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چکیده
در قصههای کوتاه عیاری فارسی ،زنان نقش و حضوری برجسته ،زنده ،محوری و اثرگذار دارند که به انحاء و اشکاا گونکاگون
در این متون انعااس یافته است .گفتمان عیاری در تاریخ ایران ،همواره در تقابل با نظم مسلط موجود شال گرفتکه و درپکی
حقطلبی ،برابریخواهی ،رفع خودکامگی ،تبعیض و ستم بوده است .زنان عیار در قصههای عیاری ،نمایندة همین گفتماناند
و بهنوعی خردهفرهنگ عیاری را در تقابل با نظام مردسرور ظالمانه و بیاخالق نمایندگی میکننکد .ایکن پکهوهش بکا رویاکرد
کیفی و با اسکتفاده از رو تحلیکل محتکوا ان کام شکده اسکت .در ابتکدا قصکههکای عیکاری زنانکه گکردروری ،سکس شکیوة
چارهاندیشیهای زنان دربرابر انواع ظلم و استبداد مردان ،بکهویکهه در موضکوع تبعکیض جنسکیتی ،احصکاء ،تحلیکل و تبیکین
شدهاند .براساس یافتههای پهوهش ،بیشترین بسامد این چارهاندیشیها به تحقیر ،فریب دادن ،مبد پوشی ،اسکتفاده از داروی
بیهوشی و فرار مخفیانه اختصاص دارد .غالب مارهایی که زنان بهککار مکیگیرنکد از نکوع واکنشکی هسکتندن یعنکی در حاکم
پاسخهایی ازسوی زنان هستند که دربرابر تنوعطلبی جنسی مردان ،بکیعکدالتی ،نکابرابری ،سکتم ،زورگکویی ،خودککامگی ،و
اعما قدرت جامعة مردساالر بهکار گرفته میشوند .در این بافت است که زنان م ا «مردانگی» مییابند.
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مقدمه
در فرهنگ و تمدن جوامع اسالمی ،بکهویکهه ایکران ،مکرام جکوانمردی و نظکام عیکاری را بایکد بکهمثابکه
خردهفرهنگی با رویارد اعتراضی و عدالتجویانه تلقی کرد که در ستیز و چالش با ساختار قدرت حکاکم
و گفتمان مسلط بر جامعه شال گرفته و ظهور پیدا کرده است .این گفتمان ،جامعة نابرابر و طبقکاتی را
که دارای اقتصاد غیراخالقی و انسانکش بکوده و تبعکیض جنسکیتی در رن امکری م کاز و رایک اسکت،
بهچالش میکشد .در تاریخ ایران وجوه اعتراضی /انتقکادی بکودن جنکبش عیکاری در اشکاا گونکاگونی
همچون جنگ و شور علیه حاکام /اقکوام بیگانکه یکا فرمانروایکان /امکرا  /خکوانین ناحیکهای و محلکی،
بیاعتنایی رشاار و تعمدی به رداب و هن ارهای اجتماعی و تال جهت تخریکب رنهکا ،کنکارهگیکری از
اجتماع و تشایل جوامع /گکروههکای سکری ،فقکر خودخواسکته ،بکیاعتنکایی بکه فقاهکتبکارگی و دیکن
متظاهرانه ،خانهبهدوشی ،رفتارهای قانونگریزانه و اخالق هن ارسکتیزانه بازتولیکد شکده اسکت .عیکاران
میکوشیدند برای خود در قلب جامعهای که کنشهای ناهن ار و رفتارهای ضداجتماعی رنهکا ،بکهمثابکه
نقد اجتماع بود ،محیطی خاص ای اد نمایند .بدینترتیب عیاری بهمثابه نهضتی اعتراضی ،سکق جهکان
1
مطلوب و ررمانی خود را بر شالودة رد و طرد جامعه استوار ساخته بود.
زنان در قصههای عیاری حضوری برجسته ،پویا و تأثیرگذار دارند .رنها در ایکن قصکههکا در دو گکروه
کلی قرار میگیرند :نخست زنانی که پتیاره ،شکریر و هکمدسکت قکدرت مسکلط هسکتند و از ترفنکدهای
عیاری برای کمک به ضدقهرمان بهره میجویند .این گروه فاقد هرگونه شخصیت سالم و طبیعیاند و به
ابزاری برای طرب و ارضای هوس مردان تبدیل میشوند .دسکتة دوم زنکان عیکار و زیکر و هوشکیاری
هستند که در تقابل با قدرت مسلطند .این زنان درمقابل جامعهای که قابلیتها و استعدادهای وجکودی
رنها را تا سطح ابزار حظ جنسی و عاطفی تنز داده است ایستادگی میکنند.
تنوعطلبی جنسیتی در قصههای عیاری ازجمله مسائل اصلی تاریخ جنسکیتی در ایکران بکهحسکاب
میرید .ستم پادشاه و دیگر کارگزاران او ازجمله داروغه ،کالنتر ،کدخدا و میرشب بر زنان ،غالباً بر محور
سوءاستفادة جنسی میچرخد .میتوان اندیشید که جامعة ایرانی در طکر رفتکار جنسکی خکود ،اقتکدار
سهمگینی به مردان بخشیده و این موضوع را عیب و ننگ نمیداند .بهگونهای که این افکراد قدرتمنکد و
بهتبع رن دیگر مردان الیههای زیرین جامعه نیز سایهبهسایه ،ارتباط جنسی نامشروع را تعقیب میکنند
و رن را بهمنزلة میدان جنگ و قدرت میپندارنکد .هن ارهکای اجتمکاعی جامعکه نیکز ایکن ککنشهکای
ناجوانمردانه را تأیید و تقویت میکند .به عبارتی جامعه ،رزادی رفتار جنسی مردان را در برخکورداری از
رابطه با زنان متعدد ،نفی و نهی نمیکند و میکوشد این انحراف را امری طبیعکی و عکادی جلکوه دهکد
(مزداپور.)52-52 :1307 ،
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
 .1برای اطالع بیشتر در این زمینه ر( : .کارا مصطفی)00-01 :1325 ،
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جامعة مردساالر ما همواره با اعما تبعیضهای جنسیتی در تال بوده است زن را بهعنوان انسکان
دستدوم نگاه دارد ،اما متون عیاری ادب عامه ،خردهفرهنگ یا گفتمکانی را برسکاخته ککه در بسکتر رن
زنان دربرابر سد ستبر نظام مردسرور مقاومت میکنند و بهدنبا ساختن روزنهای برای ای کاد خلکل در
این نظام زنستیز و اثبات شایستگیهای خود هستند .به عبکارتی در ایکن دسکت قصکههکا ،نشکانههکای
مقاومت و نسذیرفتن سلطة گفتمان مردانه به کمک معرفی نمونههکایی از زن عیکار فکراهم شکده اسکت.
بازخوانی قصهها از این منظر ارزشمند است که با این نوع مقاومتها رشکنا شکده و نشکان مکیدهکیم در
جامعة عصر سنت هم متون ادبی بهتمامی در خدمت گفتمان مسلط مردساالر نبودهاند .قصههای عیاری
عامه یای از این پادگفتمانها دربرابر گفتمان مسلط است که اماان عرضاندام را برای زنان فراهم کرده
است .هدف پهوهش حاضر این است که مهکمتکرین ترفنکدها و مارهکای زنکان را در قصکههکای عیکاری
شناسایی نماید و به این پرسش پاسخ دهد که قصههای عامة عیاری به چه ترتیب بهمثابکه پادگفتمکانی
دربرابر گفتمان مسلط مردساالر ،فرصتی برای ابراز وجود و تبلور شایستگیهکای زنکان فکراهم مکیروردن
موضوعی که میتواند ما را به شناخت بیشتر روحیات فردی ،اجتماعی و روانشناسکانة زنکان ،همچنکین
محدودیتها ،ممنوعیتها و شرایط اجتماعی حاکم بر زیستجهان رنان در گذشته رشکنا سکازد .بکهنظکر
میرسد نتای این پهوهش ،در حوزههای علوم اجتماعی ،مردمشناسی و انسانشناسی برای پهوهشکگران
فایدهمند باشد.

