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  چكيده
توان آن را در بسـياري از متـون ادبـي و    اي است كه مينسي و جنسيتي، مسألههاي ج بازنمايي هويت

در همين زمينه، البته مطالعه متون كهن از اهميت زيادي برخـوردار  فرهنگي به نوعي مشاهده كرد. 
هاي جنسي و تبار انديشه توانداست؛ متون ادبي كهن از اهميت تاريخي برخوردارند و تحليل آنها مي

الحكايـات و   جوامـع «مروزين را به ما نشان دهد. يكي از اين متون كهـن و تـاريخي، كتـاب    جنسيتي ا
هـدف   اثر سديدالدين يا نورالدين محمد عوفي اثري متعلق به قرن هفتم هجري اسـت.  »الروايات لوامع

اين مقاله بررسي چگونگي بازنمايي جنسيت در اين كتاب با مطالعه موردي نسخه خطي آن اسـت.  
قاله چهار باب آخر از قسمت سوم كتـاب عـوفي را كـه دربـاره زنـان اسـت بـه روش تحليـل         اين م

دهـد. چهـارچوب نظـري و روشـي مقالـه، رويكـرد متفكـر فرانسـوي         گفتماني مورد بررسي قرار مي
كـارگيري   بهكوشد با  دهد كه عوفي در اين فصول ميها نشان مياست. نتايج بررسي» ميشل فوكو«

هاي جنسيتي به زعم خود اخالقي را برسازد. . او با برساختن گفتمـاني  قي، سوژهنوعي گفتمان اخال
كوشد نوعي بايگاني جنسيتي مبتني بر حساسيت نسـبت  مي» زن ناپارسا«و » زن پارسا«هاي  سوژه

  زنان به وجود آورد.» ميل جنسي«
  

  وفيع، بازنمايي، جنسيت، تحليل گفتمان، زن پارسا، مردساالري واژگان كليدي:
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  مقدمه -1
نظـر مطالعـات اجتمـاعي و فرهنگـي،      خصوص ادبيات كهن آن، از نقطه اي بهادبيات هر جامعه

ن و شناسـا  . بسياري از جامعـه استآن جامعه دگي اجتماعي، فرهنگ و تاريخ زن هكنندبازنمايي
نـد كـه   ا شوند، مدعي كه آثار فرهنگي در بستري اجتماعي توليد ميمنتقدان ادبي، با علم به اين
تـوان از آنهـا بـه    شناختي محسـوب كـرد و مـي    هاي جامعهتوان دادهمتون ادبي و روايي را مي

. از )181: 1375والت، (ديهاي اجتماعي استفاده كرد روابط و نگرش هعنوان شاخصي براي مطالع
آدميـان   همسـائل اجتمـاعي و تجربيـات زيسـت     هكننـد  نظر آنها، متون ادبي و روايي، بازنمـايي 

توان فرهنگ و تاريخ اجتماعي و فرهنگي جوامع را بازسـازي  آنها مي ههستند و از خالل مطالع
را در  ي متنـي و ادبـي  بازنمودهـا  ههاي خود دربـار تحليل، آنها هاكرد. براساس همين استدالل

؛ 1382راودراد، ؛ 1386؛ اسـتوري،  1386بنـت،  ( انـد صـورتبندي كـرده   1بازنمـايي  هنظريـ چهارچوب 
بازنمايي از نظرات فوكو الهام مـي  هنظري .)1367؛ ولف، 1379؛ دووينيو، 2005 ؛ كني،1380استريناتي، 

: 1386(اسـتوري،   »قـدرت  هشـوند مناسبات متحول«با  متنيهاي زنماييگيرد. در اين رويكرد، با
خـورد، قـدرتي سـلبي    خورد. از منظر فوكويي، قدرتي كه بـا بازنمـايي گـره مـي    پيوند مي )24

كند، واقعيـت را مـي  بر نظر فوكو، قدرت چيزها را توليد مي بلكه ماهيتي مولد دارد. بنا ،نيست
  .)111 -108: 1384فوكو، نك. ( كندهاي حقيقت را ايجاد مينو آيي چيزهاقلمروي از  و سازد

دادن  بايد در پرتو تالش آنها براي شـكل را  جمله متون ادبيمتون فرهنگي ازقدرت بازنمايي 
مشـاهده  هاي جنسي و جنسيتي زنان و مـردان  همچون هويت هاي انساني و اجتماعيبه هويت

را آميخته بـا   جنسيت و روابط جنسيتي مايي فرهنگيپردازان مطالعات فرهنگي، بازنكرد. نظريه
و جنسـيتي مبتنـي بـر    هـاي اجتمـاعي   جهت تقويـت نـابرابري   در جامعه و در مناسبات قدرت

  كنند. و تصور مي تلقيفرهنگ مردساالري 
تـوان آن را در  اي اسـت كـه مـي   لههاي جنسي و جنسيتي، مسـأ  بازنمايي جنسيت، هويت

در همـين زمينـه، البتـه    ، به نوعي مشـاهده كـرد.   رهنگي كهن و نوبسياري از متون ادبي و ف
متون كهن از اهميت زيادي برخوردار است؛ متـون ادبـي كهـن از اهميـت تـاريخي       همطالع

ـ  كردن داده برخوردارند و ضمن فراهم  خـود،  ههاي تاريخي در مورد مناسبات جنسـيتي زمان
رويكـرد   بـا ن را بـه مـا نشـان دهنـد.     هـاي جنسـي و جنسـيتي امـروزي    توانند تبار انديشهمي

جنسـيت و امـر جنسـي هسـتند و      ههايي دربار تبارشناختي فوكويي، اين متون حامل گفتمان
                                                            
1. Representation Theory 
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هـا   هاي اجتماعي مردان و زنان دارند. هدف ايـن گفتمـان  دادن به هويت اثرات مهمي در شكل
هـاي   ايـن گفتمـان   .)27: 1382ميلز، نك. (هاي جنسيتي موافق و مطيع است نيز برساختن سوژه

به تعبير فوكو، بـروز و  » متون تجويزي«خصوص در  هاي جنسيتي، بهمعطوف به ساختن سوژه
گـو، رسـاله،   و (خطابـه، گفـت   چه باشدشان هرشكلمتوني است كه «ظهور بيشتري دارند. منظور 

دهند ان ميشان طرح قواعد رفتار است و به افراد امكموضوع اصلي، ها و غيره)مجموعه احكام، نامه
از خودشان در مورد رفتارشان پرسش كنند، مراقب آن باشند، آن را شكل دهند و خودشان را به 

  ). 509: الف 1389(فوكو،  »اخالقي بسازند هسوژ همنزل
هـاي تجـويزي وجـود    هاي متعددي با همين ويژگـي  در تاريخ ادبي و فرهنگي ايران، كتاب
الگوهاي رفتـاري بـه    هسيتي سخن رفته و هدفشان ارائدارند كه در آنها از مسائل جنسي و جن

تعلق به قرن هفتم هجري بـا  است. يكي از اين متون تجويزي كهن و مهم، م زنان و مردان بوده
 اين كتاب الدين يا نورالدين محمد عوفي است.ديداثر س الروايات الحكايات و لوامع جوامععنوان 

از بزرگترين و مهمتـرين منتهـاي ادبـي     و يكي حكايت ادبي و تاريخي 2000مشتمل بر حدود 
مشـتمل بـر    چهار قسمت يا بخش و هر قسـمت  صفحه دارد در بيش از هزار است؛زبان فارسي 

ايـن  بر نظر آقابزرگ تهراني  باشد. بنا مجموعاً صد باب را شامل مي بيست و پنج باب يا فصل كه
هـاي   هقسـمت پديـد   درآمده و در هـر  صورت داستانه كه ب تلقي كردتاريخي  را بايد كتابي اثر

بانـك اطالعـاتي    (آقابزرگ تهرانـي،  است ردهآورهاي گوناگون  حكايت در قالبن را ه آتاريخي مربوط ب
اميربـانو   اسـت.  عوفي در تحرير اين اثر از منابع تاريخي گوناگوني استفاده كرده .)كتب و نسخ خطي

نـك.  ( ناشناس و گمشـده را معرفـي نمايـد    مصفا كوشيده است در چندين مقاله اين منابع بعضاً
ها  نثر كتاب در بسياري از داستانهاي بارز اين اثر آن است كه  از ويژگي ).1351 نيز: و 1354مصفا، 

ـ  گذشته نشاني نـدارد 	قرونساده و روان است و از نثر پرتكلف فارسي در   .)1375خوانسـاري،   ك.(ن
ـ    توسط محمد عو جريه 630اين كتاب كه در سال  خـاطر  ه في در هنگام مهـاجرت بـه هنـد ب

فرهنگ ايراني در  هكننداست تا به نوعي بازسازي مغوالن نوشته شده، تالش عظيمي كرده هحمل
 پسر محمد »محمد سديدالدين«يا » نورالدين« قالب گفتارها و حكايات اخالقي و تاريخي باشد.

