در خواب می

 ماند.ین صحنه، از مجازات مجرم بازمی یند. روز بعد، شاه با دیدن اغالمان را می

شابه حکایت      ستان، م ا،  ست که در اینج «زن بازرگان و نقاش و غالم او»بخن نخست این دا

اقدام شِِّّاه مبنی بر  یدن  -خوردن زن، پوشِِّّیدن لباس شِِّّاه اسِِّّت. بخن دوم داسِِّّتانمایۀ فریب

شگیرانۀ غالم     سازی او و ترفند پی سوا شابه بخن   -موهای غالم برای ر ستان  م که   زاهدی»دوم دا

برد و زن که خود را با زن اسِِّّت که در آنجا حجّام، بینی زن را می« پادشِِّّاهی او را کسِِّّوتی داد

 شود.کفشکر جایگزین کرده، با بینی سالم مایۀ حیرت و درماندگی حجّام می

 شبح خیالی -2-3-7

ت  و، برای آنکه کلفتسا، همسر جانی، جوانی به نام فدریکو را عاشقانه دوست دارد و این د     

خانه از ارتباطشِِّّان باخبر نشِِّّود، جمجمۀ خری را به عنوان نشِِّّانۀ حضِِّّور یا غیبت جانی تعییین    

سر جمجه خر را برگردانده، در خانه را      می شیطنت کشاورزی که  شبی، فدریکو به خاطر  کنند. 

سا به او تلقین می   زند. جانی بیدار میمی سی که در می شود و ت سرگ زند، کند که ک ردانی روح 

اسِِّّت و باید با خوراندن دعای د فع اجنّه، شِِّّر او را از سِِّّر خود کَند و در ضِِّّمن خواندن دعا،   

 سازد.فدریکو را از حضور شوهرش آگاه می
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سِِِّّّت. در اینجا،  «زن بازرگان و نقاش و غالم او»بخشِِِّّّی از این داسِِِّّّتان نیز مشِِِّّّابه حکایت 

افتادن  باهاشِّت کارگیری نشِّانه، سِّبب به  و به جمجمۀ االت، جایگزین  ادر در حکایت کلیله شِّده 

 است.یکی از دو طرف گردیده

 دالّل محبت -2-3-8

، بانوی محتشِِّّمی که از ارضِِّّای امیاَ نفسِِّّانی خوین با  «نادانسِِّّته دالَّ محبت»در داسِِّّتان 

سیدن   شود و برای ر همسرش ناخشنود است، شیفتۀ مردی میانساَ که دوست کشیشی است، می          

کند. کشین، دوست خود     رود و وی را مزاحم خود معرفی مینزد کشین می به مقصود خود،  

آنکه   یابد. در روزهای بعد، زن بی    کند و مرد با زیرکی، مقصِِِّّّود زن را درمی   را سِِِّّّرزنن می

نۀ خود             خا به  مان و نحوۀ ورود مرد  ها و ز به عنوان رابل در تعیین قرار مد، از او  کشِِِّّّین بفه

 یابد.دست می کند و به مقصود خوداستفاده می

ستان      ستان، مشابه دا ۀ  است که در آن، معشوقی که شیفت    « زن پسر با خسرو و معشوق    »این دا

شته، به زبان کنیزکی به او پیغام می  سخ   زنی گ ستد و زن پا شخص    دهد امّا بعهای تلخ میفر دان م

 است.ها، درواقع، راه نمودن به معشوق و جلب توجه او بودهشود که آن پاسخمی

 گیرینتیجه-3

برخالف دو متن فارسی، در دکامرون؛ نه زن بلکه آدمی به طور کلی موجودی مکار است و 

های  که نمونهشوند؛ درحالیاتفاقان در دکامردون، در مواردی زنان قربانی مکر و نیرنگ مردان می

نفی از مآن، در دو اثر فارسِّی بسِّیار کمتر اسِّت؛ به طورکلی، هر سِّه اثر در پی ارائۀ تصِّویری      

سۀ آنها، زن       ستند و در هر  ست  موجودی عمدتان شخصیت زن ه وفا، نادرست، مکار، بی  و نارا

سر  به خائن و شهوتران  ست  هم سردی  نهایت در که ا ستادی  و خون کند؛ با این می خیانت ا

که در اند؛ درحالیجامعه فرودسِِِّّّت طبقات زنان تفاوت که در متون فارسِِِّّّی، زنان خیانتکار،

 زنان به دالیل مختلف شمار قابل توجهی از زنان خیانتکار از طبقۀ اشراف هستند. ایندکامرون، 

 خوین مردان انحصِِّّار و تعهد از خوین نفسِِّّانی هایخواسِِّّته کوشِِّّند برای دسِِّّتیابی بهمی
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     َ ساده، گو شان افرادی  سران  که شوند می معرفی خردبی و گاه بگریزند و در مقابل آنان، هم

بسِِّّته    شِِّّم او را واقعیت از سِِّّوی نشِِّّده و توجیهات و کتمان متوجه تردسِِّّتی زن خوین

سته     می ستاخی در دکامرون برج ساری و گ ست و زنان در آنجا آزادانه پَیرند و این زیرک ر  تتر ا

ورکلی در هر طنمایند؛ اما بهتر و طلبکارانه رفتار ناپسِِّّند خود را توجیه میرفتار کرده و مسِِّّتقیم

صان در آثار فار       -ساز ویژه در مواجه با مردان حیلتبه–سی در موارد زیادی، زنان  سه اثر، خصو

سی مورد بحر، از نگاه به زن در آیین      ستند؛ البته نگاه منفی  متون فار از تعقل کافی برخوردار نی

ستان       ست. برخی دا صل این آثار بدان متعلق ا ست که ا ص   هندو متأثر ا سی بعینه به  ورت  های فار

وان  تاند که این تشِِّّابه را میسِِّّاختاری در دکامرون منعکس شِِّّدهصِِّّورت مضِِّّمونی و برخی به

  های صلیبی دانست.حاصل ارتباطات و تبادالت فرهنگی پس از جنگ
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