پیشینۀ تحقیق
با توجه به اهمیت موضوع ،طی چند دهة اخیر تحقیقات ارزشمندی دربارة حضور زنان عیار در قصههای
عیاری ان ام شده است ،ولی عمدهپهوهشهای صکورتگرفتکه ،حکو محکور داسکتانهکای بلنکد سکنتی
(همچون سمک عیار ،ابومسلمنامه ،حسین کرد شبستری) بوده است ،نه قصکههکای کوتکاه عامکه .بکرای
نمونه برومند ( )1322در مقالة «زنان عیار» ،نقشهای گوناگون عیاری زنان را در سمک عیار بازجسکته
است .کرمی و حسامپور ( )1300در مقالة «تصویر و جایگاه زن در داستانهکای عامیانکة سکمک عیکار و
دارابنامه» نقشهای مختل زنان را در این دو داستان بررسی ککردهانکد .ابراهیمکی ( )1300در مقالکة
«چارهگری زنانه در هزارویک شب» بکه طبقکهبنکدی شخصکیتهکای مختلک زنکان براسکاس موقعیکت
اجتماعیشان میپردازد ،اما دالیل توسل رنان به چارهگری و میزان توفیق /ناکامی رنها را بیان نمیکنکد.
مزداپور و همااران ( )1302در مقالة «تحلیل ساختاری مار و حیلة زنان در قصههای هزارویکک شکب»
ویهگیهای این قصهها را بررسی کرده ،و به مسائل مرتبط در این زمینه ،مانند ساختار قصکههکا ،نکوع و
نتی ة کنشها پاسخ دادهاند .بیات ( )1302در مقالة «محوریکت قهرمانکان زن در قصکههکای عامکه» بکه
تحلیل نقش و جایگاه زنان در چهل قصة عامیانه که نقش و الگکوی سکاختاری رنهکا مکرتبط بکا عشکق و
ازدواج بوده است میپردازد .بکاقری ( )1322در مقالکة «زنکان فعکا و منفعکل در داسکتانهکای منثکور
عامیانه» نقش زنان فعا و منفعل را در بیستودو داستان بلند بکا بکنمایکة قهرمکانی و عیکاری بررسکی
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کردهاند که از سمک عیار تا امیرارسالن نامدار در دورة قاجار را دربر میگیرد .قکانع و سکالجقه ()1320
در مقالة «بررسی نقش زنان عیارپیشه و پهلوانبانو در ابومسلمنامه» به این نتی ه رسیدهاند که زنکان بکا
نقشهای ارزندهای چون جنگاوری و عیاری علیه سنتها و قراردادهکای اجتمکاعی عصکر خکود عصکیان
کردهاند .طاهری و فرشچی ( )1322در مقالة «بازنمود عقالنیت زنانکه در افسکانههکای ایرانکی» بکه ایکن
نتی ه رسیدهاند که در افسانههای ایرانی ،زنان نقشهای مثبتی در راستای یاریگری به قهرمانان و دیگر
شخصیتهای داستان ایفا میکنند .در پهوهشهای مذکور نویسندگان سیمای زنان را در رمکان هکا یکا
بهندرت در قصههای کوتاه عامه بهتصویر کشیدهاندن حا رناه در پهوهش حاضر پیارة پهوهش و جامعة
رماری «قصههای شفاهی عیاری عامه» است که تاکنون موردعنایت پهوهشگران واقع نشده است و مقالة
حاضر نخستین گام در واکاوی این متون از این منظر بهشمار میرید .به عبارت دیگکر ایکن پکهوهش در
پیارة متنی ،رو و نوع مفاهیم موردبررسی ،متفاوت و متمایز استن امری ککه از «اصکالت» و «بکدیع»
بودن مقاله حاایت میکند.

روش تحقیق
رویاردی که در این پهوهش برگزیده شده رویارد کیفی اسکت .یاکی از تانیککهکای مورداسکتفاده در
پهوهشهای کیفی ،رو تحلیل محتوا است .این رو در رشتههای گوناگون علکوم انسکانی /اجتمکاعی
کاربردهای فراوانی دارد .برخی هدف اصلی تحلیل محتوا را بررسی همبستگی پنهانشده در مکتن بکرای
کش وضعیت اجتماعی میدانند (رحیم سلطانی .)30 :1321 ،این رو به پهوهشگر کمک میکنکد بکا
سهولت و بهگونهای نظاممند ،ح م زیادی از اطالعات را بررسی نماید (استملر  :1322؟).
در پهوهش حاضر از رو تحلیل محتوای کیفی استفاده شکده اسکت .در تحلیکل محتکوای کیفکی،
پهوهشگر با بهرهگیری از رویاکرد کیفکی و بکهککارگیری فنکون گونکاگون ،بکه تحلیکل متکون حاصکل از
یادداشتهای روزانه ،مصاحبهها ،مشاهدات ماتکوب و اسکناد مکیپکردازد (افراسکیابی و بهمنکی:1320 ،
 .)120به عبارت دیگر تحلیل محتوای کیفی شکیوهای بکرای تفسکیر نهنکی محتکوای دادههکای متنکی
ازطریق شناسایی موضوعات و الگوهای متنی است (( (Shanno & Hsich, 2005به نقکل از :افراسکیابی و
بهمنی .)120 :1320 ،در این پهوهش ،کوشش شده است با اسکتفاده از رو تحلیکل محتکوای کیفکی،
همة قصههای م موعة نوزدهجلدی «فرهنگ افسانههای مردم ایران» (گردروریشده توسط علکیاشکرف
درویشیان و رضا خندان) و «افسانههای ایرانی» (جمعروری شده توسط محمد قاسمزاده در جلد پکن و
شش) مورد مطالعه قرار گیردن رنگاه قصههای عیاری با محوریت زنان از بین رنها احصکاء شکود .در ایکن
راستا تال بر این بوده است که مهمترین ترفندها و مارهای عیاری زنان از درون قصههکا اسکتخراج ،و
در زمینة موردتوجه پهوهش تحلیل شوند .نظر به ایناه کهنالگوی رنیموس نقش برجستهای در تشکرف
زن -قهرمان و رسیدن به فردیت در قصههای عامة عیاری دارد ،در بخشهایی از این مقالکه ککنشهکای
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قهرمانان زن براساس ویهگیها و تعری های یونگ درمورد این کهنالگو ،بررسی و سن یده شده است.
مقصود از قصههای عیاری ،افسانهها و قصههای کوتاه عامه اسکت ،نکه داسکتانهکای بلنکد (رمکان ).
معیار انتخاب قصههای عیاری ،در ابتدا برخورداری قصه از زمینة قهرمانی و محتوای عیاری است ،سس
برجسته بودن کنشهای عیاری در رفتار قهرمانن بهگونهای که میتوان او را «زنی عیار» برشمرد .دربارة
جامعة رماری پهوهش ،باید خاطرنشان ساخت که نویسندگان از م مکوع  2105قصکه در ایکن رثکار02 ،
قصة عیاری زنانه را احصاء نمودهاند که جامعة رماری این پهوهش میباشد.

یافتههای پژوهش
مار و فریب و نیرنگ بهعنوان ویهگی فرهنگ عیاری در متون مختل  ،از جمله رمان هکای بلنکد عامکه
مثل سمک عیار ،و دارابنامه دیده میشود .در داستان سمک عیار ،سمک برای مقابله با دشمن ،نکه بکه
زور بازو بلاه به ترفندهایی توسل میجوید و متناسب با هر موقعیکت ،از حیلکهای اسکتفاده مکیکنکد .او
مدام بهدنبا یاد گرفتن حیلههای تازه است« :هکی روزی بکر مکن نمکیگکذرد ککه حیلتکی و چکارهای
نمیرموزم و از رن ،صد چاره نمیسازم و از اندیشة بسیار در هرچه از کسی میبینم یا میشکنوم ککه رن
به حیلتی ماند ،رن به سرمایه میسازم» (ارجانی .)227 /3 :1352 ،احمکد زم کی در دارابنامکه و عمکر
امیه در حمزهنامه با بهرهگیری از حیله و نیرنگ ،خود و همراهانشان را از چنگ دشمن ن ات میدهند
(ر : .حسینی سروری .)125 :1322 ،در رمان های عامه زنان نیز به عیاری میپردازنکد و در ایکن امکر
ید طوالیی دارند .در اساندر و عیاران ،گاهی زنان عیار از مردان گوی سبقت مکیرباینکد و بکا پوشکیدن
چادر عیاری و حیلههای زنانه ،مردان را ازپای درمیرورند .زنانی همانند روزافزون و سکر ورد در سکمک
عیار ،بیبیستی عیار در ابومسلمنامه ،ملاه در بوستان خیا  ،شمسهبانو در اسکاندرنامة منثکور ،قمکرر
در حسین کرد شبستری ،و زهرهبانو در حمکزهنامکه همگکی در بکهککارگیری ترفنکدهای عیکاری نقشکی
برجسته دارند (ر : .باقری .)122 :1322 ،به باور مارینا گیار ،مار «غالباً عبارت است از طر و تکدوین
نقشههای پیچیده برای دستیابی به هدفن بدانگونه که حالتی پیش رید که شخص (عیار) اختیار اوضاع
را دردست داشته باشد ،درحالیکه دشمن در بیخبری بهسر میبرد» (گیار.)02 :1302 ،
بهرهگیری زنان از مار و فریب در قصههای کوتاه عیاری عامه که در سدة اخیر جمعروری و ماتوب
شدهاند ،موضوعی قابل ردیابی ،مالحظه و تأمل است .بیتردید چارهاندیشیهای زنانه بکه معنکای منفکی/
شرور بودن رنها نیست ،بلاه وجه مشتر این دسته از زنان تدبیر ،هوشیاری و تشخیص ضع دیگکران
و بهرهگیری مناسب از رنهاست .مار و نیرنگ زنان در جوامع مردساالر نکوعی چکارهجکویی و مقابلکه بکا
فضای مبهم و ناسالم روابط قدرت است (عاملی رضایی .)170 :1325 ،ماکر و کلمکات متکرادف رن ،ککه
غالباً برای توصی کنشهای زنان بهکار میرود ،از جمله بنمایههای قصههای عیکاری اسکت .در جامعکة
مردساالر ایرانی که بنیاد رن بر سوءاستفاده از جایگاه زن و نگاه شیءواره به اوسکت ،ماکر زنکان را بایکد
«هوشمندی سیاسی» نامید ،زیرا نوعی چارهاندیشی و چارهجویی برای رها شکدن از مکردان بوالهکوس و
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پیشبرد مقاصد خویش است .چارهگری زنان در قصههای عیاری با استفاده از این ترفندها بازتکاب یافتکه
است:

تهدید
از ترفند تهدید برای رسیدن به این اهداف استفاده میشود:
روشن شدن واقعیت :در قصة «باج دو » زن ملک ابراهیم ،رند اصفهانی را تهدید میکند ککه چکرا
به دروغ به او تهمت ناپا دامنی زده ،و چگونه توانسته است حیلهگرانه با تطمیع پیرزنی تن عریکانش را
ببیند؟ «ای بابای اصفهانی!  ...حاال تعری کن که زن ملک ابراهیم را ک کا دیکدی .اگکر تعریک نانکی،
سرت را ازدست میدهی ،اگر دروغ هم بگویی میکشمت» (.)350 /10
اثبات پاکدامنی خود :در قصة «احمد تاجر» زن احمد تکاجر بکرای اثبکات پاککدامنی خکود ابتکدا بکا
تهدید ،دختر و وزیر پادشاه چین را به ایران میرورد« :او باید یا رمادة جنگ بشود یکا دختکر را بکه او
بدهد  ...پادشاه دید رمادة جنگ نیست و ناچار قبو کرد دختر را به این غریبه بدهد تا شر از سکر
او کنده شود .دختر با دوهزار سوار رمد ،ولی زنه گفت تا برنگردد به ایران عروسی نمکیکنکد ،ولکی بایکد
وزیر هم با او بیاید» .سس در میدان عمومی شهر وزیر را تهدید میکند که همهچیز را به مردم بگویکد:
«وزیر از ترس جانش همهچیز را تعری کرد و گفت چهطور حقه زده تا احمد تکاجر را بکیربکرو کنکد و
مالش را باال باشد» (قاسمزاده.)302 /2 ،
تحقیر کردن :زنان هر گاه ازطرف مردان بوالهوس در تنگنای ازدواج اجباری قرار گیرند و همة درهکا
را به روی خود بسته ببینند ،برای رهیدن از بنبست چارهای جز توسل به مار زنانه ندارندن ماکری ککه
گاه من ر به تحقیر و استخفاف مردان میشود .در واقکع زنکان بکرای مقابلکه بکا زور ،قکدرت ،سکتمهکا و
بیعدالتیهای جامعة مردساالر ،منفعل و ساکت نمینشینند تا کسی به یاری رنها بشتابد ،بلاه بهدنبکا
چارهجویی برای ن ات خودند .رنان وقتی مردان را اسیر دام عشق خود میبینند ،با جلب توجکه ،رنهکا را
به قو معروف تا لب چشمه برده و تشنه برمیگردانند .در قصکة «دیکوان بلکخ» ،شهررشکوب بکهترتیکب
کالنتر ،قاضی ،میر شب و حاکم را ،که برای ازدواج او را در تنگنا قرار داده بودند ،با زیبکایی زنانکة خکود
فریب میدهد و همگی را به بهانة صحبت دربارة ازدواج به خانه دعوت میکند .سس به کمکک یاکی از
عیاران ،هر چهار نفر را ابتدا بیهو میکند ،لباس رقاصهها بر تنشان میپوشاند ،و بعد از پنهان ککردن
در صندوقی ،در میدان عمومی شهر از صندوق بیرون میرورد (قاسمزاده.)221-227 /2 ،
در قصة «چوپان در صحرا چه دیدی؟» دختر تاجر برای حفظ عفت خود و بیربرو ککردن قاضکی،
او را به حمام 1میبرد و به بهانة حنا کردن ،بر ریش و سبیل و ابروی او داروی واجبی میکشد .ککنش او
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
 .1به باور شاردن در ایران عصر صفوی تنها محافلی که زنان در رن شرکت میجستند محافل عروسکی ،عکزای فکامیلی و
رفتن به حمام بود (شاردن .)1027 /0 :1302 ،در واقع حمام موجهترین ماان برای رشنایی زنان با یادیگر و محکل رمکوختن
خدعه و نیرنگ بوده است .گرة اصلی این داستان نیز از حمام شروع می شود.
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همراه با ش اعت ،هوشیاری و نیرنگ است ( .)301 /3در قصة «بچة خراسانی» زن جوان بههمراه چهکل
زن پادشاه در دام چهل دزد گرفتار میشوند .او بعد از بیهو ککردن دزدهکا ،بکه زنکان پادشکاه دسکتور
میدهد که رنان را لخت کنند .رنگاه رختهایشان را در کشتی میاندازند و میگریزند (همکان)337 /2 :
همچنین (ر : .قیزالرخانی)000 /17،ن «دختری که بهتنهایی از پ چهل دزد بررمکد» (قاسکمزاده/2 ،
)077ن «تاجر» (همان)100 /5 :ن «هفتدختری ،خا بهسری» (همان 032/5 :و .)007