بـه دربـار    ق)، 618( مغـول  هملـ در پي حپسر يحيي پسر طاهر پسر عثمان عوفي بخارائي حنفي 
 الحكايات جوامعبرد و در آنجا كتاب از پادشاهان هند پناه مي )ق 625- 602( »ناصرالدين قباچه«

  ). 26: 1332(منظورالحق،  كندرا تقرير مي
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زندگي زنـان و مـردان    هاطالعات تاريخي دربار هارائ هاين كتاب را بايد منبعي مهم در زمين
مغول در قرن هفتم هجري بدانيم. كتابي كه اطالعات مهـم تـاريخي    هحملمنتهي به  هدر دور
كنـد. عـوفي چهـار    هاي جنسي و جنسيتي در آن دوره ارائه مـي  روابط، مسائل و هويت هدربار

و  را به زنان اختصاص داده يا بـه عبـارتي در ايـن فصـول از زنـان سـخن رانـده        فصل از كتاب
است. در اين چهـار فصـل، زنـدگي زنـان،      زنان آورده هربارها د اي از حكايات و داستانمجموعه
در قالـب داسـتان و    در قالـب ازدواج يـا خـارج از آن،    شان بـا مـردان،   و روابط هاي آنها ويژگي

است. اين چهار فصل هم بـه لحـاظ تـاريخي مهـم اسـت، هـم بـه جهـت          حكايت روايت شده
عوفي در ايـن فصـول، گفتمـاني    صورتبندي گفتماني مسائل مربوط به جنسيت و امر جنسي. 

دادن خطـاب قـرار    -ه در كتـاب اشـاره دارد  كـ  چنـان  -هدفشگيرد كه جنسيتي را به كار مي
در واقع، زنـان  رفتار با آنها است. در همسائل مربوط به زنان و نحو همردان و هشدار به آنها دربار

  گردند.    اي براي مردان بدل ميلهبه مسأاين كتاب، 
جنسـيت،   هايـن كتـاب دربـار   ، در اين مقاله ما تالش خواهيم كرد تا گفتمـان  با اين اوصاف

  آن مورد مطالعه قرار دهيم. » خطي هنسخ«هويت جنسيتي و مناسبات زنان و مردان را براساس 
  

  پژوهش هپيشين -2
سـو، بررسـي    بـدين  1950 هپردازان مطالعات فرهنگي و غالباً فمينيستي از ده محققان و نظريه

هـاي   ازنمايي زنان و مسائل جنسيتي در متون كالسيك ادبي و تاريخي را در مركز برنامهب هنحو
اند. آنها ضمن تحليل اين متون فرهنگي  پژوهشي خود قرار داده و همچنان بر آن استمرار ورزيده

ها و هنجارهاي  اند عناصري فرهنگي و تاريخي را تشخيص دهند كه از طريق آنها ارزش كوشيده
است. يكي  بشري بازتوليد شده و تداوم يافته هر نابرابري جنسيتي و مردساالري در جامعمبتني ب

جنس تي به متون ادبي و فرهنگي، كتاب ذترين تحقيقات مدرن با رويكرد فمينيسافاز اولين و ن
است. او ضمن نقـد سيسـتم مردسـاالر حـاكم بـر جوامـع بشـري،         )1388( سيمون دوبووار دوم

شده در اين متون را در جهت تداوم فرهنگ و ايدئولوژي مردساالري و بازنماييهاي زنانگي  ارزش
بيند. موقعيتي كه در آن، زنان در اين متـون بـه   تثبيت جايگاه فرودست زنان در طول تاريخ مي

هـا را درونـي    شود ايـن ارزش شوند و از آنها خواسته ميعنوان جنس دوم و تابع مرد تعريف مي
سيت در بازنمايي جن هند. كتاب دوبووار تأثير عميقي بر تحقيقات بعدي درباركنند و تداوم بخش

 اسـت  دامنـه و انتقـادي فمينيسـتي بـوده    واقع آغازگر مطالعات پهنمتون فرهنگي گذاشته و در
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؛ 1380؛ گــرت، 1999 اللــين، ؛ مــك1387 ؛ كولومبــورگ،1379؛ بشــيريه، 1386؛ اســتوري، 1380(اســتريناتي، 
اي كه در اين متون فمينيستي مؤكداً يكي از مسائل عمده ).2002 كسون و اسكات،، ج1381فريدمن، 

، »جنسـيت «اسـت.   2»جنسـيت «و  1»جنس« هد، تفاوت معنا و كاربرد دو واژشوبدان اشاره مي
شـود كـه بـه لحـاظ فرهنگـي و       هاي زن و مرد مربوط مي برحسب تعريف به آن جنبه از تفاوت

شـناختي مـردان و    هاي زيسـت  تفاوت كه به» جنس« هراين از واژگيرد و بناب اجتماعي شكل مي
س و جنسـيت امـا بـا هـم در     . جـن )187: 1374، (گيدنز شود گردد، تمييز داده مي زنان اطالق مي

 (گـافمن،  3»پيرامـون جـنس    يافتههاي فرهنگـي اسـتقرار   همبستگي«با  واقع جنسيتپيوندند. در
گيرد  اجتماعي روابط زن و مرد را در بر مي هب، تمام عرصترتيو بدين يابد ارتباط مي )210: 1997
بخشد. پيرامون همين مفاهيم مربوط به تفـاوت دو جـنس، ادبيـات تحقيقـي      ها معنا مي و بدان

  شود. بسياري در سراسر جهان توليد شده و همچنان مي
ي بـه ايـن   در ايران نيز مطالعات چندي در اين زمينه انجام شده كه عموماً رويكرد فمينيست

كه بـه روش تحليـل محتـواي     ايدر مطالعه )1390( نقياند. براي نمونه حسين عليمتون داشته
را  فردوسي هشاهنامهاي  است تا نقش و شخصيت زنان در داستان كيفي انجام داده، تالش كرده

اصلي ، كمتر نقش شاهنامههاي  مورد تحليل قرار دهد. او بدين نتيجه رسيده كه زنان در داستان
 حال، زنان در شاهنامه غالباً چهره مثبت دارند ينااند. باهاي فرعي ايفا كردهداشته و عموماً نقش

 ديگري، سعيد بزرگ بيگـدلي و سـارا حسـيني    هاند. در مطالعو كمتر در نقش منفي ظاهر شده
آنها دو گونه  ند. بر همين اساسا هادرا مورد نقد فمينيستي قرار د نامهمرزبانهاي داستان )1392(

آنهـا  ». سـتيز هـاي زن  داسـتان «و » ستاهاي زن داستان«تشخيص دادند؛  نامهمرزبانداستان در 
قرار دارد ستيز) ستا و زن(زن بدين نتيجه رسيدند كه نگرش كتاب مزبور به زنان در مرز اين دو نگاه

  تمامي آن را در يك سوي اين طيف قرار داد.  توان بهو نمي
الحكايـات و   جوامعبازنمايي گفتماني جنسيت در كتاب  همسئل هبه مطالع پژوهش حاضر

عوفي خواهد پرداخت. با اين تفاوت نسبت بـه مطالعـات پيشـين كـه رويكـرد       الروايات لوامع
  در اينجا رويكرد تحليل گفتمان ميشل فوكو خواهد بود و نه رويكرد فمينيستي. ينظر

  
  

                                                            
1. Sex 
2. Gender 
3. Culturally established correlates of sex 
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  سوژه هلرويكرد نظري: گفتمان جنسيت و مسأ -3
و » گفتمـان « هآوريـم، طبيعتـاً بايـد از معنـاي واژ     وقتي سخن از گفتمان جنسيت به ميان مي

به آن را نزد متفكران گونـاگون  هاي مربوط و تحليل» گفتمان« ه. واژنيز بگوييمهاي آن ويژگي
 اين ميـان در ). 1389؛ يورگنسن و فيليپس، 1382ميلز،  ك.(نتوان يافت جمله ميخاييل باختين مياز

در » تحليـل گفتمـان  « هنظريـ  هگفتمان، تأثير فراواني بـر توسـع   ههاي ميشل فوكو دربار نظريه
 شناسـي، نقـد ادبـي و مطالعـات جنسـيت      مختلف علوم اجتمـاعي همچـون جامعـه    هايرشته
 هگفـتن دربـار   اي براي سـخن شيوه«را بايد » گفتمان«بر يك تعريف مقدماتي،  است. بنا داشته

. ايـن  )18: 1389(يورگسـن و فيليـپس،    تعريـف كنـيم  » (يا فهم يكـي از وجـوه آن)  آن  فهم جهان و
هـاي نظـري مختلـف    در دسـتگاه » گفتمـان «تعريف اما، هيچ چيز زيادي براي ما ندارد. چون 

  است.   تعاريف مختلفي داشته و ابعاد مختلفي را در بر گرفته
بـا  و ايـن تعـاريف    اسـت  به دست داده، »گفتمان«فوكو در آثار خود، تعاريفي كلي از مفهوم 

(فوكـو،   »اتـم گفتمـان  «ترين واحد گفتمـان يـا    واقع، گزاره كوچكپيوند دارد. در» گزاره«مفهوم 
، گـاهي  »گزاره ها يا احكام هكلي هم هحيط«است. فوكو گاهي گفتمان را به عنوان  )119: 1392

مندي كه شـماري   هاي ضابطهرويه«به مثا و گاهي به» هاتمايزي از گزاره قابل همجموع« به عنوان
  كند.، تعريف مي)118(همان،  »دهداز احكام را توضيح مي

» جمله«اما تعريف گزاره چيست؟ فوكو براي تعريف گزاره، درگام نخست، آن را در تمايز با 
واحـد  » قضيه«جمله واحد تحليل دستوري، . «)120 -119: 1392(فوكو، دهد قرار مي» قضيه«و 

