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  دهكيچ

 يتـا حـد   ،   بازتاب دارد  ينيهمواره در ادب هر سرزم    ،  ج در آن  يساختار جامعه و رسوم و عادات را      
ـ  بازتاب فرهنگ رايرا به نوع) فيت موت يال(رّر  ك م ين ادب يتوان مضام  يه م ك ج هـر اجتمـاع در قالـب    ي
ـ گاه بـه سـبب ر     ،  ان اقوام مختلف  يرّر در م  ك م ين ادب يمضام.  دانست يادب  يشه داشـتن در آبـشخورها     ي

توان بـا   يه مكگر دارند يديك به يري چشمگيها شباهت، سنن يث توازيسان و بعضاً از حيكا يهمگون  
اس آن را در ادب     كـ  انع يهـا  وهيه؛ ش ي درون ما  يكر  يثكر ت يردن س كن منابع و دنبال     يتر هنكجستجو در   

  .ردك ياند بررس  بودهيرهنگام با هم در داد و ستد فرهنگيه از دك ي اقواميكالسك
ه در كـ ران يات غرب و اي ادبةع در عرصي شايترفندها از   يكيه  ك بر آن است     ي حاضر سع  ةدر مقال 

 ي به معنييجا ترفند جابه: د سخن روديآ يز به چشم م ين ن يري د يات سام يرودان و روا   انيهن م كفرهنگ  
ـ ا از سر اتفاق و ي عمد  ياز رو ،  ؤنث  از جنس م  ،  ا معشوق يض عاشق   يتعو ، هـا  تي شخـص ينيگزيا جـا ي
ـ ،  نظم و نثرةن برجست  از متو  يارين بارز بس  ي از مضام  يكي  گـسترده از  يا ع در منطقـه ي شـا يدر نظام ادب

رودان در  اني مةرد و حوزيگ ي روم را در بر مي امپراتورين مرزهايهن تا دورتركران يه از اكجهان است 
  . داشته استين دو حوزه نقش اساسيان ايوند ميپ

 .ينظام، رودان انيمفرهنگ ، ض نقشيتعو، ينيگزيترفند جا، اچوكبو :يديلك يها هواژ
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  مقدمه
ـ  ي مـضام  يريـ  در رهگ  ي و جامعـه شـناخت     يشناخت  ه مشهود است مباحث مردم    كچنان  ين ادب

ن يتوان به اجمـال بـد   ي مورد بحث ميةما ن عوامل را در درون   ينقش ا ،  رّر نقش فراوان دارند   كم
 يال بـه خطـ    يه تبـد  كـ ض آنجـا    يه ترفنـد تعـو    كد گفت   ي امر با  يدر باد . 1: ردكص  يگونه تلخ 

 در يياغلب به سبب نبـود روشـنا  ، دهد ي خود را از دست م ي وجه عمد  يعني،  شود  يض م يتعو
ن شـود  يه قرار اسـت بـا او همبـال   ك را يزن، ن مورد اغلب مرديدر ا .هن استكشب در جوامع 

ـ   ييجـا   بـه    جا يند تا خطا  ك ي نم يز عمداً اعتراض  يرد و زن ن   يگ ياشتباه م   داسـتان تحقّـق     ة در بدن
د يـ ل گونـاگون پد يـ ده به داليشياند شي از پيض به صورت عمد و با طرح يترفند تعو . 2رد  يپذ
سـر بـاز زدن زنـان از روابـط     ) الف: ردكل اشاره يتوان به موارد ذ   ين آن م  يه از مهمتر  ك،  ديآ يم

، ن حالـت اغلـب زن  يـ در ا.  مردسـاالر ة در جامعـ   ي ناخواسته و اجبار   يها ند و ازدواج  يناخوشا
 خـود   ي از همبستر شدن با شـوهر اجبـار        ييجا  ترفند جابه  ياري است و به     يگري مرد د  ةدلباخت
ه كـ ؛ يگـر ي نسبت به ديكيمال ك دختران به سبب عدم  ييجا  ل پدران به جابه   يتما) ب. رهد يم
هن به تقدم ازدواج دختـر بزرگتـر بـر    ك ة جامعيبنديبه سبب پا،  مثالين است برا  كن امر مم  يا
ن ك صـاحب جـاه و مـتم      يهتـر خواسـتار   كه دختر   ك يدر وضع ژه  يبه و ،  رديتر صورت گ  كوچك

ه بـه سـبب جـذب       كـ  يي قرون وسـطا   يها ز و داستان  ي خاص متون طنزآم   يها يشوخ) ج. دارد
تـوان بـه     يآورند و مـ     خنده يها تيجاد موقع يل محتاج ا  يق تمث يمخاطب و گاه آموزش او از طر      

 يهـا  ه در سـده كـ  ياتين روايه چن كا  د؛ از آنج  يها د  ن داستان ي مخاطب عام را در ا     ةقي سل يراحت
ت يـ  روايشتر بـه صـورت شـفاه      يـ ثـر مـردم ب    ك ا يسـواد  يبا توجه به ب   ،  ژه در اروپا  ي به و  يانيم
طبعاً عالوه بر آنچـه     . اغلب برخاسته از طبقات فرودست جامعه و ناظر بدانان است          اند،  هشد يم

  . در نظر آوردييجا رفند جابهش تيداين عوامل را در پي از ايا توان مجموعه يم گاه ميبرشمرد
.  رهگـشا باشـند   يرر ادب كه م يما  ن درون يل ا يتوانند در تحل   ي م ياتب گوناگون نقد شناخت   كم

. هـا را از نظـر دور داشـت    گـر راه  يرد و د  ك واحد بسنده    يتبكتوان تنها به م    يان نم ين م ياما در ا  
ـ   يه مـ كـ  ست ي نقاط قوت و ضعفيوه  نقد دارا  يه هر ش  كچنان انگر علـل  يـ  بيا ه گونـه توانـد ب
ان يـ ران و م  يـ  از ا  يات جهـان  يـ  از ادب  يا رر در عرصه گـسترده    كن مضمون م  ياربرد ا كش و   يدايپ

ر يـ ه در دو سـده اخ     ك ياتبكان م يدر گام نخست از م    . ن نقاط اروپا باشد   يرودان گرفته تا دورتر   
 در  ياوكـ بـه سـبب وا    ه  كـ گرا را نام بـرد       توان نقد اسطوره    مي اند  سربرآورده ييشه اروپا يدر اند 
 يها هن الگو كافت ژرف ساخت    ي نو در جهت در    يتواند نگاه  يساز م  شهي اند يها انينه جر يشيپ

 ي در راستا  ي شناخت ك سب يها دگاهير د يش از سا  يتواند ب  يه م ك يتبكاما م .  داشته باشد  يرياساط
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 يهـا  گـاه  ديـ  از ديان التقـاط يـ  جريقـت نـوع  ي مضمون مورد بحث مـؤثر باشـد در حق      ياوكوا
-ي ماننـد نقـد اجتمـاع   ييهـا  انيـ نش جركـ گـر از بـرهم     يبه عبارت د  .  ست يگوناگون نقد ادب  