فریب دادن
فریب ترفندی رهگشا برای قهرمان است .در شاهنامه رستم با دروغ ،سهراب را از کشتن خکود منصکرف
میکند (ر : .فردوسی .)103-102 /2 :1352 ،در جنگ منوچهر و سلم ،قارن با نشان دادن انگشکتری
و مُهر تور ،خود را به دروغ فرستادة تور معرفکی مکیکنکد و بکا ایکن ترفنکد د را از چنکگ د بکان سکلم
درمیرورد (ر : .همان .)123-105 /1 :1355 :ترفند فریب دادن در قصهها از بسکامد بکاالیی برخکوردار
است .بهطور کلی «زمانی که شخص از قدرت و اعتبار ککافی بکرای اثبکات خکویش عکاجز اسکت و بیکان
واقعیت او را به مقصود نمیرساند یا جان او را بهخطر میاندازد ،ناچار از دروغ مدد میجوید» (مزداپور و
همااران .)27 :1302 ،دالیل و انگیزههای فریب دادن در قصهها عبارتند از:
انتقککامجککویی :در افسککانة «چهککل دزد» (« ،)022-022 /3دختککر پککاالندوز» ( ،)212-211 /2و
«قیزالرخانی» ( )027-002/17دخترانی در جوار قلعة دزدان اقامت میکنند و یای از رنها ،که قهرمکان
اصلی است ،برای انتقام از دزدها هر شب وارد قلعه میشود و با هوشیاری و زیرکی رنها را مورد انیکت و
رزار قرار میدهد .کنشهای اصلی قهرمان در هر سه روایت بدین ترتیب است:
 .1رفتن دختر به قلعة دزدها برای رتش زدن ،انداختن پیرمرد در مسترا  ،چاه یا سیاهچا ن
 .2رفتن به قلعه ،گذاشتن پیرمرد در من نیق یا رویزان کردن او بر باالی سق .
یای از نقشهای منفی و کنشهای ناجوانمردانة پیرزنان این است که زنان جوان و قهرمان قصکه را
فریب میدهند تا رنها را در اختیار ضدقهرمان قرار دهند ،اما زنان قبل از ایناه ضدقهرمان به هدف شوم
خود برسد ،در عا العملی انتقامجویانه پیرزن را فریب میدهند و م ازات مکیکننکد .بکرای نمونکه در
قصة «دختر تاجر» ،دختر بهمحض رگاه شدن از نیت شوم پیرزن او را به خانه میکشاند و با ریختن رب
جو او را میکُشد (قاسمزاده .)330/2 ،همچنین ر« : .چهل دزد» (« ،)020 /3بچة خراسکانی» (/10
.)012-011
ن ات خود :در جامعة ایرانی «ارادة رهکای مکردان هنگکام سکلطه بکر جامعکة مردسکاالر ،در یاکی از
جنبههای خود ،رزادی تام را در داشتن رابطة جنسی با هر زنی میطلبد» (مزادپکور .)00 :1307 ،زنکان
دربرابر رزادی ارادة مردان ،که غالباً عرف و قانون نیکز رن را تأییکد و همراهکی مکیکنکد ،دو راه درپکیش
دارند :یا تسلیم شدن و به هرزگی و روسسیگری شهرة عام و خاص شدن ،و یا با چارهگری هوشمندانه و
فریبکارانه ،مردان را از خود طرد کردن و از عرض و شرف خویش دفاع نمودن .راه دوم را زنان عفی و
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پا دامن و ربرومند ،ش اعانه برمیگزینند و در این مسیر هرچند بکه اشکاا گونکاگون ازطکرف مکردان
کامطلب مورداتهام واقع میشوند ،سر تسلیم فرونمیرورند و همة سختیها و مرارتهکا را بکا صکبوری و
مقاومت تحمل مینمایند .ناتة دیگر ایناه هرچند زنان در خواسکته شکدن نقشکی ندارنکد ،در برقکراری
روابط نامشروع مقصر و زیانکار شمرده میشوند .بیسال بودن زن دربرابر مرد و حاکمیت قاطع مردان
بر زنان ،خاصه از نظر اقتصادی (کلهر ،)02 :1307،همچنین ناتوانی جسمی زنان باعکث توسکل رنهکا بکه
مار و حیله شده است .برای نمونه در قصة «دختر یتیم» داروغه و قاضکی و پادشکاه هکر ککدام بکا زور و
تهدید و تطمیع میخواهند دختر تاجری را م بور به ازدواج با خود کنند .وقتی ایسکتادگی و شکایبایی
دختر دربرابر رنان شاننده میشکود و بکه حکد استیصکا مکیرسکد ،چکارهجویانکه بکا ررایشکی غلکیظ و
مسحورکننده رنان را به خانه میکشاند .سس به بهانة رمکدن شکوهر هکر سکه را در چالکهای پنهکان
میکند و در فرصت مقتضی با ریختن رب جو  ،رنها را میکُشکد (قاسکمزاده .)220-220 /5 ،در قصکة
«بچة خراسانی»  ،زن جوان برای حفظ ربروی خود و رها شدن از درخواست ازدواج اجبکاری بکا پادشکاه،
بهدروغ میگوید شوهر مرده است و باید عِدّها را نگه دارد .سس از پادشاه میخواهد در این مکدت
به مسافرت برود .خود نیز فوراً همراه با چهل زن پادشاه به سفر مکیرود (قاسکمزاده .)322 /2 ،در قصکة
«دختر تاجر» زن برای رد کردن درخواست دو طبیب و ناخدای کشتی ،از رنها میخواهد به شهر برونکد
و مالیی را برای عقد بیاورندن رنگاه خود میگریزد .او در پاسخ به خواستة پادشاه ،عادت ماهانکة زنکان را
بهانه میکند (همان.)307-332 /2 :
در افسککانة «چهککل دزد» (« ،)020 /3دختککر پککاالندوز» (« ،)212 /2قیزالرخککانی» (،)005/17
«نو رفرین و جهانررام» ( ،)000 /12و «تاجر» (قاسمزاده )102-100 /2 ،دخترانی که گرفتکار چهکل
دزد شدهاند ،به بهانة رفتن به حمام ،ارد یا کبوترانی را در استخر میاندازند .صکدای بکا کبکوتران در
رب ،این توهم را برای دزدان پدید می رورد که دخترها مشغو شنا هستند ،اما دختران پنهکانی از قصکر
میگریزند .همچنین ر« : .دختر تاجر و پسکر پادشکاه» (همکان« )232 /2 :دیکوان بلکخ» (همکان/2 :
« ،)227-202دختری که بهتنهایی از پ چهل دزد بررمد» (همان« ،)077 / 2 :میکرجالالن» (همکان:
« ،)200 /5دختر پاالندوز» (« ،)210 -210 /2احمد تاجر» (همکان« ،)302-301 /2 :دختکر ن یکب»
(همککان« ،)201 /5 :سککید نسککاءخانم و شککاهزاده» (« ،)200-205 /0قیزالرخککانی» (،)027-002 /17
«نو رفرین و جهانررام» (.)021-027 /12
ن ات دیگری :در قصة «دیوان بلخ» شهررشوب با زیبایی زنانة خود و دادن وعکدة دروغکین بکه میکر
شب ،ابتدا هوشیارانه او را قانع میکند تا نامة رزادی یای از جوانمردان به نام پگاه همدانی را بنویسد و
بدینترتیب رن جوانمرد را از زندان رزاد میکند (قاسمزاده.)227-202 /5 ،
در قصة «مرد جواهرفرو و دختر پادشاه» زن جواهرفرو وقتی اطالع مییابد داروغه شکوهر و
دختر پادشاه را در رغو هم دستگیر کرده است ،با فریب زندانبان وارد زندان میشود ،دختر پادشاه را
از زندان بیرون میکند و خود در کنار شوهر میماند .وی با ایکن نقشکه خطکر را از سکر شکوهر رفکع
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میکند (.)075-072 /13
تصاحب کردن میراث شوهر :در قصة «زن گرفتن حاجی نوننخور» زن حاجی نوننخور بعد از فکوت
شوهر همة میکراث هنگفکت او را بکه تملکک خکود درمکیرورد و در پاسکخ بکه اعتکراض خویشکاوندان و
همسایگان ،بهدروغ میگوید که از حاجی باردار اسکت (قاسکمزاده .)227 /2 ،همچنکین ر« : .دردانکه و
مادرشوهر » (همان« ،)230 /2 :زن زیر و شوهر بچهننه» (همان.)235 /2 :
اثبات ماارتر بودن زن نسبتبه مرد :در قصة «مار زنان را اینطور مینویسند» (قاسمزاده،)221/2 ،
«این چشمه را باید از او بنویسد» (همان )220 /2 :زنان برای اثبات هوشیاری و مااری خود ،مردانکی
را که مشغو تدوین و جمعروری مارهای زنانه بهصورت کتاب هستند ،با زیبایی خود فریب میدهند و
با وعدة دروغین تمتع جنسی ،رنها را به خانة خود دعوت میکنند .امکا بعکد از پکذیرایی مفصکل از مکرد،
ناگهان شوهر درب حیاط را میکوبد و وارد خانه میشود .مرد از ترس در صندوقی پنهان میشکود .زن
به شوهر میگوید معشوقها در صندوق پنهان شده است .مرد که بهشدت از این موضوع عصبانی است
کلید صندوق را از زن میگیرد .زن و مرد قبالً بهخاطر موضوعی با یادیگر جناغ شاستهاند و بکهمحکض
ایناه مرد کلید را از زن میگیرد ،زن به او میگوید که من یادم تو را فرامو  ،و با این ترفنکد شکرط را
میبرد .همچنین ر« : .باید کلک را از خود یاد بگیری» (همان« ،)220 /2 :دختر تاجر» (همکان/2 :
.)330 -330
شواهدی از حیلهای که این زنان بهکار میگیرند ،در متکون کهکن ادبیکات فارسکی هکم وجکود دارد.
نویسندة کتاب «جوامعالحاایات و لوامعالروایات» مینویسد :زنی بادیهنشین ،خوانندة کتاب حیلالنسکاء
را میفریبد و به خانه دعوت میکند .بهمحض رسیدن شوهر ،او را در صکندوقی پنهکان مکیکنکد .وقتکی
شوهر خشمگینانه کلید صندوق را میخواهد ،زن موضوع جنکاغ شاسکتن را بکه یکاد مکیرورد .او بکا
ناراحتی خانه را تر میکند (عوفی .) 003-001 :1305 ،در همة این حاایات مردان دربرابر مار زنان
بیدفاع میمانند و بر ماارتر بودن زن نسبتبه مرد اعتراف میکنند.
زیبا ساختن خویش برای فریب دیگران :هکر جکا ککه زورمنکدی و دالوری کارسکاز نباشکد ،زنکان بکا
بهرهگیری از زیبایی خود ،رقیب /دشمن را میفریبند .در پارهای قصهها مردان برای سن ش هو  ،رزار
یا تحقیر زنان ،در شب زفاف بدون ایناه با همسران خود همبستر شوند ،به سفری یکساله مکیرونکد و
با رنان شرط میکنند بعد از بازگشت سفر باید فرزند پسری داشته باشند که حاصل ازدواج مشتر شان
باشد .زنان در این مواقع با استفاده از تغییر چهره و ررایشهای غلیظ و دلربا در مسیر شوهران خود قرار
گرفته و با رنها همبستر میشوند .در قصة «دختر دلگر» مرد تاجر بعد از عروسی با دختر دلگر بالفاصکله
زنی دیگر را عقد میکند و برای خرید جهیزیه عازم سرزمین چین میشود:
دختر هم فوراً به غالمان خود امر کرد که اسباب سفر فراهم کنید ،میخکواهم مسکافرت ککنم .یکک
خیمة سبزی هم همراه خود بردند .رن مرد از طرفی رفت برای چین ،دختر دلگر هم از راه دیگکر رفکت.
سرِ راه شوهر در بیابان خیمة سبز را بهپا کرد تا ایناه شوهر و همراهانش نزدیک غروب رفتاب رسکیدند
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نزدیک این خیمه ،چون خیمه را دیدند خوشحا شدند .نزدیک خیمه منز کردند .دختر هم هفتقلکم
خود را ررایش کرده بهطور ناشناس رمد نزد رنها و دعوت به شام نمود .شوهر را با خکود بکه خیمکه بکرد.
پ از خوردن شام رختخواب انداخته پهلوی یادیگر خوابیدند .چون صبح شد خواست شکوهر حرککت
کند ،دختر گفت :حاال که شما میروید شاید من ربستن شدم ،یک نشانه از خود به مکن بدهیکد .شکوهر
هم یک بازوبند از بازوی خود باز کرده به دختر داد و رفت .دختر هم برگشت به منز خکود .بکه همکین
نام و نشان طولی ناشید که دختر ربستن شد و یک پسری رورد و اسمش را گذاشکت چکین (.)207 /2
همچنین ر« : .دختر دانا و باهو » (همان« ،)200 /2 :مار زنکان را ایکنطکور مکینویسکند» (همکان:
« ، )221/2باید کلک را از خود یاد بگیری» (همان« ،)221/2 :ایکن چشکمه را بایکد از او بنویسکد»
(همان« ،)220 /2 :دختر ن ار» (همکان« ،)252 -250 /2 :شکیر نکر و مکاده نکدارد» (همکان،)305 /2 :
«پادشاه و دختر دهاتی» (همان« ،)23 /5 :پادشاه و دختر چوپان» (همان.)51 /5 :