يك ميـان   به اي يك توان رابطه شناسانه است. نميواجد تحليل ديرينه» گزاره«منطقي و تحليل 
هميشـه بـه ازاي يـك     برقـرار كـرد. يعنـي ضـرورتاً    » قضيه«و » گزاره«يا » جمله«و » گزاره«
رد. ممكن اسـت جـايي بـا دو قضـيه سـروكار      وجود ندا» گزاره«يا يك » جمله«، يك »قضيه«

گونـه   اي واحدند، و برعكس. در مـورد جملـه هـم همـين    واقع گزارهرداشته باشيم كه هر دو د
كار داشـته باشـيم كـه نـه     ها سـرو اي از نشانهاست. از سوي ديگر، ممكن است جايي با سلسله

  ).78:  1395(مشايخي،  تشكيل دهند» گزاره«قضيه باشند و نه جمله، اما يك 
كردارهـاي  «هـا يـا   مي از گـزاره اسـت و هـر گفتمـان، نظـا    » كردار گفتماني«گزاره يك ر ه

ي نيـروي نهـادي در خـود    گفتارهايي هستند كه نـوع  ها پارهاست. از نظر فوكو، گزاره» گفتماني
گفتارهـايي كـه بـه     پاره -اعتبار خود را مديون اشكالي از اقتدار يا اتوريته هستند رو نايدارند و از
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هميشه اين امكان وجـود دارد  «دي شوند: بنطبقه 1»حقبر«گفتارهاي  نظر او، بايد به عنوان پاره
حق خواهد بود كه حال، شخص تنها وقتي بر شخص در خأل، مظهر حقيقت باشد؛ بااينكه سخن 

گويد از نو به جريان گفتماني تبعيت كند كه هر وقت شخص سخن مي» پليس«از برخي قوانين 
  . )79: 1382(فوكو، به نقل از ميلز، » افتندمي

كنـد و   را توليد ميگفتار، مفهوم، تأثير) (پاره گفتمان چيزي است كه چيز ديگر به اين اعتبار، 
توان تحليلش كرد. فوكو به نه چيزي كه در خود و براي خود وجود دارد و به صورتي جداگانه مي

 هكوشد صورتبندي عناصر مختلف در آن را بـر پايـ  نگرد و ميگفتمان از رويكردي ساختاري مي
 هبه واسـط «گفتماني مشخص مورد تحليل قرار دهد. يك ساختار گفتماني را  قواعد يك سلسله

هاي تفكر و رفتاري كه در بطن يـك بافـت خـاص شـكل     مندي آرا، نظرات، مفاهيم، شيوهنظام
» توان شناسايي كـرد هاي تفكر و رفتار مي آن شيوه ]هاي يا جلوه[تأثيرات  هاند، و به واسط گرفته
  ).28-27: 1382(ميلز، 

ها كه  كند. از نظر او، گفتمان مثابه چيزي واجد تأثير نگاه مي بدين ترتيب، فوكو به گفتمان به
هـاي  دادن بـه سـوژه   گيرند، پيامدهايي مهم در شكل در پيوند دانش، قدرت و حقيقت شكل مي

ها، ساختن سوژه است. يـك گفتمـان، وقتـي در ايـن هـدف      واقع هدف گفتمانانساني دارند. در
ـ بـه يـك سـوژه ارا   » حقيقت«شود كه بتواند خود را به عنوان  پيروز مي ه كنـد. در بـاور فوكـو    ئ

يك امر استعاليي و مـاورايي نيسـت. حقيقـت در نظـر او، چيـزي كـامالً مـادي يـا         » حقيقت«
  است: 3و سالب 2جهاني اين

ها و اجبارهـاي جورواجـور    الزام هحقيقت متعلق به اين جهان است؛ حقيقت در جهان به واسط
حقيقت خـود را دارد:  » هاي كليسياست«اي رژيم حقيقت خود را،  شود. هر جامعه ساخته مي

دارد كـه   پرورانـد و آنهـا را وا مـي    هايي است كه آن جامعه در دامن خود ميو آن انواع گفتمان
  .)28: 1382(ميلز،  نقش حقيقت را ايفا كنند

كوشـد   كنند و فوكو مـي يد آن كار ه جوامع بايد براي تولبنابراين حقيقت آن چيزي است ك
كنند، مي» حقيقت«هاي خاصي از دانش از شمول  نيرويي را كه مردم صرف كنارگذاشتن شكل

هـا و  وجود ندارند، بلكه در كشاكش دائم با گفتمان ها در خألتوضيح دهد. از ديدگاه او، گفتمان

                                                            
1. in the true 
2. worldly 
3. negative 
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هاي مربوط به حقيقت و اقتدار  شهاي اجتماعي ديگري قرار دارند كه آنها را در ربط با پرسرويه
  دهند. يا اتوريته شكل مي

ترتيب، مبحث گفتمان در بطن مباحث فوكو درباره انديشه، عقالنيت و رژيم حقيقت بدين 
هاي  مندي هستند كه در چهارچوب عقالنيت و رژيمهاي نظامها، انديشهگيرد. گفتمانقرار مي

هـاي فوكـو، از اولـين تـا      ن مبحث در همه كتابايشوند. حقيقت خاص تاريخي صورتبندي مي
هـاي او را   شناسي و هم تبارشناسي او، جـزء مهمـي از تحليـل   آخرين آنها، هم در بخش ديرينه

خصوص در آخرين كار  مبحث گفتمان به .)1395؛ 1392ب؛ 1389؛ 1384(نك. فوكو،  دهدتشكيل مي
جلـد اول  در هاي جنسي قـرار دارد.  فتمانهاي او درباره گ، در مركز پرسشتاريخ سكسواليتهاو، 

درباره سكس را در عصر مدرن  او گفتمان مجموعه تاريخ سكسواليته با عنوان اراده به دانستن،
ها  هاي حقيقت پيرامون اين گفتمانها و رژيمكوشد عقالنيتدهد و ميمورد تحليل قرار مي

  ). 1384(نك. فوكو،  ان دهدرا تحليل كند و پيوند آنها را با بحث دانش و قدرت نش
هـا،  هـا، قـدرت  له نبود، بلكـه روابـط گفتمـان   نفسه مسأ در نظام نظري فوكو اما، گفتمان في

اين  ههاي تاريخي اهميت داشت و البته، همبنديها و در يك ديد كلي، نقش آنها در دورهدانش
ـ  كرداهميت پيدا مي» سوژه«شان با عناصر در رابطه حـول و  . )343: 1379بينـو،  دريفـوس و را  ك.(ن

شناسـي و   نگـاري خـاص خـود يعنـي ديرينـه      حوش مفهوم سوژه است كه فوكـو سـبك تـاريخ   
نگـاري خـود بـه     همچون گفتمان و قدرت را در قالب تـاريخ  يلئكند و مساتبارشناسي را بنا مي

ت ها اسـت. اينكـه هويـ    كشد. منظور فوكو از سوژه، پرسش از هويت و كيستي انسانتحليل مي
ميان قدرت و دانش بـه   هاي بشري يا روابط قدرت و همچنين مناسباتافراد در ارتباط با دانش

آيد؟ اينكه فرد، چقدر امكان مقاومت در برابر روابـط دانـش و قـدرتي دارد كـه     ميچه شكلي در
 همسـئل  ،»تكنولوژي سياسي افـراد « هاي تابع و منقاد بسازند. فوكو در مقالسوژه خواهند از اومي

مـا  «يا » مان چيستيم؟ما در اكنون«ال فلسفي مدرن كه ؤمندي را در قالب اين سسوژه و سوژه
و  بيندالي كه فوكو در متني از كانت ميؤ. س)343: الف 1389( كندصورتبندي مي» امروز چيستيم

» هـا و كردارهـا  تحليل تاريخي روابط ميان انديشـه «از طريق  ف كارهاي خود را پاسخ به آنهد
  كند. عنوان مي )344 :(همان

تعريف فوكو از سوژه، با تعريفي كه عموماً در تاريخ فلسفه مابعد دكارتي رايج است تفـاوت  
. فوكـو امـا، از   )47: 1382(ميلـز،   دارد. نزد دكارت، سوژه، يك فاعل شناسنده و خودمختار اسـت 

بلكه سـوژه كسـي    ،يستشود. نزد فوكو، سوژه فاعل مختار ن دكارتي، خارج مي هاين سنت سوژ
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گيرد. بنابراين، آنچـه فكـر    در معرض شناخت، دانش، قدرت يا هرچيز ديگري قرار مياست كه 
 مختـار خود هفوكو را به خود مشغول كرده بود، عبارت بود از نوشتن تاريخ، بدون ارجاع به سوژ

 2»منـدي  ژهبحران سـو «و  1»شدنفرآيند سوژه«. فوكو در همين چهارچوب، مفاهيم )46 همان:(
قدرت يا دانـش بـدل شـود،     هاين به آن معناست كه براي اينكه فردي به سوژكند. را مطرح مي

آنجا كه به نظر  ؛شدن، هميشه در خطر بحران استلزوماً بايد فرآيندي طي شود. اما فرآيند سوژه
 هي روزمـر بـر زنـدگ  «گيرد. توجه فوكو در اين ميان، به قدرتي بود كه ها شكل ميفوكو، مقاومت

كند، آنـان  شان مشخص ميكند، با فرديت خاصبندي ميشود، افراد را طبقهواسطه اعمال ميبي
كند كـه بايـد بپذيرنـد و    شان مقيد مي كند، و بر آنها قانوني از حقيقت را تحميل ميرا به هويت
ترتيـب، شـكلي از    . بـدين )415 :الف 1389، فوكو( »شناسندز بايد اين قانون را در آنها بازديگران ني