ه كـ افـت   ي دسـت    يتـوان بـه بـردار      يمـ ) يـك هرمنوت(گـرا و پـسامدرن       اسـطوره ،  يروانشناخت
ـ   زيمتمـا ) لمياسـت  (يهـا  نهكي سـب يريـ گ لكن شـ  ينـاد ي ب يهـا  رساختيز  ي را بـه خـوب  يسـاز ادب
 يار بررسـ  كـ ن سـاز و     يـ ز بـر ا   كـ شتر متمر يـ سندگان  ب  يـ  نگـاه نو   ن پـژوهش  يدر ا . دينما  يبازم

 يا  هيـ ما د درون يـ  در تول  يدگاه اجتماع يتب د كن سه م  يان ا ياگرچه از م  ،  انه بوده است  يگرا التقاط
 يريپـذ  نشكـ راد را در بـستر  كن رو پژوهندگان ماسياز ا. ژه داردي و يگاهيجا،  ر آن رفت  كه ذ ك

 يگرگونه بـرا  ي د يحل نان راه ك و ساختارش  1انيپساساختارگرا: اند دهيهن بررس كمند جوامع    سامان
رامـون  يدا پ يـ  در كه ژا كـ  يدگاهيـ  نمونه د  يبرا. ن ارائه دادند  ي آفر ك سب يها  زساختيل ر يتحل
ش ي گـشا  ي نـو بـرا    يافتيـ تواند ره  يشنهاد داده است م   ياستن متن به عناصر برسازنده آن پ      كفرو
 جـاد يهـن در متـون گونـاگون ا       كه  يـ ما ن درون ياربرد ا كه بر اثر    ك يا ي متن شناخت  يها  يدگيچيپ
رامون اثر بازگفتـه  يو پك اومبرتو اييايتالي ا يچه معناشناس نام   گر آن ي د ياز سو .  ارائه دهد  كند  مي

 بـدان  يا ا بـه گونـه  يـ راد بـوده  ك ماسـ يه حـاو ك ييها  گذارهيمتن ل دروني تحلياست در راستا 
گمـان در    ي متن ب  يريل پذ يه جنبه تأو  كان بر آن بود     تو  مي ن قرار يبد. اشارت دارند رهگشاست  

ز در شـمار    يـ شتر گفته آمد نقد اسـطوره محـور ن        يه پ كچنان. وه نگرش منتقدانه اثرگذار است    يش
ارساز افتـد از جملـه   كرر آن ك ميها هيما نه متن و درونيافت بهيتواند در در   يه م ك ست   يعوامل

 يي اقـوام هنـدو اروپـا   يرد آنان در اسطوره شناسكراكان و   ي خدا يبند رامون رده يل پ يآنچه دومز 
 يعنـ ي نخـست آن     يراد به معنـ   كه ماس كگونه   ابد بدان ي  ياربرد م كراد  كر ماس يگفته است در تفس   

ه بـه وفـور در      كـ ست  يـ  آواتار ن  ي جز قسم  يزيگر چ يقت د ي و قلب آن به حق     يقتيپوشاندن حق 
وه مقـدس   كـ ،  ان المـپ  ي مرتبط با خدا   ريد و در اساط   يآ ي به چشم م   يياي اقوام آر  يشناس اسطوره

 يهـا  افـت ي ن رهيـ ه از خالل اكم ين برآني چن يرديكبا رو . به وفور بدان استناد شده است     ،  وناني
رودان و   انيـ م،  رانيـ ات ا يـ راد در ادب  ك ماسـ  يسيـ ر دگرد ي به س  يشناخت ك و سب  يگوناگون انتقاد 

  .   مي بپردازياروپا
 خوانـد   masqueradeراد  كتوان ماسـ   يالعموم م  يل ع يياروپاهاي    ض را در زبان   يرنگ تعو ين
 ةز حوز ين واژه از لغات بحث برانگ     يا،  يشناس شهيبه لحاظ ر  . رديگ يه تمام انواع آن را در بر م       ك
ز مـستعمل   يـ  ن يه امـروزه در پارسـ     ك) كماس( آن را    يه بخش اصل  كچرا  ،   رومانس است  يزبان

___________________________________________________________________________ 
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ه صـورت  كـ تـوان بـود    ي بازرساند و تنها برآن مـ يكالسكن  ي در الت  يا شهيتوان به ر   ينم،  است
 ييايتاليق اي از طرmascha,mascaا ك مثال وجه مونّث ماس    ي برا يعني واژه   يين قرون وسطا  يالت

اسـكيت  (  آنجا به انگليسي رسـيده اسـت       انه و از  ي م ي به فرانسو  mascheraرا  كبه صورت ماس  
317:2005(.  

 نااسـتوار   ةشيـ  بـه سـبب ضـعف ر       يا ه عـده  كـ ن باب آن است     ي جالب توجه در ا    اما بحث 
را در صـورت    » سخر «ي تاز ي سه حرف  ةشي ر يكالسكن  يرومانس و عدم اتصال آن به متون الت       

در ). همـان ( اسـت  ييايـ تاليرا در اكه بـه ماسـ  يار شبيه بسك 1اند ردهكشنهاد يپ »مسخره «ياشتقاق
ه چـرا بـه   كـ د يد پرسين مرام باياز معتقدان ا، ن لغتيا ي براي سام ةشيصورت فرض صحت ر   

 ي متـأخّر اسـت بـه لغتـ        يين قرون وسـطا   يه نسبت به الت   كرا  ك ماس ييايتالي ا ة باز بردن واژ   يجا
را بـه   » اكماسـ  «يعنـ ي،  ن آن يتر التـ   هنكصورت  ،   سخر ي سه حرف  ةشي ر ية بر پا  يمشتق در عرب  

 يافك ييآشنا ار از عدمين مطلب به احتمال بس    ياند؟ ا  نرسانده» مسخ «يعني يتر تاز  طيصورت بس 
  .  آنان نشأت گرفته استينگر ي و سطحياللغه غرب با فرهنگ تاز محققان فقه

ن يگزي جـا  يراد در فرهنـگ اروپـا اغلـب نـوع         كه مـراد از ماسـ     ك است   يگفتن،  يبه هر رو  
  . ال آن خواهد بودك از اشيكيز يض مورد بحث ما نيه ترفند تعوكها ست  تيشخص

  راد در ادب غربكماس
) ميعهـد قـد   (عقـوب در تـورات      يتوان به داستان     يض م ي ترفند تعو  يها ن نمونه يتر هنكاز  
ل را بـه    يـ راح،  ردن در هفت سال   ك ي شبان يه در ازا  كدهد   يعقوب وعده م  يالبان به   : ردكاشاره  

، يانهمـد (فرسـتد   ي مـ يعقد او در آورد؛ اما در عوض پس از مهلت موعود لئـا را بـه بـستر و    
  ).26 - 25ات يآ، ست و نهميفصل ب، نيوكسفر ت، 54: 1380
 يكالسـ كهن ادب  كه از عصر    كات مشابه است    ي از روا  ياري منبع بس  يهن سام كن داستان   يا