مبدلپوشی
مبد پوشی یای از ترفندهای کهن عیاری است که پیشینة رن به ادبیات منظکوم حماسکی مکیرسکد و
نمونههای رن را میتوان در شاهنامه نیز یافت .رستم برای نخستین بار در داستان بیهن و منیکهه از ایکن
ترفند استفاده میکند.
خود و سرکشان سوی توران براند
سسه را بدان مرز ایران بماند
بسوشید و بگشاد بند از میان
همه جامه برسان تورانیان
(فردوسی.)350 /3 :1301 ،
رستم در نبرد با سهراب با جامة تر وار به اردوگاه او میرود.
بسوشید و رمد دوان تا حصار
تهمتن یای جامة تر وار
(همان.)100 /2 :1352 ،
اردشیر در داستان کرم هفتواد ،خود را بازرگانی خراسانی معرفی میکند (همان.)100 /5 :1300 ،
عیاران برای ایناه هویت واقعیشان افشا نشود ،جامههای متفاوت میپوشیدند یا به کمک داروهکا و
رنگها چهرة خود را تغییر میدادند و خود را بهشال فرد یا تیپ مشخصی درمیروردند .در رمان هکای
عامیانة فارسی بهکرات از این شگرد یاد شده است .در داستان سمک عیار «سمک بکا رنهمکه دلیکری و
پهلوانی ،هنرپیشهای بینظیر است .گاه جامکة زنکان مکیپوشکد و خکود را بکهصکورت شکاهدی ناکوروی
برمیرراید و غازه و وسمه و عطر و بخور بهکار میبرد و غن کنان در بازار میخرامد تکا د عیکاری را بکه
خود متمایل سازد و او را در بند کشد» (مح وب .)570 :1300 ،در ابومسلمنامه ،عیاران ابومسلم چکادر
زنانه میپوشند (همان.)320 :
از منظر روانشناختی لباس مبد مانند پرسونا عمل میکند .شاملو مینویسد :پرسکونا صکورتک یکا
ماسای است که هر فکرد در رابطکه بکا توقعکات و معیارهکای اجتمکاعی ،فرهنگکی ،و سکنتی بکهمنظکور
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پاسخگویی به احتیاجات ررکیتایسی درون خود ،از رن استفاده میکند .هدف از بهکارگیری ایکن ماسکک
در اصل تأثیرگذاری بر دیگران و تا اندازهای پوشاندن طبیعت و ماهیت واقعی و درونکی شخصکی اسکت.
مفهوم پرسونا در نظریة یونگ تا حدودی شبیه مفهوم فراخکود در نظریکة فرویکد اسکت (شکاملو:1300 ،
 .)05عالوهبر مبد پوشی ،عیار در «تغییر چهره» نیز استاد است .بهگونکهای ککه در داسکتانهکای بلنکد
عیاری ،شخصیت عیار «در تغییر قیافه ،استاد گریم و چهرهپردازی است و بارها خود را به چهرههکای
مختل درمیروردن سیاه کردن چهره ،دانهدانه کردن چهره ،سفید ککردن رنکگ ریکش ،گردانکدن رنکگ
چهره با دارو و حتی دررمدن به چهرة زنان ،نشانهای از این هنکر اوسکت» (رقاعباسکی .)212 :1302 ،در
قصههای کوتاه شفاهی عامه نیز مبد پوشی کاربرد فراوان دارد .زنان عیار بازیگرانی همهفکنحریک انکد.
رنها برای ناشناخته ماندن و عملی کردن مقصود ،مدام چهره و لباس خود را تغییر مکیدهنکد .عکالوهبکر
مبد پوشی بهمثابه بازیگرانی باهو و بات ربه عمل میکنند که از نقش خود ،رگاه هسکتند و متناسکب
با تغییر شرایط ،لباس و چهره و صدای خود را عوض میکنند .مبد پوشی در قصهها بکا ایکن اشکاا و
اهداف صورت میگیرد:
لباس مردانه پوشیدن :پوشیدن لباس مردانه از پربسامدترین ترفندهایی است که زنان از رن استفاده
میکنند .قهرمان خصوصاً بعد از ایناه در بیابان رها میشود ،لباس خود را تغییر میدهد .به باور فکرای،
پوشیدن لباس مردانه ،حاایت از دگرگونی هویت زنان دارد .او در این خصوص مینویسد« :دگرگونی در
هویت این قهرمانان زن تنها در رستانة چهرهپوشی جنسی است و تا مرز استحاله ادامکه نکدارد» (فکرای،
 .)125 :1300در واقع با پوشیدن لباس مردانه ،خصا زنانه کنار گذاشته میشکود ،و مردانگکی ،غیکرت،
توانمندی و قدرت جسمانی جای رن را میگیرد .به گفتة فرای «رنیمکوس در زن باعکث مکیشکود او در
مواقع ضروری بتواند عهدهدار اموری شود که ویهة مردان تلقی میشود» (اسمعیلیپور.)100 :1320 ،
پوشیدن لباس مردانه در ارتباط با این موضوعات و دالیل صورت میگیرد:
 .1جنگ و نبرد« :احمد تاجر» (قاسمزاده)302/2 ،ن
 .2گرد و سیاحت« :دختر تاجر» (قاسمزاده« ،) 307/2 ،نو رفرین و جهانررام» ()000 /12ن
 .3فریب دادن شوهر و عملی کردن شرطهای دشکوار او« :شکیر نکر و مکاده نکدارد» (قاسکمزاده/2 ،
« ،)302پادشاه و دختر دهاتی» (همان« ،)27 /5 :پادشاه و دختر چوپان» (همان)22 /5 :ن
 .0اثبات کاردانی ،لیاقت و شایستگی زن نسبتبه مرد« :سکگ لعکل قکالده» (قاسکمزاده،)352 /2 ،
«هفتدختری ،خا بهسری» (همان)030 /5 :ن
 .2ن ات دادن شوهر و بازپ گرفتن سکرمایة او از دسکت پادشکاه سکتمگر و هکوسبکاز« :هدهکد و
خفا » ( )272 /5یا رند فریبکار «همهفنحری » (قاسمزاده)251/2 ،ن
 .5بیپناه شدن و حفظ جان خود درمقابکل خطکرات« :ککولی دختکر» (« ،)520 /11نمکدی» (/12
« ،)223-202بچة خراسانی» (« ،)010/10تاجر اصفهانی» (.)02 /10
بهصورت درویش دررمدن :در قصة «چهل دزد» قهرمان برای بازپ گرفتن انگشتر دختر پادشاه که
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نزد دزدها جا مانده بود ،خود را بهشال درویشی درمیرورد و با فریفتن رنها انگشتر را بازمیگردانکد (/3
.)020
بهصورت کچل دررمدن :در قصة «رسوکه مرد تاجر» (« ،)00 /1احمکد پادشکاه» ( ،)152/1و «تکاجر
اصفهانی» ( )03 /10دختر با پوشیدن شامبة گوسفندی 1خود را بهصورت کچل درمیرورد.
دیگر شیوههای مبد پوشی عبارتند از:
بهصورت فا گیر دررمدن« :نو رفرین و جهانررام» ()002 /12ن
بهصورت تاجر دررمدن« :کولی دختکر» (« ،)520 /11بکاج دو » ( « ،)352/10سکگ لعکل قکالده»
(قاسمزاده« ،)353-352 /2 ،هفتدختری ،خا بهسری» (همان)030 /5 :ن
بهصورت چوپان دررمدن« :چوپان در صحرا چه دیدی» (« ،)305 /3دختر تاجر و مال» ()232 /2ن
بهصورت کولی دررمدن« :تاجر» (قاسمزاده)102 /5 ،ن
بهصورت دایه دررمدن( :همان.)205 /5 :

کار با ادوات و ابزارهای متفاوت
یای از ویهگیهای زنان عیار بهرهگیری از ادوات و ابزارهای جنگی است .در قصههکای عیکاری زنکان در
میدان جنگ حاضر نیستند ،اما بنا به شرایط از ابزار و ادوات عیاری مثکل خن کر ،ککارد ،قمکه و کمنکد
استفاده میکنند .اگر این دسته از خصا مردانة زنان از چشمانداز نقد کهنالگویی تحلیل شود ،باید بکه
ررای کار گوستاو یونگ رجوع نمود .یونگ معتقکد اسکت کهکنالگکوی رنیمکوس ( )Animusدر مسکیر
فرایند فردیت قهرمان نقش ویههای دارد .او مینویسکد« :زن بکاوجود عنصکر مردانکه ،خکود را از مکردان
متمایز میکند و ازرنرو که این عنصر در زنان از ابتدا نهادینه شده است ،من رن را رو نامیکدهام» (بکه
نقل از :اسمعیلیپور .)100 :1325 ،وی در جایی دیگر نیز میگویکد« :عنصکر نرینکه نخسکت بکهصکورت
نیروی جسمانی ظاهر مکیشکود» (یونکگ .)223 :1300 ،در اسکاطیر یونکان همکراه داشکتن نیکزه ،تیکر،
کمان،کالهخود و سسر از نشانههای شاخص و بارز کهن الگوهای رتنا و ررتمکی اسکت (ر : .گریمکا ،
 123 /1 :1301و  .)122بککدینترتیککب مککیتککوان ان ککام کارهککای مردانککه ،جنگککاوری و شکک اعت را
برجستهترین و بنیادیترین سویة کهننمونة نرینة روان زنان دانست.
در داستان سمک عیار به برخی ابزار و ادواتی که همراه عیکاران بکوده اشکاره شکده اسکت« :سکمک
برخاست و سال پوشید ،از کارد و کمند و زره و دامن و پایتابه و کمند حلقه کرده و در بازو افانکده و
دشنهای در پ پشت به کمند فروبرده( »...ارجانی .)05 /3 :1352 ،در این داسکتان زنکان بکهتنکاوب از
ادوات و ابزارها و نرمافزارها استفاده میکنند .یای از این زنان «روزافکزون» اسکت .او در نکاو انکدازی و
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
 .1پوشاندن موی سر با شامبه در واقع نمادی از پوشاندن اندیشه و فار است .قهرمان با پوشاندن شامبه بکر سکر ،خکود
را به نادانی میزند ،زیرا گوسفند نماد «حماقت ،سادگی ،تحمل ،روارگی و بیگناهی است» (جابز.)122 :1307 ،
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نیزه زدن و کارد کشکیدن قکدرت و مهکارت بکینظیکری دارد .یاکی از نکاو انکدازان مکاهر وقتکی تکوان
ناو اندازی روزافزون را در کشتن دو نفر میبیند ،باحیرت میگوید« :شاد با ای دختر ککه از مکردان
عالم زیادت استن مرا گمان بود که تیرانداز بهتر از من ،در جهان نیستن اینچنین نتوانم انداختن شکاید
که او را شاگردی کنم» (همان .)122 /2 :همچنین «روزافزون کارد برکشید و لوا و اکبار را سر برید»
(همان.)372/2 :
یونگ معتقد است «هنگامی که که زنی بهگونهای علنی و با پافشاری ،دسکت بکه تکروی اعتقکادات
مردانه میزند یا میکوشد با برخوردهای خشونتبار اعتقادات خود را بیان کنکد ،بکهرسکانی روان مردانکة
نهفتة خود را برمال میکند .عنصر نرینه ،حتی در زنانی هم که ظاهراً طبعی بسیار زنانکه دارنکد ،مماکن
است بهگونهای خشن و بیرحم بروز کند .ممان است انسان بکا چیکزی در درون زن روبکهرو شکود ککه
ل باز ،سرد و کامالً دستنیافتنی است» (یونگ .)202 :1300 ،در قصکههکای عیکاری ،اسکتفادة زنکان از
نرمافزارها کامالً رفتاری مردانه و پر از خشونت و ل بازی است .قهرمان نرمافزارها را بدین اهداف بکهککار
میبرد:
کککاربرد شمشککیر :کشککتن نگهبانککان «بککاج دو » ()320 /10ن بریککدن سککر دزدان «دختککر تککاجر»
(قاسمزاده.)307 /2 ،
کاربرد کارد :زخمی کردن بدن دزدان «دختری که بهتنهایی از پک چهکل دزد بررمکد» ()077 /2ن
بریدن سر دزدها «تاجر اصفهانی» (.)00 /10
کاربرد خن ر :کندن نقب «دختر ن ار» (قاسمزاده)250 /2 ،ن فروبردن در سینة ربایندة دختر «میکر
جالالن» (قاسمزاده)200 /5 ،ن بریدن سر مردی که ناجوانمردانه به قهرمان ت اوز میکند «دختر تنهکا»
()205 /2ن فروبردن در شام مردی که قصد ت اوز به قهرمان را داشت «دختکر ن یکب» (قاسکمزاده/5 ،
.)202-201