 كند.  شود كه افراد را به سوژه بدل مي قدرت پديدار مي

سخن به ميان  3منديهاي گوناگون سوژهمنقادسازي و عليه شكل-فوكو از مبارزه عليه سوژه
بخـش  گونه مبـارزات رهـايي   هاي تاريخي و انتقادي خود را كمك به اينآورد و هدف تحليلمي

منقـادزدايي در بـازي آن   -سـوژه «كاركرد نقد را اساساً  ،»نقد چيست« هكند. او در مقالاعالم مي
ور . منظ)274: الف 1389، فوكو(ناميد » سياست حقيقت«توان در يك كالم داند كه ميمي» چيزي
هايي است كه قدرت، حقيقت و سوژه را، يكي را اي از نسبت مجموعه«، »سياست حقيقت«او از 

در نظـر فوكـو، بايـد قـدرتي را زيـر       ).جا(همان» زندي ديگر گره ميبه ديگري، يا يكي را به دو تا
  كند. منقاد مي -كارهاي قدرت مدعي يك حقيقت، سوژهؤال برد كه افراد را به كمك سازوس

. به نظر او، سـكس و  كندسكسواليته را طرح مي هخود دربار هاو بر مبناي همين بحث نظري
قدرت، حقيقت و «سه عنصر در آن گي آدمي است كه جمله معدود نقاطي از زندامر جنسي، از

تـاريخ   هفوكـو در مجموعـ   .)499الـف:  1389؛ 54: 1395(نـك. فوكـو،    خورنـد به هم گره مي» سوژه
مندي در يك موضـوع  شدن و سوژهشيوه هاي سوژه همحوري خود دربار ه، به مسئلسكسواليته

مطالعـات،   ازد. او در ايـن سلسـله  پـرد جنسي مـي  هكامالً انضمامي و ملموس يعني بدن و غريز
يـك   هسوژ هانسان ياد گرفت كه خود را به منزل«كند كه از طريق آنها  هايي را بررسي مي شيوه

  ).343: 1379دريفوس و رابينو، ( »سكسواليته بازشناسد

                                                            
1. Subject‐ in‐ process 
2. Subject‐ in‐ crisis 
3. Subjectivity 
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ه سكسواليته يك امر نامتغير، برد ك فكري رايج را زير سؤال مي هفوكو در كار خود، اين شاكل
هـاي  بـازي «يخي و ثابت مبتني بر غريزه است. از نظر او، سكسـواليته در خـالل آنچـه او    تارغير

پـردازد  هايي بيابد. او تالش كرد به تحليل تكنيك گيرد و تحول ميخواند شكل ميمي» حقيقت
هزار سال براي پرورش و تربيت نفس خود به كار گرفته بود. تحليل كه انسان غربي در طول چند

به يمن آنها افراد هدايت شدند به بـذل توجـه بـه خـود، رمزگشـايي از خـود،       «كه كردارهايي 
ميل دانستن، و بـه كـار انـداختن نسـبتي      هميل و خود را سوژ هسوژ هبازشناختن خود به منزل

 »شان را در ميل كشف كننددهد حقيقت هستيمعين ميان خود با خود كه به آنان امكان مي
  .  )500: الف 1389(

مندي در امر جنسي را مطالعـه و  گر و سوژهميل هش كرد تا تكوين تاريخمند سوژفوكو تال
ـ  »هاي حقيقت بازي«گر و ميل هروابط ميان اين سوژ هـاي صـدق و كـذب را     بـازي  ه، بـه منزل

ـ     تحليل كند. بازي تجربـه   ههاي حقيقتي كه از رهگذر آنها هسـتي از لحـاظ تـاريخي بـه منزل
تالش كرد مطالعـه   تاريخ سكسواليتهوكو در مجلدات دوم تا چهارم از اين رو، فشود. ساخته مي

هـاي باسـتان و مسـيحيت    در دوره» هرمنوتيـك خـود  «گيـري بطئـي يـك    خود را حول شكل
آمـد كـه چگونـه در عصـر     ه براو در پي پاسخ به اين مسـأل . )54: 1395(فوكـو،   بازسازماندهي كند

له شدند. فوكو، تالش كرد تا مسأ» ارهاي خودكرد«جنسي از طريق  هايباستان، فعاليت و لذت
مربوط به وفاداري جنسي را  هاخالقي و كردارهاي پارسايان همثابه سوژ هاي متفاوت عمل بهشيوه

منـدي  اي كامل، پيچيـده و غنـي از تـاريخ   فوكو اين بود كه حوزه همورد تحليل قرار دهد. فرضي
اخالقي رفتـار جنسـي وجـود دارد. او     هسوژ هلفراخواندن فرد براي بازشناختن خود به منز هشيو

  .)519-529الف: 1389(فوكو،  فراخواندن سوژه را بنويسد هتالش كرد تا تاريخ چنين شيو
جنسـيت و امـر    هسـوژ  هرويكرد نظري فوكـو دربـار   با توجه بهكوشيمدر اين پژوهش ما مي

اي نظـر بيفكنـيم و   زنامـه تجـويزي و اندر  يمتن انعوفي به عنو الحكاياتجوامعجنسي، به متن 
  چگونگي تكوين اين سوژه را در قالب گفتمان حاكم بر آن را تبيين كنيم. 

 
  روش پژوهش -4

 بازنمايي جنسيت در اين مقاله، تحليل گفتماني متن است. رويكـرد نظـري   هروش بررسي مسئل
مل خـود شـا   برسـاختگرايي اجتمـاعي اسـت كـه     از مهمترين رويكردهاي تحليل گفتمان، يكي

، تحليل گفتمان انتقادي فركالف، روانشناسي هرويكردهاي متعددي همچون رويكرد الكلو و موف
شود. اين رويكرد به لحاظ متدولوژيك هم نظريه است و هم روش گفتماني، رويكرد فوكويي مي
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هـاي   روش تحليلي منفـك از بنيـان   همنزل توان از تحليل گفتمان به پژوهش. بدين معنا كه نمي
. در ايـن پـژوهش،   )25-18: 1389يورگنسن و فيليـپس،  نك. ( اش استفاده كرد شناختي و رواننظري 

له پاسـخ دهـيم   اين مسأكوشيم به مي و رويكرد تحليل گفتماني فوكو، اساس تحليل خواهد بود
عوفي، جنسيت و هويت جنسي زنان و مردان چگونـه بـه    الروايات الحكايات و لوامع جوامعكه در 

  شوند؟هاي جنسيتي چگونه برساخته ميآيد و مسائل و سوژهيگفتمان درم
هاي خطي متعددي در ايـران، قزاقسـتان و اروپـا وجـود دارد. در بانـك      از اين كتاب، نسخه

مختلف اين كتـاب   هنسخ 23اطالعاتي كتب و نسخ خطي متعلق به آقابزرگ تهراني، مشخصات 
اسـت. امـا    كامـل بـه چـاپ نرسـيده    طور اسـت. كتـاب هنـوز بـه     در سراسر جهان برشمرده شده

اسـت و   چند نسخه برابر و تصحيح كـرده  اين كتاب را با ،1315–14سال  دربهار  الشعراي ملك
اي از آن برگرفته و يك جلـد از   شده آن فراهم نبود ناچار منتخب و كوتاه هچون اسباب چاپ هم

هـا   آموزان دبيرستان دانش هبراي استفاد 1324سال ه چهار جلد اين منتخب را وزارت فرهنگ ب
 همچنـين . )1332، منظورالحق ك.ن ؛ نيزبانك اطالعاتي كتب و نسخ خطي (آقابزرگ تهراني، است چاپ كرده

آستان قدس رضـوي،   هكتاب را از روي نسخ هايي از بخش جعفري قنواتي محمد پگاه خديش و
بـه چـاپ    ت مازيـار صفحه توسـط انتشـارا   763در  1390در سال  گذاري كرده تصحيح و نقطه

   .اند اي هم بر آن افزوده نامه و نمايه اند و لغت اي نوشته اند و بر آن مقدمه سپرده
و مركـز   مركـزي  هخطي موجود در كتابخان هخطي مورد استفاده در اين مقاله، نسخ هنسخ

 عنوان خط نستعليق باه بخش، ب چهار داراي هر ، كامل وين نسخهاست. ااسناد دانشگاه تهران 
هاي نسخه و حكايـات آن  و فصول يا باب اين نسخه هيچ تصويري ندارد .نشان شنگرف است و

. نثر و امالي نسخه البته روان و خالي از تكلف و به زبان امـروزي نزديـك   اندپشت سر هم آمده
روز  اسـت و عبـارات بـه    از همان امالي پيشين استفاده شدهبنابراين در نقل قول عبارات،  و است
  . )1(اند نشده

اي و اخالقي دارد و به لحـاظ سـاختار   هاي اندرزنامه به لحاظ محتوايي، حكايات نسخه جنبه
براساس  (دوم و سوم) فصل. دو بخش مياني 25روايي، كتاب چهار بخش است و هر بخش داراي 

  است. سامان يافتهو اخالق مذمومه)  (اخالق حميده ساختار دوگانه و تقابل دوتايي
ايـن  انتخـاب  اسـت تمركـز دارد.   زنـان   هچهار فصل از كتاب عوفي كه دربار همطالعمقاله بر 
تواننـد گويـاي نظـر     آيد، مـي  شان برمي كه از عناوين خاص، چنانطور كه به استن فصول براي آ
 د؛شون پاياني از قسم سوم كتاب مذكور را شامل مي چهار باب و مجموعاً دنزنان باش هعوفي دربار