 سلـسله   يدر بررسـ  . انـد  افتـه ي بعد از رنسانس رواج      يران و اروپا  يونان و روم تا قلمرو ادب ا      ي
___________________________________________________________________________ 
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 و  ي زمان د تقدم و تأخّر   ي گوناگون راه جسته است با     يها لكن مضمون در آنها به ش     يه ا ك يمتون
ن يب نخـست  يـ ن ترت يرد؛ بـد  كـ لحـاظ   ،  انـد  رفتهي پذ يگري از د  يكيه به گمان غالب     ك را   يتأثّرات
ان يـ در ارتباط م، يتر عبر قيان دقي و به بي فرهنگ ساميانجيرسد نقش م يه به خاطر م  ك يمطلب

ه كچرا . سون استك و از پس آن ادب رومانس و انگالسا    ي روم -يوناني و   ي هند -يمتون پارس 
 ي رومـ  -يونـان ي يعني يكالسك را به وجه     ي عنصر سام  ييش ترسا كي ةفرهنگ اروپا پس از غلب    

ز در ادوار گونـاگون     يـ ران ن يـ گر فرهنـگ ا   ي د ياز سو . رفتير فراوان پذ  يخود افزود و از آن تأث     
گـر  ي ديـك ن هر دو چنان بـر  ي بوده است و گاه ايرودان  اني م يآغوش پندارها  همواره هم ،  خود

امـا در  . ب به محال اسـت يار دشوار و قريدهنده بس لكيردن عناصر تش  كه جدا   كابند  ي يانطباق م 
تـوان نـشان    يراد مـ كز از ماسـ ي نيونانيهن ك مثال در متون ي برايعنيت  يحيش از مس  ي پ ياروپا

 فرهنـگ  كه برآمـده از نقـاط مـشتر      كـ رسـد    ي به نظر م   ي متن ي تواز يشتر نوع ين ب يه ا كجست  
بـا  . ه در مقدمـه بـدان اشـارت رفـت         كهن است   كان جوامع و اقوام     يج در م  ي و مسائل را   يبشر

 بـا نظـر بـه    يي و اروپـا يض در ادب پارسـ   ي را از ترفنـد تعـو      يشواهد،  ن مالحظات يتوجه بد 
  .ردكم ي خواهي متون بررسيتبارشناس
ت و يـ  پنهان سـاختن هو يداست نوعيه از نام آن پ    كها چنان  تي شخص ينيگزيا جا يراد  كماس

 در يعنـ ي( روابط دو طـرف مـاجرا   ياني پاةه در مرحلكده آنگاه ين پد يز آن است؛ ا   ز ا يبعضاً گر 
نزد منتقدان ادب غـرب بـا عنـوان         ،  رخ دهد ،  ور افتاد كعقوب مذ يه در داستان    كآن سان   ،  )بستر
، لـورنس ( ن خوانـد يتوان آن را ترفند بال ي ميه در پارسك، گردد ي مطرح مbed trick1 يسيانگل

ـ ين شواهد ايتر عروفاز م ).51: 1960  ي مـاجرا يكـي  غـرب  يحيمـس  شين مضمون در متون پ
منـا  كد و بـا آل    يآ يل او در م   كن داستان زئوس به ش    يول است؛ در ا   كون پدر مفروض هر   يتريآمف

  ).77-76: 1384، گرانت(معروف است ) ولكهر(لسِ كهرا، ن دويشود و فرزند ا يهمبستر م
ه متـأثّر از متـون فـراوان        كـ اچو  كـ امرون بو كـ گوناگون در د  هاي    ختيض با ر  يمضمون تعو 

ن بـا اشـاره بـه    يرويـ ا .افتـه يره ) 20:1993، گراف(شب استيكباختر و خاور از جمله هزار و 
 يهـا   از بافـت   ياري بـس  يريـ گ لك گمـان در شـ     يه خود ب  ك شب   يكراد در هزار و     كنمود ماس 
ه زنـان و  كـ م ينـ يب يات مياك از حيه در بعضكبا آن« :سدينو يم،  اروپا نقش داشته استيداستان

 يـك  يل بـر رجحـان و برتـر    يـ و دل ،   است يد ادب ي تمه يكن  يا،  پوشند يگر م يديكمردان جامة   
___________________________________________________________________________ 

  :يل استتاب ذ، ك بستر پرداخته استةليه مفصالًبه حكن آثار يتر  از جامعيكين مورد يدر ا. 1
 Wendy Doniger, The Bedtrick Tales of Sex and Masquerade, University Of Chicago Press, 

Chicago, 2000.  
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رده كـ  خـود اسـتفاده     يهـا  شنامهيـ د در نما  ين تمه يز از ا  ير ن يسپكش(ستيگر ن يجنس بر جنس د   
ار آنهـا  كـ ن يا يول، پوشد ي مردان مةز جاميزمرد ن ،  كند   مي ه بدور جامة مردانه در بر     كمل). است

نعامة . ابندينند و بر ثروت و دولت دست    كشتر سفر   يت ب يتر و در امن    ه آسوده ك آنست   يتنها برا 
دست ،  ه در حرمسرا گرفتار آمده است     كه به دلدار خود     ك آن يپوشد برا  يعه جامة زنان م   يابن رب 
ه كـ هـا    تي شخـص  ينيگزيض و جـا   ين نوع تعـو   يه ا ك است   يگفتن). 201: 1383،  نيرويا(» ابدي

،  آنيانيـ  پاة مرحلـ يريگ لك شةتوانند خود مقدم يم، نديآ يراد به شمار م  كن نوع ماس  يتر ييابتدا
  .ن باشندي ترفند باليعني

ن روز  يت چهارم از هشتم   ياكتوان ح  يم،  اچوكامرون بو ك در د  ييجا به  ترفند جا  يها از نمونه 
ـ  وهيـ قرار ب يزوله دلباختة بيش فيشكن داستان يدر ا . را بر شمرد   ـ ،  اسـت يزن ن عـشق او  يـ  ايول

بـانو  . خـسبد  ي مـ  يز و يـ نكن شده است بـا      يه با بانو همبال   كش بدان گمان    يشك. ه است يسو يك
ه كـ خواهـد   يداً از او م  كسازد و مو   ي نو همراه م   يراهنيرا با وعدة پ   ،  چوتاتسا،  ز خود ينكاردا  يكپ

 بـه   ينـار كادر بانو در اتاق     ه دو بر  ك است   ين در حال  يا(اورد  ي به زبان ن   ي معاشرت حرف  يدر ط 
رد يـ گ ي اتـاق صـورت مـ      يكي و واقعه به مدد تار     1رديپذ يل م يمال م كز با   ينك). اند انتظار نشسته 

 ).625-619: 1379، اچوكبو(
ض يرنـگ تعـو  ين،  استياني ميها  سده ييايتاليار متأثّر از ادب ا    يه بس كاما در ادب انگلستان     