نقب بریدن
نقب به معنی داالن یا گذرگاه زیرزمینی و رخنه و شااف است و نقب افاندن (کندن ،بریدن ،زدن) نیکز
به معنای کندن سورا یا گذرگاه زیرزمینی است (انوری .)0213 /0 :1301 ،نقب بریدن دارای قواعکد و
اصو خاصی بوده است .با نقب زدن از زیرزمین به خانه و کا و قلعه درمیرمدند و حری یا اموا او را
میربودند (ناتل خانلری )02 :1350 ،و یا معشوق خود را از زندان ن ات میدادند .نقب بریدن برای ایکن
اهداف بهکار میرود:
ن ات دادن خود :در قصة «دختر ن ار» شاهزاده برای انتقام از دختر ن کار ،ککه بکا زخکم زبکان او را
تحقیر کرده بود ،به خواستگاریا میرود و دختر را عقد میکند .رنگاه او را «بکرد خانکها و انکداخت
زیرزمین و گفت همینجا بماند تا دیگر زباندرازی ناند .هر روز به اندازة گردویی رب و به همان انکدازه
نان از سوراخی بهش میداد  ...دختر وقتی دید پسر پادشاه عقد ککرده تکا حکرف کلفکتش را جبکران
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کند ،زود دستبهکار شد و با خن ری که همراهش بود ،شروع کرد به دیوار کنکدن و نقبکی زد و بعکد از
چند روز از خانة پدر سر دررورد و برای پدره تعری کرد که پسکر پادشکاه بکا او چکه ککار مکیکنکد»
(قاسمزاده .)220 /2 ،همچنین ر« : .چهل دزد» (« ،)020 /3نمدی» (.)200/12
انتقام گرفتن :در قصة «تاجر» ،منیره که متوجه شده بکود پسکر کدخکدا حاضکر نیسکت از او دسکت
بردارد و همچنان در این فار است که کام خود را از او بگیرد ،با نقب زدن از خانة خود تا خانة کدخکدا،
تصمیم میگیرد پسر را با کمک کنیز به درخت ببندند« :منیره بو برده بود ککه ایکن پسکره دسکت از
سر برنمی دارد .این بود که فردای رن روز چند عمله رورد و دسکتور داد از پشکت در حیکاطش نقبکی
بزنند به پشت در حیاط کدخدا ( »...قاسمزاده.)100 /5 ،

بیهشانه
شاید بیهشانه همان افیون باشد که از مهمترین وسایل پیشرفت کار عیاری بکوده اسکت (ناتکل خکانلری،
 )00 :1350و فرهنگها نیز رن را داروی بیهوشی معنا کردهاند (انکوری  .)1272 /2 :1301در شکاهنامة
فردوسی برای نخستین بار در داستان بیهن و منیهه از داروی بیهوشی اسکتفاده شکده اسکت (مح کوب،
 .)257 :1300عیار اگر قصد بیهو کردن گروهی را داشت ،در مطبخ مقداری دارو در غذا میریخکت و
همگان را بیهو میکردن اما اگر قصد بیهو کردن یک نفر را داشت ،بیهوشی بکا نیچکة عیکاری از راه
بینی صورت میگرفت (همان .)1777-222 :برای بههو روردن نیز روغن بکادام و سکرکة کهنکه را در
بینی میچاانیدند (همان .)100 :براساس داستان سمک عیار ،عیاران این دارو را پشت گو  ،زیر نگین
انگشتر ،نیفة شلوار و در میان (کمربند) پنهان میکردند تا درصورت نیاز پارهای از رن را در غذای /جکام
حری بریزند (ر : .ارجانی 272 /1 :1352 ،و 270ن  .)113 /2در قصهها بیهشانه بدین اشاا و اهداف
بهکار میرود:
 .1ریختن بیهشانه در غذای کرجیبانهکا بکرای رد خواسکتگاری اجبکاری« :بچکة خراسکانی» (/10
)013ن
 .2ریختن بیهشانه در غذای چهل دزدن برای مقابله با ت اوز رنها« :بچة خراسانی» ()010 /10ن
 .3ریختن بیهشانه در شراب چهل دزدن بکرای کشکتن رنهکا و رسکیدن بکه تخکت پادشکاهی« :تکاجر
اصفهانی» ()03 /10ن یا برای نشان دادن ش اعت خود« :دختر تاجر» (قاسمزاده)307/2 ،ن
 .0دعوت از میر شب ،کالنتر ،داروغه و قاضی به خانهن نوشاندن شراب رغشته به بیهشکانه بکه رنهکا و
پنهان ساختنشان در صندوق« :دیوان بلخ» (همان)227 /2 :ن
 .2ریختن بیهشانه در ربن دادن رن به نگهبان قلعة دزدانن سس او را بهصورت زنان ررایش ککردن
و تحقیر نمودن« :چهل دزد» ()0202 /3ن
 .5رغشتن سیب به بیهشانه و دادن رن به نگهبان قلعة چهل دزد« :قیزالرخانی» (.)003 /17
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تمارض
در قصة «زن زیر و شوهر بچهننه» روزی عروس سوم در غیاب شوهر ،برادران شکوهر و جکاریهکا بکه
بهانة شستن رختها کنار جوی رب میرود .رن ا د درد را بهانکه مکیکنکد و ره و فغکان راه مکیانکدازد.
بهمحض ایناه مادرشوهر بدجن و خبیثش حاضر میشود ،با چاقویی زبان او را میبکرد (قاسکمزاده/2 ،
.)235
تمارض یای از ترفندهای پیرزنان برای فریب دختران و زنان جوان و ورود بکه خانکة رنهکا اسکت .در
قصة «احمد تاجر» پیرزن شیاد برای فریب دادن زن احمکد تکاجر و دادن نشکانهای از بکدن او بکه وزیکر
پادشاه چین ،بیماری پسر را بهانه میکند و باب رشنایی و دوستی با او را باز میکند« :رفتکاب ککه زد
و دنیا را روشن کرد ،چادر روی سر انداخت و عصا را برداشت و رفت در خانة احمد تکاجر و در زد.
زنه در را باز کرد و پیرزنه افتاد به دست و پا و گفت پسری دارد ککه دیشکب تکب ککرد و بهانکة گکل
گرفته .این وقت سا هم گل پیدا نمیشود و همسایهها گفتهاند مراد در این خانه بههم میرسکد »...
(قاسمزاده .)307 /2 ،همچنین ر« : .دختر تنها» (« ،)200 /2دختری که بهتنهایی از پ چهکل دزد
بررمد» (« ،)077 /2مرد جواهرفرو و دختر پادشاه» (.)072 /13

تغافل
در قصة «تاجر» پسر کدخدا با سوءاستفاده از سادگی دو دختر بزرگ تاجر ،به رنها ت کاوز مکیکنکد .امکا
وقتی به سراغ منیره ،دختر سوم تاجر ،میرود ،او طوری وانمود میکند که از قضیة خواهرانش بکیخبکر
است« :یک هفتهای که گذشت ،سروکلة پسره پیدا شد .دختره هکم خکود را زد بکه رن راه ککه خبکر
ندارد این تحفه چه بالیی سر خواهرانش رورده» (قاسمزاده.)105 /5 ،