 1396 پاييز و زمستان، دوم هدور، دومسال  /نقد و نظريه ادبي  مهدي سلطاني و محمدجواد غالمرضا كاشي   106
 

طبـع و  بيسـت و دوم از قسـم سـوم: در بـاب زنـان لطيـف       باب -1رت است از: شان عباعناوين
بيسـت و   باب -3؛ بيست و سوم از قسم سوم: در ذكر زنان پارساي نيكوسيرت باب -2؛ خردمند

بيست و پنجم از قسم سـوم:   باب -4ت و پرسچهارم از قسم سوم: در ذكر زنان ناپارساي شهوت
 ن.در ذكر زنان و كيدهاي ايشا

  
  هاي پژوهشيافته -5
  الروايات الحكايات و لوامع جوامعبازنمايي جنسيت در  -1 -5

مسائل مربوط به جنسيت و هويت » به گفتمان درآمدن«چگونگي  كوشيم ميدر اين قسمت 
  . را بررسي كنيم الروايات الحكايات و لوامع عجوامي زنان در چهار فصل مذكور از جنسيت

» ناپارسـا «و » پارسـا «اين چهار فصل بر محور تقابل دوتـايي زنـان    به لحاظ ساختار روايي،
دو فصـل ديگـر را    هچهـارم خميرمايـ  و وسـوم و بيسـت   است؛ بنابراين، فصول بيست شكل گرفته
وپـنجم   سـوم و فصـل بيسـت   و فصـل بيسـت  اي براي  دوم مقدمهو دهند. فصل بيستتشكيل مي

كـه از عنـوان فصـل     يكوسـيرتي زنـان چنـان   چهارم است. پارسايي و نو اي بر فصل بيست تكمله
ميـل يـا شـهوت    «نكردن زنـان از   پيرويآيد براساس مالك پيروي كردن يا برمي ،چهارمو بيست
در اينجـا بـه نظـر     .)414: تابي(عوفي،  گرددتعريف مي» پرستيشهوت«يا به تعبير عوفي » جنسي

، پارسـا و ناپارسـا. امـا نيـك كـه      كند: زنان زيركرسد عوفي زنان را به سه دسته تقسيم ميمي
، تلويحـاً در دسـته زنـان    )2(توان براساس تعريف عوفي از پارسايي زنانبنگريم زنان زيرك را مي

دوم و كدام از زنان خردمند موجود در حكايات فصـل بيسـت   پارسا قرار داد. بدين صورت كه هيچ
  تابع شهوت جنسي خود نيستند. 

ر باب آن است كه ابتدا چند خط مقدماتي فصل را به بيـان  گفتماني عوفي در اين چها هشيو
پردازد و سپس براي تثبيت آنها به ذكر حكايات متعدد زنان مي همفروضات و مدعيات خود دربار

پردازد. در اين مورد روش او بسيار شبيه روش علوم تجربي است كه در شواهد مدعا مي هبه منزل
  دهد. اساس كار را تشكيل مي شواهد تجربي هسازي و ارائ آن فرضيه

شـود: زنـان   دوم پديـدار مـي  و ابتدايي فصل بيسـت  هزنان در جمل همفروض بنيادين او دربار
تام است كه از نظر عوفي در » هگزار«و » حكم«اين يك  .)407: همان( اندالعقل آفريده شده ناقص

بسيار  هتام قائل است؛ عد هحال، او استثنائاتي نيز براي اين گزار اينمورد كل زنان صادق است. با
  اند:عنايت خداوند از اين حكم ازلي مستثنا شده هواسط هقليلي از زنان ب
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مـردان از ايشـان    هاسـت و مرتبـ   آدم با آنكه زنان را ناقص عقل آفريـده  آفريدگار عالم پروردگار بني«
ظاهر كرده، اما بعضي از ايشان را بـه حيـا و وفـا و زينـت      گذرانيده، و ضعف خلقت و بنيت ايشاندر

 هايشان را عقـد  هعصمت بياراست و ذهن صافي و خاطري پاك و طبعي لطيف كرامت فرمود و مقنع
  .)408 همان:( »اعتبار و استبصار عقال گردانيد دستارداران كرد و لطايف اقوال احوال ايشان را نمودار

برد: آسيه همسـر   زنان مقدم داشته نام مي همبر اسالم بر همعوفي سپس از چهار زن كه پيا
. عوفي بر آن است كـه  )ص( فرعون، مريم مادر عيسي، خديجه همسر و فاطمه دختر رسول اكرم

در ميدان فضيلت گوي  ند ويلت از صدهزار مرد برترضچهار زن در مرتبت و ف مقدر شده كه اين
  .)جا(همان ربايند سبقت از رجال بزرگ مي

تر از اين چهار زن بزرگوار، معتقد است كه برخي از زنـان ديگـر    عوفي در مراتبي بسيار نازل
كننـد. پـس از ايـن مقدمـه،      كرامت خداوند درجاتي از معرفت را با خود حمل مـي  هواسط نيز به

پـردازد.  طبع مي دوم به ذكر حكاياتي از اين زنان خردمند و لطيفو عوفي در سراسر فصل بيست
است كه اين زنان خردمند لزومـاً زنـان آزاد نيسـتند و برخـي از آنهـا از كنيزكـان دربـار        جالب 

شـمارد؛   سالطين هستند. عوفي همچنين برخي زنان سالطين را در شمار زنان خردمنـد برمـي  
 هديلمي كه مدتي مديد ملك هولدالرشيد و همچنين مادر معزال خاتون همسر هارون جمله زبيدهاز

  .)410-407: همان( محمود به ري شد سلطان هدمندي خود باعث جلوگيري از حملري بود و با خر
كه در نقل قول باال و مطالب مذكور آشكار است، به لحاظ ساختار زباني، گفتـار عـوفي    چنان

گفتار نيز، ايـن تقابـل    هاست. در ادام شكل گرفته» مرد و زن«زنان بر محور تقابل دوتايي  هدربار
است. براساس ايـن تقابـل دوتـايي زنـان      صل مذكورليل عوفي در هر چهار فمرد و زن محور تح

  چنين.و مواردي اين گري گرند و مردان فاقد حيله عقل، زنان حيله اند و مردان كاملعقلناقص
شـود كـه    كند و بر آن مي سوم، عوفي باز هم بر نقص زنان تأكيد ميو در ابتداي فصل بيست
اي از آنها توفيق رحمت خداوندي را يافتـه و   اند. ليكن عده ريده شدهآنها از پهلوي چپ مردان آف

چند كه در ابتدا همچون ديگر زنان از پهلوي چـپ مـردان برخاسـته و نـاقص     اند؛ هر كامل شده
زنـان   هبا عطف به اين عنايت خداوندي، عوفي به ذكر حكايات دربـار . )410 :همان( اند آفريده شده

  پردازد. آنها مي هاي نيك و پارسا و ويژگي
بندي زنان از جهت شايستگي بـراي  سوم، عوفي به رتبهو فصل بيست هدر چند حكايت اولي

در عهـد منصـور    ل، او از قول مرد عـالمي كـه  در حكايت اول اين فص. اشاره داردازدواج با مردان 
 كنـد؛ بندي ميرجه، زنان شايسته براي ازدواج را دبهلول) ظاهراً( عباسي خود را به ديوانگي زده بود

هستند. اينان دل در گرو مـرد ديگـري ندارنـد.    » زنان مجرد و باكره«بهترين زنان براي ازدواج 
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حدي دل در گرو شـوهر قبلـي خـود دارنـد و      هستند. اينان تا» زنان بيوه بدون فرزند«سپس 
ـ  «بعد كه البته از نظر راوي  هدهند. در رتبيكسره دل به همسر بعدي نمي ان بـراي  بـدترين زن

شـان نـه    اصـلي  هقرار دارند كه پس از ازدواج مجـدد، دغدغـ  » فرزنددار هزنان بيو«، »ازدواجند
در حكايت دوم اين فصـل،   .)411-410: همان( جا مانده از شوهر قبلي است شوهر كه فرزندان به

ايـن   شود. عـوفي از قـول   ارائه مي» داود و سليمان نبي«ازدواج از قول  هبندي زنان شايست رتبه
زنان چهـار  «كند؛ بندي ميبها دسته گرانبها يا كم شان به اشياء پيامبران زنان را براساس تشبيه

زش زر سـرخ در  ردختران باكره ارزششـان همچـون ا  ». اند: زر سرخ، نقره، سرب و سفالدسته
مراتـب   ميان اشيا است. زنان بيوه اما جوان همچون سيم سپيد يـا نقـره هسـتند و ارزشـي بـه     

دار همچون سرب هستند كه به انـدك آسـيبي كـج    سالو اول دارند. زنان سن هتر از دست ايينپ
گردند و نهايتاً زنان فرزنددار شباهت به سفال دارنـد  شوند و به اندكي فشار بيشتر سياه ميمي

در  .)411: همـان ( شـود شكنند و از آنها چيزي براي مردان حاصـل نمـي  كه به اندك آسيبي مي
بنـدي زنـان   به تعبير فوكو مواجـه هسـتيم كـه در آن، رتبـه    » بايگاني گفتماني«ا نوعي اينجا ب

گيرد. اين بدان معناست كه هويـت زنـان    مندي شوهر از آنها صورت مي برحسب ميزان رضايت
شود. به لحـاظ گفتمـاني، در   وري مردان از آنها تعريف ميدر گفتار عوفي بر مبناي ميزان بهره