، چاسـر (»كدخـدا «از جمله در چاسر در حكايـت        ،  ستچاسر و شكسپير بيشتر ظهور يافته ا      در  
 يها ن است برگرفته از داستان    ي سوم يانتربرك يب ماجراها يه در ترت  كن داستان   يا. )129: 1389
ت چاسـر  يـ روا. انـد  نـام بـرآورده   fabliau    ه بـه  كـ  قرون وسطاسـت  يج در اروپاي راةانيعام
ـ ي عام يهـا  ن در داسـتان   يهمچن،  استاچو  كامرون بو كشه با داستان ششم از شب نهم د       ير هم  ةان

. تـوان از آن نـشان جـست        يمـ  2»يابان و دو روحـان    يآسـ «زدهم از جمله در     يفرانسه در قرن س   
 ) 423: 1993 گراف(

___________________________________________________________________________ 
1. Ottava Giornata, Novella Quarta:  
 …Or ben, - disse la donna - io voglio che tu giaccia stanotte con uno uomo entro il letto mio, e che 
tu gli faccia carezze, e guarditi ben di non far motto, sì che tu non fossi sentita da' fratei miei, ché 
sai che ti dormono allato; e poscia io ti darò la camicia. 

ن مـن  ي در بـال يه امـشب بـا مـرد   كـ خـواهم   يمن از تو م، نونكهم ا، هان: زن گفت : ... داستان چهارم ،  روز هشتم 
ه بـرادرانم حـال تـو را در    كـ چنان باش  ي،   بر زبان آر   يه سخن ك و بر حذر باش از آن        ينكازش   و او را نو    يبخسب
 . تو خواهند خفت؛ و زان پس آن جامه را به تو وا خواهم گذارديكشان به نزديه اك يابند و تو خود دانين

2. Germaine Dempster, Dramatic irony in Chaucer, Stanford University Press, London, 1932, P. 
271. 
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شنامة يـ ان در نما  يـ د؛ از آن م   يآ ي گوناگون به چشم م    يها شنامهيراد در نما  كر ماس يسپكدر ش 
» ب داديـ  شـب آنهـا را فر  يكي بـه خـاطر تـار   ...اد مـن يارباب شـ «: »چيار بر سر ه ي بس ياهويه«
»  اسـت  يكرد ن يان پذ ي پا يكيآنچه به ن   «يمدكن در دو    ي؛ همچن )592ـ1/591: 1381،  ريسپكش(

شنامه بـر آن  يه شالودة هر دو نماكم ين ترفند مواجهيبا هم، »انداز را پاداش سنگ است     لوخك«و  
انـا را بـا     ي د كـي ريهلنا با ز  ،  » است كيرد ن يان پذ ي پا يكيآنچه به ن   «يمدك؛ در   1نهاده شده است  

 يمـد كو در   ) 2/868:همـان (دهـد  يب مـ  يـ را فر ،  برتـرام ،  ونينت روز كسازد و    يخود همراه م  
 اخـالق  يتبـاه  از انيـ روحان يدر ز ،  مبـدل  لبـاس  در كدو،  »انداز را پاداش سنگ است     لوخك«
، ضيتعـو  رنـگ ين بـا  تا زدسا يم و همراه  اري خود با را زاباليا و شود يم آگاه،  آنجلو،  ارشيدست
 رسوا قصد به زنان رنگين،  رياخ داستان دو ؛ در )2/1017: همان(بردارد   آنجلو كيهوسنا از پرده

  .است هوسباره مردان ساختن

  يراد در ادب پارسكماس
س يـ توان و  يم،  ان است ي در آن نما   ييجا به ه ترفند جا  ك ي ادب پارس  يين متون غنا  ياز نخست 

 فـرار   يبرا،   موبد درآمده است   يه به ناچار به همسر    كس  يو،  ن داستان يدر ا . ن را نام برد   يو رام 
ده يـ س آرميـ نـار و كه موبـد مخمورانـه در   كآن گاه ، ي زمستانيدر شب سرد، ي با وةاز معاشق 

 يـة از دا ،  دهـد  يمـ   سـر  ك سـوزنا  يهـا  ار نالـه  ياز فراق   ،  ان برف يدر م ،  وار ن مجنون ياست و رام  
  :رهد ي نادلپسند مي از امرييجا  ترفند جابهد و به مدديجو ي مياريش يخو

ــاني    بــه دايــه گفــت چــار مــن چــه دانــي ــون ره ــد چ ــرا از دســت موب م
ــردد   ــدار گ ــر بي ــست اگ ــه او خفت سراســر كــار مــا دشــخوار گــردد      ك
ــد   ــه بمانـ ــن خانـ ــا دريـ ــر تنهـ شـــود بيـــدار و حـــال مـــن بدانـــد  اگـ
ــا    تـــرا بـــا وي ببايـــد خفـــت ناچـــار ــار ب ــه خــسپد ي ــي ك ــر آيين ــارب  ي
كه او مستست و باشـد مـست نـادان           بدو كـن پـشت و رو از وي بگـردان          
ــد     ــك مان ــن ني ــن م ــر ت ــو ب ــن ت ــد   ت ــاز دانـ ــي بـ ــسايدت كـ ــر ببـ اگـ
چگونـه بـاز دانــد پوسـت از پوســت     بدان مستي و بيهوشي همي كاوسـت      

___________________________________________________________________________ 
  .كر. 1

Janet Adelman, “Bed Tricks: On Marriage as the End of Comedy in All’s Well That Ends Well and 

Measure for Measure” (in Shakespeare’s Personality, ed. Norman N. Holland, Sidney Homan, and 

Bernard J Paris; Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1989, pp. 151-174). 
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به چاره دايـه را بـا شـوي بگذاشـت            بگفت اين و چراغ از خانـه برداشـت        
  )168- 167: 1337، يگرگان(

داد يـ ن رو يـ  قـرار گـرفتن ا     يكـي ،  نيس و رام  ي در و  ييات بارز ظهور ترفند جا به جا      كاز ن 
م گفـت  يه خـواه كر اجزاست؛ چناني آن با سا   ي بسزا ينير حوادث داستان و همنش    ي در مس  يفرع
د بـه سـبب   ين شـا يـ افتـه اسـت و ا   يد تحقّـق ن   يـ ه با كـ  و مقلّدان او آن سـان        ين امر در نظام   يا

ش از اسـالم    يران پ يشتر او با وضع ا    ي ب يي و آشنا  ين اسعد گرگان  ي منابع فخرالد  يواف ينگيگوهر
 و يخبـر يب،   شب يكيتار: يعني يراد عمد ك ماس ين مورد تمام اجزا   يه در ا  كگر آن ي د ةتكن. باشد
ر يكـ  پي همـسان  يو حتـ  ) هيدا(ل  ي عنصر بد  ياركا فدا ي يخرسند،  ن معاشقه ي از طرف  يكي يمست

  .ديآ ين؛ به چشم ميگزي و جايعنصر اصل
ب كـ ت مرتيدو شخـص ، ين نظـام يريخسرو و ش، ي ادب پارسيكالسك ييگر متن غنا  يدر د 