طرح دوستی ظاهری و استفاده از زبان شیرین
«شیرینزبانی» یای از ترفندهای زنان برای ضربه زدن به حری و پیشکبرد مقصکود و نقشکه اسکت .در
قصة «چهل دزد» قهرمان بهمحض ورود به قلعة دزدان میکوشد با سرخک ،نگهبان قلعه ،طر دوسکتی
بریزد و او را بفریبد:
ساینه  ...رمد تا رسید به در باغ بزرگی .وارد شد دید وسط باغ کنار استخر یک تخکت گذاشکتهانکد،
یک مرد خو هیال هم روی رن نشسته .ساینه سالم کرد .مرد جواب سالمش را داد .بعد پرسید این ا
چه میکنی؟ ساینه گفت :از دنیا سیر شدهام و سر به بیابان گذاشتم و بکه این کا رسکیدم .یکک مقکدار
چاخان به مرد که اسمش سرخک بود تحویل داد  ...ساینه باز با زبان چرب و نرم بکا او صکحبت ککرد و
فریبش داد (.)020-025 /3
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در قصة «دختری که به تنهایی از پ چهل دزد بررمد» همین که دزد درمییابد در خانه کسی غیر
از دختر نیست ،از زیرزمین بیرون میرید .اما دختر بدون ایناه خکود را ببکازد ،دزد را دایکی خکود صکدا
میزند و با شیرینزبانی فریبش میدهد« :دختر تا چشمش به او افتاد دست انداخت به گردنش و گفت:
دایی جون قربونت برم ،ک ا بودی تا حاال ،مکادرم داره از دوری تکو دیوانکه مکیشکود .وای وای چکهقکدر
لباسهایت کثی است .زود با  .لباسهایت را دربیاور تا خوب بشورمشان» ( .)077 /2همچنین ر: .
«قیزالرخانی» (« ،)002/17دختر تاجر» (قاسمزاده« ،)330 /2 ،زن زیر و شوهر بچهننه» (همکان/2 :
.)235

تجسس و جستوجوی اطراف برای کسب خبر
در قصة «بچة خراسانی» پیر زا برای شناسایی زن جوانی که پسر یهودی به او دلبسته بود« ،بکه بهانکة
خرید تخممرغ ،رفت به خانة همسایة دختر و در زد .وقتکی همسکایه بیکرون رمکد ،صکد دانکه تخکممکرغ
خواست ،همسایه پن اه تا تخممرغ رورد و گفکت ککه بیشکتر نکداردن پیکر زا از رفکتن خکودداری ککرد.
همسایه پرسید« :کار دیگری هم داری؟» ،کار که نه ،اما قصر به این بزرگی ما کیست؟ همسایه گفکت:
«زن بچة خراسانی» .بچة خراسانی کی هست؟ ک اسکت؟ بچکة خراسکانی رفتکه مشکهد نظرککردة امکام
رضاست .زنش هم دختر پادشاه بلخ و بخاراست» (.)017-072 /10

تأخیر و تعلل و بهانهجویی برای فوت وقت
در قصة «نمدی» دختر با تأخیر و فرصتسوزی دنبا رن است که برای ن ات خود از ازدواج اجباری بکا
پدر راهی بیابد« :خالصه از دختر اناار و از مرد اصرار .وقتی دختر دید خیکر ،او دسکتبکردار نیسکت،
گفت« :خیلی خوب من حاضرم ،اما نه به این زودیها و به این رسانیها .باید صبر کنکی ،تهیکة مفصکلی
برای من ببینی .رخر من دخترم .من هم ررزو دارم ،از حاال تا چهکل روز صکبر مکیکنکی ،در ایکن مکدت
اسباب عروسی را فراهم میکنی ،بعد از چهل روز عروسی راه میاندازیم» (.)200 /11

فرار مخفیانه
در فرهنگنامهها وا ة عیار نوعی مفهوم گریزنکدگی بکا خکود دارد و در معنکای بسکیار رفکتورمدکننکده،
دونده ،تیزخاطر و گریزنده رمده است .به همین دلیل فرار کردن ،بهویهه از چنگ مأموران دولتکی ،یاکی
از عادتهای همیشگی عیاران بوده است و رنان همواره با عمکا حاومکت در تعقیکب و گریکز بکودهانکد
(والیتی.)02 :1322 ،
در قصة «رسوکه مرد تاجر» (« ،)05 /1احمد پادشاه» (« ،)152 /1دختر در صحرا چه دیکدی؟» (/3
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« ،)301دختر ن یب» (قاسمزاده )201/5 ،و «تاجر» (همان )102/5 :دختر برای ایناه مورد ت اوز واقع
نشود ،با فریب دادن ضدقهرمان ،پنهانی میگریزد و مانع تحقق اهداف شوم او میشود .در قصکة «چهکل
دزد» (« ،)020 /3دختر پاالندوز» ( )210 /2و «قیزالرخانی» ( )005/17قهرمان همراه چهل دختر بکه
بهانة رفتن به حمام ،دزدان را منتظر میگذارند و پنهانی میگریزند .در قصة «مرد جواهرفرو و دختکر
پادشاه» دختر پادشاه با کمک زن مرد جواهرفرو  ،خود را بهجای او جا میزند و از زندان فرار میکنکد
( .)075 /13همچنین ر« : .دختری که بهتنهایی از پ چهل دزد بررمکد» (« ،)071 /2نمکدی» (/12
.)000

در خدمت کسی مشغول بهکار شدن جهت انجام نقشه
و عیار داستان ،برای بازگردانکدن انگشکتر دختکر پادشکاه ،در

در قصة «چهل دزد» ساینه ،دختر باهو
کسوت درویشی نزد دزدها میرود:
دزدها گفتند درویش را بگوییم بیاید بلاه وردی ،دعایی چیزی به ما یاد بدهد تا به وصکا دخترهکا
برسیم ،درویش گفت :چیزی از رنها در دست دارید؟ انگشتر را نشان دادند .گفت :گودالی بانید و رتشی
درست کنید .دزدها چنین کردند .درویش که همان ساینه بود ،انگشکتر خکود را بکا انگشکتر پادشکاه
عوض کرد .بعد که رتش درست شد انگشتر خود را به داخل رن انداخت و انگشتر پادشاه را پنهان ککرد.
بعد به دزدها گفت این ا بنشینید تا رتش خاکستر شود .وقتی رتش خاکستر شود ،دخترهکا پکیش شکما
میریند .بعد هم به قصر برگشت ( .)020 /3همچنین ر« : .میر جالالن» (قاسمزاده.)205 /5،

استراق سمع
در قصة «دختر پاالندوز» ( )210-215 /2و «نو رفرین و جهکانررام» ( )002 /12دختکر پکاالندوز و
نو رفرین میشنوند که دزدها /دیوها برای دستگیری رنها نقشه دارندن بنکابراین رمکادة مقابلکه بکا رنهکا
میشوند.

تضرع دروغین
در قصة «بچة خراسانی» پیرزن برای فریب دادن بچة خراسانی و اثبات دلسوز /راستگو بکودن خکود ،بکا
شیون و زاری به او خبر میدهد که زنت فاسق و فاسد است« :چند روز بعد خبر رمد که بچکة خراسکانی
در راه است و بهزودی می رسد به محل .جلوتر از همه به پیشکواز رفکت و زد تکوی سکر و صکورتش و
شیون و زاری کرد .بچة خراسانی پرسید« :چه شده مادر جان؟» «از دست زنت» «مگر زنم چها شده
 .)012 /10( »...همچنین ر« : .دختر پاالندوز» (.)210 /2
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غافلگیری
غافلگیر کردن برای این اهداف مورداستفاده واقع میشود:
ن ات خود :در قصة «میرجالالن» فردی بکه نکام میکرجالالن ،دخترعمکوی خکود را در روز عروسکی
میرباید .در طی مسیر به چاهی میرسند و دختر به بهانة تشنگی از او رب میطلبد:
میرجالالن ایستاد و هر دو پیاده شدند و هی تعارف تاهپاره کردند که کی او رب بخورد .همین که
خم شد ،دختره خن ر فروکرد به پهلو  .میرجالالن افتاد روی زمین و دختکره سکر را بریکد و سکوار
اسبش شد و برگشت به شهر .پادشاه و اهل قصر ککه شکیون راه انداختکه بودنکد ،وقتکی دیدنکد دختکره
برگشته ،خوشحا شدند و همان شب بساط عروسی را بلند کردند و دختر پادشاه بکرای نکامزد عقکد
شد و رفتند سر خانه و زندگی خودشان (قاسمزاده .)200 /5 ،همچنین ر« : .دختکر ن یکب» (همکان:
.)202/5
م ککازات کککردن :در قصککة «چهککل دزد» (« ،)020-025 /3دختککر پککاالندوز» ( )212-210 /2و
«قیزالرخانی» ( 001 /17و  )002قهرمان عیار با ترفند غافلگیری ،نگهبکان قلعکة دزدهکا را یکک بکار در
زنبیلی به سق رویزان میکند ،سس او را در چاه مسکترا مکیانکدازد و بکار دیگکر دسکت او را وسکط
من نیق میگذارد .در این سه قصه چهل دزد با پنهان شدن در صندوق ،قصد داشکتند چهکل دختکر را
دستگیر کنند ،اما قهرمان با فراست ناتی خود به نقشة رنها پی میبرد و هکمزمکان بکه دختکران دسکتور
میدهد ظرفهای بزرگ پر از رب جو بر رنها بریزند و همگی را بهقتل برسکانند .همچنکین ر« : .زن
زیر و شوهر بچهننه» (قاسمزاده« ،)235 /2 ،دختر تاجر» (همان.)330/2 :