د. از گشـو مـي  ت اجتماعي زن در رابطه بـا آن تعريـف  ل كليدي است كه هوياينجا مرد يك دا
 )ب1389فوكـو،  نـك.  ( »نظم اشياء«توان نوعي بندي زنان برحسب اشياء ميسوي ديگر، در طبقه

  هاي اجتماعي ميان زنان و مردان را طبيعي جلـوه كوشد نابرابرينظمي كه مي ؛را مشاهده كرد
  ري قرار دهد.يكي را در خدمت ديگ داده،
  

  زن پارسا -2 -5
اي با عنـوان زن  سوژه«زنان، مي كوشد  هبندي، عوفي ضمن نقل حكاياتي دربارپس از اين طبقه

مـات و  يدر حكايـات عـوفي، صبرشـان بـر نامال    » زنـان پارسـا  «را برسازد. ويژگي اصـلي  » پارسا
في به نقل داسـتان  است. زنان پارسايي كه عو» ندگي زناشوييز«خصوص  هاي زندگي به كراهت

آنها پرداخته، غالباً در زندگي زناشويي خود مشكل و نارضايتي اساسي داشته، امـا بـراي كسـب    
انـد. عـوفي   نكـرده » خيانت«مانده و » وفادار«رضاي خداوند صبر پيشه كرده و به شوهران خود 

ا دشـمن  كند؛ همچون حكايت زني كه شـوهرش ر هاي متعدد از اين زنان پارسا نقل ميحكايت
يـا   ،)411(عـوفي، دانشـگاه تهـران:     كردداشت اما به خاطر رضاي خداوند به او خدمت فراوان ميمي
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رو داشت اما به او وفادار بود و ضمن صبر بر ايـن   غايت زشت حكايت زني زيباروي كه شوهري به
دار مانـدن بـه   يا حكايت زني كه به خـاطر وفـا   ؛)جا(همان امر ناخوشايند، خداوند را نيز شاكر بود

خـرد و نهايتـاً بـه    شدن را به جـان مـي   اش، هزاران بال از جمله آوارگي و تعذيبشوهر سفركرده
  .)413-412: همان( الدعوه مي شود پاداش اين امر مستجاب
گره » سركوب امر جنسي« هرسد كه هويت زن پارسا نزد عوفي با مسئل در اينجا به نظر مي

عوفي، عشق و ميل جنسي را به خاطر اعتقادشـان بـه رحمـت     خورد. زنان پارساي حكاياتمي
شـود كـه زنـان در برابـر     كنند. در حكايات متعـددي از عـوفي مشـاهده مـي    خداوندي رد مي

بـه گنـاه    شـان تـن  كنند و عليرغم نيازهاي جنسيپايداري مي» هاي نامشروع مردان خواست«
رسد كه آنها حاضـر  دان تا بدان حد ميسپارند. مقاومت زنان پارسا در برابر ميل جنسي مرنمي
يـك از   شوند حتي تن به مرگ بسپرند، اما دامنشان آلـوده نشـود. از سـوي ديگـر در هـيچ     مي

يم كه عاشق يكديگر باشـند.  كنحكايات عوفي در اين چهار فصل با زن و شوهري برخورد نمي
م از زنان پارساي عـوفي  كدا خصوص در مورد زنان پارسا بيشتر مصداق دارد. هيچ له بهاين مسأ

ـ        هعاشق شوهران خود نيستند و تنها از روي تعهدات زناشـويي اسـت كـه بـه زنـدگي وفاداران
در حكايـات او،   .سـازند سوزند و مـي رغم ميلشان ميدهند و به عبارتي عليخانوادگي ادامه مي

اسـت و ايـن تعهـد    خانواده نه بر بنيان عشق و عالقه بلكه بر مبناي تعهد زناشويي بنيان يافته 
  است. بنا گذارده شده» سركوب ميل«نيز بنيانش بر مبناي 

مواجـه  » زن پارسا«و » مرد شهوتران« هسوم كتاب ما با دوگانو با اين اوصاف، در فصل بيست
ايراني بوده و همواره زنان مخاطب آن  ههاي گفتماني جامعاي كه يكي از انگارهشويم. دوگانهمي

هـاي   شـود در برابـر خواسـت   اساس اين انگاره گفتماني، از زنـان خواسـته مـي   اند. برقرار گرفته
نامشروع مردان مقاومت كنند و حتي اگر شده از جان خـويش نيـز بـراي حفـظ عفـت دسـت       

شـود. گويـا پذيرفتـه    اي طلـب نمـي  بشويند. در مقابل جالب است كه از مردان چنين خواسـته 
و كسب لـذت جنسـي، طبيعـت مـردان اسـت و      است شهوتراني و پيروي از هوي و هوس  شده

خواسـت عفيـف بـودن و    » هسـوژ «چندان نيازي به كنترل آن نيست. در اينجا زنان هستند كه 
  گيرند و نه مردان. اخالق جنسي قرار مي

  
  زن ناپارسا -3 -5

زن  هسـوژ « قـرار دارد: قسم سوم در تقابل كامل با فصـل قبـل از خـود     زچهارم او فصل بيست
قـرار   شـده در فصـل قبـل    هاي زن پارساي معرفـي  فصل در تقابلي كامل با ويژگي ينا.»ناپارسا
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پيروي مفـرط او   –است كه در عنوان فصل نيز قابل مشاهده- دارد؛ مهمترين ويژگي زن ناپارسا
اش بـا ميـل جنسـي و ميـزان      از ميل جنسي است. عوفي هويت زن ناپارسا را بر مبناي رابطـه 

خـود كنترلـي نـدارد،    » اميال شهواني«تنها بر  ، نه»زن ناپارسا«ند؛ ككنترلش بر آن تعريف مي
كنـد.   جنسي اسـت و فعاالنـه آن را طلـب مـي    پرستد؛ در حقيقت او عاشق ميل بلكه آن را مي

شود كه بر ميل جنسي خـود كنتـرل    بنابراين، اگر زن پارسا مطابق متن عوفي زني معرفي مي
  .مقابل آن است هكند، زن ناپارسا دقيقاً نقط ركوب ميدارد و به خاطر ايمان به خدا آن را س

وفايي. ايـن دو ويژگـي عناصـر     گري و بيزن ناپارسا دو ويژگي كليدي ديگر نيز دارد: حيله
وفـايي   گـري و بـي   اين حيلـه » هسوژ«دهند.  را تشكيل مي» زن ناپارسا«اصلي هويت اجتماعي 

ست كه عوفي بر اين اعتقاد است كه اكثريـت  زنان، البته مردان و شوهران آنها هستند. جالب ا
اند و اكثريت زنـان  دهند. زنان پارسا از ديدگاه او اندكجمعيت زنان را زنان ناپارسا تشكيل مي

دادن بـه   هدفش از تحريـر ايـن فصـل را آگـاهي     اين باب هجزو ناپارسايان هستند. او در مقدم
 نخورند و از مكرهاي ايشـان عافـل نشـوند   داند كه فريب زنان را  له ميمردان از جهت اين مسأ

  است: كس تاكنون از جانب زنان بوي وفا و روي صفا نديده او بر آن است كه هيچ .)414: همان(
  

 سـازي  بسي كردنـد مـردان چـاره   
 زن از پهلوي چپ گويند برخاست
ــرزن   ــيچ ب ــدر ه ــت ان ــايد ياف  نش

   

 نديدنــد از يكــي زن رســتگاري    
 مجوي از جانب چپ جانب راست

 فا در اسب و در شمشير و در زنو
  

  
  

  
  )414همان: (

كند كه بر منبر مـدعي  او سپس در اولين حكايت خود در اين فصل، از شقيق بلخي نقل مي
توان يافت. مردمان به او خرده گرفتنـد كـه   شده بود كه در سراسر بلخ، هيچ زن نيكوكردار نمي
يل اين ادعـا چيسـت؟ شـفيق بـراي اثبـات      درين شهر زنان عابد و زاهد زيادي وجود دارند و دل

روز بـه دعـا و    ادعاي خود از مردم زني نيكو طلب كرد. آنها زني را به او معرفي نمودند كه شبانه
  نماز مشغول بود: 

شقيق فرمود اين زن شوهر دارد، گفتند دارد، گفت شوهر او را بخوانيد چون بيامد شـفيق گفـت   «
اجت كه داري رواست گفت مرا ميبايد كه نزديـك عيـال خـود    حمرا به تو حاجتي است مرد گفت هر 

اي و مرا از تو راحتـي نيسـت و خـدمتي    ست تا به نماز و طاعت مشغول شده فرستي و بگوي كه مدتي
چـون آن زن ايـن پيغـام بشـنيد      .تواني كرد اگر دستوري دهي تا من زن ديگر بخواهم لطف باشد نمي

آن باشد كـه انديشـه در    هدادن گرفت و گفت او را چه زهر نامرويش از حال خود بگشت و شوهر را دش
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. پـيش شـفيق   راند هات بر زبان ميبدهم و امثال اين تركه او به اينجا آيد من سزاي او  چندان ؟دل آرد
فرمود آنكه بهترين ايشان است حال چنـين اسـت تـا بـدترين را حـال چگونـه        .راندندآمدند و حال باز

  .)414: همان( »باشد
منين علي ؤاز اميرالم رد و در حكايت دوم فصلگذافي براي اثبات ادعاي خود پا پيشتر ميعو
و چون » ايشان هعجب دارم از زنان و كار ايشان و فتن«ايشان فرمود كه كند  السالم نقل مي عليه