 ساختن مجلـس    يك تار ير برا كش: نيريگر ش ير و بار د   ك بار ش  يكشوند؛   ي م ييجا به رنگ جا ين
  :شدك ي شمع را فرو مةشعل، يراد عمدكجاد وضع مناسب تحقّق ماسي ايعني

شمع از پيش برداشت   ،  شكر برخاست    برداشـت  چو نوش باده از لـب نـيش       
ــاد در راه  ــول افت ــان قب ــذري ك ــه ع ــة شـــاه     ب ــرون آمـــد ز خلوتخانـ بـ
ــود  ــاالي او بـ ــه همبـ ــزي را كـ ــسن و چــابكي همتــاي او بــود   كنيـ بـه ح
ــويش  ــور خـ ــيد زر و زيـ فرستاد و گرفت آن شـب سـرخويش         درو پوشـ
ــازنينش    ــد ن ــد كĤم ــون دي ــك چ گبيـــــنشســـــتد داد شـــــكر از ان  مل
افسوني غلط خوانـد   ،  به مصروعي بر    درو پيچيد و آن شـب كـام دل رانـد          
ــود    ز شــيريني كــه آن شــمع ســحر بــود  ــكر ب ــان ش ــاد او را ك ــان افت گم

  )281: 1378، ينظام(
ات ي از جزئ  يد تا او با آگاه    يگو ير باز م  كز احوال شب گذشته را با ش      ينك،  ن ماجرا يپس از ا  

ـ يـ ا.  فاش نگـردد   ييجا سخ درنماند و ترفند جابه     از پا  كدر صورت سوال مل    راد ك ماسـ ةن نمون
 ييهـا در آن خطـا      تيه شخـص  كـ ده است   يشياند شي از پ  يها رنگيدر شمار ن  ،  ي در نظام  يعمد
ن يه چنـ كـ  كند  ميرنگ داستان اقتضايد؛ بل پيش آيت پي موقعيمدك يشوند تا نوع يب نم كمرت
  .  گردديا  تازهةديشي اندةا قصه وارد مرحلت،  رخ دهديي در بدنه و ساختار رواييماجرا

خرامـد و   چون خسرو سرمست به بستر مـي ، »زفاف خسرو و شيرين  «همچنين در فصل    
، دهـد  اي مـشابه رخ مـي      حادثـه ،  گيـرد  نصيحت شيرين را در باب پرهيز از مستي ناديده مي         

ولي خسرو  ،  رستدف آرايد و با لباس مبدل به خوابگاه مي        بدين قرار كه شيرين عجوزي را مي      
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جـايي   هـا را دريابـد و در دام ترفنـد جابـه            آن مايه هشيار است كه اين جايگزيني شخصيت       
  : نيفتد

كه مستي شاه را از خـود تهـي يافـت          چو شيرين در شبـستان آگهـي يافـت        
ــال از شــاه بنهفــت  ــيريني جم ــه ش ...تر از جفـت    اي شيرين  نهادش جفته   ب
ــده او را    ــادر خوان ــود م ــوزي ب ز نــــسل مــــادران وا مانــــده او را  عج
ـــانده   ــفته م ــشم آش ــده چ ــژه ريزي فته مانـده         م ز خوردن دست و دندان س
ــر شـــاه     به عمـدا زيـوري بـر بـستش آن مـاه            ــانه فرســـتادش بـ عروسـ

  )388: همان(
با ) 3426-3424ات  ياب: 1962 ،  يرخسرو دهلو يام(يرخسرو دهلو يام،  يان مقلّدان نظام  ياز م 

 سـاخته اسـت؛     ي شاه در داستان جار    ي را از سو   ييجا ن بار ترفند جابه   يا،  اجراوارونه ساختن م  
 ةريكه در پ  يما ن درون يه ا ك بدون آن  يعني،  سبب يب،  نيريه خسرو در شب زفاف با ش      كبدان قرار   

 يرمرديپ،   باشد يع بعد ي وقا ةا مقدم ي،  نيشيدر امتداد حوادث پ   ،  يي روا ةشگر سامان يداستان گشا 
 زشـت و زننـده اسـت و از          ي دهلـو  يامـا شـوخ   «سازد؛   يبستر عروس م   ا هم از خادمان خود ر   

ز يـ انگ شـگفت ،  ستي بر آن مترتب ن    ييچ معنا يه ه كن خطا   ياب ا ك بزرگ همچون او ارت    يشاعر
  ).85: 1372، ديمو(»دينما يم

در داستان زفاف خسرو به جـاي پيـرزن         ،  )1569-1567ابيات: 1977،  هاتفي(به تبع او هاتفي   
دانم كه خسرو پرويز غرض      و من بعيد مي   «جوان را به آغوش شاه فرستاده است        گلرخي  ،  زشت

  ).85: 1372، مويد(»شيرين را از اين حركت درك كرده و درسي آموخته و حتي رنجيده باشد
 شـاعر از    يبه سـبب دور   ،   از همان ابتدا   يض در داستان نظام   يه ترفند تعو  كرسد   يبه نظر م  

ز ين ن يريه عمل ش  ك خود خارج شده بوده است؛ چنان      ي اصل يز فضا ا،  ي اقتدار دربار ساسان   ةدور
 بـا  يهـن و اصـل  كت يـ ه در رواكـ  را يونديا پيرسد و گو يد به نظر م  ي داستان زا  يريگ لكدر ش 
 يـي رنگ در بافت مـتن عاشـقانه و روا        ين ن ياز دست داده است و طبعا ًچون ا       ،  ر اجزا داشته  يسا
تـوان از   ينمـ ، امـده يار در نكـ د از  يـ ه با كچنان،   است يد دو شاعر بعد   يه خود مورد تقل   ك ينظام

  .مقلّدان او چشم بهبود داشت
 ير اجـزا  ي آن بـا سـا     ي و ناهمگون  ييجا ق ترفند جابه  يه متوجه تعل  كرخسرو  يام،  انين م يدر ا 
 پـر   ي بـرا  يق نظـام  يـ به طر ،   از آن بهره برده است     يجا يگر جا ي د ي متن شده و از سو     ةسازند
ر ك شـ  ةدربـار ،  نمونـه را  ،  زنـد  يه مـ  يت عاشقانه دست به توج    ي روا ةركي در پ  ي خال يردن فضا ك

  :آورده است



 1395 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 21، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 440

 

 

كنــد عاشــق نــوازي، بــه نقــل و مــي  همــــه روز از طريــــق عــــشقبازي
ــد   ــان پراميـ ــوي مهمـ ــبانگه سـ اي بــر جــاي خورشــيد فرســتد ســايه  شـ

  )1461-1460ات ياب: 1962، ير خسرو دهلويام(
ن را در آغــــوش حريفــــانكنيــــزا  دهــد زينگونــه شــبها چــون ظريفــان
ســـمن در بنـــدو ســـرو آزاد مانـــد   خود انـدر مهـد عـصمت شـاد مانـد          