اشتغال به شغلهای مختلف
در داستان سمک عیار ،شبانی ،رشسزی ،بازرگانی ،بوالع بی و نمونههای دیگر ،مشاغلی است که عیکاران
برای اجرای نقشة خود و نزدیک شدن به دشمن ،خود را بدان مشغو میساختهانکد (جاللکی پنکدری و
حسینی .)117 :1321 ،برای نمونه در سمک عیار ،سمک برای ت س  ،شبانی پیشه میکند« :سمک و
ابر هر دو پیش جیغو میبودند و شبانی میکردند و هر کاری چناناه ایشان گفتندی ،باردی نیاکوتر
و بهتر» (ارجانی1352 ،ن به نقل از جاللی پندری و حسینی.)117 :1321 ،
در قصهها زنان به این شغلها روی میرورند:
 .1رشسز ،غازچران و نوکر« :رسوکة مرد تاجر» (« ،)00-05 /1احمد پادشاه» (« ،)152 /1دختر تاجر
و مال» ( )00-05 /1و «دختر حاجی صیاد» ()222-220 /2ن
 .2شاگرد رهنگر« :پدر هفت دختر و پدر هفت پسر» ()00 /3ن
 .3ندیم دختر شاه« :نو رفرین و جهانررام» ()027 /12ن
 .0پیلهور« :دختر اصفهانی» ()03 /10ن
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 .2ناخدا« :دختر تاجر» (قاسمزاده)332 /2 ،ن
 .5تاجر« :کولی دختکر» (« ،)520 /11بکاج دو » (« ،)352/10سکگ لعکل قکالده» (قاسکمزاده/2 ،
« ،)353-352هفتدختری ،خا بهسری» (همان)030 /5 :

تظاهر به دینداری
تظاهر به دینداری با استفاده از رو هایی چون نماز خواندن ،وضو گرفتن و نکر کردن اسکت .پیرزنکان
که چهرهای فریبگر در قصهها دارند به مقتضای سن و موقعیت اجتماعی خود از ایکن شکگرد اسکتفاده
میجویند .در قصة »بچة خراسانی» پیرزن برای جلب اعتماد زن زیبا و جوانِ بچة خراسانی ،مقابل خانة
او مشغو نماز خواندن میشود .او ابتدا از تاجر یهودی پو هنگفتی میگیرد تکا بتوانکد بکا فریکب دادن
دختر ،زمینة ارتباط نامشروع رن دو را فراهم کنکد .هرچنکد در ایکن راه ،تکوفیقی نمکییابکد (.)017/10
همچنین ر« : .دختر تنها» (« ،)202-200 /2دختر ن یب» (قاسمزاده.)201 /5 ،

تظاهر به دیوانگی /لودگی
در قصة «تاجر» پسر کدخدا با سوءاستفاده از سادگی دو دختر بزرگ تاجر ،به رنها ت کاوز مکیکنکد .امکا
وقتی به سراغ منیره ،دختر سوم تاجر میرود ،او برای اجرای نقشها خود را به لودگی میزند« :دختره
 ...حتی خود را خلوچلتر از رنها نشان داد .پسره نگاهی به کاروبار او کرد و به دلکش صکابون زد ککه
این یای رسانتر رام میشود» (قاسمزاده.)100-105 /5 ،
دیگر شیوههای مار و نیرنگ عبارتند از:
به بهانة ادای نذر کسی را فریب دادن« :احمکد تکاجر» (قاسکمزاده« ،)301 /2 ،مکرد جکواهرفرو و
دختر پادشاه» ()075-072 /13ن
خود را به اللی زدن« :احمد پادشاه» ()150-153 /1ن
در پوست سگ رفتن« :دختر تاجر و پسر پادشاه» ()232 /2ن
نام مردانه بر خود نهادن« :قصة عالی» (« ،)320-325/17کولی دختر» ()520/11ن
م سمهای شبیه عروس ساختن« :چهل دزد» (« ،)020-025 /3دختر پکاالندوز» (،)212-210 /2
«نو رفرین و جهانررام» ( )021-027/2و «قیزالرخانی» ( 001 /17و )002ن
ای اد چاه سرپوشیده« :هدهد و خفا » (قاسمزاده)272 – 270 /5 ،ن
بککا زبککان رمککز و نشککانه سککخن گفککتن« :مککرد جککواهرفرو و دختککر پادشککاه» (،)072-070/13
«همهفنحری » (قاسمزاده.)253 /2 ،
مخلص سخن ایناه ترفندهای عیاری همگی نشانة هوشیاری ،خردمندی و زیرکی زنان در قصههای
عیاری است .در ریین عیاری ،خردمندی و هوشیاری جزو بایستهها و الزامات اسکت .در داسکتان سکمک
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عیار رمده است که[« :عیار باید ]...در حیلت اسکتاد بکود» ( .) 225 /1نویسکندة «فتکوتنامکة سکلطانی»
مینویسد« :اگر پرسند مرید را چند صفت باید تا مریدی را شاید؟ بگوی ده صفت . ..هفتم بایکد مُکدرِ
باشد یعنی دریابنده و تیزهو و زیر ( »...کاشفی سبزواری .)05 :1327 ،قهرمان این قصهها زنانیانکد
که امور را با تدبیر و درایت خود ،هرچند با ظاهر ماررمیز ،به ان ام مکیرسکانند .امکا اندیشکة مردسکاالر
مسلط بر قصهها بهگونهای است که رفتار زنان را مار نام مینهد ولی اگر همان رفتار از مردی سر بزنکد،
زیرکی تلقی میشود« .روحیة نقدطلبی ،موقعیتسن ی ،حواسجمعی و حسن استفاده از عواط بکرای
پیشبرد مقاصد از علم سیاست است که برای مردان سیاستمداری و برای زنان ،مااری و محتالگی بیان
میشود» (ح ازی .)101 :1322 ،بازخوانی رن دسته از قصههای عیاری که بنمایة اصلی رنها ماکاری و
چارهاندیشی زنان است ،یادروری میکند که زنان تسلیم ظلم و خودکامی جامعة مردسکاالر نمکیشکوند،
بلاه فعاالنه برای صیانت از جان ،ما  ،عرض و ناموس خود تال میکنند.

نتیجهگیری
سوگیری مقاله پیرامون این پرسش اساسی سامان گرفت که قصههای عامة عیاری به چه ترتیب بهمثابه
پادگفتمانی دربرابر گفتمان مسلط مردساالر ،فرصتی برای ابراز وجود و تبلور شایستگیهای زنان فکراهم
میرورد .بنابر این پرسش ،اهم نتای بدین ترتیب میباشد:
 .1زنان به رن شال که در جهان داستانی قصههای عامة عیاری دیده میشکود ،محکدود و م بکور و
وابسته به مردان هستند .رنها برای رها شدن از چنگا قکوانین مردسکاالرانه ،بکه ماکر و نیرنکگ توسکل
میجویندن مارهایی که در داستان برخالف زندگی واقعی و روزانه ،راه را بر رنان میگشکاید .زنکان غالبکاً
این حیلهها و چارهاندیشیها را جهت ن ات خود ،یاری رساندن به دیگکران ،اعکادة حکق ،حفکظ عفکت و
ربرو ،مقهور کردن مردان هوسباز ،انتقام ،م کازات ،ظلکمسکتیزی و اعتکراض بکه وضکع موجکود بکهککار
میگیرند.
 .2شخصیتهای زن قصهها در قیاس با مردان ،که صاحب همة حقوق و اماانات اجتماعی هسکتند،
از هو و نکاوت بیشتری برخوردارند .رنها مستقل و متای به نات خود هستند و چونان جسم خویش،
اندیشهای زایا دارندن برای هر مشالی بهدنبا چارهگریهای گریزمندانهاند و با تکدبیر و هوشکمندی بکر
مشاالت فائق میریند.
 .3همانگونه که عیاران ،برخالف سساهیان و پهلوانان ،بهعنوان منتقدان و معترضکان وضکع موجکود،
همواره در حاشیة قدرت بودهاند ،زنان نیز در قصههای عامة عیکاری بکه جکای توسکل بکه زور و مواجهکة
رویاروی با مردان و جامعة مردساالر ،از پنهانککاری ،چکارهگکری ،افسکونگکری ،و ماکر و نیرنکگ بهکره
گرفتهاند تا از این طریق توفیق یابند و به هدف خویش برسند.
 .0زنان هنگامی که در شرایطی نابرابر با قدرتی برتر و قویتر از خود ،اعم از مردان ،رقیبان ،و حتکی

فرامرز خجسته و همکاران  /بازنمود سیمای زنان عیار در قصههای عامة 315 ...

همجنسان خود مواجه میشوند ،از وجه انفعالی خارج شده و به عنصری فعا مبد میشکوند .رنکان در
قصهها بهمثابه انسانهایی خردمند ،ش اع ،پاکدامن ،وفادار ،ظلمستیز ،صبور ،و البته عصکیانگکر نشکان
داده شدهاند.
 .2توسل زنان به پارهای ترفندهای عیاری همچون تحقیر رقیب ،نقب زدن ،مبد پوشی ،اسکتفاده از
بیهشانه ،بهکارگیری افزارهایی همانند شمشیر ،خن ر و قمه کنشهایی ککامالً مردانکه تلقکی مکیشکودن
بنابراین ان ام این کارهای مردانه که با خشونت ،جنگاوری و نبرد همراه است بهمثابکه برجسکتهتکرین و
بنیادیترین سویة کهننمونة نرینة روان زنان محسوب میشود.
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