نهايت شـوهر  هاي بي كند كه زني در پاسخ خوبيسبب پرسيدند داستاني از عهد عيسي نقل مي
؛ )جـا (همـان  به او خيانت كرد و با از روي هوس با پسر امير شهر روي هم ريخت و برفـت  به خود

كنـد از مـردان    پيشگي زنان حكايت پادشاهي را نقل مي وفايي و خيانت براي اثبات ادعاي بي نيز
لشگر خود خواست زنان خود را به او تسليم كنند، اما مردان چنين نكردند. در عوض او به زنـان  

زنان به اين وعده  هتوانيد همسر من شويد و همود را ببريد ميخوعده داد كه اگر سر مردان آنها 
  .)415: همان( سر شوهران خود را بريدند

كـه  –از سوي ديگر، عوفي در برخي از حكايات خود به خصـوص حكايـت آخـر ايـن فصـل      
گـري از شـيطان    حيله رود كه حتي زنان را درتا بدانجا پيش مي –باشدحكايتي طوالني نيز مي

عـالمي بـزرگ در مكـه پـس از      ،. در حكايت آخر اين فصـل )418-417: همان( نشاندنيز برتر مي
ابلـيس نيـز   «كنـد كـه    له اقـرار مـي  پيشه بر اين مسأشنيدن داستان زندگي زني مكار و خيانت

  .)418: همان( »نيابد و بر مكرهاي شما واقف نگردددر ]زنان[ رشته شماسر
گري  حيله-پادشاهان از اين دو ويژگي زنان  هكه در دو حكايت اين فصل، از استفاد جالب است

 است. يكي از حكايات همان بود كه ذكر آن آمـد  جهت كنترل شوهرانشان سخن رفته –وفايي و بي
است كه ضمن آن پادشاه  او ديگري داستان بلعم باعور(استفاده از زنان براي كشتن سران مملكت) 

بـا موسـي    مقابلـه را بـه   اكند تا با استفاده از مكر خـود بلعـم بـاعور    عم را تطميع ميشهر، زن بل
  . )415-414: همان( شودله موجب ملعون شدن بلعم باعورا ميشود و اين مسأبكشاند. زن موفق مي
ضمني، نوعي فلسفه طور زنان ناپارسا، عوفي به ه، در خالل ذكر حكايات درباردر همين فصل

» خوبرو بـودن «او پيوند مستحكمي ميان  هكند؛ در فلسفو ميل جنسي آنها ارائه مي زنان هدربار
 هسـوژ «، هـم بيشـتر   »زنان معمولي«نسبت به » زنان خوبرو«وجود دارد. » ميل جنسي«زنان و 

گيرند و هم خود تمايالت جنسي فزونتري دارنـد. همچنـين زنـان    قرار مي» ميل جنسي مردان
جنسـي عـوفي،    هخورند. در فلسـف به خود را مي» توجه مردان«، فريب خوبرو بيش از ديگر زنان

آنهـا پيونـدي وثيـق دارد؛ در يكـي از     » پيشگيخيانت«و » وفاييبي«خوبرويي و زيبايي زنان با 
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شود، اما اين اسـتعداد او از جانـب   الدعوه مي عبادات خود مستجاب هواسط حكايات او، زاهدي به
خواهد كه زنش را زيبـا گردانـد،    د. او به اصرار زنش، از خداوند ميشومي دعا محدودخدا به سه 

زيبـايي او در   هشود تـا بـدانجا كـه آواز   شود و زن او بسيار زيباروي و جوان ميدعا مستجاب مي
نمايند و زن نيز كه شود و پيرو اين شهرت، مردان جوان بسياري ميل به او ميمملكت فراگير مي

سپارد و ميل به است، ديگر شوهر زاهد خود را به فراموشي مي ديگر ديده همه توجه از مردان اين
زن  هشود كه زاهد دعـا كنـد كـه چهـر    له باعث مينمايد. اين مسأمردان جوان خواهان خود مي

خواهنـد كـه   آورند و از او مـي شود، فرزندان زاهد به سوي او هجوم ميمسخ گردد. زن مسخ مي
خـود را   خرين دعا، بازگشـت زن بـه صـورت اول   و نهايتاً زاهد طي آ مادرشان را بازگرداند هچهر

زيبـارويي بـا    در ايـن داسـتان،   .)416: همـان ( گـردد ميكند و زن به صـورت قبلـي بـاز   طلب مي
وفايي و خيانت بـه شـوهر    از سوي زن و نهايتاً بي» طلب ميل جنسي نامشروع«و » ناپارسايي«

له ن و حكايات عوفي مشتمل بر اين مسأد در گفتماضمني ديگر موجو هاست. فلسف گره خورده
جمله قتل بزننـد  سي خود حاضرند دست به هر كاري ازاست كه زنان به خاطر ارضاي ميل جن

بـال و   هزنـان بـه ورطـ    هله را در نظر داشته باشند تـا از ناحيـ  ن همواره بايد اين مسأو لذا مردا
  نابودي نيفتند.

  
  زنان هپيرامون مكر و حيل -4 -5

باشـد. امـا وجـود    پنجم از قسم سوم كتاب مـي و ، عنوان باب بيست»زنان همكر و حيل«حكايت 
كه سخن از آن رفـت در فصـول پيشـين، همـواره مـورد تأكيـد       اي در زنان، چنانچنين ويژگي
گري را يـك اسـتعداد ذاتـي     در اينجا، عوفي استعداد زنان براي مكر و حيله گيرد.عوفي قرار مي

اين قدرت » هسوژ«شود. محسوب مي» قدرت«اي كه البته نوعي ويژه از تعداد ذاتيپندارد. اسمي
. ايـن  بيرون نيسـت آن  هالبته هيچ مردي نيز از دايربر گفتار عوفي، مردان هستند و  ويژه نيز بنا

منفـي آن همـان بـود كـه از آن      ههاي مثبت دارد و هم منفي. جنبـ قدرت در نگاه او، هم جنبه
استفاده از اين قدرت براي پيروي از اميال نامشروع جنسـي، فريـب مـردان و     سخن رفت؛ يعني
آن براي حفـظ خـانواده و   » كاركردي هجنب«زنانه، البته  همثبت مكر و حيل هخيانت به آنها. جنب

كنـد؛  مـي  روايـت شوهر است. عوفي در حكاياتي متعدد تالش زنان براي حفظ شوهران خود را 
كرد و او شك كرد كه مبادا شوهرش در  رش مدام به بصره سفر ميهمچون داستان زني كه شوه
كشيدن از شوهرش در اين مورد، او  اي به كار برد كه ضمن اعتراف آنجا زن گرفته باشد. لذا حيله
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و داسـتان مـرد تـاجري كـه زنـش را      ) 419-418 :(همـان  را دوباره به زندگي خانوادگي بازگرداند
كه به او درس بدهد، به مـردي پيغـام داد كـه درون صـندوقي     محبوس كرده بود و زن براي اين

آنها راه يابـد.   هخواهد امانت به شوهرش بسپرد به خانكه صندوق را مياين هپنهان شود و به بهان
شـوهرش را از وجـود    شـود. امـا زن  نهايتاً صندوقي كه مرد غريبه در آن بود به خانه آورده مـي 

دهـد كـه اگـر زن نخواهـد درسـتكار باشـد       هرش پنـد مـي  كند و به شوخبر ميمردي در آن با
 ).421 :(همان توان او را وفادار نگاه داشتوجه و با هيچ اعمال محدوديتي نمي هيچ به

زنان، بر آن است كه راهكار جلـوگيري   همكر و حيل هعوفي ضمن نقل چندين حكايت دربار
زنانـه فراتـر از هـر محـدوديتي      هاز خيانت زنان، ايجاد محدوديت براي آنها نيست؛ مكر و حيلـ 

باالخره  گري خاص زنان،كند و اگر زني بخواهد خيانت كند، با استفاده از قدرت حيلهعمل مي
يابد. همچون حكايـت زنـي كـه از معشـوق خـود خواسـت درون       خود را جهت خيانت مي هرا

يا حكايت زن مـردي   ؛)421: همان( او راه يابد هترتيب به حرم و خان صندوقي امانتي رود و بدين
خـود شـد و بـه     همرد مـورد عالقـ   هغيرتمند كه در راه حمام شوهرش را فريب داد و وارد خان

معشوق زن ايستاده  هها بر در خان همه در حالي بود كه شوهر ساعت وصال معشوق رسيد و اين
  ).جا(همان بود

ان شـكل غالـب   تـو زنـان مـي   هاز سوي ديگر، در خالل حكايات عوفي در باب مكـر و حيلـ  
هاي دستيابي زنان شدن زنان بر مردان و ميل به ايجاد ارتباط با آنها را تحليل كرد. شيوه عاشق

 ههاي عوفي غالباً از درون خان زنان حكايت هاي عوفي بسيار محدود است. به معشوق در داستان
داسـتان دختـر   ها مثـل   كوشند با معشوق خود ارتباط برقرار كنند. در برخي از حكايتخود مي

بـام   ، زنان بر در يا پشت)419 :(همان »زن و برهمن«يا داستان ) 418-417 :(همان خطيب اسفراين
ـ نگرند كه ناگاه مردي زيبارو را ميخانه نشسته و به كوچه مي ميـل  او  ابينند و به ايجاد ارتباط ب