  ) 1465 - 1464ات ياب: همان(
 يهـا  نـده از داسـتان    كه آ كـ  يدر دفتر شـشم مثنـو     ،  ي عرفان -يليان متون تمث  يراد در م  كماس
ت غـالم   يـ اك مثال در ح   يبرا: افته است يراه  ،   است ي طنز قرون وسط   يه به ماجراها  ي شب ةانيعام

 ييجـو   دارد و خواجـه بـا همـسرش دسـت بـه چـاره              يلـ يه نهان با خداوندزادة خود م     كهندو  
 را بـه    يه او شـبانه مـرد     يـ  تنب ياما برا ،  تا در ظاهر دختر خود را به عقد هندو درآورند         ،  زنند يم

  :نندك يبسترش روانه م
امــردي را بــست حنــا همچــو زن     بـه فـن   ،  بعد از آن اندر شب گـردك      

دادش خـروس  ،  پس نمودش ماكيـان     رش كرد سـاعد چـون عـروس       پرنگا
ــانيد او   مقنعـــه و حلـــة عروســـان نكـــو    ــرد را بپوشـــ ــگ امـــ كنـــ
مانــد هنــدو بــا چنــان كنــگ درشــت  شــمع را هنگــام خلــوت زود كــشت

  )307-304اتياب: 1379، يمولو(
مـوارد بـارز   از جملـه  ، گردد يض در آنها مشاهده ميرنگ تعويه نك يان متون نثر پارس يدر م 

از .  را نـام بـرد   ي ابوطـاهر طرسوسـ    ةنام  شب و داراب   يكهزار و   ،  له و دمنه  يلك ةتوان ترجم  يم
 ي و پارسـ يتاز، ي از سه فرهنگ هنديا ختهي شب هر دو آم    يكله و دمنه و هزار و       يلكه  كآنجا  
فرهنگ ژه  يرد؛ به و  ك اذعان   يرّر در هر سه فرهنگ شرق     ك م يةن درونما يتوان به نقش ا     يم،  است
ن بـاره   يـ گـر در ا   ي دون 1. دارد ي و استحاله در آن نقش اساسـ       يي و جا به جا    يه دگرگون ك يهند
  :سدينو يم

. بل خود معما سازند، نه تنها لغز و معماگونه  ) هندو(ن ادب   يزنان در مجموعه آثار ا    «
 يا م بنا نهاده شده است؛ ترفند در نقطـه        ي مفاه ي ثانو ي اغلب بر معان   يين معما يساختار چن 

___________________________________________________________________________ 
  :ار استيت بسيگر حائز اهميل از دوني ذةمقال،  در فرهنگ هندوييجا به رامون بحث ترفند جايپ. 1

Wendy Doniger, “Enigmas of Sexual Masquerade in Hindu Myths and Tales” in Untying the Knot: 

On Riddles and Other Enigmatic Modes, ed. Galit Hasan-Rokem and David Shulman, (Oxford: 

Oxford University Press, 1996). 
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ـ ن را در يگزي و عنصر جـا   يني جانش يم معنا يه ما بتوان  كرد  يپذ يان م يپا تـه  كن نيهمـ . ميابي
  )217:1996، گريدون. (» استيجنسهاي  رادك از ماسياريان بسيبن

ه گمـان فـساد   كفشگر ك، » داد يسوتك او را    يه پادشاه ك يزاهد«له و دمنه در داستان      يلكدر  
ام    ،  بندد؛ با درآمدن شب    ي به ستون خانه م    ش برده است او را    يار خو كبه همسر ناب   ه كـ زن حجـ

 يفـشگر زن حجـام را بـه جـا         كرسد؛ همسر    يسر م ،  فشگر و مرد فاسق است    ك همسر   يانجيم
رد زن  كـ دار شـد و زن را بانـگ         يـ فشگر ب كان  ين م يدر ا «،  شود يش بر ستون بسته خارج م     يخو

 معـشوقه تحفـه   يـك بـه نزد «ه كاد  د و در دست نه    ي او را بر   ينيپس ب » م جواب نداد  يحجام از ب  
رنگ ي ابعاد ن يتمام،  ن داستان يه در ا  كار است   كالبته آش ). 77-76: 1382،  ينصراهللا منش (»فرست

ن ي ا كوجه مشتر ،  ييجا  شب و عنصر جابه    يكياستفاده از تار  ،   لحاظ نشده است؛ اما    ييجابه جا 
  .ر شده استك ذيها گر نمونهينمونه با د

ن ترفنـد دسـت     يندر بـد  كز از اسـ   يـ ب و گر  ي فر يدخت برا  پوران،  ينامة طرسوس  در داراب 
ندر كنزد اسـ  ،   خود يپوشاند و او را به جا      ي م كيزينك خود را به     يها دخت لباس  پوران: ازدي يم
از سـر   ،   را كزيـ نك،  د افتاده يندر در دام ش   كاس. زديگر يالد م ي م يها دن لباس يفرستد و با پوش    يم

  ).62-2/60: 1374، يطرسوس(فرستد  يغفلت به شبستان م
تـوان از   مي، جايي در آنها نمايان است در عصر صفوي از ميان متون منثور كه ترفند جابه         

. الحكايات و حسين كـرد شبـستري نـام بـرد           جامع،  )رعنا و زيبا  (=القلوب  داستانهاي محبوب 
انديـشيده و عمـدي اسـت و بـه      همـه از پـيش  ،  القلوب  ماسكرادهاي به كار رفته در محبوب     

از جملـه در    . هـاي ناخوشـايند پديـد آمـده اسـت          بب تدبير زن بـراي گريـز از موقعيـت         س
  :ذيلهاي  نمونه

با با او در خلوت گفت      يز. ت شباهت داشت  يه به او نها   ك بود   كيزينكاتفاقا دختر را    «
 كزينك. ين درآئ ي چ كحت مل كه در شبستانِ منا   كفرستم   ين م يه ترا به عوض خود به چ      ك
فرستادند  يه دختر را م   كدر همان شب    . ديه چنان نما  كرد  ك شده قبول    ين معن ي طمع ا   خام
 پنهان شـد و   يا  بزرگانه آراسته نموده خود به گوشه      يورهايانه و ز  ك را به لباس ملو    كزينك
ار ي به عزّت و عظمت تمام در هودج عزّت و احترام نشسته او را با فرستادگان شهر           كزينك
  )584: 1336، يفراه(» .ردندكن روانه يچ

مال شباهت به من داشت در شب زفاف به او          كه  كله  يره داشتم جم  ك با كيزينكاتفاقاً  «
م يآرا يم ترا به لباس فاخر م     يه به بغل پسر عم خود آ      كه مرا امشب عذر مانع است       كگفتم  
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 بـه   كزينك. ردكو او را امشب به صحبت خود مشغول دار چون فردا شود ترا آزاد خواهم                
  )658 و 283ز ي؛ ن618-617: همان(» ... داده تن درين معنيا