 پهلـوان غيرتمنـد   يـا حكايـت زن   )419 :(همـان  كه همچون داستان عروس زرگريا اين د؛نماينمي
ها،  اين داستان هگيرند. در همهاي زن با مرد معشوق خود ارتباط ميدالله هبه واسط )421 :(همان

هـاي ناشـي از عـرف و اجتمـاع      ابزاري براي رفـع محـدوديت   هزنانه، به منزل هقدرت مكر و حيل
  نمايد.مردساالر رخ مي

  
  
  



 1396 پاييز و زمستان، دوم هدور، دومسال  /نقد و نظريه ادبي  مهدي سلطاني و محمدجواد غالمرضا كاشي   114
 

  گيرينتيجه -6
يابد، عصر شكوفايي ادبيـات  ادامه مي 750ايران آغاز و تا  هجري در 616عصر مغول كه از سال 

كـه عمومـاً وجـه اخالقـي و      مبتني بر حكايات كوتاه چه در قالب شعر و چه در قالب نثر اسـت 
مغـوالن و   هدر پـي حملـ   را ايرانـي  هاندرزگونه داشتند و نقش بازسازي فرهنگي و اخالقي جامع

  بودند. عهده گرفته ، به فروپاشي اجتماعي ايران
شـدت كـاهش    ها بهعامآنها بر ايران، جمعيت ايران در پي قتل هحمله مغوالن و سيطرپيامد 

: 1391پتروشفسـكي،  ( گردنـد يابد و بسياري از شهرهاي متمدن و آباد آن روزگار تخريـب مـي  مي
ايراني از هـم پاشـيده و وضـعيت فرهنگـي      هجامع هبه تبع اين وضعيت، كليت شيراز ).180-174
خوبي  هاي آن دوره به گردد. وضعيتي كه در كتابآنوميك بر ايران حاكم ميهنجار و بيشدت  به

هـاي اخالقـي و عرفـاني در ايـن دوره، خـود       است و اساساً حجم باالي توليد كتـاب  بازتاب يافته
آثار منظوم و منثور اين هنجاري فرهنگي دارد. در گفتار بسياري از حكايت از چنين وضعيت بي

مـا بـا بـازتعريف    ) 1343زاكـاني،  ( االشـراف اخـالق و  )1390مولـوي،  ( مثنوي معنـوي جمله ه، ازدور
يم؛ عرفاني معطوف به رفتـار مـواجه   هاي اخالقي ودر قالب نقدها و توصيه» هاي انسانيهويت«

ايرانـي دچـار نـوعي     هبنابراين اگر با ادبيات فوكو بخواهيم سـخن بگـوييم، در ايـن دوره، جامعـ    
است و پرسش از هويت، كيستي و هستي خود مـدام در گفتارهـاي ادبـي تكـرار     » منديسوژه«

هـاي جنسـي و جنسـيتي ايـن دوره،     منـدي البتـه در بعـد هويـت    گردد. اين بحـران سـوژه  مي
  كه در ادبيات اين دوره بازنمايي شده، بسيار پررنگ است. همچنان

فضـاي معرفتـي مبتنـي بـر بحـران      محمد عوفي در چنـين   الرواياتالحكايات و لوامع جوامع
مندي نوشته شده و قابل درك است. اين كتاب در خالل فصول مربوط به حكايات زنان به سوژه

كارگيري نوعي گفتمان اخالقي،  هكوشد با بكند و ميعيار اين بحران را بازنمايي ميصورتي تمام
زن «هـاي  گفتمـاني سـوژه   هاي جنسيتي به زعم خود اخالقي را برسـازد. او بـا برسـاختن   سوژه
جنسـيتي مبتنـي بـر حساسـيت      بنـدي يا طبقه كوشد نوعي بايگانيمي» ناپارسا«و زن » پارسا

زنان پارسا، زناني هسـتند كـه بـر    زنان به وجود آورد. مطابق اين بايگاني، » ميل جنسي«نسبت 
سا در كاربرد ميـل  كنند. در عوض، زنان ناپارزنند و عموماً آن را سركوب مياميال خود مهار مي

هاي كليدي گفتمـان  اند و هيچ سركوبي در امر جنسي ندارند. دالدستمهار و گشاده جنسي بي
هسـتند  » مكر و حيلـه «و » وفاييبي«زنان و تعريف هويت جنسيتي آنها دو عنصر  هعوفي دربار

وفايي  ي و بيگراعمال اين حيله هزنان مي باشد. سوژ» طبيعت ذاتي«كه البته به نظر عوفي جزو 
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هاي ذاتي به  داند كه مردان را از اين ويژگيخود مي هنيز مردان و شوهران هستند و عوفي وظيف
در مسائل » گراگفتمان ذات«كارگيري نوعي  هزعم او مخرب زنان برحذر دارد. لذا ما در اينجا با ب

نـوعي   هبه منزل» مكر و حيله«در اين گفتمان، عنصر يم. نسي و جنسيتي توسط عوفي مواجهج
كارگيري ايـن نيـروي اسـتراتژيك،     هكند. زنان از طريق بنزد زنان عمل مي» قدرت استراتژيك«

نفسه بد تلقي يابند. اين نيرو از نظر عوفي، فيهاي خود را ميتوانايي دستيابي به اميال و خواسته
باشد. قدرتي كه » تقدرت مشرف به حيا«تواند نوعي بسا مي شود، بلكه نيرويي است كه چهنمي

تواند ضامن بقـاي  بخشد. قدرتي كه هم ميآميزد و تداوم ميزنانه درمي هزندگي را با مكر و حيل
خانواده باشد و هم نوعي ابزار مقاومت در يك محيط سراسر مردانه و مردساالر. جالب است كـه  

-بيعي مرد ميرا ط» شهوت جنسي«گويد و پيروي از سخن مي» مرد شهوتران« هعوفي از سوژ

گيرد. اما در عوض، از زنان انتظار دارد كه بر اين ميل مردان انگارد و بر او از اين جهت خرده نمي
آينـد و در  چنـين كـاري برمـي    هخوبي از عهد هايي هستند كه بهسوژه» زنان پارسا«مهار بزنند. 

ايـن گفتمـان گـويي    كننـد. در  در پيروي از اميال، با مردان همدستي مي» زنان ناپارسا«عوض 
زنان است و بنابراين زنان هستند كـه بايـد مـورد     همردان بر عهد» انحراف جنسي«تقصير گناه 

قرار گيرنـد.  » پارسايي جنسي«حكم اخالقي  هشماتت قرار گيرند و از آنها خواسته شود كه سوژ
-سي و ميلجن هسوژ«دهد در تكوين نوعي بنابراين، گفتماني كه عوفي در كتاب خود سامان مي

در » پارسـايي جنسـي  «رفتـاري و ارزش اخالقـي    هيابد كه براساس آن، شاكلمشاركت مي» گر
عدم پيـروي از ميـل   «شود و نه تصويري مردانه. تصويري كه در آن، تصويري زنانه برساخته مي

اي در خدمت ، سوژه»گرميل هسوژ«حال، اين  شود و نه مردان. باايناز زنان خواسته مي» جنسي
ند. عـوفي در  ا ان اخالقي، نه زنان، كه مرداناست، زيرا مخاطب اين گفتم» ميل مردانه«مردان و 

موارد متعدد اشاره دارد كه هدفش از نوشتن چنين متني، هشـدار بـه مـردان بابـت مشـكالت      
از اين نظر، ما در متن عوفي شاهد صورتبندي اخالقي زنان و چگونگي مديريت آن مسائل است. 

هـاي   براسـاس جنسـيت و تفـاوت   » گـر ميـل  هسـوژ «تمان اخالقي معطوف به تكـوين  نوعي گف
هـا و  ها را طبيعي جلوه دهـد و درون گـزاره   كوشد اين تفاوتجنسيتي هستيم. گفتماني كه مي

  هاي اخالقي ابدي سازد.مايهبن
با اين اوصاف، اهميت كتاب عوفي در آن است كه مفاهيم و مفروضات گفتمـاني كـه او در   

وايات و حكايات خود پيرامون زنان و مسائل اخالقي جنسيتي صورتبندي كرده بود، تا تقريبـاً  ر
ايرانـي تـداوم و    هيك سده پيش، به عنوان گفتماني حقيقي در سپهر عمـومي و متـون جامعـ   
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هايي كه اگرچه حقيقـي بـودن    بسا برخي از آنها همچنان جريان داشته باشد. گفتمان هنوز چه
سؤال رفته، اما همچنـان اثـرات خـود را در قالـب كردارهـاي امـروزي       كه زير هاست آنها مدت

  كند.  بازتوليد مي
  

  نوشتپي
دانشـگاه تهـران    يشـده نسـخه خطـ    اسـكن  اي ينسخه عكس يمقاله از رو نيا هايليتحل -1

 نيـ ا ياسـت. هـر صـفحه عكسـ     ياست و ارجاعات براساس صفحات نسخه عكس صورت گرفته
 ينسـخه عكسـ   414به صـفحه   نجاياگر در ا باشد؛يم ياز نسخه خط نسخه، شامل دو صفحه

بنـابراين تمـامي ارجاعـات بـه نسـخه       .يدر نسخه خط 828صفحه  يعني شود،يارجاع داده م
  مذكور از اين پس به صورت (عوفي، نسخه دانشگاه تهران: ص نسخه عكسي) خواهد بود.

  شود.آنها از تمايالت جنسي تعريف ميپارسايي زنان از نظر عوفي براساس پيروي نكردن  -2
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