 رخ  ي از تباه  يه دم كاره  ك است بد  يبازگفت روزگار زن  ،  اتياكالح ت جامع ياكن ح يدر دهم 
 نهان داشـتن    ي رفته است؛ پس برا    ي شو ةف داده به خان   ك از   يزگيه دوش كبرنتافته و پس از آن      

از پس  . حجره پنهان ساخته است    ةرده در شب زفاف در گوش     ك» اعيابت« هندو   كيزينك،  راز خود 
 به رخـصت    يارك يدختر از برا  .  گشت يكشمع را نشاندند خانه تار    « به خانه    ي نهادن شو  يپا

 ةه تـو را بـه واسـط    كـ ن گفته بود    ي را قبل از ا    كزينكدختر  . زاده مست بود  كمل. شوهر برخاست 
... شـوهر خـواهم داد    ن دو روز بـه      يه تو را در همـ     ك يي نگو يينهار به جا  يام ز  دهين امر خر  يهم
 يدسـت در گـردن و     . ه اسـت  كه مل كزاده تصور نمود    كمل. زاده آمد ك مل ي در زمان پهلو   كزينك
 را  كزيـ نكامد  يدختر ب . هوش افتاد ي داده بودند ب   ي دختر به و   ةشتر به فرمود  يچون شراب ب  ... ردك

  ).265-264: 1391، نام يب(»  نوبت من استيار خود ساختكه تو كز يگفت برخ
وچـه و   ك روز در    يـك «افتـد؛    يابل م كرد به   كن  يگذار حس ،  يرد شبستر كن  يداستان حس در  
ن يحـس ... رقصد يد م ي د يدختر...  آواز چنگ و نوا بلند است      يا ه در خانه  كد  يگشت د   يبازار م 

غـضب  ) ابلكم كحا(خان   گفت او را زهراب   . ن دختر يست ا كيه  كد  ي پرس يكيعاشق او شده از     
 شـب در بغـل شـخص    يـك رد و يـ گ يست تومـان مـ  يـ  بي داده و شـب يرده و در خرابات جا  ك
رد كـ ن  يرد بـا حـس    يپذ يم) يابل قز ك(دختر،  يبار... »كند   مي يگريه شد باز  كخوابد و صبح     يم

رد و  يـ گ يرون رفتن م  ي رخصت ب  يابل قز كروند؛   ي به بستر م   يگسار  همبستر شود و پس از باده     
 يزيـ ه در همـه چ    كـ ستد؛ اما قهرمان داستان     فر يرد م كن  ي را به آغوش حس    كيزينكدر بازگشت   

 يه جز راست  كدهد   يم م ي را ب  كزينك برده با خنجر خود      يرنگ دختر پ  يگانه و پهلوان است به ن     ي
ه به خود چهار يشود گفت شب يشته مكه  كد  يآن دختر د  «شته خواهد شد؛    كد وگرنه   ي نگو يزيچ
فرسـتد   ي خود بدل م   يزان را به جا   ينك از   يكيرد هر شب    يگ  يه پول م  كس  كز دارد و از هر      ينك

  ).143-142: 1388، نام يب(» خوابد يگر ميرود در اطاق د يو خود م
شتر سـخنوران   يه ب كداست  يد؛ البته پ  يآ يز به چشم م   يه تا روزگار قاجار ن    ين درونما ياربرد ا ك
ه داسـتان   كـ پردازنـد؛ چنان   يان مـ  ينيشي پ ةه از پرداخت  ي ما يد ب ي به تقل  ين عصر ناتوان از نوآور    يا
دار گـشته   يـ  آن پد  يـة  در رو  ييهـا  يه دگرسان كاست  » نامه يطوط«اد همان   يدر بن » يچهل طوط «

سعد ،  شكدو پسر خار  ،  »شكمرغ سعادت و دو پسر مرد خار      «ت  ياكدر ح ،  تابكن  يدر ا . است
 صـد تومـان   يشـب «ه  كـ رسـد    ي مـ  ينيد به قصر دالرام چ    يسع. اند گر جدا افتاده  يديكد از   يو سع 
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شـود و بـه بارگـاه او راه          يدار دالرام مـ   يـ ل به د  يد ما ي؛ سع »نشاند ي را با خود م    يسك رد و يگ يم
 از آن   يكيالقصه هر شب    . ل خودش بودند  كه همه به ش   كز داشت   ينكاما دالرام چهل    «. ابدي  يم
خـورد تـا    يب دالرام فتّانه را مـ     يد چهل شب فر   يسع. »دنديخواب  يه با او م   كفرستاد   يزان را م  ينك
  ).1028-2/1026: 1391، يذوالفقار (كند  ميه عاقبت دالرام راز خود را بر او فاشكن يا

ان روزگـار   يداستانسراهاي     در نوشته  يتي عار يةن درونما يوند ا ي پ يابرد سست و ب   كفزون بر   
 ي پارسـ ي نگارش ةوي در ش  يد سهل انگار  يآ ي به چشم م   ين دست آثار به خوب    يآنچه در ا  ،  قاجار

 مـĤب   ي و تـاز   ي افراط يه نه آراستگ  كگمارد   ي م ي خواننده را در برابر متن     سندهي نو يياست؛ گو 
 به  ي دارد و نه حت    يا هن خراسان بهره  كسان  ينو ي پارس ةوي ش ينثر مرصع را داراست و نه از روان       

م شنودگان و خواننـدگان عـام را بـا خـود            كه دست   ك است   يكوچه و بازار نزد   كزبان مردمان   
ـ   زهيـ وران و ر اد بهـره يـ ه در بنكـ ،  رايدگانسنيـ ن نويچنـ . همـراه سـازد   ذوق خـوان   يخـواران ب
 يا  داسـتان را بـه گونـه       يي روند روا  يگشا ن گره ي از مضام  يكيه  كه است   ينه آن ما  ،  گذشتگانند

 يزبـان بـرا    خـوش يا م گزارندهكه دست كدادها بگنجانند و نه آن توان       ي رو ةريسته در زنج  يشا
  .رّر باشندك ميا انگاره

لف داستاني با كد     ،  هاي ايراني   ندي داستان ب  در رده  هاي مـا   برنگاشته كه با نمونه   1379* مارز
 زن مكاري فاسق خود را كه به لباس زنان درآمده به جاي خواهر خود قلمـداد      «: همخواني دارد 

وقتي كه شوهر تـصادفاً فاسـق را        . خوابد  مي» خواهر«؛ او به دستور شوهرش پهلوي اين        كند  مي
زند كه بـه دنبـال        زن او را عوض شوهر خواهري جا مي       ،  بيند  ه در لباس مردانه مي    صبح در خان  

لف(» شب را پيش آنها به سر برده است       » خواهر« كه   كند   مي شوهر تأييد . زنش آمده است   مارز ،
1391 :210.( 
سندگان يـ سته است در آثار نو    ي با يوتاه دانشگاه ك گفتار   يك گمان اگر فزون بر آنچه در        يب
افـت؛ آنچـه    يتوان   يه م ين درونما ياربرد ا ك در   يگري پرشمار د  يها  شود نمونه  ياوكژرف يپارس

 ي و ادب  ين فرهنگ ي مضام ينش و گستردگ  كدهندة ترا  ه نشان ك بود نمونة خروار     يم مشت يبرشمرد
   1. استي گوناگون زمانيها ها و دوره نيدر سرزم

___________________________________________________________________________ 
  .كن ريگر همچني دي نمونه هايبرا. 1

  .815793 ةشماربه ي،  ملةتابخانك ي خطة نسخ، مفرّح القلوب. كي مليتاج مفت
، رشـدآوران ، تهـران ي، دي و عباس سـع يحسن ذوالفقارح يبه تصح، دانش بهار). 1392. (اهللا عنايت، الهوري كنبوه
  .376-372. صص
، 20 ةشـمار ، زمـستان ي، رانشناسي اةمجل، )كسي را به جاي خود خواباندن( ها نكته). 1372. (اهللا روح،  مطلقيخالق

 . 908 -900صص 
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  جهينت
اي پنهـان سـاختن    گونـه ، باز نموده شدها چنانكه به كوتاهي     ماسكراد يا جايگزيني شخصيت   

درصدد فريـب  ، هاي داستان با به كار بستن اين ترفند    هويت است؛ عاشق يا معشوق يا شخصيت      
رسانده اسـت؛ اغلـب    آنان را در اين كار ياري مي، اند و تاريكي شبانگاه   آمده شخص مقابل بر مي   

  .ي نقش بنيادي داشته استگيري چنين ترفند خورده نيز در شكل خودي فريب بيهوشي و بي
ـ   يهـا     ن در نمونـه   يگزيت و درج عنصر جا    يپنهان ساختن هو   ، رادك ماسـ  ةديشيـ ش اند ي از پ

ل آن  يـ ونـدد و گـاه دل     يپ يند بدست زنان به وقـوع مـ       ي ناخوشا يوندهايز از پ  ياغلب به سبب گر   
ه كـ  بـرد  اديـ د از يـ امـا نبا .  اوست كي عاشق و اثبات هوسنا    ةشي بردن به اند   ي و پ  يي آزما يراست
جـاد  ي طنـز و ا    يـة ما  دسـت  يـي ا  تواننـد بـه گونـه      ي م يه همگ ين درونما ي فراوان ا  يها  يگرسانيد

 يم شـعر يه متون فخ  كن مطلب   يا. ديافزا ي م يت اثر ادب  يه بر جذاب  كآور باشد     خنده يها تيموقع
 از كياحـ ، اند هن بهره بردهكج  ي را يةن درونما ي هر دو از ا    ييانه و قرون وسطا   ي عام يها و داستان 
ان اقشار گونـاگون اجتمـاع      ين رواج داشته و در م     يشي در جوامع پ   ييجا به رنگ جا يه ن كآن است   
  .شده است ي ناهمگون ميها نشكموجب ترا

  منابع 
  .فرزان:  تهران، يا دون بدرهيترجمة فر، تحليلي از هزار و يك شب). 1383.(رابرت، نيرويا
  .اريماز: تهران، يترجمة محمد قاض، چاپ اول، دكامرون). 1379.(يجووان، اچوكبو
  .قطره: تهران، ي قنواتيوشش محمد جعفركبه ، جامع الحكايات). 1391. (نام يب
  .نشر چشمه: تهران، يرج افشار و مهران افشاريوشش اكبه ، قصة حسين كرد شبستري). 1388. (نام يب

  .اريماز: تهران، ي فلزليترجمة محمد اسماع، چاپ اول، ي كنتربريها قصه ).1389.(يجفر، چاسر
ـ  يبه قلم غضنفر عل   ،  شيرين و خسرو  ). 1962.(ر خسرو ي ام ي،دهلو ات يـ ات ادبي نـشر ةادار: وكمـس ،  في

  .خاور
  .رشدآوران: تهران، اي ايران خانه ادبيات مكتب). 1391. (يدريحسن و محبوبه ح، يذوالفقار

: تهـران ،  ين پازارگـاد  يالـد  عـالء ترجمـة   ،  چاپ سـوم  ،  مجموعه آثار نمايشي   ).1381.(اميليو،  ريسپكش
 .سروش

  .تراينشر م، نقد ادبي). 1394. (روسيس، سايشم



 445اروپا  و غربي آسياي در ادب و فرهنگ در جايگزيني ترفند

 

 

ـ كبه  ،  چاپ سوم ،  نامه داراب). 1374. (ابوطاهر محمد ،  يطرطوس  و يعلمـ : تهـران ، اهللا صـفا  حيوشش ذب
  .يفرهنگ

  .ريبكريام: تهران، محبوب القلوب ).1336.(مانكبرخورداربن محمود تر، يفراه
: تهـران ،  ييترجمة رضا رضا  ،  چاپ اول ،  فرهنگ اساطير كالسيك  ). 1384.(زلي و جان ه   ليكما،  گرانت

  .ينشر ماه
ابن : تهران، به اهتمام محمدجعفر محجوب، چاپ اول، ويس و رامين). 1337.(ن اسعديفخرالد، يگرگان
  .نايس

لف تهران، ينداراووس جهاكيك ةترجم، چاپ سوم، هاي ايراني  بندي قصه   طبقه). 1391. (شياولر،  مارز :
  . سروش

  .سخن: تهران، يح محمد استعالميبه تصح، چاپ ششم، مثنوي. )1379.(ن محمديجالل الد، يمولو
، بهـار ، يران شناسـ يمجلة ا، مقلدان خسرو و شيرين نظامي): 4(يدر مدار نظام ). 1372.(حشمت،  ديمو

  ..88-72صص ، 17شمارة 
: تهـران ،  ينـو ي م يح مجتبـ  يح و توض  يتصح،   و چهارم  ستيچاپ ب ،  كليله و دمنه  ). 1382.(ينصراهللا منش 

  .ريبكريام
بـه  ،  يد دستگرد يح حسن وح  يبه تصح ،  چاپ سوم ،  خسرو و شيرين  ). 1378.(وسفياس بن   يال،  ينظام
  .نشر قطره: تهران، انيديد حميوشش سعك
  . نشر دانش: وكمس، في به اهتمام سعداهللا اسداهللا، شيرين و خسرو). 1977.(عبداهللا، يهاتف
  .رياساط: تهران، چاپ اول، كتاب مقدس). 1380.( مرتِنيام گِلِن و هنريليفاضل خان و و، يهمدان

Lawrence, William Witherle. (1960) Shakespeare's Problem Comedies, New York, 
Frederick Ungar. 

Skeat, Walter W. (2005) A Concise Etymological Dictionary of the English Language, 
Cosimo classics, New York. 

Doniger, Wendy. (1996) “Enigmas of Sexual Masquerade in Hindu Myths and Tales” in 
Untying the Knot: On Riddles and Other Enigmatic Modes, ed. Galit Hasan-Rokem 
and David Shulman, (Oxford: Oxford University Press). 

Graf, Arturo, (1993) Miti, leggende e superstizioni del medio evo, Mondadori, Milano. 




